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AZƏRBAYCANIN PRAVOSLAV XRİSTİANLARINA MÜRACİƏTİ
5 yanvar 1997-ci il
Hörmətli həmvətənlərim!
Müqəddəs Milad bayramı – İsa peyğəmbərin mübarək mövludu münasibətilə sizi – Azərbaycanın bütün
pravoslav xristianlarını ürəkdən təbrik edir, bu əziz gündə hamınıza xoş ovqat və səadət arzulayıram.
Milad bayramı Uca yaradana tapınan, qəlbində İlahi kəlamın nurunu gəzdirən insanların bayramıdır.
Dilindən, dinindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxs məhz belə yüksək mənəvi-etik
dəyərlərin sayəsində vətən qarşısında övladlıq borcunu dərk edir və yaşadığı ölkənin layiqli vətəndaşı olur.
Qeyd etmək xoşdur ki, Azərbaycanda yaşayan pravoslav xristianlar da ölkədə gedən demokratik yeniləşmə və
dövlət quruculuğu prosesində əsl vətəndaş məsuliyyəti ilə yaxından iştirak edir, müstəqil respublikamızın parlaq
gələcəyi naminə əllərindən gələni əsirgəmirlər.
Qoy bu bayram ailələrinizə sevinc, süfrələrinizə bərəkət, həyatınıza firavanlıq və əmin-amanlıq gətirsin.
HEYDƏR ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri,
5 yanvar 1997-ci il
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XALQ ŞAİRİ QABİLİN ANADAN OLMASININ 70 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ YUBİLEY GECƏSİNİN RƏSMİ HİSSƏSİNDƏN VƏ
KONSERTDƏN SONRA ONUNLA GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİNDƏN
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera
və Balet Teatrı
7 yanvar 1997-ci il
Hörmətli Qabil, səni anadan olmağının 70 illiyi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Belə
yubileylərin təşkil olunması ədəbiyyat gecələrinin keçirilməsi deməkdir. Mən vaxtilə düşünürdüm ki, müntəzəm
olaraq şeir gecələri keçirmək lazımdır. Mənim 70-ci illərdə bu barədə bir çox fikirlərim var idi. Xalqımız
tarixən, əsrlərlə şeirlə yaşayıb, şairlər yığışıblar, özləri də, oraya toplaşanlar da şeirlər deyiblər. Ona görə də
mən o vaxt fikirləşirdim ki, musiqi gecələri öz yerində, şeir gecələri də keçirmək lazımdır.
Mən şairlərin, yazıçıların, ədəbiyyatçıların son illərdə keçirilən yubileylərini xatırlayıram. Bunlar elə
ədəbiyyat, şeir, poeziya bayramıdır. Bu yubileylərdə hər bir sənətkarların yaradıcılığına qiymət verilir. Biz,
məsələn, Qabilin əsərlərini oxumuşuq, lakin bu şeirləri bir daha yada salmaq çox əhəmiyyətlidir, həm də
dinləyəndə o, insana zövq verir.
Mən bu yubiley gecəsinə təkcə Qabilə hörmət naminə gəlməmişəm, buraya həm də incəsənətimizlə,
ədəbiyyatımızla, şeirimizlə görüşmək üçün gəlmişəm. Hesab edirəm, bu yubiley gecəsi çox yaxşı oldu.
Doğrudur, Qabil özü narahat idi ki, yubiley gecikir. Ancaq bu gecikməyin xeyri oldu, respublikanın bir çox
yerlərində Qabilin yaradıcılığına həsr edilmiş tədbirlər keçirildi. Yubiley gecəsinin məhz bu yanvar ayında
olması bir də ona görə yerinə düşdü ki, burada yubilyarın Yanvar faciəsinə həsr olunmuş şeiri dəfələrlə səsləndi,
yeddi il bundan əvvəl xalqımızın başına gələn faciələr, bəlalar yad edildi və Qabilin vətəndaşlıq şücaəti bir daha
nəzərə çarpdırıldı.
Yubiley gecəsində çıxış edənlərdən biri dedi ki, Qabil siyasətlə məşğul olmayıbdır. Bu fikir doğru deyil.
Qabilin həmin Yanvar faciəsinə həsr olunmuş şeirinin özü siyasətdir. Yaxud, yadımdadır, mən Naxçıvanda
olanda Qabil burada qəzetdə çıxış etmişdi və Mütəllibova 24 sual vermişdi ki, o bu suallara cavab versin. Mən o
vaxt bu yazını oxudum, fikirləşdim ki, görəsən, Mütəllibov bu suallara cavab verəcək, yoxsa yox? O, həmin
suallara cavab verə bilmədi. Qabilin bu sualları verməsinin özü bir vətəndaşlıq şücaəti, mövqeyi idi. Ona görə
də Qabil heç də siyasətdən kənarda qalmayıb, öz fikrini deyibdir.
Anar da, Sabir Rüstəmxanlı da buradakı çıxışlarında dedilər ki, Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı
başlayanda, 1989-1990-cı illərdə xalqımıza qarşı ədalətsizliklər olanda bir çoxları meydanlara gəlirdi,
xalqımızın dərdi haqqında danışırdı, bəziləri isə gəlmirdi. Amma Qabil gəlib orada xalqın dərdini deyən
adamlardan biridir. Ona görə də Qabilin həm fəaliyyəti, həm də yaradıcılığı, şeiri böyük mənəviyyat kəsb edir,
yenə də deyirəm, onun vətəndaşlıq mövqeyini əks etdirir və siyasi xarakter daşıyır.
Qabilin Nəsimi haqqında yazdığı mənzum roman mənim yaxşı xatirimdədir. Doğrudan da, o, çox böyük
iş idi və Qabil bu işi gördü. Bu, həqiqətən Dövlət mükafatına layiq bir əsərdir. Çünki Nəsimi haqqında belə
böyük, sanballı, dərin fəlsəfi fikirlərlə dolu olan mənzum roman yazmaq hər adamın, şairin, yazıçının işi deyil.
Qabil bunun öhdəsindən gəldi.
Mən bu gün bu yubiley gecəsinə böyük məmnuniyyət hissi ilə gəlmişəm. Qabilin xidmətləri çox
böyükdür.
Qabil öz çıxışında Mədinə Gülgünün vəfatı ilə əlaqədar Aktyor evində yas mərasimindəki görüşümüzü
xatırlatdı. Doğrudan da, o vaxt mən Qabilə dedim ki, sən əsl kişisən. Bu, elə-belə söz deyil. Bu mənim əvvəlki
dövrdə, qurultaylarda, müxtəlif tədbirlərdə yazıçılarla görüşlərimdə müşahidələrimin nəticəsi idi və beynimdə
Qabil haqqında toplanmış bir fikir idi. O fikri də mən uzun müddətli ayrılıqdan sonra oradakı görüşümüzdə
bildirdim. Yəni bu adi bir söz deyildi. Bilirsiniz ki, insanlar arasında "sən kişisən, mən də kişiyəm" sözləri çox
işlənir. Amma mən heç vaxt belə söz işlətmərəm. O vaxt isə mən bu sözü işlətdim, çünki doğrudan da onun yeri
idi.
Xalq şairi Qabil həm də bizim elə sənətkarlarımızdandır ki, onun xarakterindəki özünəməxsus incə yumor
hissləri çox güclüdür.
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Qabil: Mənə göstərilən diqqət və qayğı üçün dövlətimizin başçısı möhtərəm Heydər Əliyevə bir daha
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən vaxtilə "Ömür hədləri" kitabına şeirlə avtoqraf yazıb Sizə göndərdiyimi
xatırlatmaq və həmin şeiri oxumaq istəyirəm:
Məsləhətdir, aç oxu sən bu kitabı, Heydər,
Çox suala tapacaqsan da cavabı, Heydər.
Görəcəksən quruluş zay quruluşdur, a kişi,
Yandırır həm şişi o, həm də kababı, Heydər.
Üstünə kim bu saat qalxdı, xoruzlandısa da,
Xoruzun uçmağa hardaydı ki, tabı, Heydər.
Hansı namərdin olub vicdanı, abrı, həyası?!
Mərdə, mərdanəyə xas, vicdan əzabı, Heydər!
Heydər Əliyev: Bu şeirin qiyməti ondan ibarətdir ki, onu sən o vaxt yazdın, mənə göndərdin.
Yadımdadır, vaxt – 1991-ci ilin fevral ayında mən buraya gəlmişdim, Ali Sovetin sessiyasında iştirak edirdim.
Həmin o namərdlər mənə hücum etdilər. Sən şair baba idin, vəzifən yox idi və məndən vəzifə almamışdın.
Amma sən həmin şeiri yazıb mənə göndərdin. Bu, sənin vətəndaşlıq mövqeyini bildirdi. Çox sağ ol.

26

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

FRANSA RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
13 yanvar 1997-ci il
Bu səfər də əvvəlki səfərlərin davamıdır. Bilirsiniz ki, Fransanın prezidenti cənab Jak Şirak məni
Fransaya rəsmi səfərə dəvət edibdir. Fransa ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr son illər, xüsusən üç il bundan
öncə mən Fransaya ilk dəfə səfər edəndən, Fransa ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş
imzalandıqdan sonra inkişaf edir. İndiki səfər bu proses çərçivəsində yeni bir səfərdir. Mən hesab edirəm ki, bu,
həm Fransa, həm də Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir, lazımlıdır. Güman edirəm ki, bu, Fransa-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etməsində yeni bir mərhələ olacaqdır.
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FRANSA PREZİDENTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Paris, Yelisey sarayı
13 yanvar 1997-ci il
Cənab prezident! Azərbaycanın ünvanına söylədiyiniz xoş sözlərə və məni Fransaya rəsmi səfərə dəvət
etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası Avropanın
bütün ölkələri ilə, o cümlədən, Fransa ilə əlaqələrini daha da möhkəmləndirməyə böyük diqqət yetirir.
Mərhum prezident Fransua Mitteranın dəvəti ilə mən 1993-cü ildə Fransada rəsmi səfərdə olduğum
zaman Azərbaycanla Fransa arasında imzalanmış sənədlər ölkələrimizin əməkdaşlığı üçün möhkəm zəmin
yaratmışdır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, həmin sənədlər ölkəmizin parlamenti tərəfindən təsdiq edilmişdir və
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. İndi söhbət ölkələrimiz arasında iqtisadiyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə
əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılmasının zəruriliyindən və buna nail olmaqdan gedir.
Demokratik inkişaf yolunu seçmiş müstəqil ölkəmiz üçün ən ağrılı problem Ermənistanın Azərbaycana
hərbi təcavüzüdür. Bu təcavüz nəticəsində respublikamızın ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş, daimi yaşayış
yerlərindən zorla köçürülmüş bir milyondan çox vətəndaşımız çadırlarda çox ağır şəraitdə yaşamağa məcbur
olmuşlar və bu vəziyyət bu gün də davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən başlanmış bu müharibədə
ölkəmizə ağır maddi və mənəvi zərbələr vurulmuşdur ki, bütün bunlar barəsində təkcə Azərbaycan xəritəsinə
nəzər salmaqla geniş məlumat almaq mümkündür. Lakin biz münaqişəni sülh yolu ilə nizama salmaq istəyirik,
elə bu məqsədlə də müharibədə 1994-cü ilin may ayında əldə olunmuş atəşkəsdən istifadə etmək istəyirik.
Əminik ki, hərbi münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
və bir sıra böyük dövlətlərin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar öz səmərəsini verəcək, Ermənistanı öz təcavüzkar
niyyətlərindən əl çəkməyə məcbur edəcəkdir.
1996-cı il dekabrın əvvəlində ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Lissabon zirvə görüşündə
qəbul edilmiş bəyanatın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasında çox böyük əhəmiyyəti
olduğunu qeyd etməklə yanaşı, biz həm də Fransanın Lissabonda Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməsindən
razı qaldığımızı bildirmək istəyirik. Ölkəmiz müharibə yox, sülh istəyir və buna görə də kompromisli mövqedə
dayanır. Mən əminəm ki, Lissabonda qəbul edilmiş üç əsas prinsip – Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi
bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək özünüidarəetmə statusu
verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat prinsipləri münaqişənin sülh yolu ilə
tezliklə həll edilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Biz təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, Ermənistan beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə və bütün ölkələr
tərəfindən tanınmış hüquqi normalara məhəl qoymamaqla davam edir, hərbi münaqişənin aradan qaldırılması
üçün konkret addımlar atmır. Biz istəyirik ki, Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazisindən çıxarılsın,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı təmin edilsin, yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş qaçqınlarımız öz doğma yurdlarına qayıtsınlar.
Fransanın ölkəmizlə əlaqələrə xüsusi diqqət yetirməsindən məmnun qaldığımı bildirirəm və əminəm ki,
Fransa başqa dövlətlərlə yanaşı, Minsk qrupunun fəal üzvü kimi öz fəaliyyətini daha da genişləndirəcək və
Ermənistan-Azərbaycan münaqişənin tezliklə nizama salınmasında öz nüfuzundan istifadə etmək üçün səylərini
artıracaqdır.
Respublikamızdakı mövcud ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir və Azərbaycanda hüquqi-demokratik dövlət
quruculuğu və islahatların həyata keçirilməsi sahəsində böyük işlər görülür. Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş
respublikamız dünya dövlətləri ilə sıx əlaqələr qurmağa ciddi diqqət yetirir. Ölkəmiz Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqların birgə işlənməsi barədə dünyanın bir sıra çox nüfuzlu şirkətləri ilə müqavilələr
imzalamışdır və bu müqavilələr dönmədən həyata keçirilir. Mən çox razıyam ki, Fransanın "Elf Akiten" və
digər şirkətləri ilə respublikamızın əməkdaşlığı durmadan inkişaf edir. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, xarici
ölkələrin iş adamlarının fəaliyyəti üçün Azərbaycanda geniş imkanlar vardır. Əmin olduğumu bildirirəm ki,
"Lənkəran-dəniz" və "Talış-dəniz" yataqlarının birgə işlənməsi barədə müqavilənin bu gün Parisdə, Fransa
prezidentinin iqamətgahı olan Yelisey sarayında Fransa və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə imzalanması
ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrinin əsaslı inkişafında tarixi bir hadisə olacaqdır.
Prezident Jak Şirakın ölkəmizə dost münasibəti bəsləməsi bizi olduqca razı salır və bir daha əmin
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, hər ikisi Avropada yerləşən ölkələrimizin və xalqlarımızın əlaqələri bundan
sonra daha da möhkəmlənəcək və inkişaf edəcəkdir.
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Cənab prezident, mən Sizi ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ FRANSANIN "ELF AKİTEN" VƏ
"TOTAL" ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA NEFT MÜQAVİLƏSİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ BƏYANATI
Paris, Yelisey Sarayı
13 yanvar 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident Jak Şirak! Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Fransa prezidentinin dəvəti ilə Fransada, Parisdə rəsmi səfərdə olmağımdan böyük məmnunluq hissi
keçirirəm.
Mənim burada olmağımdan, elə bu salonda mərhum prezident Fransua Mitteranla Fransa ilə Azərbaycan
arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağımızdan ötən üç il ərzində ölkələrimizin
münasibətlərində müəyyən uğurlar əldə edilmişdir. Lakin hesab edirəm ki, bu, azdır. Bu imkandan, cənab
prezident Jak Şirak ilə olan söhbətimizdən istifadə edərək mən Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha
da yaxşılaşdırılmasına və genişləndirilməsinə səy göstərdiyimizi şərh etdim. Sevinirəm ki, bu barədə rəyimiz
yekdildir və ümidvaram ki, bu görüş, söhbətlərimiz və danışıqlarımız Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin
sürətlə inkişafı üçün dönüş nöqtəsi olacaqdır.
Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi probleminə dair Fransa prezidenti ilə mənim
fikir mübadiləmiz çox faydalı və hesab edirəm, gərəkli oldu. Biz regionumuzda sülhün bərqərar olmasını,
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh yaranmasını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi,
Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərinin azad olunması və Ermənistan silahlı
birləşmələri tərəfindən öz yerlərindən zorla qovulmuş bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının yurdlarına
qayıtması şərti ilə münaqişənin tamamilə aradan qaldırılmasını istəyirik. Biz ümid edirik ki, bu baxımdan
ATƏT-in üzvü olan ölkələrlə, Minsk qrupuna, Minsk konfransına daxil olan ölkələrlə əməkdaşlıq, Fransa ilə
əməkdaşlıq həmin silahlı münaqişəyə tamamilə son qoyulması üçün mühüm amildir.
Azərbaycanın "Lənkəran-dəniz" və 'Talış-dəniz" neft yataqlarının birgə işlənməsi və istifadəsi haqqında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Fransanın ən iri "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri arasında bu gün 25 il
müddətində imzalanmış müqavilə Azərbaycanın Fransa ilə öz əlaqələrini dərinləşdirmək və genişləndirmək
səyini sübut edir. Yeri gəlmişkən deyim ki, "Elf Akiten" şirkəti 1996-cı ilin iyununda beynəlxalq neft
şirkətlərinin imzaladıqları bir müqavilədə də iştirak edir. İndiki müqavilə Fransanın "Elf Akiten" şirkətinin
iştirak etdiyi ikinci müqavilədir.
Mən sevinirəm ki, bu müqavilə Parisdə Yelisey sarayında, prezidentin, mənim dostum cənab Jak Şirakın
iştirakı ilə imzalanmışdır və əminəm ki, bu müqavilə həm Fransanın, həm də Azərbaycanın iqtisadiyyatına
böyük fayda gətirəcəkdir.
Bu müqavilənin imzalanması münasibətilə sizi təbrik edirəm. Fransa xalqına, Fransa Respublikasına,
onun prezidentinə səadət və xoşbəxtlik diləyirəm! Mersi boku.
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FRANSA BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTUNDA – "AZƏRBAYCAN VƏ
QAFQAZ XXI ƏSRİN ASTANASINDA" MÖVZUSUNDA MÜHAZİRƏSİ
Paris
13 yanvar 1997-ci il
Möhtərəm cənab rektor!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Fransada, Parisdə sizinlə, belə nüfuzlu auditoriya ilə görüşməyimdən son dərəcə məmnunam.
Fransanı, Parisi və buraya toplaşanların səviyyəsini kifayət qədər yaxşı təsəvvür etdiyimə görə bu görüşü özüm
üçün böyük şərəf sayıram.
Mənə təklif olunan mövzu üzrə sizi maraqlandıran məsələlərdən danışmaqdan öncə indicə tanış
olduğunuz tərcümeyi-halımla bağlı məlumatda kiçik bir dəqiqləşdirmə etmək istərdim. 1982-ci ilin axırında,
Leonid Brejnevin vəfatından sonra mən Moskvaya dəvət edildim, SSRİ Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci
müavini təyin olundum və Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü seçildim. 1987-ci ilin sonunadək, Sovetlər
İttifaqının o zamankı rəhbərliyi, xüsusilə Mixail Qorbaçov ilə aramızdakı prinsipial fikir ayrılıqlarına görə istefa
verməyə məcbur olanadək bu vəzifələrdə qaldım. Bundan sonra mən təqib edildim. Sovetlər İttifaqının
tarixindən bilirsiniz ki, orada kim yüksək vəzifədən gedirdisə ictimai-siyasi həyatdan tamamilə təcrid olunurdu.
1990-cı il yanvarın 20-də, yəni 7 il öncə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi sovet qoşunlarının böyük
kontingentini Bakıya yeridərək xalq hərəkatını, milli hərəkatı yatıranda, təcavüz ediləndə mən bu aksiyaya qarşı
çıxdım və Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasından çıxdım. Ondan sonra mən təqiblərə məruz qaldım, mətbuatda
mənə qarşı böyük böhtan kampaniyası başlandı və 1990-cı ilin yayında Moskvadan köçməyə məcbur oldum. O
zaman Sovetlər İttifaqı rəhbərliyinin düzgün olmayan hərəkətlərinə qarşı çıxdığım üçün, həyatımın əsas
hissəsini keçirdiyim Bakıda yaşamağıma da, təəssüf ki, imkan vermədilər. Mən daha uzağa – doğulduğum, lakin
gənclik illərimdə çıxdığım Vətənə – Naxçıvana getməyə məcbur oldum. Naxçıvan indi olduğu kimi, o zaman da
blokadada idi. Mən üç il orada tam təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşadım və 1993-cü ilin iyununda, Bakıda və
Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlayanda, Azərbaycan ziyalılarının nümayəndələrinin, xalqın,
respublikamızın müxtəlif təbəqələrindən olan bir çox adamların xahişi ilə yenidən Bakıya gəldim və
Azərbaycan parlamentinə rəhbərlik etdim, sonra isə, burada deyildiyi kimi, 1993-cü il oktyabrın 3-də
Azərbaycanın prezidenti seçildim.
Mən burada səslənən məlumata bu əlavəni etməyi və bəzi dəqiqləşdirmələr etməyi zəruri bildim ki,
mənim həyatım barədə sizdə tam təsəvvür olsun, elə düşünməyəsiniz ki, hər şey çox hamar olub – mən Siyasi
Büronun üzvü idim və sonra birdən-birə Azərbaycanın prezidenti oldum.
İndi isə söhbətimizin əsas mövzusu haqqında. 1993-cü ildə mən Bakıya gələndə Azərbaycan fəlakət
vəziyyətində idi, vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Əslində həmin il Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyinin ikinci ili idi. Ölkəmiz haqqında təsəvvürünüz olmaq üçün mən Azərbaycan müstəqil dövlət
olandan əvvəlki hadisələr barədə sizə məlumat vermək məcburiyyətindəyəm.
Keçmişdə SSRİ-yə daxil olan respublikalar 1991-ci ilin sonunda Sovetlər İttifaqının dağılması ilə
əlaqədar dövlət müstəqilliyi əldə etdilər. Lakin Sovetlər İttifaqı respublikalarında, – onların sayı 15 idi, –
ictimai-siyasi proseslər eyni deyildi və tamamilə müxtəlif şəkildə baş verirdi. 1988-ci ildə Azərbaycana qarşı
təcavüz başlandı, yəni, qonşu Ermənistan Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ vilayətini özünə
birləşdirmək iddiaları ilə Azərbaycana qarşı çıxdı. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın kiçik bir bölgəsidir,
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, 1923-cü ildə Azərbaycan Respublikasının tərkibində
muxtar vilayət statusu almışdı. Deməliyəm ki, bu kiçik muxtar vilayət, əlbəttə, sosialist sistemi şəraitində,
kifayət qədər yüksək inkişaf etmişdi. Lakin Ermənistandakı, həm də təkcə ondakı deyil, bəzi başqa ölkələrdəki
millətçi, ekstremist dairələr, o cümlədən "Daşnaksütyun" partiyası bu vilayəti Ermənistana birləşdirməyin
zəruriliyi barədə Dağlıq Qarabağda vaxtaşırı əhval-ruhiyyə yaradırdılar. Lakin müxtəlif vaxtlarda edilən bu
cəhdlər uğursuz oldu. Bunların qarşısı alınır və dediyim kimi, Dağlıq Qarabağ müvəffəqiyyətlə inkişaf edirdi.
Nəzərinizə çatdırım ki, 1988-ci ildə, bu münaqişə ilk dəfə başlayanda Dağlıq Qarabağda 170 min nəfər
yaşayırdı. Bunun 30 faizi azərbaycanlılar, 70 faizi ermənilər idi. Burada elə bir təəccüblü şey yox idi.
Azərbaycanın başqa bölgələrində də, keçmiş Sovetlər İttifaqının digər respublikalarında da, başqa ölkələrdə də
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müxtəlif millətlərdən olan insanlar yaşayırlar. Lakin 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda, Ermənistanda Dağlıq
Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi uğrunda hərəkat başlandı və bu, silahlı münaqişəyə çevrildi. Yeri
gəlmişkən deməliyəm ki, – mən burada sizin qarşınızda tamamilə açıq danışır və mötəbər tarixi məlumatlara,
materiallara əsaslanıram, – belə hərəkatın kükrəyişi üçün qığılcım, özü də çox güclü qığılcım professor
Aqanbekyanın 1987-ci ilin sonunda Fransanın "Humanite" qəzetinə verdiyi müsahibə olmuşdur. O bu
müsahibədə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır, o bu məsələni Sovetlər
İttifaqının o zamankı rəhbəri Mixail Qorbaçov ilə müzakirə etmiş və Qorbaçov buna müsbət yanaşmışdı.
Şübhəsiz ki, buna oxşar başqa çıxışlar da olmuşdur. Mən bu çıxışdan ona görə danışıram ki, orada Mixail
Qorbaçova birbaşa istinad edilirdi. Hər şey bundan başladı, sonra isə artıq səkkiz il davam edən qanlı
müharibəyə çevrildi.
Hesab edirəm ki, o zaman, Azərbaycan və Ermənistan Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən, – 1988-ci
ildən 1991-ci ilədək üç ildən çox vaxt keçmişdir – sovet rəhbərliyi bu münaqişənin qarşısını ala və onun bu
qədər genişlənməsinə, belə ağır nəticələrə gətirib çıxarılmasına imkan verməyə bilərdi.
Sovet rəhbərliyinin Azərbaycana ədalətsiz münasibəti, şübhəsiz ki, respublikamızın əhalisi arasında
kommunist rejiminə və sosializm sisteminə çox böyük narazılıq dalğası yaratdı. Sovetlər İttifaqının kommunist
rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına münasibətdə ədalətsizliyinə qarşı xalqın bu hiddəti 1989-cu ilin sonunda geniş
xarakter alanda sovet rəhbərliyi və şəxsən Qorbaçov 1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycana sovet qoşunlarının
iri kontingentini yeritməklə xalqımızı əzməyi qərara aldılar.
1990-cı ilin yanvar faciəsi Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti daha da kəskinləşdirdi. Son nəticədə
bütün bunlar respublikamızda qeyri-sabitliyə səbəb oldu. Azərbaycanın daxilindəki ayrı-ayrı mənfi qüvvələr də
bundan istifadə edərək hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başladılar. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə edəndə ağır siyasi vəziyyətdə idi. Bütün bunlar Azərbaycanda dövlət hakimiyyətini zəiflədir,
nəticədə respublikada hakimiyyətin zorla devrilməsi baş verirdi. 1992-ci ildə də belə çevriliş oldu, onun
nəticəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldi. Lakin o, bir ildən artıq hakimiyyətdə qala bilmədi,
silahlı dəstələr ayağa qalxdı və əslində onu devirdi, elə o zaman 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda vətəndaş
müharibəsi başlandı. Belə bir şəraitdə 1993-cü ildə mən Azərbaycanda sabit rəhbərliyi təmin etmək
məsuliyyətini öz üzərimə götürməli oldum. Böyük çətinliklərə baxmayaraq, üç ildir ki, Azərbaycanda dövlət
hakimiyyəti sabitdir.
Bununla belə, həmin dövrdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibə gedirdi. Ermənistan silahlı
birləşmələri Azərbaycanın daxilində siyasi sabitliyin olmamasından, habelə kənarda bəzi dövlətlərin güclü
dəstəyindən istifadə edərək Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini işğal edə bildilər. Hazırda Azərbaycan ərazisinin
20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalı altındadır. Bu əraziyə Dağlıq Qarabağ və ümumi sahəsi
təqribən 16 min kvadratkilometr olan ətraf rayonlar daxildir. Bu rayonlar bilavasitə Ermənistan ərazisinə
bitişikdir. İşğal olunmuş torpaqlardan Azərbaycanın bir milyondan çox vətəndaşı qovulub çıxarılmışdır, onlar
respublikamızın müxtəlif bölgələrində, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
1994-cü ildə Ermənistan ilə atəşkəs və barışıq haqqında saziş əldə edilmişdir və iki il yeddi aydır ki, ona
əməl olunur. Lakin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, onun dövlət sərhədləri pozulmuşdur, ölkəmizə çox böyük
maddi və mənəvi zərər vurulmuşdur. Biz hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını istəmirik, hesab edirik ki,
məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazımdır və bu sahədə öz tərəfimizdən bütün zəruri tədbirləri görürük.
Məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün şərt Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərinin hamısından çıxarılması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, respublikamızın bütün
vətəndaşlarının öz yaşayış yerlərinə qaytarılmasıdır. Biz həm də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin
tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməsini və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat
yaradılmasını mümkün sayırıq. Bu formula güzəştlidir və biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh
yaratmaq, regionumuzda, bütün Qafqazda sülh yaratmaq naminə bu güzəştə gedirik. Lakin Ermənistan tərəfi
pozucu mövqe tutduğuna görə bu məsələni həll etmək mümkün olmur. Ermənistan Dağlıq Qarabağın dövlət
müstəqilliyi əldə etməsinə, şübhəsiz ki, sonradan onu Ermənistana birləşdirməyə çalışır. Biz bununla
razılaşmırıq və heç vaxt da razılaşmayacağıq, ona görə ki, öz ərazimizin bir hissəsini başqa dövlətə güzəştə gedə
bilmərik. Heç bir dövlət də belə güzəştə gedə bilməz.
Ermənistan özünün pozucu mövqeyini 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon sammitində də
nümayiş etdirdi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması ilə məşğul olan Minsk qrupu
tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə sülh yolu ilə son qoyulmasının prinsipləri haqqında layihə təklif
edilmişdi. Lissabon sammitində ATƏT-in əsas sənədinə daxil edilməli olan bu layihədə münaqişənin aradan
qaldırılmasına dair əsas prinsiplər, yəni üç prinsip göstərilmişdi: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi
bütövlüyünün tanınması, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə statusu verilməsi,
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Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizliyin təminatı.
Münaqişənin dinc yolla aradan qaldırılması üçün əsas kimi biz bu prinsiplərlə razılaşdıq. Ermənistan isə
buna razı olmadı və həmin layihənin ATƏT-in sənədinə daxil edilməsinə konsensus vermədi. Lakin
Azərbaycanın prinsipial mövqeyi və Ermənistandan başqa ATƏT-in bütün üzvlərinin çox ədalətli mövqeyi
nəticəsində bu prinsiplər ATƏT sədrinin xüsusi bəyanatında öz ifadəsini tapdı. ATƏT-ə daxil olan dövlətlərdən
yalnız Ermənistan bu prinsiplərə, beləliklə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in və ümumiyyətlə
beynəlxalq hüquq normalarının əsas prinsiplərinə etiraz etdi. Lakin biz hesab edirik ki, ATƏT üzvlərinin bu
prinsipləri dəstəklənməsi ilə şübhəsiz ki, ATƏT-in üzvü olan bütün ölkələrin, xüsusən Minsk qrupuna daxil olan
ölkələrin iştirakı ilə fəal iş görərək həmin prinsiplərin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasının əsasını təşkil etməsinə və münaqişəyə son qoyulmasına, Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında sülhün, özü də sabit və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsinə nail ola bilərik.
Mən bütün bunları deməyi ona görə lazım bildim ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin hansı şəraitdə öz
milli dövlət quruculuğu prosesini həyata keçirməsi və sosial-iqtisadi xarakterli məsələləri həll etməsi haqqında
təsəvvürünüz olsun.
Qafqazdakı münaqişələr haqqında, ümumiyyətlə, buradakı vəziyyət barədə danışmalı olsaq, burada
Gürcüstan ərazisində gürcü-abxaz, gürcü-osetin münaqişələri var, Çeçenistanda sizə məlum olan Rusiya ilə
Çeçenistan arasında münaqişə var, Qafqazın digər regionlarında da bəzi münaqişələr mövcuddur. Allaha şükür
ki, bunlar genişlənməyib. Biz hesab edirik ki, həm Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün, həm də
Qafqazda bütün münaqişələrə son qoyulması üçün hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü prinsiplərinin qəti şəkildə
tətbiqinin həlledici əhəmiyyəti var. Biz dünyada bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə tərəfdarıq. Yer kürəsinin hər
hansı nöqtəsində separatizmin, təcavüzkar millətçiliyin, beynəlxalq terrorizmin əleyhinəyik.
Bütün bu problemlərə və çətinliklərə baxmayaraq, müstəqil dövlət kimi Azərbaycan yaşayır və inkişaf
edir, demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu, həyatın bütün sahələrində demokratiya prinsiplərinin
bərqərar olması yolu ilə inamla gedir. 1995-ci ilin noyabrında biz ümumxalq səsverməsi yolu ilə Azərbaycanın
ilk demokratik Konstitusiyasını qəbul etdik. Elə həmin vaxt müstəqil Azərbaycan Respublikasının parlamentinə
çoxpartiyalılıq əsasında ilk seçkilər keçirildi. Konstitusiyanın müddəaları həyata keçirilir, parlament işləyir,
ölkəmizin demokratik inkişafı üçün xeyli çox mühüm qanunlar qəbul olunubdur. Azərbaycanda bütün sahələrdə
siyasi plüralizm təmin edilibdir, biz insan hüquqlarının, şəxsiyyətin hüquqlarının, şəxsiyyət azadlığının
qorunmasına böyük əhəmiyyət veririk. Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir, bizdə üç din – müsəlman, pravoslav,
xristian, yəhudi dinləri sərbəst fəaliyyət göstərir. Biz iqtisadiyyatda geniş bazar dəyişikliklərinin həyata
keçirilməsi yolu tutmuşuq, dövlət mülkiyyəti özəlləşdirilir və qarşıdakı iki il ərzində bütün dövlət
müəssisələrinin 70 faizi özəlləşdiriləcəkdir. Biz torpaq islahatı haqqında çox radikal, öz şəraitimiz üçün kifayət
qədər inqilabi qanun qəbul etmişik. Həmin qanun satmaq və digər şəxslərə vermək hüququ ilə torpaqların xüsusi
mülkiyyətə verilməsini nəzərdə tutur.
Bu tədbirlər öz nəticələrini verir. Son vaxtlar Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşır, iki ildir ki,
respublikada inflyasiya aşağı səviyyədədir. Məsələn, inflyasiyanın aylıq səviyyəsi bir faizdən aşağıdır, ümumən
1996-cı ildə isə beş faizdən az olubdur. Milli valyutanın – manatın məzənnəsi sabitdir, son vaxtlar Amerika
dollarına nisbətən onun məzənnəsi möhkəmlənmişdir. Biz bütün iqtisadiyyatın, xüsusən xarici ticarətin
sərbəstləşdirilməsinə dair çoxlu tədbirlər görmüşük. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatına sərmayə qoymaq, həm
də özəlləşdirmədə iştirak etmək, ölkəmizin iri sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrindən birgə istifadə etmək
üçün xarici sərmayədarları Azərbaycana fəal cəlb edirik.
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri, böyük iqtisadi, sənaye, kənd təsərrüfatı, elmi-texniki və intellektual
potensialı var. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı prinsipləri, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələrin təcrübəsi əsasında formalaşdırılması bizim tutduğumuz magistral yoldur.
Biz Azərbaycanın neft və qaz yataqlarından xarici şirkətlərlə birgə istifadə edilməsi sahəsində daha çox
uğurlar qazanmışıq. 1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanın neft yataqlarının beynəlxalq şirkətlər konsorsiumu
ilə birgə işlənməsinə dair ilk böyük müqavilə imzalamışıq, onu "Əsrin müqaviləsi" adlandırırlar. Bu gün
Parisdə, Yelisey sarayında Fransa prezidenti cənab Jak Şirakın və Azərbaycan prezidentinin iştirakı ilə beşinci
müqavilə – Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Lənkəran-dəniz" və "Talış-dəniz" neft yataqlarının birgə
işlənməsi və istifadəsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Fransanın iri "Elf Akiten" və "Total"
şirkətləri arasında müqavilə imzalandı. Bu gün imzalanmış müqavilə 25 il ərzində birgə iş görülməsini və
təxminən 1,5 milyard Amerika dolları həcmində kapital qoyulmasını nəzərdə tutur. İlkin hesablamalara görə,
həmin yataqlardan 350 milyon barrel neft alınacağı gözlənilir. Son iki ildə imzaladığımız bütün müqavilələr isə
Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 15 milyard Amerika dolları həcmində investisiya qoyulmasını nəzərdə
tutur. Bu müqavilələrdə dünyanın 11 ölkəsinin 16 transmilli şirkəti iştirak edir.
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Hesab edirəm ki, bu rəqəmlər Azərbaycanın öz təbii ehtiyatlarından məqsədəuyğun və səmərəli şəkildə
istifadə etməsi və şübhəsiz, öz səylərini dünya birliyinin səyləri ilə birləşdirməsi üçün xarici investisiyalardan,
iqtisadi və texniki baxımdan inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl texnologiyasından necə istifadə etməsi barədə
sizdə təsəvvür oyadır. Zənnimcə, bütün bu dediklərim şübhə yeri qoymur ki, ölkəmiz bütün dünya üçün açıqdır.
Azərbaycanın məqsədi öz iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etməkdir. Ölkəmizdə azad
sahibkarlıq üçün bütün şərait yaradılmışdır, xarici investisiyaların qorunması qanunlarımızla, Konstitusiya ilə və
şübhəsiz ki, prezident hakimiyyəti ilə tam təmin olunur. Bütün bunlar belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın
sosial-iqtisadi gələcəyi gözəldir. Biz əminik ki, həyatımızın bütün sahələrini demokratikləşdirmək yolu ilə
getməklə Azərbaycanı dünyanın sivilizasiyalı ölkələri sırasına çıxaracağıq. Azərbaycan özünün bütün qonşuları
ilə sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamağa çalışır. Ermənistan ilə qarşılıqlı münasibətlərimiz haqqında
danışdım. Bizim Şimal qonşumuz Rusiya, Cənub qonşumuz İrandır, Qərbdə Gürcüstanla həmsərhədik. Türkiyə
də həmsərhəd olduğumuz qonşu ölkədir. Ermənistan istisna olmaqla, bu ölkələrin hamısı ilə normal əlaqələrimiz
var və bu əlaqələrin daha dost, daha fəal xarakter almasına səy göstərəcəyik.
Coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın əhəmiyyəti böyükdür. Hesab edirəm ki, onun coğrafi-siyasi
mövqeyi təkcə bizim özümüzdən ötrü deyil, həm də Dünya Birliyi üçün əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Avropa və
Asiyanın qovuşuğunda yerləşir. Avropa ölkəsi kimi isə Avropanın ən ucqarındadır. Azərbaycan Avropa ölkəsi
olmaq istəyir. Biz Avropa Birliyi ilə fəal əməkdaşlıq edirik, ərizə vermiş və Avropa Şurasına qonaq sifəti ilə
qəbul olunmuşuq, yaxın vaxtlarda onun tamhüquqlu üzvü statusunu almağa ümid bəsləyirik, ATƏT-in
həyatında fəal iştirak edirik və şübhəsiz ki, ölkəmiz, demək olar, bütün beynəlxalq təşkilatların üzvüdür.
Azərbaycanın təkcə Qafqaz üçün deyil, həm də Qafqazın hüdudlarından kənara çıxan region üçün böyük
əhəmiyyəti var. Biz hesab edirik ki, Zaqafqaziya regionunda, – mən Azərbaycanı, Gürcüstanı və Ermənistanı
nəzərdə tuturam, – sabitliyin, normal vəziyyətin olması bütün Qafqaz üçün, habelə Rusiya və Qafqazla qonşu
olan digər ölkələr üçün mühüm amildir. Biz çalışırıq ki, mühüm amil kimi bu rolumuzu mümkün qədər yaxşı
yerinə yetirək. Hesab edirəm ki, əgər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini aradan qaldırmaq mümkün olarsa,
bu, Qafqazda digər münaqişələrə də son qoyulmasına, burada sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına gətirib
çıxaracaqdır, bunun isə həm digər ölkələr, həm də ümumən Avropa üçün böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Qafqazda
sülhə, əmin-amanlığa, sabitliyə nail olmaq üçün biz öz tərəfimizdən hər şeyi edirik və bundan sonra da
edəcəyik.
İndi Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət sabitdir. Ötən illərdən fərqli olaraq, son üç ildə biz
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi tam təmin edirik. Dövlət respublikada vəziyyətə tam nəzarət edir və mən
əminəm ki, Azərbaycanda vəziyyət aydan-aya, ildən-ilə yaxşılaşacaqdır.
Biz Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk. Bu gün Fransa
prezidenti cənab Jak Şirak, Fransa Milli Məclisinin sədri, ticarət naziri, Parisin meri ilə söhbətlərdə mən bir
daha bildirdim ki, Fransa ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə – iqtisadi, mədəni, siyasi sahələrdə
əməkdaşlığı genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün mövcud imkanlardan bütünlüklə istifadə etmək lazımdır.
Hesab edirəm ki, bu gün Fransanın "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri ilə imzalanmış müqavilə həm yaxşı əsas,
həm də Fransanın bütün digər şirkətləri üçün yaxşı çağırışdır ki, onlar Azərbaycanla əməkdaşlığa dair səylərini
gücləndirsinlər.
Çıxışımı tamamlayaraq bu gün Fransada, Parisdə olmağımdan dərin məmnunluq duyduğumu bildirmək
istəyirəm. Fransa Respublikasının tarixi və təcrübəsi, Fransada demokratiya təcrübəsi, həyatın bir çox başqa
sahələrində sizin ölkənizin təcrübəsi Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu işində bizim üçün zəngin
mənbə və nümunədir. Fransa Respublikasına, fransız xalqına dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sizə, bütün
fransızlara səadət və xoş həyat, yeni uğurlar arzulayıram. Suallarınıza cavab verməyə hazıram. Diqqətinizə görə
sağ olun.
De Monbrel (FBMİ-nin rektoru): Hesabat üçün Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə təşəkkür edirəm.
Artıq gec olduğunu nəzərə alaraq diskussiyanı məhdudlaşdırmaq üçün Azərbaycan dövlətinin başçısına cəmi üç
sual verməklə kifayətlənmək istəyirəm. Mənim fikrimcə bu suallar əvvəl-axır veriləcəkdir.
Sual: İlk sual sırf informasiya xarakteri daşıyır və Sovet İttifaqının hüquqi varisliyi probleminə
aiddir. Azərbaycan ilə Rusiya arasında hüquqi varislik problemi tam həll edilmişdirmi, yoxsa Ukraynanı
Rusiyaya qarşı qoyan mübahisəli məsələlər kimi məsələlər hələ də qalırmı?
İkinci sual: Siz neft haqqında danışdınız, lakin boru kəmərləri ilə bağlı problemlərdən demədiniz.
Bu barədə bir neçə kəlmə söyləyə bilərdinizmi?
Üçüncü sual: Siz İranla yaxşı münasibətlərinizin olduğunu xatırlatdınız. Gələcəkdə İran
Azərbaycanı ilə əlaqədar problemlər ola bilərmi?
Heydər Əliyev: SSRİ-nin hüquqi varisi probleminə – Rusiyaya gəldikdə, əlbəttə, bütün məsələlər həll
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edilməmişdir. Sovetlər İttifaqı dağılanda və Azərbaycan müstəqillik əldə edəndə mən Azərbaycanda deyildim,
daha doğrusu, orada idim, lakin dövlət fəaliyyətində iştirak etmirdim. 1993-cü ilin oktyabrında Azərbaycanın
prezidenti olanda isə təhlil etməyə başladım. Və əmin oldum ki, Sovetlər İttifaqına mənsub olan hər şey hər
halda Azərbaycan üçün ədalətsiz bölüşdürülübdür. Axı, mən, burada xatırladıldığı kimi, təqribən 14 il
Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etmişdim və beş ildən çox Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri
olmuşdum, Sovetlər İttifaqı vaxtında Azərbaycanın ərazisində nələrin olduğunu yaxşı bilirdim. Təəssüf ki,
Azərbaycanda olanların hamısı özündə qalmadı. Bu, ədalətsizlik idi. Bəzi xırda məsələlər var, biz indi onları
qaldırırıq. Lakin indi bütün bunlar artıq gecdir. Amma bunun ədalətsiz olduğunu mən artıq dedim.
O ki qaldı neft kəmərinə, xarici neft şirkətləri konsorsiumu Azərbaycan Neft Şirkəti ilə birlikdə
Azərbaycanda neft ixracı üçün iki neft kəmərinin tikintisi haqqında qərar qəbul etmişlər. Neft kəmərlərindən biri
– Rusiya ərazisindən keçərək Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına gedən kəmər qismən mövcud idi,
lakin 1996-cı il ərzində kəmər bütünlüklə çəkilmişdir. Həmin neft kəməri ilə Qara dəniz sahilinə, oradan isə
daha uzağa neft ixrac etmək mümkündür. Tikintisinə martda başlanacaq və 1998-ci ildə qurtaracaq ikinci neft
kəməri Qərb istiqamətində Gürcüstan ərazisindən keçməklə yenə Qara dəniz sahilinə – Supsa limanına
çıxacaqdır. Lakin 1994-cü ilin sentyabrında imzaladığımız müqavilədə güman ki, Türkiyənin Aralıq dənizi
sahilindəki Ceyhan limanınadək böyük neft kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur. Bu neft kəmərinin marşrutuna
dair bir neçə layihə, təkliflər var. Lakin bu, məsələ barədə hələ qəti qərar qəbul edilməmişdir. Hesab edirəm ki,
biz bu neft kəmərini də çəkməli olacağıq. Ona görə ki, hər bir müqavilənin imzalanması ilə Azərbaycanda
gələcəkdə çıxarılacaq neftin həcmi artır. Qazaxıstan ərazisində neft çıxaran xarici neft şirkətləri Xəzər dənizi,
Azərbaycan vasitəsilə neftin Avropaya ixracını təşkil etmək barədə təkliflər verirlər. Bunun özü də ölkəmizin
ərazisindən keçməklə ixrac olunacaq neftin əlavə miqdarından xəbər verir. Ona görə də bu neft kəmərləri
çəkilməlidir. Bunlar Azərbaycandan, Xəzər hövzəsindən, Mərkəzi Asiyadan nefti ixrac etmək üçün lazımdır.
Bu, Azərbaycanın böyük coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir.
Sizin üçüncü sualınıza, İran haqqında suala gəldikdə isə, mən artıq dedim, bu ölkə ilə bizim dostluq
münasibətlərimiz var, bunları möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək üçün tədbirlər görürük. O ki qaldı İranda
yaşayan azərbaycanlılara, bəli, onlar orada çoxdur. Mən dəqiq rəqəm bilmirəm, amma deyirlər ki, təxminən 2030 milyondur. Onlar İran vətəndaşlarıdır. Bu gün prezident cənab Jak Şirak dedi ki, Fransada beş milyon
müsəlman yaşayır. Onlar Fransa xalqının bir hissəsidir. İranda yaşayan azərbaycanlılar da müsəlmandırlar, onlar
da İran xalqının bir hissəsidir. Bu baxımdan hansısa bir problem görmürəm. Mən artıq dedim ki, biz bütün
dövlətlərin – Azərbaycanın da, Ermənistanın da, Rusiyanın da, Fransanın da, İranın da ərazi bütövlüyünə
tərəfdarıq.
De Monbrel: Bu tədbirdə iştirak etməyə razılaşdığına və belə mühüm suallara cavab verdiyinə görə
prezident Heydər Əliyevə təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycan rəhbərinə və onu müşayiət edən bütün şəxslərə
xoşbəxt yeni il arzulayıram və təklif edirəm ki, görüşü yekunlaşdıraq.
Heydər Əliyev (zarafatla): Yox, dayanın, mənim sözüm var. Birincisi, bu demokratik olmur. Siz özünüz
suallar verdiniz və başqalarına isə bu imkanı vermirsiniz. Biz Fransaya demokratiya öyrənməyə gəlmişik, sən
demə, burada, bu institutda avtoritar rejim mövcuddur. Ona görə də mən burada daha bir saat qalmağa, suallara
cavab verməyə hazıram, ona görə ki, biləsiniz, biz demokratiya yolu ilə gedirik və mən istənilən adamın
istənilən sualına cavab verməyə hazıram. Ümumiyyətlə, mənə az sual verəndə narazı qalıram.
Sual: Cənab prezident, bilmək istərdim ki, hazırda Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər
necədir və Siz ölkənizin MDB-də iştirakını necə qiymətləndirirsiniz?
Heydər Əliyev: Rusiya ilə münasibətlərimiz yaxşıdır, dostluq münasibətləridir. Biz istəyirik ki, bu
münasibətlər daha yaxşı olsun və öz tərəfimizdən tədbirlər görürük.
MDB-yə gəldikdə, biz MDB-nin üzvüyük. Lakin orada bizim razı olmadığımız məsələlər də var. Biz
özümüzü demokratik qaydada aparır, öz mövqeyimizi, öz rəyimizi bildiririk. Ümumiyyətlə, biz hesab edirik ki,
MDB daha demokratik birlik olmalıdır. Demokratiya prinsipləri onda daha geniş bərqərar olmalıdır və MDB-ni
inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək lazımdır.
Sual: Cənab prezident, Siz dediniz ki, Azərbaycan çoxmillətli ölkədir, orada ruslar, yəhudilər
yaşayırlar. Deyə bilərsinizmi, Azərbaycanda nə qədər rus və yəhudi yaşayır, onların vətəndaşlıqla bağlı
hansı hüquqları var?
Heydər Əliyev: Deyə bilərəm. Azərbaycanda ruslar 300 mindən çox, yəhudilər isə təxminən 50 min
nəfərdir. Onlar vətəndaşlığın bütün hüquqlarından istifadə edirlər, Azərbaycanın tamhüquqlu vətəndaşlarıdır.
Biz şadıq ki, respublikamızda bu millətlərdən olan insanlar yaşayırlar. Deməliyəm ki, təxminən 1988-1989-cu
illərdən 1993-cü ilədək rusdilli əhalinin Azərbaycandan müəyyən axını olmuşdur. Biz bunun qarşısını aldıq.
Onlardan bəziləri Azərbaycandakı qeyri-sabitlikdən qorxub gedirdilər, bir sıra hallarda isə onlara qarşı ədalətsiz
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münasibət olmuşdu. Biz bu problemi aradan qaldırdıq. İndi Azərbaycanda rusdilli əhali normal, sabit yaşayır.
Bizim parlamentimizdə milliyyətcə rus, ukraynalı deputatlar var, bu millətlərin nümayəndələri dövlət, təsərrüfat
orqanlarında işləyirlər. Biz Azərbaycanın çoxmillətli olmasını ölkəmizin sərvəti hesab edirik. Ermənistan öz
ölkəsində monomilliliyə nail olmuşdur. İndi orada ermənilərdən savayı heç kim yoxdur. Hesab edirəm ki, onlar
böyük səhv etmişlər. Amma bu, onların öz işidir.
Sual: Sualımı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Digər millətlərdən olan sakinlər Azərbaycan vətəndaşlığını
qəbul etməyə borclu idilər, yoxsa könüllü olaraq Azərbaycan vətəndaşları olmaq istəmişlər? İkinci sual:
Azərbaycanda yaşayan və özlərinin Rusiya pasportunu saxlamaq istəyən xaricilər hansı hüquqlara
malikdirlər?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, biz heç kəsi Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə məcbur etməmişik,
qəbul edən edib, etməyən isə etməyibdir. Bizdə bu mənada da azadlıqdır. Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlığını
qəbul etmiş ruslar var, biz buna da etiraz etmirik. Vətəndaşlıq milli mənsubiyyətlə müəyyən olunmur. Hesab
edirəm ki, Fransada da belədir. Biz Azərbaycanda məhz bu prinsipi əsas götürürük.
Sual: Xəzərin statusu haqqında sual vermək istərdim. Dediyinizdən hiss olundu ki, fikrinizcə, bu
məsələdə problem yoxdur. Lakin Xəzərin statusuna dair sazişin olmaması haqqında danışdığınız
yataqların istismarına mane ola və ya bunu ləngidə bilməzmi?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, Xəzər min illərdən də çoxdur ki, mövcuddur. Lakin onun statusu heç vaxt
müəyyən edilməmişdir. Ona görə bu gün də buna böyük ehtiyac yoxdur. Bununla belə, bu məsələ barəsində
Xəzəryanı dövlətlər arasında danışıqlar gedir. Hesab edirəm ki, biz nə vaxtsa vahid rəyə gələcəyik. Lakin bu,
hər bir ölkənin öz sektorunda Xəzərin neft yataqlarından istifadə etməsinə əsla mane olmur. Xəzərin sektorlara
bölünməsi çoxdan müəyyən edilmişdir. Biz yaranmış praktikadan istifadə edirik və bu, düzgündür.
Sağ olun.
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FRANSA TİCARƏT-SƏNAYE PALATASINDA KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Paris
14 yanvar 1997-ci il
Hörmətli prezident! Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün səhər tezdən burada, Parisdə, Fransa Ticarət-Sənaye Palatasında keçirilən görüşdən olduqca
məmnunam. Mənim Fransaya səfərim Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətləri daha da inkişaf etdirmək və
dərinləşdirmək məqsədi daşıyır.
Cənab prezident, mənim üç il bundan öncə Fransaya ilk səfərimi xatırlatdığınız üçün sizə minnətdaram,
hesab edirəm ki, həmin səfər Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin uğurla inkişaf etməsinin əsasını qoymuşdur. 1993cü ilin dekabrında Parisdə Fransa ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında imzalanmış saziş,
mərhum prezident Fransua Mitteranın və Azərbaycan prezidentinin imzaladıqları saziş Fransa ilə Azərbaycan
arasında münasibətləri uzun müddət inkişaf etdirmək üçün başlıca sənəd, eyni zamanda proqramdır.
Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, ötən üç ildə biz müəyyən nailiyyətlər qazanmışıq. Cənab prezident, sizin
adlarını çəkdiyiniz Fransa şirkətləri Azərbaycanda, Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə, Azərbaycanın dövlət şirkətləri
və xüsusi firmaları ilə sıx əlaqələr yaratmışlar və ümid edə bilərik ki, bu yaxşı başlanğıc özünün konkret
nəticələrini verəcəkdir.
Dünən Fransa prezidenti cənab Jak Şirak ilə çox gözəl, dostcasına söhbətimiz oldu. Biz ölkələrimiz
arasında münasibətlərə dair bütün məsələlər haqqında ətraflı fikir mübadiləsi etdik, regional xarakterli və
dünyadakı vəziyyətə dair bəzi başqa məsələlər barədə danışdıq.
Fransa ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr problemləri, iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və
dərinləşdirilməsi söhbətlərimizdə, danışıqlarımızda böyük yer tutmuşdur. Biz yekdil fikirdəyik ki, əldə olunmuş
nailiyyətlər əlaqələrimizin inkişafını daha da sürətləndirməyə imkan verir. Bu baxımdan burada, Ticarət-Sənaye
Palatasında keçirilən görüş hesab edirəm, dünən prezident cənab Şirak ilə əldə etdiyimiz razılaşmaların məhz
konkret şəkildə reallaşdırılmasıdır.
Dünənki günün mühüm hadisəsi burada, Parisdə, Yelisey sarayında Fransa prezidentinin və Azərbaycan
prezidentinin iştirakı ilə Fransanın "Elf Akiten", "Total" şirkətləri və Azərbaycan milli neft şirkəti arasında
böyük neft müqaviləsinin imzalanmasıdır. Bu müqavilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Lənkəran-dəniz" və
"Talış-dəniz" neft yataqlarının ehtiyatlarının Fransa şirkətləri və Azərbaycan milli neft şirkəti tərəfindən birgə
işlənməsini nəzərdə tutur. Müqavilə 25 illik müddətə imzalanmışdır.
Demək istəyirəm ki, bu, Fransanın "Elf Akiten" şirkəti ilə Azərbaycanın imzaladığı ikinci müqavilədir.
Ötən ilin iyununda Bakıda bir sıra ölkələrin fövqəlmilli şirkətlərinin konsorsiumu ilə böyük neft müqaviləsi
imzalanmışdır, həmin şirkətlərin tərkibinə Fransanın "Elf Akiten" şirkəti də daxildir.
Bu faktlar inandırıcı şəkildə göstərir ki, biz iqtisadi inteqrasiyanı artıq əməli surətdə həyata keçirir,
iqtisadi münasibətlərimizi inkişaf etdiririk. Azərbaycanın energetika ehtiyatları, neft sənayesi iqtisadiyyatımızın
iri sahəsi olaraq aparıcı rol oynayır və buna görə də əməkdaşlıqda ilk iri addımlar məhz bu sahədə atılmışdır.
Azərbaycan böyük iqtisadi potensiala malikdir, iqtisadiyyatımız olduqca çoxsahəlidir və birgə işləmək
üçün, əməkdaşlıq üçün Fransanın digər şirkətlərini cəlb etməyə imkan var. Bununla əlaqədar mən adlarını
çəkdiyimiz Fransa şirkətinin təşəbbüsünü alqışlayıram və razılaşma əldə olunması və əməli işə başlanması üçün
öz tərəfimdən hər şeyi edəcəyəm.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail olduqdan sonra öz iqtisadiyyatından, öz ehtiyatlarından sərbəst və
azad surətdə istifadə edir. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatı ilə fəal birləşməyə, xarici şirkətlərlə birlikdə qabaqcıl
texnologiyadan da, təbii olaraq, xarici investisiyalardan da istifadə etməyə çalışır.
Azərbaycan azad və açıq ölkədir. Biz bəyan etmişik ki, ölkəmiz bütün dünyanın üzünə açıqdır. Biz dünya
iqtisadi sisteminə daxil olmaq istəyirik. Biz beynəlxalq maliyyə mərkəzləri ilə, o cümlədən Ümumdünya Bankı
və Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə fəal əməkdaşlıq edirik. Təbii ki,
bütün bunlar iqtisadi əlaqələrimizi genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün əlverişli imkanlar yaradır.
Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət qururuq. Biz həyatın bütün sahələrini,
Azərbaycanın həyatının bütün sahələrini demokratikləşdirmək, o cümlədən iqtisadi sahəni demokratikləşdirmək
üçün tədbirlər görürük. Biz iqtisadiyyatımızın gələcək inkişafı üçün əsasları, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini və
dünyanın bütün ölkələri ilə fəal iqtisadi əlaqələri bərqərar etmişik. Biz dövlət mülkiyyətini özəlləşdirməyə
başlamışıq və yaxın iki ildə Azərbaycanda bütün mülkiyyətin 70 faizindən çoxu özəlləşdiriləcəkdir.
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Biz torpaq islahatı haqqında çox mühüm qanun qəbul etmişik. Bu qanunda torpağı başqa şəxslərə satmaq
və vermək hüququ ilə onun özəl mülkiyyətə verilməsi nəzərdə tutulur. Biz azad sahibkarlıq üçün, sahibkarlıq
təşəbbüsü üçün, özəl biznes üçün, o cümlədən kiçik və orta özəl biznes üçün hər cür şərait yaratmışıq.
Biz bəzi iri sənaye müəssisələrini xarici şirkətlərin idarəsinə vermək sahəsində tədbirlər həyata keçiririk.
Qəbul etdiyimiz qanunlar xarici şirkətlərə Azərbaycanda mülkiyyətin özəlləşdirilməsində fəal iştirak etməyə,
təbii olaraq, öz vəsaitlərini bütün sahələrə qoymağa imkan verir. Biz bir sıra tədbirlər görmüşük – bunlar həm
qanunlar, həm prezident fərmanları, həm də digər sənədlərdir. Onlar iqtisadiyyatın bütün sahələrində
liberallaşdırmanı, xüsusən, xarici ticarətin, ixrac və idxalın liberallaşdırılmasını təmin etmişdir.
Bunun nəticəsində artıq iqtisadiyyatda, sosial sahədə müsbət dəyişikliklər baş verir və belə düşünürəm ki,
bu proseslər yaxın vaxtlarda daha uğurla inkişaf edəcəkdir.
Biz maliyyə sahəsində tədbirlər görülməsinə böyük əhəmiyyət veririk və istəyirik ki, Azərbaycanın
maliyyə sistemi müasir beynəlxalq standartlara tam müvafiq olsun, dünya maliyyə mərkəzləri və bankları ilə
əlaqə yarada bilsin. Biz Azərbaycanda bank sisteminin islahatı sahəsində bir sıra tədbirlər görmüşük. Bunun
nəticəsində ötən il milli valyutamızın – manatın məzənnəsi Amerika dolları ilə nisbətdə xeyli möhkəmlənmiş və
sabitləşmişdir. Bütün il ərzində inflyasiya kəskin surətdə azalaraq, hər ay bir faizdən də az, bütövlükdə 1996-cı
ildə isə beş faizdən az olmuşdur.
Bizdə qiymətlər, ən əvvəl zəruri malların, ərzaq məhsullarının qiymətləri sabitdir. Azərbaycanda əmək
haqqının artımı qiymətlərin artımını hətta müəyyən dərəcədə qabaqlayır. Halbuki iki il əvvəl bizdə inflyasiya
astronomik rəqəmlərlə ifadə edilirdi. Əgər təxminən 1994-cü ildə inflyasiya 1.700 faiz idisə, özünüz nəticə
çıxara bilərsiniz, son iki ildə iqtisadiyyatımızda necə böyük müsbət dəyişikliklər baş vermişdir.
Bütün bunlar bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin tətbiq edilməsi, azad sahibkarlıq üçün, özəl təşəbbüs üçün
şərait yaradılması sayəsində mümkün olmuşdur. Biz bu sistemin səmərəli olduğunu yəqin etmişik və öz
iqtisadiyyatımızda məhz bu prinsiplər əsasında dönmədən gedəcəyik.
Azərbaycan Konstitusiyası, qəbul edilmiş qanunlar və prezidentin fərmanları Azərbaycanda xarici
investisiyaların qorunmasına və xarici şirkətlər üçün, xarici investisiyalar üçün maksimum əlverişli şərait
yaradılmasına tam təminat verir.
Son iki ildə Azərbaycan 11 ölkəni təmsil edən transmilli şirkətlərlə, cəmi 16 şirkətlə beş iri neft
müqaviləsi imzalamışdır. Bu müqavilələr üzrə investisiyaların ümumi məbləği 15 milyard dollardan artıqdır. Bu
müqavilələr təxminən 25-30 il müddətinə imzalanmışdır. Lakin mən əminəm ki, əməli iş onları daha
uzunmüddətli müqavilələrə çevirəcəkdir. Belə düşünürəm ki, bütün XXI əsr Azərbaycan iqtisadiyyatının, ən
əvvəl neft və qaz sənayesinin coşqun inkişafı əsri olacaqdır.
Azərbaycan iki qitənin – Avropa ilə Asiyanın, Şərq ilə Qərbin qovuşuğunda yerləşərək, çox faydalı,
əlverişli coğrafi mövqeyə malikdir və tarixdə "İpək yolu" kimi məlum olan marşrutla Şərqlə Avropanı
Azərbaycan vasitəsilə birləşdirmək üçün çəkilən və çəkiləcək nəqliyyat kommunikasiyaları Azərbaycanı bu
baxımdan bir çox Avropa və Asiya ölkələri üçün çox maraqlı və cəlbedici edir.
Azərbaycanın həyatını, onun perspektivlərini səciyyələndirən bütün bu müsbət cəhətlərlə yanaşı, təəssüf
ki, qanqaraldıcı amil də var. Bu amil ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfindən səkkiz il əvvəl başlanmış təcavüz
nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini Ermənistan silahlı birləşmələri işğal etmiş, Azərbaycanın bir
milyondan artıq vətəndaşı zəbt olunmuş torpaqlardan didərgin salınmışdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
pozulmuşdur, öz yaşayış yerlərini tərk edən, dediyim kimi, bir milyondan artıq vətəndaşımız isə çadır
şəhərciklərində çox ağır şəraitdə yaşayır.
Bu amil Azərbaycanın həyatını mürəkkəbləşdirməklə yanaşı regionumuzda lazımi iqtisadi əlaqələrin
qurulmasına, o cümlədən Qafqazda, Zaqafqaziya ölkələri arasında, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında iqtisadi
əlaqələrin qurulmasına da mane olur, biz Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən çıxarılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi şərtilə Ermənistan- Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmüşük və görürük. Nə qədər çətin olsa da, biz
sülh danışıqlarına, bu məsələnin dinc vasitələrlə həllinə qəti tərəfdarıq.
Bu münaqişəyə son qoyulduqdan, Qafqazda, regionumuzda tam sülh bərqərar edildikdən sonra ölkəmizin
və qonşularımızın Avropa ilə, dünyanın bütün ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri daha sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Ticarəti, iqtisadi əməkdaşlığı, iqtisadi əlaqələri fəallaşdırarkən biz həm də hesab edirik ki, bunun özü də
münaqişənin aradan qaldırılması və regionumuzda sülhün bərqərar olması üçün çox səmərəli vasitədir.
Mənə göstərdiyiniz diqqət üçün, bugünkü görüş üçün sizə təşəkkür edirəm, hamınızı Azərbaycana dəvət
edirəm, siz Azərbaycanda bizim imkanlarımız haqqında daha dolğun təsəvvür əldə edə bilər və eyni zamanda
xalqımızın, respublikamızın qonağı olmaq imkanı qazana bilərsiniz. Əminəm ki, siz mehriban –
qonaqpərvərliklə və səmimi münasibətlə qarşılaşacaqsınız. Sizə bir daha təşəkkür edirəm, sağ olun.
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Huber Flana (palatanın prezidenti): Cənab prezident, əgər Sizə ilk sualı verməyə heç kim cəsarət
etmirsə, onda bu sualı mən verəcəyəm. Mən Fransanın iki iri neft şirkəti – "Elf Akiten" və "Total" şirkətlərinin
dünən böyük müqavilə bağlamasını alqışlayıram. Sevinirəm ki, bu masanın arxasında Fransanın çox iri
müəssisələrinin nümayəndələri toplaşmışlar. Bu iri müəssisələr üçün Azərbaycan bilavasitə maraq doğurur.
Lakin bu iri müəssisələr çox mühüm rol, lokomotiv rolu oynaya bilərlər, ona görə ki, subpodratçıların, nisbətən
kiçik müəssisələrin bir çoxu onlarla işləyirlər, bu müəssisələr onların ardınca Azərbaycana gələ bilərlər.
Paris Ticarət-Sənaye Palatası ticarətin, sənayenin və xidmət bölməsinin bütün sahələrində işləyən 275
min müəssisəni təmsil edir. Bunların əksəriyyəti orta və kiçik müəssisələrdir. Bu orta və kiçik müəssisələr sizin
ölkənizdə hansı fəaliyyət sahələrində əlverişli bazar tapa bilərlər? Fransanın orta və kiçik müəssisələri üçün
sizin ölkənizdə hansı fəaliyyət sahələri üstün xarakter daşıyır?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, hesab edirəm ki, orta və kiçik müəssisələr üçün Azərbaycanda ən çox, bizdə
deyildiyi kimi, xalq istehlakı malları, ərzaq məhsulları, şübhəsiz, həm də toxuculuq malları, ayaqqabı və digər
məişət malları istehsalı ilə məşğul olmaq imkanı var, əhalimizin bu mallara tələbatı böyükdür. Fransa
müəssisələri ölkəmizdə olan xammaldan, kənd təsərrüfatı məhsullarından da istifadə edə bilərlər. Bayaq
dediyim kimi, insanlar üçün, məişət üçün, tikinti üçün müxtəlif məhsullar istehsalından ötrü bizim kimya
sənayesinin imkanlarından da istifadə etmək olar. Bir sözlə, bizim imkanlarımız böyükdür.
Sual: Sağ olun, cənab prezident. Ticarət-Sənaye Palatası sədrinin dediyindən savayı mən əlavə
etmək istərdim ki, bizim Ticarət-Sənaye Palatamız hazırlıq və təlim işləri ilə də məşğul olur. Bizim 33
məktəbimiz var, bunlarda çox yüksək səviyyəli menecerlər, habelə tam bir sıra peşələr üzrə sənətkarlar
və fəhlələr hazırlanır. Tələbə mübadiləsini qaydaya salmağın mümkünlüyünü bilmək istərdik, çünki
bizim xaricdə də məktəblərimiz var. Həmçinin bilmək istərdik ki, Azərbaycan ilə Fransa arasında tələbə
mübadiləsinə ölkəniz maraq göstərirmi?
Heydər Əliyev: Bəli, hesab edirəm ki, tamamilə mümkündür və hətta bizim üçün zəruridir. Bizim buna
ehtiyacımız var, ona görə ki, indi iqtisadi sistemimizi bütünlüklə yenidən qururuq. Biz bütün xidmət, servis
sistemini də yenidən qururuq. Nəqliyyat sistemini, xüsusən şəhər nəqliyyatını yenidən qururuq. Bütün bu işlərdə
sizin ölkənizin, Fransa kimi ölkənin təcrübəsi, şübhəsiz, bizim üçün lazımlı və vacibdir. Görünür, biz sizin
təklifinizi nəzərdən keçirməli və bu barədə düşünməliyik ki, adamlarımızı Fransada öyrətmək, yaxud onları
Azərbaycanda öyrətmək üçün sizin menecerlərinizdən, mütəxəssislərinizdən necə istifadə edə bilərik.
Sual: Sağ olun cənab prezident, mən Lübomir Şlyadiləm, "Sesite jeneral"ı təmsil edirəm. Bu,
Fransanın iri bankıdır, mən onun beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin müdiriyəm. Biz Bakıdakı
həmkarlarımızla, mərkəzi bankla, Azərbaycanın Beynəlxalq Bankı ilə ünsiyyət yaratmışıq. Keçən il mən
maliyyə naziri ilə görüşmüşəm. Cənab prezident, energetika sahəsindəki layihələrin perspektivi olduqca
böyükdür. Şübhəsiz ki, biz bu layihələrin uğurla həyata keçirilməsini arzulayırıq. Lakin həmin layihələr
Azərbaycan tərəfdən təminatın olmasını tələb edir. Layihələr heç olmasa beynəlxalq maliyyə birliyinin
ayıracağı vəsaitə təminat vermək üçün respublikanın təminatına ehtiyac duyacaqdır. Əlbəttə, biz Avropa
və Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi beynəlxalq təşkilatlarla bu layihələrin öyrənilməsində iştirak
edirik. Mənim sualım belədir: Siz Azərbaycan Respublikası tərəfindən təminat verilməsinin mexanizmini
dəqiqləşdirə bilərdinizmi və ayrı-ayrı iştirakçılar arasında rolların bölgüsü necədir, başqa sözlə, mərkəzi
banka münasibətdə Maliyyə Nazirliyi necə fəaliyyət göstərir, bu təminatı almaq üçün hansı sistemə
əsaslanmaq, necə işləmək lazımdır?
Heydər Əliyev: Ən əvvəl suverenliyə təminat barəsində. Mən artıq dedim ki, biz Azərbaycanda bütün
əcnəbi investorlara və bizimlə iqtisadi əlaqələr yaradanların hamısına qanunlarımızla, Konstitusiyamızla təminat
veririk.
Bununla əlaqədar demək istəyirəm ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın müstəqilliyi
sarsılmaz və dönməzdir, Azərbaycan öz müstəqilliyinin məhdudlaşdırılmasına və ya özünün hər hansı millidövlət hüquqlarından məhrum edilməsinə bir daha heç vaxt yol verməyəcəkdir.
O ki qaldı bank-maliyyə sisteminə, dediyim kimi, biz bank sisteminə dair xüsusi qanunlar qəbul etmişik,
bu sahədə islahatlar aparırıq. Bu isə mərkəzi bank ilə Maliyyə Nazirliyi arasında daha sivilizasiyalı münasibətlər
yaradılmasını tələb edir. Onu nəzərdə tuturam ki, biz mərkəzi banka tam müstəqillik və xüsusən beynəlxalq
bankımıza tam müstəqillik verilməsi xətti götürmüşük. Bank-maliyyə sistemi beynəlxalq bank-maliyyə
sisteminin standartlarını özündə getdikcə daha geniş tətbiq edəcəkdir.
Biz sosialist maliyyə-bank sistemindən miras qalmış nə varsa, hamısından tamamilə imtina etmişik.
Aydın başa düşürük ki, ölkəmizin dünya iqtisadiyyatında layiqli yer tutması və dünya iqtisadiyyatında layiqli
yer tutması və dünya iqtisadiyyatı ilə tam inteqrasiyaya nail olması üçün bizim bank-maliyyə sistemini
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq lazımdır. Biz bu istiqamətdə az iş görməmişik və bundan sonra da bu
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yolla gedəcəyik. Odur ki, qoy bu məsələ nə sizdə, nə də başqalarında heç bir narahatlıq doğurmasın.
Sual: Cənab prezident, mən Sizinlə qazdan danışacağam. Mən "Sofreqaz" şirkətinin sədriyəm. Biz
Sizin ölkənizdə bir neçə il ərzində fəal işləmişik və "Azəriqaz" şirkəti ilə əməli münasibətlər yaratmışıq.
Ölkənizdə qaz sənayesinin inkişafına kömək etmək üçün bir neçə həftədən sonra Bakıda öz
nümayəndəliyimizi açmağa hazırlaşırıq. Bundan başqa, biz Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılan və
bütün Mərkəzi Asiya, Qafqaz ölkələrini və Ukraynanı birləşdirən aparıcı işçi qrupuyuq. Bu qrup qazın
nəqlinin bütün növlərini öyrənməyi və təşviq etməyi, habelə gələcəkdə maliyyələşdirməyi qarşısına
məqsəd qoymuşdur. Məqsəd öz müstəqilliyinə bu yaxınlarda nail olan həmin ölkələrin beynəlxalq neft və
qaz ticarətində beynəlxalq ticarət qaydalarına müvafiq surətdə iştirakını təmin etməkdir. Cənab
prezident, sualım belədir: Siz bölgənizdə qazın beynəlxalq nəqlinin gələcək inkişafını necə təsəvvür
edirsiniz və bu gün qaz idxalçısı olan, sabah isə bəlkə də ixracçısı olacaq Azərbaycan bu beynəlxalq qaz
nəqlində hansı yeri tuta bilər?
Heydər Əliyev: Sağ olun. Ən əvvəl onu deyim ki, "Sofreqaz" şirkəti Azərbaycanda artıq məşhurdur və
dünən mən şad oldum ki, Fransa prezidenti Jak Şirak, bizdə olan məlumata görə, Azərbaycanla əməkdaşlıq edən
şirkətlər arasında "Sofreqaz"ın da adını çəkdi və bu işə böyük maraq göstərdi. Mən sizin Azərbaycanla
əməkdaşlıq üçün təşəbbüsünüzü alqışlayır və dəstəkləyirəm. Bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl mənim
fərmanımla "Azəriqaz" Dövlət Şirkəti Səhmdar Cəmiyyətə çevrilmişdir. Bununla da biz şərait yaratmış və təməl
qoymuşuq ki, bizim bu sahə özəlləşdirmə yolu ilə daha sürətlə irəliləyə bilsin və təbii olaraq xaricdə müvafiq
iqtisadi əlaqələr, məsələn, sizinlə, "Sofreqaz" la əlaqələr yarada bilsin.
Bizimlə əməkdaşlıqda gələcəkdə də mənim köməyimə ümid bəsləyə bilərsiniz. Başlıca niyyət qaz və neft
ticarətini beynəlxalq standartlara müvafiq surətdə təşkil etməkdə sizin fəaliyyətinizi yaxşılaşdırmaqdır.
Perspektivlərə gəldikdə, bu gün biz qaz idxalçısı deyilik. Doğrudur, indi biz istehlak etdiyimiz qədər qaz
çıxarmırıq – ildə təqribən 6 milyard kubmetr qaz istehsal edirik. On il bundan əvvəl 15 milyard kubmetr qaz
çıxarırdıq. Malik olduğumuz, istehsal etdiyimiz nə varsa, bizə çatmır. Lakin bununla yanaşı, indi qaz idxalından
imtina etmişik. Olanımızla kifayətlənirik. Gələcəkdə qaz ixrac edəcəyik. Bu, şübhəsizdir. İlkin proqnozlara
görə, "Şahdəniz" yatağında 500 milyard kubmetr qaz var. Yeri gəlmişkən, "Elf Akiten" həmin yatağın
işlənməsinə dair müqavilənin iştirakçısıdır. Bizdə başqa qaz yataqları da var və biz bütün neft yataqlarında
çoxlu miqdarda neftlə yanaşı, qaz çıxarırıq.
Biz gələcəkdə qaz ixrac edəcəyik. Bununla yanaşı, sizin bu suallarınız Azərbaycanı qaz və neftin Mərkəzi
Asiyadan Avropaya nəql olunması baxımından cəlb edir. Qazaxıstandakı "Tenqiz" yatağından neftin
Azərbaycan vasitəsilə Avropaya ixracı sahəsində əməkdaşlığa artıq başlanmışdır.
Belə hesab edirəm ki, Türkmənistanda da qazın Xəzər dənizi və Azərbaycan vasitəsilə ixracının təşkili
bütün tərəflər üçün çox faydalı olardı. Zənnimcə, biz buna gəlib çıxacağıq. Buna görə də bu baxımdan geniş
imkanlar açılır. Elə "Sofreqaz" şirkəti də bizim müəyyənləşdirdiyimiz proqram üzrə "Azəriqaz"la indi
əməkdaşlığa başlamaq haqqında təkcə Azərbaycanda deyil, Qafqazda da, Mərkəzi Asiyada da danışılmış
problemlərin həllində çox böyük yer tuta bilər.
Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Sual: Ölkənizdə Ticarət-Sənaye Palatası varmı? Mən Sizə demək istərdim ki, Azərbaycanda
Ticarət- Sənaye Palatasının yaradılmasına imkan verən şəraiti müvafiq təşkilatlarla və İqtisadiyyat
Nazirliyi ilə birlikdə öyrənmək üçün Paris Ticarət-Sənaye Palatası Sizin sərəncamınızdadır.
Heydər Əliyev: Azərbaycanda Ticarət-Sənaye Palatası var, lakin o, sizin malik olduğunuz standartlar
səviyyəsinə hələlik, təəssüf ki, çıxmamışdır. Buna görə də təklifinizi minnətdarlıqla qəbul edirəm və evə
qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatasına tapşıracağam ki, sizinlə əlaqə yaratsınlar. Fransadakı
səfirimizə burada tapşırıram ki, o, bununla məşğul olsun ki, Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatası sizinlə
əməkdaşlığın bünövrəsini qoyaraq, sizin təcrübənizdən, tövsiyələrinizdən istifadə etsin və biz iqtisadi
münasibətlərimizi birlikdə genişləndirək.
Bizim səfir məlumat verir ki, bu gün burada Azərbaycan-Fransa Ticarət-Sənaye Palatasının açılış
mərasimi olacaqdır.
Soruşuram, nə üçün burada bundan xəbərsizdirlər?
Huber Flano: Cənab prezident, mən bunun cavabını bilirəm. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş baş
katibi cənab Buarenin təşəbbüsü ilə Fransa-Azərbaycan Assosiasiyası yaradılmışdır. İndi bu assosiasiya FransaAzərbaycan Ticarət-Sənaye Palatası adlanmaq istəyir.
Cənab prezident, təşəkkür edirəm. Söhbətimiz başa çatır. Sizə və Sizi müşayiət edən nazirlərə
təşəkkürümü bildirirəm ki, hamı bu səhər ziyafətində iştirak etməyə razılıq vermişdir. Hamı razılıq vermişdir ki,
Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatası ilə əlaqələr yaradılsın, onun səviyyəsinin yüksəldilməsinə və bu səviyyənin
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beynəlxalq standartlara çatdırılmasına kömək göstərilsin. Burada kiçik bir vərəqə var. Təəssüf ki, o, fransız
dilində yazılmışdır. Lakin bu vərəqədə bizim Ticarət-Sənaye Palatası haqqında, onun strukturları və vəzifələri
haqqında məlumat var. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Fransaya səfərinizi uğurla başa çatdırmağı
arzulayıram. Ümidvaram ki, səfəriniz faydalı və xoş olacaqdır.
Cənab prezident, Sizə təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun.
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FRANS-PRESS AGENTLİYİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Paris
14 yanvar 1997-ci il
Müxbir: Cənab prezident Heydər Əliyev, mən Sizi salamlayıram və Sizinlə görüşmək imkanı qazanmağı
özüm üçün şərəf hesab edirəm. Məni qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Bu gün məni qəbul
etməyinizin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Mənim fikrimcə, fransızların çoxu Qafqazda olan vəziyyəti heç də
dərindən bilmir.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycandakı vəziyyəti fransızların dərindən başa düşmələrində iki əsas amil mühüm
rol oynayır. Bunlardan birincisi neft, ikincisi isə Ermənistanla münaqişədir.
Cənab prezident icazə versəniz, mən Sizə məhz bu iki amil ətrafında suallar verərdim.
Sual: Cənab prezident, Fransanın iki neft şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin imzaladığı
müqavilə belə bir fikir söyləməyə imkan verir ki, Siz neft sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin sayını
artırırsınız, müxtəlif edirsiniz. Bu, o deməkdirmi ki, Siz neft istehsalı sahəsində yeni bir Avropa qütbü
yaratmaq istəyirsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, biz respublikamızın qapılarını dünyanın bütün ölkələri üçün açmışıq. Şübhəsiz ki, biz
birinci növbədə, dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətləri ilə əməkdaşlıq etmək istəyirik. Təbii
sərvətlərimizdən səmərəli istifadə etmək, iqtisadi potensialımızı müasirləşdirmək, modernləşdirmək və ondan
səmərəli istifadə etmək üçün bizə birinci növbədə sərmayə, investisiya, ikincisi isə müasir, yüksək tələblərə
uyğun olan texnika və texnologiya lazımdır. Şübhəsiz ki, bunlar da iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş böyük
dövlətlərdə vardır.
Respublikamızın neft sərvətlərindən istifadə etməyə maraq göstərən ölkələr, şirkətlər çoxdur. Ancaq biz
hər cəhətdən yararlı olan ölkələri, şirkətləri seçirik ki, bu da təsadüfi deyildir. Biz, eyni zamanda, həmin şirkətin
mənsub olduğu ölkə ilə əlaqələrimizi əsas götürürük. Məsələn, biz Fransa ilə bütün sahələrdə olan əlaqələrimizi
genişləndirmək, inkişaf etdirmək istəyirik. Keçmişdə respublikamızın Fransa ilə əlaqələri az olubdur. Ona görə
də biz Fransanın böyük şirkətləri olan "Elf Akiten"in və "Total"ın təkliflərini qəbul etdik. Ancaq bu, təkcə
onların xahişi deyil. 1993-cü ildə mənim Parisə ilk dəfə rəsmi səfərim zamanı mərhum prezident Fransua
Mitteran da məndən bu haqda xahiş etmişdi. Fransanın keçmiş baş naziri cənab Balladyur da mənə bu barədə
xüsusi məktub yazmışdı. Yəni demək istəyirəm ki, bu əlaqələr təkcə kommersiya xarakteri daşımır, həm də
ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişafına kömək edəcəkdir. Ona görə də "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri
artıq Azərbaycana gəliblər. Dünən Yelisey sarayında cənab Jak Şirakın və mənim iştirakımla bu müqavilə
imzalandı. Demək, bu müqavilə təkcə iqtisadi əlaqələrə yox, həm də dövlətlərimiz arasındakı siyasi əlaqələrə
təsir edir və etməlidir.
Fransanın bir çox başqa şirkətləri də son zamanlar Azərbaycana gəliblər. Biz artıq bir neçə sahədə birgə
işə başlamışıq. Demək, Azərbaycanın neft sərvətlərinin istifadə olunmasında Fransa artıq özünəməxsus böyük
yer tutubdur. Mən bunu müsbət hal hesab edirəm.
Sual: Cənab prezident, respublikanızın zəngin neft yataqları Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll
etmək üçün siyasi silah ola bilərmi?
Cavab: Biz bu amildən istifadə etməyə çalışırıq. Çünki belə hesab edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini aradan götürmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Bu amil də çox mühümdür.
Sual: Bu amildən Siz necə istifadə etmək niyyətindəsiniz?
Cavab: Neft istehsalı sahəsində Azərbaycanla müştərək iş görməyə başlayan böyük ölkələr beynəlxalq
təşkilatların üzvüdürlər və onların işində çox yaxından iştirak edirlər. Biz iqtisadi əməkdaşlığımızla əlaqədar
həmin ölkələrin səylərini münaqişənin aradan qaldırılmasına yönəltməyə çalışırıq. Çünki bu ölkələr öz
beynəlxalq nüfuzlarından və imkanlarından istifadə edərək Ermənistanı başa sala bilərlər ki, o, bu təcavüzkar
hərəkətindən əl çəksin. Bilirsiniz ki, müxtəlif bölgələrdəki münaqişələrin aradan qaldırılmasında məhz dünyanın
böyük dövlətləri beynəlxalq təşkilatlarla birgə fəaliyyət göstərirlər.
Sual: İndi Fransa Minsk qrupuna rəhbərlik edir. Siz bu fikirdəsinizmi ki, bu münaqişənin həllində
Fransa da müsbət rol oynaya bilər?
Cavab: Fransanın Minsk qrupuna rəhbərlik etmək məsələsi hələ həll olunmayıb. Ancaq Fransa Minsk
qrupunun üzvü kimi şübhəsiz ki, bu işdə çox müsbət rol oynaya bilər.
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Sual: Cənab prezident, bu, o deməkdir ki, Siz Fransanın Minsk qrupuna həmsədrlik etməsinə razı
deyilsiniz?
Cavab: Məsələ onda deyil ki, biz Fransanın Minsk qrupuna rəhbərlik etməsinə razı deyilik. Bilirsiniz ki,
bu məsələ bir qədər mürəkkəbləşib. Hələ yay aylarında Minsk qrupuna rəhbərliyə Finlandiyanın yerinə
Almaniya nəzərdə tutulmuşdu. Biz ona razılıq vermişdik. Sonra Ermənistan və Rusiya etiraz etdiyinə görə
Almaniyanın namizədliyi aradan götürüldü. Bu vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları bizə müraciət etdi ki, onlar
Minsk qrupuna həmsədrlik etmək istəyirlər. Biz onlara razılıq verdik. Onlara razılıq verdiyimizə görə biz öz
qərarımızı dəyişdirə bilmərik. Məsələn, biz Almaniyaya razılıq vermişdik. Amma Almaniya öz namizədliyini
geri götürəndə biz onu Minsk qrupuna həmsədrlik etməyə məcbur edə bilməzdik. Biz Almaniyanın həmsədr
olmasını istəyirdik.
Sual: Necə baxırsınız, Fransa həmsədr kimi bu məsələnin həllində xüsusi rol oynaya bilməzmi,
yoxsa Fransa Ermənistanla daha yaxın əlaqələr saxlayır?
Cavab: Bilirsiniz, yenə də deyirəm, mən məsələni bu cür qoymaq istəmirəm. Etika qaydaları var. Əgər
biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına razılıq vermişiksə, eyni zamanda başqa bir ölkəyə razılıq verə bilmərik.
Məsələn, Almaniyanın namizədliyi olanda Amerika Birləşmiş Ştatları belə bir fikir bildirdi ki, bəlkə onlar da
həmsədr olsun? Onlara dedik ki, biz Almaniyaya razılıq vermişik. Amma Almaniya öz namizədliyini geri
götürəndən sonra Amerika bizə bir daha müraciət etdi. Şübhəsiz ki, Amerikanın namizədliyinə etiraz etməyə
bizim əsasımız yox idi, ona görə də razılıq verdik.
Sual: Cənab prezident, bəlkə də səhv edirəm, mən bildiyimə görə, ATƏT Fransanın həmsədrliyi
üçün razılıq vermişdir.
Cavab: ATƏT razılıq verməyibdir. ATƏT-in bundan əvvəlki sədri cənab Flavio Kotti bunu bəyan
edibdir. Amma o, Minsk qrupunun başqa üzvləri ilə, o cümlədən Azərbaycanla məsləhətləşməyib. O,
məsləhətləşməmiş bunu bəyan etməməliydi. Biz münaqişədə olan bir tərəfik. Bizim fikrimizlə hesablaşmamaq
tamamilə düzgün ola bilməz.
Sual: Mən yenə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Fransanın rolundan danışmaq
istəyirəm. Fransanın prezidenti cənab Jak Şirak dünən bu məsələdə özünün tamamilə neytrallığını qeyd
etdi. Bu, Sizi tam qane edirmi?
Cavab: Bilirsiniz, mən cənab Jak Şiraka çox inanıram. O, çox təcrübəli, böyük sınaqlardan keçmiş dövlət
xadimi, siyasi xadimdir. Ona görə də mənim onun şəxsiyyətinə böyük hörmətim var. Cənab Jak Şirakla dünənki
söhbətimizdə mən öz fikirlərimi ona çox açıq şəkildə bildirdim. Mən ümid edirəm ki, cənab Jak Şirak və Minsk
qrupunda Fransanın nümayəndəsi bundan sonra Minsk qrupunun üzvü kimi bu məsələnin həllində daha da fəal
olacaqlar. Ancaq açıq demək istəyirəm ki, Fransa Minsk qrupunun üzvü kimi – Minsk qrupu dörd ildir ki,
fəaliyyətdədir – böyük fəallıq göstərməyibdir. Ümid edirəm ki, bizim dünənki danışıqlarımızdan, cənab Jak
Şirak indi bu məsələyə qarışandan sonra Fransa Minsk qrupunun üzvü kimi bu sahədə çox iş görə bilər.
Bilirsiniz ki, Fransa ilə Ermənistan arasında uzun illərdir dostluq əlaqələri var. Fransızların dediklərinə
görə, cənab Jak Şirak da bir dəfə öz nitqində demişdir ki, Fransa üç yüz ildir Ermənistanla dostluq əlaqəsi
saxlayır. Fransada çox erməni yaşayır. Erməni diasporu Fransanın siyasi həyatında da fəal iştirak edir. Təəssüf
ki, burada olan erməni lobbisi obyektiv mövqe tutmur. Onlar məsələnin məzmununa varmadan, bu münaqişənin
səbəbini araşdırmadan birtərəfli olaraq Ermənistanı dəstəkləyirlər. Azərbaycana qarşı çox mənfi münasibət
göstərirlər. Burada erməni mənşəyindən olan adamların çoxu dövlət orqanlarında işləyirlər. Təəssüf ki, onların
bir çoxu bu məsələdə çox qeyri-obyektiv mövqe tutur.
Sual: Cənab prezident, deyə bilərsinizmi ki, Sizin fikrinizcə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
üçün əsas cəhətlər hansılardır?
Cavab: Əsas cəhət ondan ibarətdir və Ermənistan bunu başa düşməlidir ki, bu məsələni zorla həll etmək
olmaz. Lissabon Zirvə görüşündə ATƏT-in sədrinin bəyanatlarında irəli sürülən prinsiplər həyata keçirilməlidir.
Bu prinsiplər üç bənddən ibarətdir: Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan
dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək səviyyəli özünüidarəetmə statusu verilməsi, Dağlıq Qarabağın
bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Lissabonda ATƏT-in üzvü olan ölkələrin hamısı bu
prinsipləri dəstəklədi, təkcə Ermənistan buna etiraz etdi. Ermənistan bu pozucu mövqeyindən əl çəkməlidir.
Sual: Bu, o deməkdirmi ki, əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında
danışıqlar aparmaq mümkün deyil?
Cavab: Yox, biz birbaşa danışıqlar aparırıq. Biz indi də bu danışıqları aparmağa hazırıq. Lissabon Zirvə
görüşündən sonra biz təşəbbüsdə olmuşuq ki, danışıqlar yenidən başlansın. Amma Ermənistan tərəfi bunu hələ
ki, ləngidir.
Sual: Mənə elə gəlir ki, Fransanın digər şirkətlərinin də indi Azərbaycana gəlmək və orada
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fəaliyyət göstərmək imkanları vardır, bu isə Fransa ilə Azərbaycanın bir-birini yaxşı tanıması üçün geniş
imkanlar yaradır.
Cavab: Bəli, biz də bunu istəyirik.
Müxbir: Çox sağ olun, cənab prezident.
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FRANSANIN "TV ARTE" TELEVİZİYA KANALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Paris
14 yanvar 1997-ci il
Sual: Cənab prezident, Sizinlə bu görüş mənim üçün böyük şərəfdir. Sizin müsahibəniz bu axşam
"Arte" kanalı ilə efirə buraxılacaq, fransız və alman dilində bütün Avropaya yayımlanacaqdır.
Cənab prezident, mən Sizə 4-5 sual verəcəyəm və Sizdən çox xahiş edirəm, əgər mümkünsə, onlara
qısa cavab verəsiniz ki, biz tərcümə etməyə macal tapaq. Siz Fransaya bu səfərinizə nə kimi ümidlər
bəsləyir, ondan iqtisadi və siyasi sahədə nə gözləyirsiniz?
Cavab: Mən həm iqtisadi, həm də siyasi sahədə Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsini və
genişlənməsini gözləyirəm.
Sual: Siz bu səfəriniz zamanı iqtisadi sahədə əldə etdiyiniz nəticələr haqqında konkret olaraq
məlumat verə bilərsinizmi? Bu nəticələr ölkəniz qarşısında nə kimi perspektivlər açır?
Cavab: Ən böyük nəticə ondan ibarətdir ki, mən Fransa prezidenti cənab Jak Şirakla bütün məsələlər
haqqında, Fransa-Azərbaycan əlaqələri haqqında ətraflı danışıqlar aparmışam, söhbət etmişəm. Mən bu
görüşdən və danışıqlardan məmnunam. Bu görüşdən sonra mən belə fikrə gəlmişəm ki, Fransa prezidenti cənab
Jak Şirak Azərbaycan haqqında daha dolğun və düzgün obyektiv məlumata malik oldu və Azərbaycan-Fransa
əlaqələrinin bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi, mədəni və siyasi sahələrdə inkişaf etməsinə çox böyük maraq
göstərir. Bu görüşün ən yüksək nəticəsi ondan ibarətdir ki, Fransanın böyük şirkətləri olan "Elf Akiten" və
"Total" şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında uzunmüddətli müqavilə imzalanıb. Müqavilənin
imzalanması mərasimi Yelisey sarayında keçirilib, Fransa və Azərbaycan prezidentləri bu mərasimdə iştirak
ediblər. Bu müqavilə Azərbaycanda iki böyük neft yatağında işlərin "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında müştərək təşkil olunmasını təmin edir və 25 il müddətində o yataqların
işlənməsi, oradan neft çıxarılması nəzərdə tutulur. Bu, çox səmərəli bir müqavilədir.
Sual: Cənab prezident, məhz buna görə də Sizdən soruşmaq istərdim ki, indiki çətin böhrandan
çıxmaq üçün Rusiya ilə müqayisədə Azərbaycan neftdən başqa, əlavə daha nə kimi imkanlara malikdir,
hansı vasitələrdən istifadə edir?
Cavab: Bəli, biz bu iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirik, o cümlədən də
bizim indiyədək imzaladığımız neft müqavilələri, – yeri gəlmişkən, bu, xarici şirkətlərlə imzaladığımız beşinci
müqavilədir, – bir neçə ildən sonra öz iqtisadi faydasını verəcək və onlar da Azərbaycanı böhrandan çıxarmağa
kömək edəcəkdir. Bu sahədə vəziyyətin Rusiyaya nisbətən necə olacağını deyə bilmərəm. Mən Rusiya ilə
Azərbaycanı müqayisə etmək istəmirəm. Rusiya çox böyük bir dövlətdir.
Sual: Sovet İttifaqının dağılmasından bir neçə il keçir, necə bilirsiniz, onun süqutu Azərbaycan
üçün yaxşıdır, yoxsa pisdir?
Cavab: Sovet İttifaqının dağılması çox yaxşıdır. Çünki bunun nəticəsində Azərbaycan dövlət müstəqilliyi
əldə etdi, müstəqil bir dövlət oldu. Bu, Azərbaycan üçün tarixi bir nailiyyətdir.
Sual: Siz öz ölkənizin gələcəyini düşünəndə hansı istiqamətə daha çox üstünlük verirsiniz –
Avropaya tərəf, Rusiyaya tərəf, yoxsa Şərqə tərəf üz tutmağı üstün tutursunuz?
Cavab: Biz müstəqil bir dövlət kimi müstəqil siyasət yürüdürük, ona görə də nə o tərəfə, nə də bu tərəfə
dönmək istəmirik. Biz bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qururuq və qurmaq
istəyirik. Bu baxımdan biz həm Qərb ölkələri ilə, həm Şərq ölkələri ilə, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları və
Rusiya ilə əlaqələrə eyni səviyyədə fikir veririk. Odur ki, biz Fransa ilə əlaqələrimizin inkişaf etməsinə çox
yüksək qiymət veririk.
Sual: Cənab prezident, bilirəm ki, vaxtınız çox azdır. Ona görə də axırıncı sualımı verirəm. Siz
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Fransadan nə gözləyirsiniz?
Cavab: Onu gözləyirəm ki, Fransa Ermənistanla Azərbaycana eyni gözlə baxsın, bu münaqişənin
həllində subyektivliyə yol verilməsin. Bu münaqişənin sülh yolu ilə həllində subyektivliyə yol verilməsin. Bu
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün dekabrın əvvəllərində ATƏT-in Lissabon sammitində prinsiplər
müəyyən olunubdur. Bunlar, birincisi, Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, ikincisi,
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməsi, üçüncüsü,
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bütün Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi prinsipləridir. Arzu edirəm ki, Minsk
qrupunun üzvü kimi Fransa bu prinsiplərin həyata keçirilməsinə kömək göstərsin və bu işdə fəal iştirak etsin.
Müxbir: Cənab prezident, mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm: Səfərinizin uğurla başa çatmasını
arzulayıram.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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FRANSANIN HƏFTƏLİK "PUAN" JURNALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Paris
14 yanvar 1997-ci il
Müxbir: Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə və Sizinlə görüşmək şərəfinə nail olduğuma görə öz
minnətdarlığımı bildirirəm. "Puan" həftəlik jurnaldır, mənim Sizə bir neçə sualım vardır:
Cənab prezident, mənim birinci sualım Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycanın coğrafi-siyasi
vəziyyəti haqqındadır. Siz Fransada bu sahədə apardığınız danışıqlar barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Bunlar çox geniş mövzulardır. Sizi konkret olaraq hansı məsələ daha çox maraqlandırır?
Sual: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli sahəsində vəziyyət necədir?
Cavab: Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir. Ermənistan Azərbaycanın bu kiçik
bölgəsini öz əlinə keçirmək, öz ərazisinə birləşdirmək üçün 1988-ci ildə respublikamıza qarşı hərbi təcavüz
edibdir. Bu təcavüz nəticəsində, bəzi səbəblərdən, 1993-cü ilə qədər Ermənistanın silahlı qüvvələri
Azərbaycanın həm Dağlıq Qarabağ hissəsini, həm də onun ətrafında olan rayonlarını – respublikamızın
ərazisinin təxminən 20 faizini işğal edibdir. Bu torpaqlar indi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
İşğal olunmuş torpaqlarımızdan Azərbaycanın bir milyondan çox vətəndaşı öz yerindən, yurdundan zorla
çıxarılıbdır. Onların hamısı indi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Beləliklə,
Azərbaycana həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən böyük zərbələr vurulubdur. Bir müstəqil dövlət kimi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub. İşğal edilmiş ərazilərimizdə Azərbaycanın bütün varidatı dağılıb, tarmar
olunub. Qan tökülüb, minlərlə insan tələf olunubdur.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına üstünlük verir. Bu
məqsədlə 1994-cü ilin mayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması haqqında saziş əldə
edilibdir. İki il səkkiz aydır ki, atəş yoxdur, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq. Biz Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında səkkiz ildən çox davam edən münaqişədə bunu müsbət hal hesab edirik. Çünki biz müharibə etmək
istəmirik. Biz bölgədə sülh yaratmaq istəyirik. Ancaq iki il səkkiz ay müddətində aparılan danışıqlar, xüsusən
Minsk qrupu çərçivəsində gedən proses hələ ki, istənilən nəticəni verməyibdir.
Keçən il dekabrın əvvəlində Lissabonda ATƏT-in Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
də müzakirə olunmuşdur. Orada Minsk qrupu ATƏT-in Zirvə görüşünə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunmasının əsas prinsiplərini göstərən bir layihə təklif etdi. Həmin prinsiplər bizim üçün tam
əlverişli olmasa da, bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün biz o prinsipləri qəbul etdik. Ancaq
Ermənistan tərəfi Lissabonda pozucu bir mövqe tutdu. Onlar bu prinsiplərin qəbul edilməsinə mane olmağa
çalışdılar. ATƏT-in Zirvə görüşündə sənədlər konsensus yolu ilə qəbul edildiyinə və Ermənistan bu sənədin
qəbuluna konsensus vermədiyinə görə Azərbaycan çox ciddi bir addım atdı, ATƏT-in bütün sənədinin qəbuluna
konsensus vermədi. Gərgin bir vəziyyət yarandı. Sonra aparılan danışıqlar nəticəsində həmin prinsiplər ATƏT
sədrinin xüsusi bəyanatında öz əksini tapdı. O sənəddə göstərildi ki, ATƏT-in bütün üzvləri bu prinsiplərlə
razıdır, Ermənistandan başqa.
Bu prinsiplər nədən ibarətdir? Orada üç bənd var: birincisi, Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının
ərazi bütövlüyünün tanınması; ikincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək
dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməsi; üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinə təhlükəsizlik təminatı
verilməsi. Təsəvvür edin, əgər Ermənistan bu prinsipləri – ATƏT-in, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq
hüquq normalarına söykənən prinsipləri qəbul etmirsə, demək, özünün nə qədər təcavüzkar olduğunu dünyaya
nümayiş etdirir. Biz hesab edirik ki, bu prinsiplər ATƏT-in və Minsk qrupunun üzvü olan bütün ölkələr
tərəfindən dəstəkləndiyinə görə indi danışıqları bunların əsasında aparmaq, bu prinsiplərin həyata keçirilməsinə
nail olmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, Minsk qrupunun üzvü kimi Fransa da bu prinsiplərin həyata
keçirilməsində fəal iştirak etməlidir. Mən bu barədə öz fikirlərimi dünən prezident cənab Jak Şirakla görüşərkən
açıq-aydın bildirdim və ona öz təkliflərimi verdim.
Mən hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağ haqqında xeyli danışdıq.
Sual: Azərbaycan çox böyük dövlətlərlə əhatə olunmuşdur və çox varlı bir ölkədir. İndi Siz
respublikanızın Qərb və Şimal ölkələri ilə əlaqələrini necə qurursunuz?
Cavab: Bilirsiniz, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, Bizim qarşımızda duran əsas məqsəd, vəzifə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Ona görə də biz
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Azərbaycanın təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə etməyə çalışırıq. Məhz buna görə də biz bir neçə neft
müqaviləsi imzalamışıq. Dünən burada, Parisdə Yelisey sarayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Fransanın
"Elf Akiten" və "Total" şirkətləri arasında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı iki neft yatağının işlənməsi
haqqında yeni bir müqavilə imzalanmışdır.
Azərbaycanı əhatə edən ölkələrlə biz çox mehriban qonşuluq və dostluq əlaqələri yaradırıq. Ermənistanla
olan əlaqələrimiz haqqında mən sizə danışdım. Ancaq digər qonşu ölkələrlə bizim çox normal, mehriban
dostluq əlaqələrimiz var. Şübhəsiz ki, bunlar hamısı ikitərəfli, qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər əsasında
qurulur və bunlar Azərbaycanın suverenliyinə, müstəqilliyinə heç vəchlə toxunmamalı və zərər gətirməməlidir.
Sual: Axırıncı sualımı verirəm. Bilirəm ki, Sizin çox. gərgin iş rejiminiz vardır.
İki il bundan əvvəl Siz müsahibə zamanı deyirdiniz ki, respublikamızda elə vəziyyət yaranıb ki,
bəzi qrupları tərksilah etmək lazımdır. Bununla əlaqədar soruşmaq istəyirəm: elə vaxt olubmu ki,
həyatınızdan qorxmusunuz? Eşitmişəm ki, Sizə qarşı çoxlu sui-qəsd cəhdləri olubdur.
Cavab: Birincisi, mən həyatımdan heç vaxt qorxmamışam və qorxmuram. Əgər mən həyatımdan
qorxmuş olsaydım bu qədər ağır məsuliyyəti – 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi mövcud olduğu
halda – öz üzərimə götürməzdim. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda 1989-cu ildə bir çox qeyri-qanuni silahlı
dəstələr yaranmışdı. Bunlar heç də Azərbaycan torpaqlarının qorunmasına xidmət etməmişdir. Onlardan ayrıayrı mafioz qruplar öz məqsədlərinə nail olmaq və silah yolu ilə hakimiyyəti ələ keçirmək üçün istifadə
etmişlər. Məhz bunların nəticəsində 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş vermişdir. Bunların
qarşısını alandan və mən prezident seçiləndən sonra 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda yenidən silah gücü
ilə dövlət çevrilişinə cəhdlər göstərilmişdir. Biz onun qarşısını aldıq, cinayətkarları zərərsizləşdirdik. Bundan
sonra 1995-ci ilin martında da böyük bir silahlı dəstə yenidən dövləti silah gücü ilə devirməyə çalışmışdı.
Bunun da qarşısı alındı.
Son iki ildə apardığımız düzgün siyasət və qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin güclənməsi və xalqda, ictimaiyyətdə milli həmrəylik yaranması nəticəsində biz belə silahlı
dəstələri, demək olar ki, aradan götürmüşük. Lakin onların bəziləri qaçıb ayrı-ayrı ölkələrdə gizlənirlər, çoxları
isə Rusiyada, Moskvada yerləşiblər və öz terror hərəkətlərindən əl çəkmək istəmirlər. Son vaxtlar bəzi terrorçu
dəstələri də Azərbaycana göndəriblər. Ancaq onlar bizim hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən yaxalanıb, ələ
keçiriliblər.
Son iki ildə Azərbaycanda cəmiyyətdə, əhali arasında, respublikamızda ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır
və indi də bərqərardır. Bəzi cinayətkarların hərəkətlərinə gəldikdə isə, bunlar ola bilər, ancaq biz onların
hamısının qarşısını almağa qadirik. Mən inanıram ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bundan sonra da
möhkəmlənəcəkdir. Məhz buna görə də xarici ölkələrin böyük şirkətləri Azərbaycanla müştərək iş görməyə çox
böyük maraq göstərirlər.
Sual: Cinayətkar dəstələrdən söhbət getdi, onlar Moskvadan göndərilir? Onları Moskvada kimlər
idarə edir?
Cavab: Onları Moskvada gizlənən ayrı-ayrı cinayətkarlar, cinayətkar dəstələr idarə edir.
Müxbir: Cənab prezident, çox sağ olun. Siz bu müsahibənizlə bizə çox böyük şərəf verdiniz.
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FRANSANIN "EKSPANSİON" JURNALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Paris
14 yanvar 1997-ci il
Sual: Jurnalımıza müsahibə verməyə razılaşdığınız üçün Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Vermək
istədiyim ilk sual belədir: Siz ölkənizdə böyük siyasi dəyişikliklər həyata keçirmisiniz, bunlar
respublikanın iqtisadi vəziyyətinə necə təsir göstərmişdir?
Cavab: Bunlar iqtisadi vəziyyətə birbaşa təsir göstəribdir. Çünki bir tərəfdən Azərbaycanda yaranmış
ictimai-siyasi sabitlik, digər tərəfdən isə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi bazar iqtisadiyyatının inkişafına,
Azərbaycana xarici sərmayələr qoyulmasının həvəsləndirilməsinə yönəldilmiş bir sıra tədbirlər şübhəsiz ki,
Azərbaycanda sosial-iqtisadi şəraitə bir-başa və çox müsbət təsir edibdir. Bu, özünü bir çox sahədə göstərir. İlk
növbədə insanlar, deyə bilmərəm ki, yaxşı yaşayırlar, lakin əvvəlkindən yaxşı yaşamağa başlamışlar. Biz müasir
maliyyə sistemi yarada bilmişik, öz milli valyutamız var. O, 1993-1994-cü illərdə inflyasiyaya məruz qalırdı.
1994-cü ildə inflyasiya təqribən 1700 faizə qalxmışdı. Keçən il aylıq inflyasiya bir faizdən az, ümumən il
ərzində isə beş faizdən aşağı olubdur. Zənnimcə, bu, MDB-yə daxil olan ölkələr arasında ən yaxşı göstəricidir.
Siz yəqin ki, Moskva televiziyasına baxırsınız. Rusiyada əmək haqqı, pensiyalar və sairə vaxtında
verilmir. Bizdə bu problemlər yoxdur. Milli valyutamız – manat möhkəmlənibdir, o, sabitdir. Amerika dollarına
nisbətən məzənnəsi təqribən 7 faiz qalxıbdır. Əslində inflyasiya yoxdur, biz heç bir emissiyaya yol vermirik.
Bu, əsas malların, xüsusən ərzaq məhsullarının qiymətlərinin aşağı düşməsinə təsir göstəribdir. Belə vəziyyətdə
əhalinin gəlirlərinin artması bəlkə də azdır, lakin qiymətlərin artımını qabaqlayır. Qiymətlər isə, demək olar,
artmır.
Sual: Cənab prezident, Siz iqtisadi islahatlar haqqında danışdınız. Məhz hansı iqtisadi islahatları
aparmısınız?
Cavab: Birincisi, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinə başlanıbdır, ikincisi, 1995 və 1996-cı illərdə bir
neçə qanun qəbul edilib və prezidentin bir neçə fərmanı verilibdir, bunlar xarici ticarəti tamamilə
sərbəstləşdirmişdir, iqtisadiyyat tamamilə sərbəstləşibdir. Aqrar bölmədə heyvandarlıq, demək olar, bütünlüklə
özəlləşdirilib, torpaq islahatı haqqında qanun qəbul edilibdir. Bu qanun torpağın onu satmaq və digər şəxslərə
vermək hüququ ilə xüsusi mülkiyyətə verilməsini nəzərdə tutur. Qarşıdakı iki il ərzində, – mən 1997 və 1998-ci
illəri nəzərdə tuturam, – dövlət mülkiyyəti 70 faizə qədər özəlləşdiriləcəkdir. Azərbaycana sərmayə axını
güclənibdir. İri neft müqavilələrinin imzalanması sizə məlumdur. Biz dünən beşinci müqaviləni – Fransanın "Elf
Akiten" və "Total" şirkətləri ilə müqaviləni imzaladıq. Özü də imzalanma mərasimi Fransa prezidentinin və
Azərbaycan prezidentinin iştirakı ilə Yelisey sarayında oldu. Bütövlükdə bu müqavilələr Azərbaycana 15
milyard Amerika dolları həcmində sərmayə qoyulmasını nəzərdə tutur. Şübhəsiz, bu müqavilələr bir neçə ildən
sonra öz nəticələrini verəcəkdir. Hesab edirəm ki, məsələn, XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəli Azərbaycan üçün
iqtisadi yüksəliş dövrü olacaqdır. Bir tərəfdən bu müqavilələr, digər tərəfdən isə iqtisadi islahatlarımız əməli
nəticələrini verməyə başlayacaqdır.
Sual: Başqa sözlə, indi Siz deyə bilərsinizmi xarici kapitalın bir hissəsi Azərbaycan iqtisadiyyatına
müsbət təsir göstərir?
Cavab: Şübhəsiz, məsələn, indi bu müqavilələr həyata keçirilir və ötən il birinci müqavilə üzrə
konsorsium yarım milyard dollar kapital qoyubdur. Əlbəttə ki, bunun hamısı Azərbaycan iqtisadiyyatına
yönəldilməyib, lakin layihə həyata keçirilir. Bir də ki, bu işləri yerinə yetirmək üçün çoxlu infrastruktur
yaradılır, bu isə yeni iş yerləri deməkdir və şübhəsiz ki, insanların bir çox kateqoriyasına gəlir gətirir. Məsələn,
Norveç kimi çox da böyük olmayan bir ölkənin 50-dən çox şirkətinin Azərbaycanda ofisləri var. Bu ofislərdə
işləyən insanların isə əksəriyyəti bizim vətəndaşlarımızdır. Buna görə də sıx inteqrasiya gedir.
Sual: Neft bölməsindən savayı daha hansı sahələrə diqqət yetirmək lazımdır?
Cavab: Bizim kimya, neft kimyası sektoru çox mühümdür. Bu sahədə bizdə böyük kompleks var. Yeri
gəlmişkən deyim ki, Fransa şirkətlərindən biri ilə polixlorvinil istehsalı sahəsində əməkdaşlıq edilir. Kimya
sənayesi sahəsində digər ölkələrlə də əlaqələrimiz var. Fransa şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə, o
cümlədən sement zavodunun yenidən qurulmasında iştirak etməyə başlayırlar. Dünən "Lafarj sement şirkətinin
prezidenti mənə öz layihəsini verdi, niyyət protokolu imzalamışlar, sement zavodunun yenidən qurulmasını 18
aya başa çatdırmağı vəd etdi. Bu bizim üçün çox mühümdür. Yaxud başqa misal, Fransanın "Sofreqaz" şirkəti
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bizim əhalini qazla təchiz edən konsern ilə əməkdaşlıq edir, başqa bir şirkət Bakının su təchizatı sisteminin
yenidən qurulması layihəsində iştirak edir. Hesab edirəm ki, aqrar bölmə xarici sərmayədarların diqqətini
getdikcə daha çox cəlb edir. Burada da orta və kiçik müəssisələr yaratmaq üçün imkan var.
Sual: Sovet İttifaqının bərpası haqqında Rusiya Kommunist Partiyasının lideri cənab Züqanovun
keçən ilin oktyabrında seçkilər ərəfəsində verdiyi bəyanat Azərbaycanda necə qarşılanmışdır?
Cavab: Bizim cəmiyyətimizdə buna münasibət ümumən mənfidir. Bizdə buna sadəcə olaraq məhəl
qoymurlar. Çünki prezidentin siyasətini, xəttini bilirlər. Ona görə də insanlarımız narahat deyillər ki, Sovetlər
İttifaqını bərpa etmək və Azərbaycanı ona birləşdirmək mümkün olsun. Bu baxımdan xalq sakitdir.
Sual: Hazırda Azərbaycanın Rusiya ilə, digər Qafqaz respublikaları ilə münasibətləri necədir?
Cavab: Rusiya ilə münasibət normaldır, biz bunları inkişaf etdirir və istəyirik ki, daha da yaxşı, daha da
dostcasına münasibətlər olsun. Gürcüstanla çox yaxşı dostluq münasibətlərimiz var. Ermənistanla münaqişə
vəziyyətindəyik. Digər qonşularımızla da yaxşı dostluq münasibətlərimiz var.
Sual: Siz Fransa biznesmenlərinin Azərbaycanın iqtisadi bazarında iştirakı haqqında bir qədər
danışdınız. Əsasən biznesmenlərdən, habelə Fransanın siyasətçilərindən ibarət olan oxucularımıza nə
arzu edərdiniz?
Cavab: Mən onlara arzu edirəm ki, gecikməsinlər, Azərbaycanda yerlər tutulacaqdır. Mən bunu prezident
Jak Şiraka, görüşdüyüm sənaye və telekommunikasiya, xarici ticarət nazirlərinə də demişəm.
Müxbir: Çox sağ olun. İcazə verin, Sizə təşəkkür edim və uğurlar arzulayım.
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FRANSA-AZƏRBAYCAN TİCARƏT-SƏNAYE PALATASININ AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Paris
14 yanvar 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və bu axşam sizinlə burada görüşümdən çox məmnun
olduğumu bildirirəm. Fransa-Azərbaycan Ticarət Palatasının açılması münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən
təbrik edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu ticarət palatası Fransa ilə Azərbaycan arasındakı
iqtisadi və ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə, inkişaf etməsinə və sürətlənməsinə kömək edəcəkdir.
Fransa-Azərbaycan Ticarət Palatasının yaranması və bugünkü açılış mərasimi onu göstərir ki, ölkələrimiz
arasında olan iqtisadi əlaqələr artıq yüksək səviyyəyə qalxıbdır və Fransanın iş adamları Azərbaycana böyük
maraq göstərirlər. Bunlar hamısı bizi çox sevindirir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi mən üç il bundan əvvəl Fransaya ilk dəfə rəsmi
səfər etmişdim. Burada, Parisdə mərhum prezident Fransua Mitteranla mən Azərbaycan ilə Fransa arasında
dostluq və əməkdaşlıq haqqında və digər sazişlər imzalamışdıq. Fransa ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin
tarixində ötən üç ili biz bir-birini tanıma, bir-birinə inanma və yaxınlaşma illəri kimi qiymətləndirə bilərik.
Üç il bundan əvvəl Fransada Azərbaycanı az tanıyırdılar və ölkəmizin imkanları burada geniş məlum
deyildi. O vaxt Fransada Azərbaycana çox ehtiyatlı münasibət göstərirdilər. Üç il ötəndən sonra biz artıq birbirimizi tanımışıq. Xüsusən, Fransada artıq Azərbaycanı tanımağa başlayıblar, ölkəmiz haqqında ətraflı
məlumat əldə ediblər və Azərbaycanın imkanları indi Fransam cəlb edir.
Fransanın prezidenti Jak Şirakın dəvəti ilə mən məhz bu şəraitdə dünən Parisə rəsmi səfərə gəlmişəm və
bu iki gün ərzində bizim çox əhəmiyyətli, qiymətli və maraqlı görüşlərimiz, danışıqlarımız olmuşdur. Prezident
Jak Şirakla mənim dünənki görüşümüz və apardığımız danışıqlar, söhbətlər, hesab edirəm ki, çox maraqlı,
əhəmiyyətli, məzmunlu olmuşdur. Bu görüşdən, danışıqlardan çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, Fransa
Azərbaycanı bir partnyor kimi tanımış və Azərbaycan da Fransanı nüfuzlu və böyük iqtisadi imkanlara malik bir
dövlət kimi özünə partnyor qəbul etmişdir.
Prezident Jak Şirak və mən eyni fikirdə olduq ki, Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələri bütün
sahələrdə – iqtisadiyyat, mədəniyyət, siyasət və həyatımızın digər sahələrində inkişaf etdirmək lazımdır. Bu
danışıqlarımızın əyani nəticəsi və istəyimizin nümayişi kimi dünən Yelisey sarayında Azərbaycan və Fransa
prezidentlərinin iştirakı ilə Fransanın "Elf Akiten" və Total" şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
arasında uzunmüddətli – 25 illik böyük bir müqavilə imzalandı. Bu müqavilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
iki böyük yatağın "Elf Akiten", "Total" şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən birgə
işlənməsinə və oradan neft hasil edilməsinə həsr olunmuşdur.
Bilirsiniz ki, "Elf Akiten" şirkəti dünyanın bir neçə neft şirkətinin yaratdığı konsorsiumun tərkibində
1996- cı ilin iyununda Azərbaycan ilə daha bir müqavilənin – neft-qaz yatağının birgə işlənməsi, yanacaq
hasilatı ilə əlaqədar müqavilənin imzalanmasında iştirak etmişdir.
Güman edirəm ki, bunlar son müqavilələr deyil. Azərbaycanın neft və qaz yataqları çoxdur, biz gələcəkdə
də Fransa ilə Azərbaycan arasındakı iqtisadi əlaqələrdə belə müqavilələrin imzalanmasının şahidi ola bilərik.
Azərbaycan iqtisadiyyatının – sənayesinin, aqrar bölməsinin və digər sahələrinin böyük imkanları vardır. Bu
sahələrdə Fransanın şirkətləri ilə müştərək iş görmək üçün artıq bir neçə təklif irəli sürülmüşdür, onların
üzərində iş gedir, həmin təkliflərin bəziləri haqqında razılıq əldə edilmişdir. Güman edirəm ki, bunlar hamısı
bizim gələcək əməkdaşlığımızı daha da genişləndirəcəkdir.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz qapılarını bütün dünyaya açıbdır. Biz dünyanın iş adamlarını
Azərbaycana daim dəvət edirik. İndi Azərbaycana sərmayə qoymaq, respublikamızda iş görmək üçün çox
əlverişli imkan yaranmışdır.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. Respublikamızda iqtisadi islahatlar həyata
keçirilir. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirir. Bunlar hamısı Azərbaycanda
sahibkarlığın, təşəbbüskarlığın, şəxsi mülkiyyətin inkişaf etməsi üçün böyük imkanlar yaradıbdır.
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Xarici şirkətlərin gəlib Azərbaycanda iş görməsi üçün respublikamızda müvafiq qanunlar qəbul
olunmuşdur. Mən hamıya zəmanət verirəm. Bütün sərmayəçilərin hüquqlarının qorunması Azərbaycanın
Konstitusiyası və qanunları ilə təmin olunubdur və bundan sonra da təmin ediləcəkdir. Azərbaycanda ictimaisiyasi vəziyyət sabitdir. Belə bir şəraitdə hər bir şirkət, iş adamı Azərbaycana daha tez gəlsə o qədər də çox iş
görə bilər.
Azərbaycanın neft və qaz yataqlarından xarici ölkələrin şirkətləri ilə müştərək istifadə etmək üçün son iki
ildə beş müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilələrin layihələrində Azərbaycanda həmin müqavilələrin həyata
keçirilməsinə 15 milyard Amerika dolları məbləğində sərmayə qoyulması nəzərdə tutulur. Neft müqavilələrinin
həyata keçirilməsinin orta müddəti 30 ildir. Beləliklə, indi biz bu müqavilələr əsasında 11 ölkədən beynəlxalq
aləmdə tanınmış 16 şirkəti Azərbaycana cəlb etmişik.
Azərbaycanın çox əlverişli coğrafi mövqeyi vardır. Azərbaycan Avropa ilə Şərqi birləşdirən qədim İpək
yolunun üstündədir. İndi Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Avropanı bağlayan Transqafqaz magistralının əsas bir
hissəsini təşkil edir. Mən əminəm ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatında çox ciddi dəyişikliklər
olacaqdır. Bu əminliyimin əsasını imzalanmış neft müqavilələri, Azərbaycanda iqtisadi islahatların və bazar
iqtisadiyyatının, özəlləşdirmənin ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi təşkil edir.
Qarşıdakı iki il müddətində Azərbaycanda olan bütün mülkiyyətin 70 faizi özəlləşdiriləcəkdir. "Torpaq
islahatı haqqında" qanuna əsasən bütün torpaqlar şəxsi mülkiyyətə verilir. Bunların hamısı Azərbaycanın
iqtisadiyyatında yeni, çox parlaq bir mənzərə yaradacaqdır.
Mən sizə bu məlumatları verərək, əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Fransa-Azərbaycan TicarətSənaye Palatası respublikamızın bu imkanlarından səmərəli istifadə edərək, Fransa ilə Azərbaycan arasında
olan iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox dəyərli işlər görəcəkdir. Mən ümidvaram ki, siz bu
işlərin öhdəsindən gələcəksiniz.
Sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Fransa-Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatasına uzun ömür və
uğurlu fəaliyyət arzulayıram. Sağ olun.

52

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

FRANSA MİLLİ MƏCLİSİNDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL
EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Paris
14 yanvar 1997-ci il
Bugünkü dostluq görüşünə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Mən artıq ikinci dəfədir ki, burada,
parlamentdə bu dostluq şəraitindəyəm, Fransa-Azərbaycan dostluğu qrupu ilə birlikdəyəm. Çox xoş haldır ki,
bizim Fransa parlamentində belə mətin, sarsılmaz, etibarlı dostlarımız var. Güman edirəm ki, bu gün biz bir çox
məsələlərdən açıq, ürəyimizcə, səmimi və düz danışdıq. Mən bəzi sözləri çox açıq-aşkar dedim. Elə görünə bilər
ki, bu sözlər kiməsə toxunar. Lakin bütün bunlar ona görədir ki, biz burada özümüzə qarşı dostluq münasibətləri
hiss edirik.
Qarşılıqlı münasibətlərdə səmimilik hiss etdikdə heç nəyi gizlətmirsən və hər şeyi açıqca bildirirsən.
Buna görə də bizi burada, Fransada narahat edən məsələlərdən açıq danışdıq. Təbiidir ki, bu, erməni lobbisinin,
erməni diasporunun fəaliyyətinə aiddir. Bununla yanaşı, mən hiss edirəm, siz ürəkdən istəyirsiniz ki, Ermənistan
– Azərbaycan münaqişəsi mümkün qədər tez bir vaxtda aradan qaldırılsın. Buna görə sağ olun.
Sağ olun ki, siz vəziyyəti obyektiv qiymətləndirirsiniz. Bax, bu obyektivlik, ədalətlilik bizim üçün
müstəsna əhəmiyyətə malik bir amildir. Biz Fransa ilə yaxşı dostluğa malik olmaq, Fransa-Azərbaycan
münasibətlərini bütün istiqamətlərdə inkişaf etdirmək istəyirik. Təkcə neft sənayesində deyil, başqa sahələrdə də
əməkdaşlığımızın böyük perspektivləri açılır. Azərbaycanda artıq bir çox Fransa şirkətləri işləyirlər və bütün
bunlar dostluğumuzu möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək üçün yaxşı vasitədir. Əminəm ki, Azərbaycanın
simasında Fransa etibarlı, səmimi və şərəfli dosta malik olacaqdır. Bu baxımdan parlament, xüsusən onun
nüfuzlu üzvləri – bu stol arxasında əyləşmiş dostlarımız çox iş görə bilərlər.
Mən sizinlə söhbət edir, sizə baxıram və düşünürəm ki, sizin bir çoxunuz Fransa tarixinin bir hissəsidir,
De Qoll, Pompidu və başqa prezidentlərin hökumətində nazirlər olmusunuz, bu gün isə parlamentdə işləyirsiniz.
Necə böyük səadətdir! Şəxsən mən ümumiyyətlə tarixə, eləcə də öz xalqımın, başqa xalqların tarixinə böyük
hörmətlə yanaşıram. Artıq tarixə çevrilən nə varsa, hamısının qədir-qiymətini bilmək və hamısını obyektiv
qiymətləndirmək lazımdır. Fransa Respublikası zəngin tarixə malikdir və biz Fransa inqilabının tarixindən çox
şey görüb-götürürük. Buna görə də sizinlə dostluq etmək istəyirik.
Bu səmimi qəbula görə sizə təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı və firavanlıq arzulamaq istəyirəm.
Azərbaycana tez-tez gəlin və parlament üzvlərini bizə göndərin. Sizin sağlığınıza! Fransanın şərəfinə, Fransa
Respublikasının şərəfinə! Fransa-Azərbaycan dostluğu şərəfinə!
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ FRANSANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
ERVE DE ŞARETTİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Paris
14 yanvar 1997-ci il
Cənab nazir Erve De Şarett, xanım De Şarett!
Cənab nazirlər, senatorlar, Fransa parlamentinin üzvləri, hörmətli xanımlar və cənablar!
Fransa Respublikasına mənim rəsmi səfərimin ikinci günü başa çatır. Mən buraya Fransa prezidenti cənab
Jak Şirakın dəvəti ilə gəlmişəm. İki gün ərzində biz burada böyük və səmərəni iş görə bilmişik. İndicə bizim
hökumətlərimiz arasında sənədlər imzalandı, bunlar Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da
inkişafı üçün əsas olacaqdır.
Mən və məni müşayiət edən şəxslər Parisə gəldiyimiz andan səmimi qonaqpərvərliklə, xoş münasibətlə
qarşılaşmışıq və biz özümüzü burada, Parisdə, Fransada çox yaxşı hiss edirik.
Fransa qədim tarixi, zəngin ənənələri olan böyük ölkədir. O, dünya sivilizasiyasına çox böyük töhfələr
veribdir. Fransa, fransız xalqı, Fransa mədəniyyəti hər yerdə, dünyanın bütün ölkələrində həmişə özünə diqqəti
cəlb edibdir. Azərbaycan xalqı da Fransaya, fransız xalqına dərin hörmət bəsləyir.
Fransanın tarixi və fransız xalqının dünya mədəniyyətinə verdiyi böyük töhfələr, bütün dünyada olduğu
kimi, Azərbaycanda da yaxşı məlumdur. Biz demokratiya prinsiplərinin formalaşmasına və təşəkkülünə fransız
xalqının verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndiririk. Yeni Fransanın başlanğıcını qoyan Fransa inqilabı təkcə
Fransa, fransız xalqı üçün deyil, həm də bütün bəşəriyyət üçün tarixi hadisədir. Fransanın görkəmli xadimləri
Didronun, Monteskyenin, Jan Jak Russonun işləyib hazırladıqları demokratiya prinsipləri dövləti, ölkəni idarə
etməyin demokratik prinsiplərinin hazırlanması və bərqərar olması üçün əsas olubdur.
Gənc müstəqil dövlət olan, demokratik inkişaf yolu tutan Azərbaycan Fransa demokratiyasının
təcrübəsindən və görkəmli fransızların işləyib hazırladıqları, fransızların bir çox nəsilləri tərəfindən həyata
keçirilmiş zəngin irsin hamısından geniş istifadə edir.
Fransa gözəl ölkədir. Fransa dünya mədəniyyətinin beşiyidir. Fransa Yer kürəsinin bütün insanlarını
özünə cəlb edən ölkədir. Fransızlar həmişə özlərinin müdrikliyi, dühası, zəkası ilə şöhrət tapmışlar və
fransızların bir çox nəsilləri bəşər sivilizasiyasını zənginləşdirmişdir. Ona görə də Fransaya gəlmək, gözəl Paris
şəhərində olmaq hər bir kəs üçün, o cümlədən də bizim üçün böyük hadisədir.
Bu iki gün ərzində burada qarşılaşdığımız qonaqpərvərlik, səmimilik şəraitinə görə sizin hamınıza
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Dəvət üçün, dünən keçirdiyimiz gözəl görüş üçün, səmərəli söhbət üçün
və Azərbaycan haqqında, Fransa-Azərbaycan münasibətləri haqqında dediyi gözəl fikirlər üçün Fransa
prezidenti cənab Jak Şiraka təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Prezident Jak Şirak zəmanəmizin görkəmli siyasi və dövlət xadimidir. Onun qızğın fəaliyyəti, həyat yolu
və Fransa Respublikasının möhkəmlənməsinə verdiyi çox böyük töhfələr bizə yaxşı məlumdur. Prezident Jak
Şirak dünyada sülhün, dünyanın bir çox regionlarında sabitliyin möhkəmlənməsinə böyük töhfələr vermiş,
bununla da Yer kürəsinin bir çox ölkələrində dərin hörmət qazanmışdır. Prezident cənab Jak Şirak ilə görüş
mənim üçün və məni müşayiət edənlər üçün böyük hadisə idi. Hesab edirəm ki, bizim aramızda dostluq
münasibətləri yaranıbdır. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm və bu münasibətlərin daha da inkişaf etməsi üçün
hər şeyi edəcəyəm.
Cənab Erve De Şarett, son vaxtlar Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin genişləndirilməsi və
dərinləşdirilməsi üçün gördüyünüz böyük iş üçün sizə təşəkkür edirəm. Fransanın xarici işlər naziri vəzifəsində
siz Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin belə yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün qısa müddətdə çox
iş görmüsünüz. Cənab Erve De Şarett, keçən ilin oktyabrında Sizin Azərbaycana gəlişiniz bizim
münasibətlərimizdə yeni mərhələ oldu və mən şadam və minnətdaram ki, sizinlə görüşümüz,
münasibətlərimizin bir çox problemləri, regionumuzla bağlı problemlər barəsində açıq söhbətimiz
əməkdaşlığımızı uğurla davam etdirə bilməyimiz üçün əsas oldu.
Mərhum Fransua Mitteranın dəvəti ilə mənim Fransaya ilk səfərimdən üç il keçmişdir. O zaman biz
Fransa ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş və bəzi başqa sənədlər imzaladıq. Fransa
ilə Azərbaycan arasında münasibətləri inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək üçün ötən üç ildə müəyyən iş
görülmüşdür. Lakin indiki görüş, xüsusən prezident cənab Jak Şirak ilə görüş, xarici işlər naziri cənab Erve De
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Şarett ilə danışıqlar və görüşlər, Senatın sədri, Milli Məclisin sədri ilə, Fransanın digər dövlət xadimləri ilə
mənim görüşlərim Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin yeni mərhələsinin başlanğıcıdır.
Mən şadam ki, Fransa Azərbaycanı əməkdaşlıq üzrə tərəfdaş kimi qəbul edir və sizi əmin etmək istəyirəm
ki, biz layiqli tərəfdaş olacağıq. Biz bütün sahələrdə – iqtisadi, mədəni, siyasi, humanitar sahələrdə Fransa ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlığı genişləndirmək və dərinləşdirmək mövqeyində dayanırıq. Biz Azərbaycanda
demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət qururuq və dövlət quruculuğu təcrübəsinə, demokratiya təcrübəsinə,
bazar iqtisadiyyatı, azad sahibkarlıq yaratmaq təcrübəsinə ehtiyacımız var. Bu məqsədlə biz Fransanın zəngin
təcrübəsindən istifadə edirik və edəcəyik. Məhz bu, bizi Fransa ilə sıx əməkdaşlığa sövq edir.
Fransa ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üçün böyük .imkanlar var. Biz bu istiqamətdə bəzi
addımlar atmışıq. Azərbaycanın neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında Fransanın "Elf Akiten" və "Total"
şirkətləri ilə Azərbaycan milli neft şirkəti arasında dünən Yelisey sarayında prezident cənab Jak Şirakın iştirakı
ilə imzalanmış müqavilə iqtisadi əməkdaşlığımızın mühüm səhifəsidir. Siz yəqin bilirsiniz ki, Fransanın "Elf
Akiten" şirkəti hələ keçən ilin iyununda digər fövqəlmilli şirkətlərlə birlikdə iri neft müqaviləsinin iştirakçısı
olmuşdur. Həmin şirkətlər konsorsium yaratmış və Azərbaycanın iri neft-qaz yatağının işlənməsinə başlamışlar.
Əməkdaşlığa dair bir çox başqa layihələr də var, cənab Erve De Şarett bunların haqqında danışdı. Mən bəyan
edirəm ki, bu layihələrin reallığa çevrilməsi üçün biz bütün tədbirləri görəcəyik.
Gənc müstəqil dövlət kimi Azərbaycan, təəssüf ki, daxili və xarici xarakterli bir çox çətinliklərlə
qarşılaşıbdır. Biz daxili çətinlikləri öz imkanlarımızla aradan qaldırırıq və mən əminəm ki, bunları aradan
qaldıracağıq. Bu baxımdan biz iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə, dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinə, Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün xarici sərmayələrin cəlb edilməsinə
böyük əhəmiyyət veririk. Biz ölkəmizi bütün dünya üçün açmışıq. Mən bu gün burada bir daha bəyan edirəm ki,
Azərbaycanda birgə fəaliyyət göstərmək, birgə bizneslə məşğul olmaq istəyənlərin hamısı sərbəst surətdə
ölkəmizə gələ bilər və sərbəst əməkdaşlıq üçün əlverişli şəraitə malik ola bilər.
O ki qaldı xarici çətinliklərə, burada Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini – Dağlıq Qarabağı qoparmaq
məqsədi ilə hələ 8 il bundan əvvəl Ermənistan tərəfindən başlanmış hərbi təcavüzdən söhbət gedir. Bu təcavüz
qanlı münaqişəyə, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğalına, həmin
ərazilərdən Azərbaycanın bir milyondan çox sakininin zorla qovulmasına səbəb olmuşdur. Bu insanlar dörd
ildən çoxdur ki, çadır şəhərciklərində yaşayırlar.
1994-cü ilin mayında Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş əldə olundu. Bu atəşkəs
iki il səkkiz aydır ki, davam edir. Biz bundan sonra da tədbirlər görəcəyik ki, Böyük Sülh Sazişi bağlanana
qədər atəşkəs davam etsin. Biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması mövqeyində qəti dayanırıq və məsələnin bu cür həllinə nail olmaq üçün öz tərəfimizdən hər şeyi
edəcəyik.
Bunun üçün üç şərt keçən il dekabrın əvvəlində Lissabon sammitində ATƏT sədrinin bəyanatında öz
ifadəsini tapmış prinsiplərdir: Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü,
Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcədə özünüidarəetmə hüququ verilməsi, Dağlıq
Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Biz bu prinsiplərlə razılaşmışıq və ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi sülh yolu ilə tam aradan qaldırılana qədər həmin prinsiplər əsasında danışıqlar
aparmağa hazırıq.
Lakin Ermənistan bu prinsiplərlə razılaşmır. Ona görə də ATƏT-in üzvü olan bütün ölkələrin, Minsk
qrupunun üzvü olan bütün ölkələrin köməyi və dəstəyi lazımdır. Şübhəsiz, biz Minsk qrupunun üzvü olan
Fransanın da köməyinə və dəstəyinə ümid bəsləyirik, bu imkandan istifadə edərək bəyan etmək istəyirəm ki, biz
müharibə istəmirik, biz sülh istəyirik. Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh olmasını, Qafqazda, bütün
dünyada sülh olmasını istəyirik və inanırıq ki, bütün sülhsevər ölkələr və xalqlar bu məsələdə bizi müdafiə
edəcəklər. İnanırıq ki, Fransa bizim bütün bu təkliflərimizi dəstəkləyəcəkdir.
Fransaya səfərim sabah başa çatır, mən Vətənə qayıdıram. Bu gün isə demək istəyirəm ki, mən Parisdə,
Fransada olmağımdan, prezident cənab Jak Şirak ilə və Fransanın digər dövlət xadimləri ilə belə səmərəli
görüşlər keçirməyimdən və söhbətlər aparmağımdan duyduğum dərin məmnuniyyət hissi ilə Vətənə qayıdıram.
Azərbaycan Fransanın dostu olmaq istəyir. Siz bizə əmin ola bilərsiniz. Biz dostluqda etibarlı olacağıq. FransaAzərbaycan münasibətlərinin, bütün sahələrdə əməkdaşlığın bundan sonra da inkişaf etməsi üçün mövcud olan
böyük imkanlardan tamamilə istifadə edəcəyik.
Fransaya səadət və tərəqqi arzulayıram, bütün fransızlara sülh və xoş həyat arzulayıram! Böyük Fransanın
şərəfinə, Fransa Respublikasının şərəfinə, Fransa demokratiyasının şərəfinə, Fransa mədəniyyətinin şərəfinə,
fransızların şərəfinə badə qaldırmağı təklif edirəm! Fransa prezidenti, mənim dostum cənab Jak Şirakın şərəfinə!
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Fransanın xarici işlər naziri cənab Erve De Şarettin, xanım De Şarettin şərəfinə! Hörmətli dostlar, sizin
sağlığınıza! Sağ olun!
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"YEVRONYUS" BEYNƏLXALQ TELEKANALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Paris
15 yanvar 1997-ci il
Sual: Siz 1944-cü ildə, 23 yaşınızda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının üzvü, 70-ci illərdə
Azərbaycanın rəhbəri olmusunuz. Sonra Brejnev Sizi Moskvaya çağırmış, Siz Siyasi Büroya üzv seçilmiş
ilk azərbaycanlı olmusunuz. Deyirlər ki, Siz Leonid İliç ilə dost idiniz. Onu necə xatırlayırsınız?
Cavab: Sizin informasiyanızda bəzi dəqiqsizliklər var. Əvvəla, mən 1943-cü ildə Kommunist
Partiyasının üzvü olmuşam, ikincisi, mən Moskvaya Leonid Brejnevin ölümündən sonra, 1982-ci ilin
dekabrında dəvət edilmiş, Sov. İKP MK-nın üzvü və Sovetlər İttifaqı hökuməti sədrinin birinci müavini
olmuşam. Leonid Brejnev barədə sualınıza gəldikdə isə biz onunla uzun müddət birlikdə işləmişik. Mən 1969cu ildə Azərbaycanın rəhbəri seçildim və təxminən 14 il, Moskvaya gedənədək həmin vəzifədə işlədim. Bütün
bu illər ərzində Leonid Brejnevin rəhbərliyi altında işləmişəm. Bizim yaxşı, mehriban münasibətlərimiz var idi,
biz işləyir və Sovetlər İttifaqı şəraitində zəruri bildiyimiz, Kommunist Partiyası rəhbərliyinin zəruri bildiyi hər
şeyi yerinə yetirirdik.
Sual: Cənab prezident, Sizin Andropov ilə münasibətlərinizin yaxşı olması doğrudurmu?
Cavab: Bəli, belədir. Mənim onunla yaxşı münasibətlərim var idi. Yeri gəlmişkən, deyim ki, mən məhz
onun təşəbbüsü ilə Moskvaya dəvət olunmuş, Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü seçilmiş və Sovet hökuməti
sədrinin birinci müavini təyin edilmişdim.
Sual: 1985-ci ildən, Qorbaçov Kremlə gəldikdən sonra Sizin siyasi karyeranız ləngidi. Doğrudurmu
ki, Siz Mixail Sergeyeviçi çox da xoşlamırdınız?
Cavab: Bu, o qədər doğru deyil, mən Mixail Sergeyeviç Oorbaçov ilə hələ 1970-ci ildən tanış idim və
onunla yaxşı münasibətlərim var idi. Həmin dövrdə o, Stavropolda işləyirdi, mən isə Azərbaycanda. 1978-ci
ildə Mixail Qorbaçov Moskvaya işə keçəndə mənim onunla yaxın münasibətlərim var idi və yaxşı əməkdaşlıq
edirdik. 1982-ci ildə Andropovun təklifi ilə mən Moskvaya dəvət olunanda da bizim, Siyasi Büronun üzvləri
kimi, mövqeyimiz eyni idi və münasibətlərimiz normal idi, hər halda mən belə hesab edirdim. Bəlkə də o, mənə
qarşı münasibətində səmimi, vicdanlı olmayıb, lakin mən ona yaxşı münasibət bəsləyirdim. 1985-ci ildə
Çernenkonun vəfatından sonra kimin Sov. İKP MK baş katibi olması məsələsi qalxanda mən birmənalı şəkildə
Qorbaçovun namizədliyinə tərəfdar çıxdım. MK-nın baş katibi vəzifəsində möhkəmləndikdən bir müddət sonra
Qorbaçov çoxlu səhvlərə yol verməyə başladı. Mən onun səhvlərini deyirdim. Bununla əlaqədar bizim
münasibətlərimiz soyudu, nəticədə mən onun bəzi hərəkətləri ilə razılaşmayaraq 1987-ci ildə MK Siyasi
Bürosunun üzvü və hökumət sədrinin birinci müavini vəzifəsindən istefa verdim.
Sual: Cənab prezident, 1989-cu il noyabrın 9-da, bütün dünya Berlin divarının dağılmasına
televiziya ilə baxan axşamı Siz harada idiniz və nə barədə düşünürdünüz?
Cavab: Həmin vaxt mən Moskvada idim, Sovetlər İttifaqının hakimiyyət orqanları tərəfindən təqib
olunurdum, işləmirdim və vaxtımın çoxunu televizorun qarşısında keçirirdim. O zaman hesab edirdim ki,
dünyada böyük dəyişikliklər baş verir və bunu alqışlayırdım.
Sual: 1994-cü ilin dekabrında Rusiya tankları Çeçenistana yeridildi. Bu Sizi daha çox sevindirdi,
yoxsa narahat etdi?
Cavab: Çeçenistanda vəziyyət ümumiyyətlə ziddiyyətli xarakter daşıyır. Çeçenistan Rusiya tərkibində
müstəqillik iddiasındadır. Amma təbii ki, Rusiya Çeçenistana müstəqillik statusu verə bilməz, buna görə də
hərbi əməliyyatlara əl atmışdır. Lakin Rusiya rəhbərliyi Çeçenistanla qarşılıqlı münasibətlərdə 1994-cü ilin
dekabrında da bir sıra səhvlərə yol verərək, oraya tanklar göndərdi. Qayda-qanun yarada bilmədi, bu da,
zənnimcə, Rusiyanın məğlubiyyəti idi. Mən separatizmin əleyhinəyəm. Bu fikirdəyəm ki, hər bir dövlətin ərazi
bütövlüyünə hörmət və onu müdafiə etmək lazımdır. Buna görə də hesab edirəm ki, çeçenlər başa düşməlidirlər
ki, onlar Rusiyanın tərkibində yaşamalı, Rusiyanın tərkibində müvafiq özünü idarə statusuna malik olmalı və
döyüşməməlidirlər.
1990-cı ildə sovet rəhbərliyi daha ağır səhvə yol vermişdir. Bəlkə də siz bu barədə az bilirsiniz. O vaxt,
1990-cı ilin yanvarında Mixail Qorbaçovun sərəncamı ilə sovet qoşunlarının böyük bir kontingenti Azərbaycana
yeridildi, Bakının küçələri ilə şütüyən tanklar heç bir günah sahibi olmayan adamları basıb xırçım-xırçım etdi. O
yanvar gecəsi çoxlu adam həlak oldu. Yeri gəlmişkən, bu Bakı faciəsinin bir neçə gündən sonra yeddi ili tamam
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olacaqdır. Bax, onda Bakıya iri qoşun kontingenti yeritməyə və dinc, müdafiəsiz əhalini məhv etmək üçün
tankları Bakının küçələrinə buraxmağa heç bir əsas yox idi. Bu, təcavüz idi və mən o vaxt Moskvada olarkən bu
təcavüzün əleyhinə çıxdım. Bununla əlaqədar daha böyük təqiblərə məruz qaldım.
Sual: Siz 1993-cü ildən öz ölkənizin, 60-cı illərdəki kimi, yenidən tam sahibi oldunuz. Deyəsən,
Azərbaycan xalqı Sizi çox sevir. Ötən il o Sizin partiyanıza, hakimiyyətinizi daha da möhkəmləndirən
yeni konstitusiyaya elliklə səs verdi. Amma buradan baxanda adama elə gəlir ki, ölkənizdə indiki siyasət
60-cı illərdə, Siz Bakıda DTK-ya başçılıq etdiyiniz illərdə yeridilmiş siyasətə kifayət qədər oxşayır. Bu
bizə elə gəlir, yoxsa həqiqətən belədir?
Cavab: Yox, sizə elə gəlir və yəqin ki, təəssüratınız yalan informasiyaya əsaslanır. İndi Azərbaycanda
vəziyyət 1969-cu ildəki, mən Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbəri sevildiyim ildəki vəziyyətlə
müqayisədə bambaşqadır. 1993-cü ildə məni Azərbaycana xalq dəvət etdi. Mən qovulmuşdum, Naxçıvanda
idim. Bu, blokadada olan kiçik bir respublikadır. Üç il orada çox ağır şəraitdə yaşadım. 1993-cü ilin iyununda
Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlandıqda, hakimiyyət böhranı yarandıqda, Azərbaycanı idarə etmiş
adamların hərəsi bir yana qaçdıqda və camaat bir-birini öldürdükdə millətimizin ən yaxşı nümayəndələri məni
Bakıya dəvət etdilər. Mən oraya getmək istəmirdim, bu yüksək məsuliyyəti bir daha öz üzərimə götürmək
istəmirdim. Amma hiss etdikdə ki, ölkəm, xalqım ağır, fəlakətli vəziyyətdədir, dəvəti qəbul edib Bakıya gəldim
və Azərbaycan parlamentinə başçılıq etdim. Bir neçə ay respublikaya rəhbərlikdə tək qaldım. Çünki prezident
qaçmışdı, baş nazir istefa vermişdi və buna görə də parlamentin sədri həm prezidentin, həm baş nazirin, həm də
parlament sədrinin vəzifələrini təkbaşına icra edirdi. Mən vəziyyətin gərginliyini zəiflədərək, vətəndaş
müharibəsinin qarşısını almağa və çox çətin şəraitdə Azərbaycanda yavaş-yavaş qayda-qanun yaratmağa,
qanunçuluğu təmin etməyə müvəffəq oldum. Məhz 1993-cü ildən əvvəlki son illər Azərbaycanda
qanunsuzluqla, cinayətkarlığın tüğyan etməsi, müxtəlif cinayətkar qrupların, silahlı quldur dəstələrinin əməlləri
ilə səciyyələnirdi. Bunların hamısını aradan götürmək lazım idi. Ona görə də bu tədbirləri gördüm. 1994-cü ilin
oktyabrında Azərbaycanda hakimiyyəti və təbii olaraq məni silahlı yolla devirməyə yeni cəhd göstərildikdə mən
heç nə etmədim, sadəcə olaraq televiziya ilə xalqa üz tutub yaranmış vəziyyəti ona izah etdim və gecədən
keçmiş iki saat ərzində yarım milyon adam Prezident sarayının qarşısına toplaşdı. Onlar bütün günü orada
dayandılar və hakimiyyəti müdafiə etdilər. Bu ağır vəziyyəti, bax, bu yolla aradan qaldırmaq mümkün oldu.
İndi Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət qurulur. Biz ümumxalq səsverməsi yolu ilə konstitusiya
qəbul etmişik, çoxpartiyalılıq əsasında parlament seçmişik. Parlamentdə müxalifət partiyaları var, onlar çıxış
etmək hüququna malikdirlər. Azərbaycanda 300-dək qəzet çıxır, özü də böyük əksəriyyəti müxalifət
qəzetləridir, nə istəyirlərsə onu da yazırlar, yəni biz mətbuat azadlığı, şəxsiyyət azadlığı və siyasi plüralizm üçün
şərait yaratmışıq. Bunların hamısı Azərbaycanda bərqərar edilməli olan demokratiyadır. Belə bir şəraitdə,
görünür, kimsə Qərbə yalan informasiyalar yayır və ona görə də sizdə belə təsəvvür yaranır ki, Azərbaycanda
bugünkü vəziyyət, ola bilsin, 1969-cu ildəki vəziyyətə bənzəyir. Bu, heç də belə deyildir.
Sual: Siz indicə mətbuat azadlığından danışdınız. Lakin məsələn, "Reportyorlara sərhəd yoxdur"
təşkilatı kimi təşkilatlar var və onların nümayəndələri iddia edirlər ki, 1996-cı ildə müxalifət qəzetlərinin
90 nömrəsindən çoxu senzuraya məruz qalmışdır. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin fikrincə,
Azərbaycan parlamentinin sədri deputatların fəaliyyətini tənqid edən müxbirləri akkreditədən məhrum
edir. Mümkündürsə, azad mətbuatı necə təsəvvür etdiyinizi deyin.
Cavab: Bəlkə də hansısa hallar olubdur. Lakin yenə də hesab edirəm ki, sizdə olan məlumat həqiqətə tam
uyğun deyildir. Azərbaycanda mətbuat azaddır, heç bir senzura yoxdur. Dövlət sirrini açan hansısa materiallar
hazırlandıqda isə, şübhəsiz ki, bunların dərc edilməsinə yol vermək olmaz. O ki qaldı parlament sədrinin nəsə
etməsinə, bu mənə məlum deyildir.
Sual: Cənab prezident, Sizin ölkənizi Qafqazın Küveyti adlandırırlar. Beynəlxalq Valyuta Fondu
bildirir ki, bu əsrin sonunadək Azərbaycanda neft hasilatı iki dəfə, gələn əsrin əvvəlində isə 4 dəfə
artacaqdır. Sizcə, Sovet İttifaqı bu potensialdan nə üçün bütünlüklə istifadə etməmişdir?
Cavab: Sovetlər İttifaqı bundan ona görə bütünlüklə istifadə etməmişdir ki, o zaman onun digər, həm də
az xərclə daha çox neft verən yataqları var idi. Məsələn, 80-ci illərdə mən Moskvada işləyəndə Sovetlər
İttifaqında ildə 620-630 milyon ton neft çıxarılırdı. Bu neftin çox hissəsi Sibirdə hasil edilirdi. Sibir neftinin
çıxarılmasına, deyək ki, Xəzər dənizində, Azərbaycanda çıxarılan neftdən daha az investisiya lazım idi. Buna
görə də o zaman Sovetlər İttifaqı öz ehtiyaclarını Sibirdə çıxarılan neft ilə ödəyir və Azərbaycana, Xəzər
dənizinə az diqqət yetirirdi. İndi isə, biz ayrıldıqdan sonra, Rusiya öz neftini Sibirdə çıxarır. Yeri gəlmişkən,
orada hələ də böyük ehtiyatlar olmasına baxmayaraq, hasilatın həcmi azalmışdır. Biz isə nefti özümüzdə,
çıxarırıq. Məsələnin mahiyyəti də bundan ibarətdir.
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Sual: İqtisadçılar Sizin ölkənizdə yaxın gələcəkdə istehsalın rekord səviyyədə, ildə 5 faiz, sonra isə 7
və 9 faiz artacağını söyləyirlər. Qəfil pul axınının təkcə zənginlik deyil, həm də problemlər gətirəcəyindən,
cinayətkarlığı artıracağından, yeni gərginlik yaradacağından qorxmursunuzmu?
Cavab: Gəlin, əvvəlcə pul əldə edək, sonra da bununla əlaqədar yarana biləcək mənfi hallarla necə
mübarizə aparmaq barədə düşünək.
Sual: Sizcə, çeçen münaqişəsinin baş verməsində neft nə kimi rol oynamışdır?
Cavab: Ola bilsin, neft həlledici rol oynamamışdır.
Sual: Xəzər dənizi ətrafında, xüsusən Xəzər nefti ətrafında bu gün çox mühüm strateji oyun gedir.
Rusiya üçün Xəzər dənizi daxili göldür və onun sərvətlərini bölüşdürmək lazımdır. Belə başa düşürük ki,
Siz Xəzəri onun sahilboyu ölkələri arasında beş sektora ayırmağı məqsədəuyğun hesab edirsiniz.
Deyəsən, Amerika Sizin tərəfinizdədir. Lakin Rusiya, Qazaxıstan, İran da var. Diplomatik tarazlığı necə
tapmaq olar?
Cavab: Yeri gəlmişkən, indiki halda Qazaxıstanla Azərbaycan bir mövqe tutur, Rusiya ilə İran isə başqa
mövqe, Türkmənistan Rusiya ilə İranın mövqeyinə qoşulur. Tamamilə qanunauyğun haldır ki, hər ölkənin öz
mövqeyi var. Biz hesab edirik ki, bizim mövqe daha düzgündür, çünki Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından
istifadə üçün onun sektorlara bölünməsi artıq çoxdan yaranmış praktikadır və biz bu praktikadan istifadə edirik.
Xəzər dənizinin statusu əvvəllər heç vaxt qaldırılmayıb. Əvvəllər heç kəs düşünmürdü ki, Xəzər necə adlansın –
dəniz, göl, yoxsa daxili sututar. Kaspi özü üçün qalmada idi. İndi isə, biz onun mineral ehtiyatlarından istifadə
etməyə, müqavilələr imzalamağa başladıqda ona böyük maraq yaranmışdır və hərə öz xəttini yeritmək istəyir.
Hesab edirik ki, bizim mövqeyimiz daha düzgündür.
Sual: Düz bir il bundan əvvəl Siz Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşdünüz. Minsk
qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılacağına ümid var idi. Son bir ildə Dağlıq Qarabağın hərbi, siyasi
vəziyyətində nə dəyişmişdir?
Cavab: Əslində heç nə dəyişməyibdir. 1996-cı il ərzində biz ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində də
danışıqlar apardıq, Ermənistan prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndələri vasitəsilə də
birbaşa danışıqlar apardıq. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistanın pozucu mövqeyi danışıqlar prosesində
irəliləməyə imkan vermir. Məsələ burasındadır ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ üçün müstəqillik statusuna nail
olmağa çalışır və bununla da onu Ermənistana ilhaq etməyə can atır. Biz bununla heç vaxt razılaşmayacağıq.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsidir. Biz vəziyyətdən çıxış kimi Dağlıq
Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək özünüidarə statusu verməyi təklif etdik, amma bir şərtlə ki,
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan əraziləri tamamilə azad edilməlidir. Siz
yəqin bilirsiniz ki, bu münaqişə nəticəsində onlar müxtəlif səbəblər üzündən Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal etmişlər, oradan respublikamızın bir milyondan artıq sakini qovulmuşdur və onlar ölkəmizin müxtəlif
bölgələrində çox ağır şəraitdə, çadır şəhərciklərində yaşayırlar. Biz Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən
işğal olunmuş bütün torpaqlardan onların çıxarılmasını, adamların öz yaşayış yerlərinə qayıtmasını tələb edirik
və həm də Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməsini, Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh yaranmasını və dövlətlərimiz arasında mehriban qonşuluq münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsini mümkün hesab edirik.
Biz düzgün mövqedə dayanmışıq, güzəştlərə gedirik, bu məsələyə konstruktiv surətdə yanaşırıq.
Ermənistan isə öz hərbi üstünlüyündən, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal altında olmasından istifadə
edərək Azərbaycana təzyiq göstərir və hüquqa zidd əməllərindən əl çəkmir. Onların iddiaları beynəlxalq hüquq
normalarına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in prinsiplərinə tamamilə ziddir. Bax, buna görə də həmin
problem 1996-cı il ərzində həll edilməmişdir.
Sual: Cənab prezident, qəzetlər yazır ki, Siz neft diplomatiyasının, yəni neft sərvətlərindən xarici
siyasətin xeyrinə istifadə etməyin ustasısınız. Doğrudanmı belə hesab edirsiniz ki, neftin sayəsində
beynəlxalq yardım ala biləcəksiniz?
Cavab: Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir, öz mövqeyini möhkəmləndirmək, müstəqilliyini qoruyub
saxlamaq və Dünya Birliyinin tamhüquqlu üzvü olmaq istəyir. Ona görə də Dünya Birliyində möhkəmlənmək
üçün, dünya ölkələrinin, o cümlədən Fransa kimi bir ölkənin, Avropanın digər dövlətlərinin Azərbaycanı təkcə
diplomatik cəhətdən deyil, həm də qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq üçün tərəfdaş kimi tanımalarından ötrü
biz bütün imkanlarımızdan istifadə edirik. Buna görə də, biz təbii ehtiyatlarımızdan, iqtisadi potensialımızdan
istifadə edirik. Bizim iqtisadi siyasətimiz bazar iqtisadiyyatının bərqərar edilməsinə, Azərbaycanın bütün
dünyaya açılmasına, ölkəmizə xarici sərmayələrin gəlməsinin həvəsləndirilməsinə yönəldilibdir. Əslində elə
bundan ötrü də biz xarici şirkətlərə Azərbaycanın təbii ehtiyatlarından istifadə sahəsində birgə iş aparmaq üçün
imkan yaradırıq. Burada bir tərəfdən birbaşa kommersiya məqsədi var, digər tərəfdən isə hər hansı iqtisadiyyat
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siyasətin əsasıdır. Biz də belə siyasət yeridirik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün bundan necə istifadə
etməyin mümkünlüyünə gəldikdə isə, biz bunun üçün hər bir vasitədən istifadə etməyə çalışırıq. Biz bu
münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik, hərbi əməliyyatların, müharibənin yenidən başlanmasını istəmirik,
sülh istəyirik. Ona görə də əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılmasında həmin imkanlar da bizə kömək edəcəksə, bu, yaxşıdır.
Sual: Cənab prezident, Sizin ölkəniz Avropa Şurasının üzvü olmaq niyyətindədir. Sizcə, Avropanın
Şərq sərhədləri haradan keçir?
Cavab: Bizim regionda Avropanın Şərq sərhədləri məhz Azərbaycanın sərhədindən keçir. Biz Avropa
kontinentinin ən ucqarındayıq.
Sual: Cənab prezident, şübhəsiz ki, biz hamımız Boris Nikolayeviç Yeltsinə tezliklə sağalmağı
arzulayırıq. Lakin digər tərəfdən özümüzə sual veririk, həmin sualı Sizə də vermək istəyirik: İndi
Kremldə hakimiyyət kimlərin əlindədir?
Cavab: Kremldə hakimiyyət Boris Yeltsinin əlindədir.
Sual: Azərbaycan nə üçün MDB-nin strukturlarında tam iştirak etmək istəmir?
Cavab: Ona görə ki, MDB-nin bəzi strukturları milli, dövlət müstəqilliyini, o cümlədən də Azərbaycanın
milli və dövlət müstəqilliyini tapdalayır. Buna görə də biz həmin strukturlarda tam iştirak etmirik. Məsələn,
burada mənə bildirdilər ki, guya Belarus Rusiya ilə yenidən birləşmək istəyir. Əlbəttə, bu, onların işidir və biz
buna etiraz edə bilmərik. Lakin bu, Azərbaycan üçün məqbul deyildir.
Sual: Cənab prezident, Siz NATO-nun Şərqə doğru genişləndirilməsi barədə nə fikirdəsiniz?
Cavab: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı qayğılarım o qədər çoxdur ki, mən bu məsələnin
mahiyyətinə o qədər də varmıram.
Sual: Son illər Sizin ölkənizdə bir neçə dəfə qiyam cəhdi olmuşdur. Lakin insan hüquqlarının
müdafiə təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanın hakimiyyət orqanları bu cəhdlərdə iştirak edən adamlarla o
qədər də yaxşı davranmırlar. Deyirlər ki, milis onları müntəzəm olaraq döymüş, onlara işgəncə
verilmişdir, vəkil ilə görüşə icazə verilmir, həbsxanada qeyri-insani şəraitdə saxlanırlar. Bu, belədir, ya
yox?
Cavab: Bu, həqiqətə uyğun deyildir. Yalandır, tamamilə yalandır. Əllərinə silah götürüb terror əməli
törətməyə, qanuni dövləti devirməyə cəhd göstərən adamlar cəzalandırılmalıdır və onlar cəzalarını çəkirlər.
İstintaq, məhkəmə prosesi gedir. Bizdə məhkəmə prosesləri açıq aparılır və məhkəmə müvafiq qərar qəbul edir.
Yerdə qalanlarının isə hamısı yalandır. Belə yalan məlumatla onlar öz vəziyyətlərini müəyyən dərəcədə
yüngülləşdirmək istəyirlər.
Sual: Söhbətimizi bitirməzdən əvvəl, mümkündürsə, bir sirri açın: Rusiya qəzetləri yazır ki, Qəbələ
rayon mərkəzinin yaxınlığındakı radiolokasiya stansiyası olmasa Yeltsinin nüvə çemodanı kor və kar
olar. Deməli, şübhəsiz, Moskva bu stansiya üzərində öz nəzarətini saxlamağa çox maraq göstərir. Siz isə
stansiyanı ona verməyə hazır deyilsiniz. Bu, o deməkdir ki, Rusiyanın təhlükəsizliyi Sizin əlinizdədir?
Cavab: Qəbələ rayonundakı stansiya raket-nüvə zərbəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Yer kürəsinin
böyük hissəsinə nəzarət edən iri radiolokasiya stansiyasıdır. Rusiyanın, ümumiyyətlə bütün kontinentin
müdafiəsi üçün bu stansiyanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Lakin ondan Rusiya istifadə edir, biz onu ələ
keçirməmişik. Biz bu radiolokasiya stansiyasının statusunu müəyyən etməyə dair danışıqlar aparırıq. Rusiyanın
həmin stansiyadan istifadə etməsinə maneçilik törətmirik.
Sual: Cənab prezident, Sizin mandatınız 1998-ci ildə qurtarır. Prezident vəzifəsinə namizədliyinizi
yenidən irəli sürməyi nəzərdə tutmusunuzmu və gələcək əsrdə ölkənizin başında kimi görürsünüz?
Cavab: Birincisi, 1998-ci ilədək yaşayaq, ikincisi isə, əgər həmin vaxtadək yaşasaq, mən isə hesab
edirəm ki, yaşayacağıq, onda növbəti seçkilərdə Azərbaycan prezidenti seçilmək üçün öz namizədliyimi irəli
sürəcəyəm. XXI əsrdə Azərbaycanın başında kimi görməyimə gəldikdə isə bunu gələcək göstərəcəkdir.
Ümidvaram ki, o vaxtadək insanlar yetişəcəklər. Siz Qərbdə bilməlisiniz ki, keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil
olan ölkələrdə, o cümlədən də Rusiyada dövlətlərin başçıları siyasi fəaliyyət, dövlət fəaliyyəti, iqtisadi fəaliyyət
təcrübəsi və həyat təcrübəsi olan insanlar olmalıdır. Bunsuz belə ölkələrdə dövləti idarə etmək mümkün
deyildir.
Müxbir: Sizə təşəkkür edirik.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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FRANSADA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ XARİCİ JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
Paris, "Bukets" kafesi
15 yanvar 1997-ci il
Sual: Cənab prezident, Parisə səfərinizin ilk günlərindən və prezident Jak Şirak ilə görüşünüzdən
sonra Sizdə bu cür təsəvvür yarandımı ki, Fransa indən belə Azərbaycana daha görüş miqyasda
gələcəkdir? Sizcə, Minsk konfransına aid məsələlərdə Fransanın dəstəyinə ümid bəsləyə bilərsinizmi?
Cavab: Hörmətli xanımlar və cənablar, öncə sizi salamlayıram. Sizin aranızda olmağımdan şadam. Mən
jurnalistlərlə görüşlərə həmişə böyük əhəmiyyət vermişəm və verirəm, çünki onlar informasiya, təbliğat,
hadisələrin izahı üçün çox iş görürlər. İstərdim ki, jurnalistlər öz missiyalarını həmişə obyektiv surətdə yerinə
yetirsinlər. Mən sizin obyektivliyinizə və ədalətli olacağınıza ümid bəsləyirəm.
Bu gün mənim Fransaya rəsmi səfərimin üçüncü günüdür. Bir neçə saatdan sonra Parisi tərk edir,
vətənimə qayıdıram. Deyə bilərəm ki, Parisə gəlmək imkanının yaranması məni olduqca sevindirir. Səfərimin
necə keçməsindən, görüşlərdən, habelə Fransada, Parisdə olmağımdan razıyam. Mən buradan dərin məmnunluq
hissi ilə gedirəm.
Görüşlərim və söhbətlərim çox olubdur. Lakin bunlarda əsas yeri Fransa prezidenti cənab Jak Şirak ilə
olan görüş, danışıqlar və söhbətlər tutur. Biz onunla ilk növbədə ikitərəfli münasibətlərimizə aid olan çoxlu
məsələlər müzakirə etdik. Yekdil fikrimiz belədir ki, bu münasibətlər daha uğurla inkişaf etməlidir, habelə
Fransa Azərbaycana daha çox diqqət göstərəcək və ölkəmizə daha geniş miqyasda gəlməsi üçün tədbirlər
görəcəkdir. Azərbaycan həmişə çalışmışdır ki, böyük siyasi sanbalı olan, Avropa və dünya siyasətində böyük rol
oynayan Fransa kimi iri ölkə ilə mehriban, dostcasına, yaxşı münasibətlər saxlasın.
Biz belə bir rəyə gəldik ki, iqtisadi əməkdaşlığımızı genişləndirmək üçün böyük imkanlar var. Srağagün
Fransa və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə Yelisey sarayında Azərbaycan milli neft şirkəti və Fransanın
"Elf Akiten", Total" şirkətləri arasında iri neft müqaviləsinin imzalanması da bunu təsdiq etdi. Müqavilə 25 il
üçün imzalanmışdır və Azərbaycanın iki iri neft yatağının işlənməsi və mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Yəqin
bilirsiniz ki, keçən ilin iyununda Bakıda Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" yatağının birgə
işlənməsinə dair bəzi fövqəlmilli şirkətlərin, o cümlədən "Elf Akiten"in daxil olduğu konsorsium ilə böyük neft
müqaviləsi imzalanıbdır.
Gördüyünüz kimi, Fransa iqtisadiyyatı Azərbaycana daxil olur. Biz buna sevinirik və Fransanın digər
şirkətlərinin də ölkəmizdə əməkdaşlıq etmək imkanı almaları üçün hər şeyi edəcəyik. Yeri gəlmişkən, qeyd
edim ki, bir neçə layihə var, onların barəsində prezident Jak Şirak da, mən də danışmışıq və həmin layihələrin
reallaşdırılması üçün tədbirlər görəcəyik.
İndi isə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində Fransanın Azərbaycanı dəstəkləməsi məsələsi
barədə. Bilirsiniz ki, münaqişənin səkkiz illik tarixi var və o, Dağlıq Qarabağı qoparmaq və Ermənistana
birləşdirmək məqsədi ilə Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində
başlanmışdır. Bu münaqişə böyük fəlakətlərə, qurbanlara, qan tökülməsinə və son nəticədə Azərbaycan
ərazisinin 20 faizinin işğal olunmasına gətirib çıxarmışdır. Həmin ərazilərdən bir milyondan çox azərbaycanlı
zorla qovulub çıxarılmışdır və onlar ağır şəraitdə çadır şəhərciklərində yaşayırlar.
Biz 1994-cü ildə atəşkəsə nail olmuşuq, hərbi əməliyyatları dayandırmışıq və iki il səkkiz aydır ki,
müharibə getmir, döyüş əməliyyatları yoxdur, qan tökülmür. Lakin sülh də yoxdur. Qeyd etdiyim kimi,
Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalı altındadır, bu torpaqlarda hər şey
talan edilib, dağıdılıbdır. Azərbaycana çox böyük maddi və mənəvi zərər vurulub, ən başlıcası isə çoxlu insan
həlak olubdur.
Bütün bunlara baxmayaraq, biz Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən çıxarılması, qaçqınların öz yaşayış yerlərinə qaytarılması və bu halda Dağlıq Qarabağa
Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək status verilməsi şərtilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılması, Ermənistanla sülh bağlanması mövqeyində dayanırıq.
Bu münaqişənin həllinin əsas prinsipləri keçən il dekabrın əvvəlində ATƏT-in Lissabon sammitində
ATƏT sədrinin bəyanatında, ATƏT-in sənədində öz ifadəsini tapmışdır. Həmin prinsiplər üç bənddən ibarətdir:
Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa
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Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə verilməsi. Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün
təhlükəsizlik təminatı. Biz bu prinsipləri qəbul etmişik və hesab edirik ki, bunlar qəti qərar üçün, yəni
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün əsas ola bilər. Lakin Ermənistan
tərəfi bu prinsipləri qəbul etmədi, Lissabon sammitində pozucu mövqe nümayiş etdirdi və həmin prinsipləri
dəstəkləyən ATƏT-in bütün üzvlərinin əslində əleyhinə çıxan yeganə dövlət oldu. Məsələnin dinc yolla həllinə
mane olan da Ermənistanın belə mövqeyidir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə 1992-ci ildə ATƏT-də yaradılmış Minsk qrupu, Minsk
konfransı məşğul olur. Minsk konfransı mövcud olduğu dörd ildə çox iş görüb, lakin əsas məqsədə nail ola
bilməyibdir. İndi biz ümid edirik ki, Lissabon sammitindən sonra Minsk qrupu sammitin sənədlərində ifadəsini
tapmış prinsiplər əsasında bu məsələ ilə daha fəal məşğul olacaqdır. Fransa Minsk qrupunun üzvüdür və biz
ümid edirik ki, bu baxımdan o, həmin problemlə daha fəal məşğul olacaqdır. Onu da qeyd edim ki, təəssüflər
olsun, biz indiyədək Minsk qrupunun işində Fransanın böyük fəallıq göstərməsini hiss etməmişik. Prezident
cənab Jak Şirak, xarici işlər naziri cənab Erve de Şarett ilə apardığımız danışıqlar, söhbətlər hesab etməyə əsas
verir ki, Fransa öz fəaliyyətini genişləndirəcək və biz Minsk qrupunun üzvü kimi Fransa ilə əməkdaşlıq
edəcəyik. Zənnimcə, sizin sualınıza cavab verdim.
Sual: Sizin diplomatcasına dediklərinizdən görünür ki, Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransadan
hər halda çox şey gözləmirsiniz?
Cavab: Fransa Minsk qrupunun həmsədri deyil. Ancaq bu məsələ sizi maraqlandırırsa deyə bilərəm ki,
yarandığı vaxtdan etibarən Minsk qrupunun sədri bir ölkə – İtaliya, şəxsən isə bu ölkənin xarici işlər nazirinin
müavini Rafaelli idi. Sonra Minsk qrupunun sədrliyi İsveçə həvalə edildi və bu işlə tanınmış diplomat cənab
Yan Eliasson məşğul oldu. 1994-cü ilin dekabrında ATƏT-in Budapeşt sammitində Rusiya və ABŞ öz
aralarında belə razılığa gəldilər ki, Minsk qrupunda bir yox, iki sədr olacaq və Rusiya və Finlandiya həmsədrlər
olacaqlar. Finlandiya həmsədrlik vəzifəsindən çıxır, onda Minsk qrupunun həmsədri kimi Almaniyanın
namizədliyi irəli sürüldü və biz buna razılıq verdik. Lakin məlum oldu ki, Rusiya və Ermənistan Almaniyanın
namizədliyinin əleyhinədirlər. Onda Amerika Birləşmiş Ştatları bizə müraciət edərək Minsk qrupunda həmsədr
olmaq istədiyini bildirdi. Həmsədr olmadan da ABŞ-nı Minsk qrupunun üzvü kimi bu məsələ ilə yaxından
məşğul olduğunu nəzərə alaraq, biz buna razılıq verdik və konkret surətdə cənab Stroüb Telbottun namizədliyini
müdafiə etdik. Bu yaxınlarda Fransanın namizədliyi məsələsi qalxıb. Biz onun bu prosesdə daha fəal iştirak
etmək arzusuna böyük hörmətlə yanaşırıq, ancaq biz öz rəyimizi bildirmiş və Amerika Birləşmiş Ştatlarının
namizədliyini dəstəkləmişik. Hesab edirəm ki, öz mövqeyimizi dəyişməyə əsasımız yoxdur. Ona görə də biz
çox şadıq və fəal əməkdaşlıq edəcəyik ki, Fransa Minsk qrupunun üzvü kimi açığını desək, indiyə qədər olduğu
kimi yox, geniş fəaliyyət göstərsin.
Sual: Cənab prezident, bu, sırf formal xarakter daşıyan həmsədrlik məsələsindən əlavə, onu
göstərirmi ki, Siz Ermənistanla başlanmış bilavasitə, birbaşa danışıqları Minsk qrupu çərçivəsində,
ATƏT-in və ya hər hansı digər beynəlxalq təşkilatın rəhbərliyi altında aparılan beynəlxalq danışıqlardan
daha üstün tutardınız?
Cavab: Bizim qəti mövqeyimiz belədir ki, həm bu, həm də digər kanaldan istifadə etmək lazımdır. Yəni
Minsk qrupu çox lazımdır, çünki ona 11 dövlət daxildir və fəal olacağı təqdirdə bu qrup vasitəsilə çox iş görmək
mümkündür. Ancaq eyni zamanda biz Ermənistan Respublikası prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin
nümayəndələri tərəfindən aparılan birbaşa danışıqlara da böyük əhəmiyyət veririk. Bu, elə mürəkkəb və çətin
məsələdir ki, hansı başqa, üçüncü kanal da olarsa, mən ondan da imtina etməyəcəyəm.
Sual: Cənab prezident, Sizin səfərinizin ilk günü Fransanın "Fiqaro" qəzetində dərc olunmuş
müsahibənizdə belə bir fikir söyləmisiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Rusiya Ermənistana daha
çox rəğbət bəsləyir, ümumiyyətlə Rusiyanın vasitəçilik səylərini, o cümlədən Minsk qrupu çərçivəsindəki
səylərini necə qiymətləndirirsiniz? İcazənizlə, ikinci, Xəzər nefti ilə bağlı sualımı da verərdim: dünən
həmin neftin Çeçenistan ərazisi ilə nəqlinin mümkün olan variantlarından biri barədə xəbər verilmişdir.
Xəzər neftinin Türkiyə vasitəsilə, Rusiya limanları ilə nəql olunması haqqında suala necə cavab
verərdiniz?
Cavab: Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Rusiyanın roluna böyük
əhəmiyyət veririk. Ancaq təəssüf ki, Rusiya bu sahədə özünün bütün imkanlarından istifadə etmir. Onun
Ermənistanda da, Azərbaycanda da böyük təsiri var və Minsk qrupunun iştirakı olmadan bu məsələni təkbaşına
həll edə bilər. Lakin Rusiyadakı hansısa qüvvələr bu problemi həll etməyə imkan vermirlər. Son vaxtlar Rusiya
bu məsələ ilə daha fəal məşğul olur. Bir il bundan öncə, 1996-cı ilin yanvarında Rusiyanın xarici işlər naziri
Yevgeni Primakov ilə, – o, bu vəzifəyə yenicə təyin edilmişdi, – uzun çəkən görüşüm, habelə Rusiya prezidenti
cənab Yeltsin ilə geniş söhbətim olmuşdur. Mən hiss etdim ki, Rusiya bu məsələdə dönüş edib və Ermənistan62
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Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması ilə daha fəal məşğul olmaq niyyətindədir. Bu, prezident Boris
Yeltsinin və xarici işlər naziri Yevgeni Primakovun mətbuat üçün verdikləri bəyanatlarda da öz ifadəsini
tapmışdır. Lakin hələlik bu məsələdə irəliləyiş yoxdur.
Başa düşürsünüz, bu məsələnin həllinə Ermənistanın pozucu mövqeyi mane olur. Ermənistan bütün
beynəlxalq hüquq prinsiplərinin əleyhinə çıxır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Halbuki bu,
beynəlxalq hüququn ən adi prinsiplərinə ziddir. Ermənistan çalışır ki, Dağlıq Qarabağ dövlət müstəqilliyi alsın.
Biz buna heç vaxt razı olmayacağıq, Dünya Birliyi də bununla razılaşmayacaqdır. Dünya Birliyi də onunla
razılaşmayacaq ki, Fransanın tərkibində olan Korsika, yaxud deyək ki, Rusiyanın tərkibindəki Çeçenistan dövlət
müstəqilliyi alsın. Mən Rusiyaya dair belə misalları çox çəkə bilərəm. Rusiyada 20-dək milli qurum, federasiya
subyektivləri var, əgər Çeçenistana dövlət müstəqilliyi almaq imkanı verilsə, onlar da dövlət müstəqilliyi əldə
etmək üçün növbəyə dayanacaqlar. Ona görə Dünya Birliyinin mənafeyi, öz dövlətinin müdafiəsi naminə
Rusiya Ermənistana daha çox təsir göstərə bilər ki, o, ağıllı yol tutsun. Ermənistanda Rusiyanın böyük qoşun
kontingentinin, Rusiya hərbi bazalarının olmasını, Rusiyanın Ermənistana böyük maliyyə-iqtisadi kömək
göstərməsini də nəzərə alsaq, yəqin ki, bu münaqişənin həlli üçün Rusiyanın çox iş görə biləcəyini başa düşmək
çətin olmaz. "Fiqaro" qəzetinə müsahibə verərkən mən bunu nəzərdə tutmuşam.
O ki qaldı neftə, biz fövqəlmilli şirkətlərlə beşinci müqavilə imzalamışıq. Düz bir il öncə, 1996-cı ilin
yanvarında Moskvada Rusiyanın baş naziri Viktor Çernomırdin və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev
Azərbaycan neftinin Şimal marşrutu ilə Rusiya ərazisindən keçməklə Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk
limanına ixracı üçün neft kəməri haqqında Rusiya ilə Azərbaycan arasında saziş imzalamışlar. Bu neft kəməri
hazırdır və tezliklə onun istismarına başlayacağıq. Ancaq kəmər həm də Çeçenistan ərazisindən keçir. Hesab
edirəm ki, neft kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasının qayğısına Rusiya qalmalıdır. Biz sazişi bir il
əvvəl, Çeçenistanda qızğın döyüşlər gedərkən imzalamışıq. Güman edirəm, belə bir sazişi imzalayarkən Rusiya
rəhbərliyi nəzərə almışdır ki, bütün bu məsələləri həll edəcəkdir. Lakin biz ikinci – Qərb istiqamətində
Gürcüstan vasitəsilə Qara dəniz sahilindəki Supsa limanına çıxan neft kəmərini də çəkirik. Biz hər iki kəmərdən
istifadə etmək niyyətindəyik. Doğrudur, ikinci neft kəməri 1998-ci ilin sonunda hazır olacaqdır. Məncə, bu
məlumat kifayətdir.
Sual: Cənab prezident, bu heyətlə biz əvvəllər Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş ölkələrin bir
çox siyasi xadimləri ilə görüşmüşük. Çox xoşdur ki, rus dilində danışmaq zəruriliyi Sizi
həyəcanlandırmır. Çünki keçmiş Sovet İttifaqının bir sıra dövlətlərinin bəzi siyasi xadimləri rus dilini
nədənsə çox tez unudublar. Sualım belədir: Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, rus dilinə Azərbaycanın
münasibəti, şəxsən Sizin münasibətiniz, bu baxımdan Sizin siyasətiniz necədir?
Cavab: Qeyri-adi sualdır. Buna baxmayaraq, ona tam açıqlığı ilə, səmimi cavab verəcəyəm. Rus dili
böyük bir xalqın dilidir. Rus dili dünyada yayılmış dillərdən biridir, keçmişdə rus imperiyasına, sonralar isə
Sovet İttifaqına daxil olmuş bir çox xalqların təhsilinin, mədəniyyətinin, elm və texnikasının inkişafında böyük
rol oynamışdır. Şəxsən mən rus dilinə dərin hörmət bəsləyirəm. Onun köməyi ilə mən nəinki rus mədəniyyəti,
həm də, dünyanın bütün digər xalqlarının mədəniyyəti barədə çox şey öyrəndim. Azərbaycan əhalisinin
əksəriyyəti də rus dilinə bu cür hörmət bəsləyir. Buna görə də mən mümkün olan yerdə bu dildən istifadə
edirəm. Heyf ki, fransız dilini bilmirəm, yoxsa sizinlə bu dildə danışardım. Eybi yoxdur, fransız dilini də
öyrənərəm və gələn dəfə fransızca danışaram. Əvvəllər buna sadəcə olaraq ehtiyac yox idi. Sovet İttifaqı bizi
sıxışdırır və başqa dilləri yaxşı öyrənməyə imkan vermirdi.
Rus mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin, elm və təhsilinin inkişafına olduqca böyük təsir
göstərmişdir. Ona görə də bizdə rus dilinə hörmət var. Mən öz Azərbaycan dilimi çox sevirəm və rus dili kimi,
ana dilimi də yaxşı bilirəm. Lakin burada Azərbaycan dilində danışmağa ehtiyac yoxdur, bunun üçün rus
dilindən istifadə edirəm, bir də ona görə ki, burada oturanların yarısı rus dilini bilir. Mən sizə hörmət edirəm və
buradakılara hörmət əlaməti olaraq rusca danışıram. Siz cavabımdan razı qaldınızmı?
Sual: Lap artıqlaması ilə razı qaldım, cənab prezident. Lakin birinci sualın davamı kimi daha bir
kiçik sual vermək istərdim: Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərdə daha nə kimi problemlər var?
Cavab: Azərbaycan gənc müstəqil bir dövlətdir, təxminən 200 il Rusiyanın tərkibində olmuşdur –
əvvəlcə çar imperiyasının, sonra da Sovet İttifaqının. Bu da Rusiya idi və təbii ki, biz ayrıldıqdan sonra
qarşımıza olduqca çox problem çıxdı, indi onları tədricən həll etmək lazımdır. Amma bunlar o qədər də böyük
problemlər deyil. Ən böyük və ağır problem Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Yeri gəlmişkən, mən
rusiyalılara həmişə demişəm və deyirəm: bu münaqişənin uğurla aradan qaldırılması həm də Rusiyanın cənub
hüdudlarında təhlükəsizlik üçün təminatdır. Qafqazda sülh və əmin-amanlıq Qafqazın başqa ölkələri kimi,
Rusiya üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir.
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Sual: Yəqin əlavə etmək olar, Rusiya bundan o qədər də razı deyil ki, Azərbaycan NATO-ya
yaxınlaşmaq istəyir və MDB-nin kollektiv təhlükəsizliyi haqqında müqavilənin üzvü olmaq istəmir?
Cavab: Amma Rusiyanın özü də "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramım imzalayıb. Onu Azərbaycan da
imzalayıb. Aramızda fərq yoxdur. MDB-nin kollektiv təhlükəsizliyinə gəldikdə isə, təəssüflər olsun ki, orada
ortaya elə məsələlər çıxır ki, biz onları qəbul edə bilmərik. Məsələn, mən hesab etmirəm ki, MDB hərbi ittifaq
olmalıdır. Buna görə də kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilə məsələsi ilə əlaqədar bizdə problemlər var.
Bunun isə kimin xoşuna gəlib-gəlmədiyi artıq başqa məsələdir.
Sual: Mən MDB barədə söhbəti davam etdirmək istərdim. Həmişə təxirə salınan MDB sammiti,
Sizcə, nə vaxt keçirilə bilər?
Cavab: Boris Nikolayeviç sağalıb ayağa qalxandan sonra. Elan ediblər ki, Boris Yeltsin ayın axırınadək
sağalacaq. Görünür, MDB sammiti də onda olacaqdır.
Sual: Belarusla Rusiyanın mümkün inteqrasiyasına Sizin münasibətiniz?
Cavab: Xəbərim yoxdur. Mən burada olanda aldığım məlumata görə, Belarusda elan ediblər ki, onlar
Rusiya ilə birləşməyə razıdırlar. Bizim belə bir arzumuz yoxdur və Azərbaycan üçün tarixi nailiyyət olan öz
dövlət müstəqilliyimizi itirmək istəmirik. Buna görə də heç vaxt yol verməyəcəyik ki, nəsə bizim
müstəqilliyimizi poza bilsin.
Sual: Cənab prezident, Rusiyada indiki vəziyyət barədə nə düşünürsünüz və orada mümkün ola
biləcək intizamsızlığın nəticələrindən ehtiyat etmirsinizmi?
Cavab: Rusiya dünyanın ən böyük dövlətidir və zənnimcə, indi hamının marağı var ki, orada sabitlik
olsun. Məncə, bunu Fransa da, bütün Avropa da eyni dərəcədə istəyir. Buna görə də biz ən əvvəl istəyirik ki,
Rusiyada vəziyyət sabit olsun, orada heç bir intizamsızlıq olmasın. Orada intizamsızlıq yaranmasının Rusiya
üçün də, onunla bilavasitə əlaqədə olan digər ölkələr üçün də çox ağır nəticələri olacaqdır.
Biz Rusiyam necə görmək istəyirik? Biz onu imperiya iddiaları olmayan, demokratik, azad, bütün MDB
ölkələri ilə bərabərhüquqlu münasibətlər yaradan bir dövlət kimi görmək istəyirik. Mənə elə gəlir ki, Rusiyada
sabitlik orada demokratik prinsiplərin nə dərəcədə bərqərar edilməsindən çox asılı olacaqdır. Biz Rusiyanı
demokratik bir ölkə kimi görmək istəyirik.
Sual: Cənab prezident, Rusiya-Azərbaycan müştərək komissiyası gələn ay görüş keçirməlidir. Bu
görüşdə qarşılıqlı hesablaşma və neft sazişinin işlənib tamamlanması məsələlərinə toxunulacaqdır. Siz
qarşıdakı görüş üçün nə təklif edirsiniz?
Cavab: Bakıda artıq bu cür görüş keçirilmişdir. Bizə Rusiyadan baş nazirin müavini cənab Serovun
rəhbərliyi ilə böyük bir nümayəndə heyəti gəlmişdi. Biz bir çox məsələləri müzakirə etdik. Yeri gəlmişkən,
sabah Moskvada MDB Ölkələri Hökumət Başçıları Şurasının iclası olacaqdır. Baş nazir başda olmaqla
Azərbaycanın nümayəndə heyəti oraya yola düşür. Qarşılıqlı hesablaşmalar haqqında danışıqlar davam
etdiriləcəkdir. Belə düşünürəm ki, artıq biz bu məsələnin optimal həlli yoluna çıxmışıq və ola bilsin ki,
Moskvada qəti qərara gələcəyik.
O ki qaldı neft sazişinə, mən bilmirəm, siz nədən danışırsınız. Mən artıq neft kəmərindən söhbət açdım.
Yeri gəlmişkən, Rusiyada neft kəmərlərinə rəhbərlik edən "Transneft" Səhmdar Cəmiyyətinin bas. direktoru da
bu yaxınlarda Rusiya nümayəndə heyəti ilə birlikdə Bakıda olmuşdur. Burada bizim böyük problemlərimiz
yoxdur.
Sual: Siz dediniz ki, qarşılıqlı hesablaşmalar barəsində optimal qərar tapılmışdır. Deyə
bilərsinizmi, bu, hansı qərardır? İndi də neft sazişi haqqında. Mən ondan danışdıqda Bakı-Novorossiysk
marşrutu ilə nəql ediləcək neftin həcmi məsələsinin həllini nəzərdə tuturdum.
Cavab: Qarşılıqlı hesablaşmalar barəsində Rusiyanın Azərbaycana, Azərbaycanın da Rusiyaya borcu
.var. Hərçənd orada heç də hər şey aydın deyil. Lakin Sovet İttifaqı parçalandıqdan sonra lazımi qayda-qanun
olmadı, ona görə də mən bu rəqəmlərə çox da inanmıram. Buna baxmayaraq, biz onları qəbul etdik və
danışıqları da bu əsasda aparırıq. Güman ki, bir-birimizə nə qədər borclu olduğumuzu tezliklə
müəyyənləşdirəcəyik. Bəlkə də borcumuz əllinin əlliyə nisbətindədir. Bu, böyük problem deyildir.
Neft kəmərinə gəldikdə isə, mən dedim ki, biz nefti Şimal boru kəməri ilə ixrac edəcəyik. Ancaq bu
kəmərlə nə qədər neft göndərəcəyimiz barədə qəti razılaşma yoxdur. Nə qədər bacarsaq, o qədər də
göndərəcəyik. Tam gücü ilə işləsə, həmin boru kəməri ilə ildə 5 milyon tonadək neft ixrac etmək olar.
Sual: Ermənistan bu vədlərə inanmır. İkinci sualım belədir: Azərbaycan bir çox regionlarla
həmsərhəd ölkədir. Fikirləşirsinizmi ki, Azərbaycanın hazırda İranın tərkibində olan cənub hissəsi nə
vaxtsa Azərbaycanın şimal hissəsi ilə birləşmək istəyəcək?
Cavab: Öncə onu deyim ki, bizim bəyan etdiklərimizə inanmamağa Ermənistanın əsası yoxdur. Dağlıq
Qarabağ əmi 80 min nəfər erməninin yaşadığı kiçik bölgədir və Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcədə
64

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

özünüidarə əldə ətəklə Azərbaycanın bu kiçik bölgəsi çox müvəffəqiyyətlə yaşaya bilər. Dağlıq Qarabağın
təhlükəsizliyinə inanmaması və ya bundan narahat olması barədə Ermənistanın bəyanatı uydurmadır və Dağlıq
Qarabağa müstəqillik statusu verilməsinə nail olmaq məqsədi daşıyır.
O ki qaldı Azərbaycanın İranın ərazisində olan hissəsinə, demək istəyirəm ki, biz sərhədlərin
dəyişdirilməsinin əleyhinəyik. Biz hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü prinsipinə hörmət edirik, Ermənistanın da,
Rusiyanın da, Fransanın da, İranın da ərazi bütövlüyünü tamamilə tanıyırıq. Hesab edirik ki, münaqişələr
yaratmaqdan ötrü gah orada, gah da burada hansısa etnik qrupları fitvalamaq lazım deyildir.
Sual: Cənab prezident, mənim iki qısa sualım var. Azərbaycan Qərb şirkətləri qrupu ilə neft
müqavilələri imzalamışdır. Sizcə, bu şirkətlərin mənsub olduqları ölkələr Dağlıq Qarabağa dair sazişin
əldə edilməsi üçün Ermənistana təzyiq göstərə bilərlərmi? İkinci sual: Türkiyə öz ölkəsinə neft və qaz
nəql olunması haqqında Türkmənistan və İran ilə yenicə saziş imzalamışdır. Siz orta müddətli
perspektivdə neftinizin İran vasitəsilə Türkiyəyə nəqlini nəzərdə tutursunuzmu?
Cavab: Birincisi, bütün bu fövqəlmilli şirkətlərlə müqavilələr imzalayarkən biz qarşımıza öncə
kommersiya məqsədləri qoymuşuq. Həmin fövqəlmilli şirkətlərin mənsub olduqları ölkələr ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin ədalətli həllinə kömək etsələr bu, həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın xeyrinə
olar. Biz beynəlxalq, dövlətlərarası münasibətlərdə ədalətin olmasını istəyirik. Biz hər hansı böyük ölkənin öz
nüfuzundun istifadə edərək hansısa kiçik bir ölkəyə təzyiq göstərməsinin əleyhinəyik.
O ki qaldı qazın nəqlinə dair Türkiyə, İran və Türkmənistan arasındakı müqaviləyə, mən onlara uğurlar
diləyirəm. İran ərazisi vasitəsilə Türkiyəyə neft nəql etmək barədə planlarımız yoxdur.
Sual: Cənab prezident, təkidlə Dağlıq Qarabağ mövzusuna qayıtdığımız üçün bağışlayın.
Ermənistanın tərslik mövqeyini, bu məsələdə hazırkı vəziyyəti necə, donmuş vəziyyət, geriləmə kimi,
yoxsa az da olsa, hər halda irəliləyiş kimi qiymətləndirərdiniz. Sizcə, bu məsələnin nizama salınması üçün
nə qədər vaxt lazım gələcəkdir?
Cavab: Mən hesab edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində vəziyyət ilişib qalmışdır. Minsk
qrupunun həmsədri müəyyən edilən kimi bu qrup işləməyə başlayacaqdır. Ümidvaram ki, indi Minsk qrupu
daha fəal olacaqdır. Biz Ermənistanla birbaşa əlaqələrə tezliklə yenidən başlayacağıq. Bu əlaqələr Lissabon
Zirvə toplantısı ərəfəsində dayandırılmışdır. O ki qaldı Ermənistanın pozuculuq mövqeyinə, bu, təzə hal
deyildir. Belə düşünürəm ki, Ermənistan əgər hərbi əməliyyatlara yenidən başlanmasını istəmirsə, onda
beynəlxalq hüquq prinsipləri və normaları ilə hər halda razılaşmağa məcbur olacaqdır. Məsələn, biz hərbi
əməliyyatların yenidən başlanmasına heç vaxt razılıq verməyəcəyik və məsələnin dincliklə nizamlanmasına
çalışacağıq.
Sual: Cənab prezident, bilmək istərdim, Çeçenistanda müharibəyə görə Rusiyanın Azərbaycana
qarşı qoyduğu blokada qalırmı? Bu blokada adamların hərəkətinə aid idimi, yoxsa Azərbaycanın ərzaq
və mallarla təchizatı yolunu kəsirdi?
Cavab: Yaxşı sualdır, sağ olun. İki il öncə Rusiya blokada qoydu, yəni Azərbaycanla sərhədi bağladı və
bunu bəhanə gətirdi ki, Çeçenistanda döyüş əməliyyatları gedir və guya Azərbaycandan oraya hansısa yaraqlılar
keçirlər. Bu, düşünülməmiş və ədalətsiz bir qərar idi. Hər halda bu iki ildə heç kəs bir sübut gətirib təqdim edə
bilmədi ki, Azərbaycandan Çeçenistana hansı yaraqlılar keçib getmişlər. Halbuki faktlar var ki, Azərbaycanda
layiqli cəzadan gizlənən müxtəlif cinayətkar ünsürlər Rusiyada, sonra Çeçenistanda olmuş, oradan da Rusiya
sərhədçilərinin qoruduqları sərhəddən keçərək Azərbaycan ərazisinə soxulmuş və bizdə terror əməlləri
törətməyə can atmışlar. Bu blokada ucbatından Azərbaycana böyük iqtisadi zərər dəymişdir. Təəssüf ki, sərhəd
indiyədək tamamilə açılmayıbdır. Biz onun açılmasına çalışırıq, çünki Rusiya ilə aramızda çox böyük iqtisadi
əlaqələr var. Ümidvaram ki, sərhədi tezliklə açacaqlar.
Sual: Cənab prezident, icazə verin, hər halda Fransaya səfərinizə qayıdaq. Haqqında danışdığınız
25 illik müqavilənin pul hesabı ilə həcmi nə qədərdir? Yəqin ki, bu müqavilədən başqa, Fransa ilə
Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında digər maraqlı danışıqlar da aparılmışdır?
Cavab: 25 il müddətinə bağlanan bu müqavilədə bütün tərəflərin kapital qoyuluşunun ümumi məbləği
təxminən 1,5 milyard Amerika dollarına bərabərdir. İlkin hesablamalara görə, 250 milyon barrel neft
çıxarılacağı gözlənilir. Belə düşünürəm ki, müqavilənin əməli surətdə həyata keçirilməsi onu daha səmərəli
edəcəkdir. Müqavilə istər Fransa şirkətləri üçün, istərsə də Azərbaycan üçün çox sərfəlidir. İndi Fransa şirkətləri
ilə Azərbaycan arasında yaxşı əlaqələr yaradılır. Məsələn, Fransanın "Lya farj" şirkəti bizim iri bir sement
zavodunu yenidən qurmaq təşəbbüsü irəli sürmüşdür. Şirkətin prezidenti bu barədə öz təkliflərini mənə təqdim
etmişdir. Fransanın "Sofreqaz" şirkəti Azərbaycanın qaz təchizatı sistemini təkmilləşdirmək məsələsi ilə məşğul
olur. Kimya sənayemiz Fransanın "Teknik" və digər şirkətləri ilə böyük əlaqələrə malikdir. Fransanın başqa
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şirkətləri də bizə maraq göstərirlər. Bir sözlə, yaxşı əlaqələr yaradılır. Belə düşünürəm ki, iqtisadi əlaqələrimizin
gələcəyi yaxşı olacaqdır.
Sual: Cənab prezident, görüşümüz sona çatır və mən Sizə tarixi səpkili sual vermək istərdim, çünki
Siz təkcə dünya siyasətinin müasir iştirakçısı deyilsiniz, həm. də keçmişdə siyasətin iştirakçısı
olmuşsunuz, Sovet İttifaqı dövründə bir neçə il Siyasi Büronun üzvü olmuşsunuz. Geriyə baxsaq, Siz ötən
dövrü necə təsəvvür edirsiniz? Hesab edirsinizmi ki, Sovet İttifaqının dağılması başqa şəkildə ola bilərdi?
Buna yol verməmək olardı? Bu hadisələrə necə baxırsınız?
Cavab: Öz tərcümeyi-halının nöqteyi-nəzərindən keçmişə böyük hörmətlə baxıram. Hesab edirəm, siz
mənim tərcümeyi-halımı bilirsiniz. 14 ilədək Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etmişəm, ondan əvvəl uzun
illər Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarında rəhbər vəzifələrdə işləmişəm, sovet generalı, Siyasi Büro üzvlüyünə
namizəd, sonra onun üzvü olmuşam, beş ildən artıq sovet hökuməti sədrinin birinci müavini işləmişəm. 1987-ci
ilin sonunda Siyasi Büronun ayrı-ayrı üzvləri, o cümlədən Qorbaçov ilə aramızda olan bəzi ixtilaflara görə
istefaya çıxmışam. Bundan sonra mən təqiblərə məruz qaldım. 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycana böyük
qoşun kontingenti yeridilib heç bir günahı olmayan insanları əzəndə, tələfat olanda sovet rəhbərliyinin
Azərbaycan xalqına qarşı qəbul etdiyi qərarların və praktiki tədbirlərin əleyhinə çıxdım. Elə həmin vaxt
Kommunist Partiyasından çıxdım, bundan sonra Moskvada məni daha çox təqib etməyə, mətbuatda mənim
haqqımda böhtançı məqalələr dərc etməyə başladılar. Mən həyatımın çox mürəkkəb dövrünü yaşadım.
Moskvam tərk etməyə məcbur oldum, həyatımın çox hissəsinin keçdiyi Bakıya gəldim. Ancaq kommunist
təqibləri mənə burada da yaşamağa imkan vermədi, mən Naxçıvana – Azərbaycandan ayrı düşmüş, lakin ona
məxsus olan kiçik muxtar respublikaya getdim. O zaman Naxçıvan blokadada idi, mən üç il orada son dərəcə
ağır şəraitdə yaşadım. 1993-cü ildə Azərbaycanda, Bakıda vətəndaş müharibəsi başlayanda, hakimiyyət böhranı
olanda xalq məni Bakıya dəvət etdi və prezident seçdi.
Mən keçmişdəki bütün fəaliyyətim ilə fəxr edirəm. Mən çox yüksək vəzifələrdə olanda da, son dərəcə
ağır şəraitdə yaşayanda da təqiblərə məruz qalmışam. Mən şadam, görünür, mənim taleyim belədir.
Mən Sovetlər İttifaqında nə olmuşdursa hamısına qara yaxmağın, pisləməyin əleyhinəyəm. Orada yaxşı,
gözəl şeylər çox olubdur. Mən həm Kommunist Partiyasının üzvü, həm də Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyasının rəhbərlərindən biri olanda da bu işə vicdanla və sədaqətlə xidmət etmişəm. Ancaq 1990-cı ildə,
təcavüzlərdən sonra məni çətinliklərin gözlədiyini bilə-bilə eyni qətiyyətlə və ləyaqətlə bu partiyadan çıxdım.
Sovetlər İttifaqının dağılması tarixi proseslərin qanunauyğun nəticəsidir. Bu, baş verməli idi və baş verdi.
Mən bundan razıyam. Mən Sovetlər İttifaqının dağılmasını alqışlamışam və indi onun hər hansı şəkildə
bərpasının əleyhinəyəm. Görürsünüz, mən Sovetlər İttifaqını möhkəmləndirmişəm, eyni zamanda əmin olanda
ki, o, daha lazım deyildir, hesab edirəm, öz mövqeyimi düzgün və vicdanla müəyyən etmişəm. Ancaq Sovetlər
İttifaqı da öz tarixi rolunu oynayıbdır. Faşizmin darmadağın edilməsində, bu əjdaha üzərində qələbə
çalınmasında Sovetlər İttifaqının böyük rolu var. Bunların hamısını unutmaq, inkar etmək lazım deyildir. Bizim
tariximiz mürəkkəb, ziddiyyətlidir. XX əsr sona çatır, görünür, bir müddətdən sonra tədqiqatçılar bu yüzillikdə
baş vermiş hadisələrə daha ədalətli və düzgün qiymət verəcəklər. Mən hansısa nəticələr çıxarmıram, sadəcə
olaraq bəzi mülahizələrim haqqında danışıram.
Müxbir: Son dərəcə açıq diskussiyaya, verdiyiniz cavablara görə çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Sizinlə Azərbaycanda görüşməyə şad olacağam. Yalnız bir şeyi əlavə
etmək istəyirəm. Dünən axşam "Mond" qəzeti Azərbaycanın əleyhinə böhtanla dolu uydurmalara bütöv bir
səhifə həsr edibdir. Burada, Fransada səfərdə olduğum vaxt belə bir yazıdan çox təəssüfləndim. Burada
ermənilərin böyük diasporunun olduğunu bilirəm. Mən Fransada yaşayan ermənilərin hamısına böyük hörmətlə
yanaşıram. Ancaq Ermənistandakı, digər ölkələrdəki, o cümlədən də Fransadakı ekstremist, millətçi, təcavüzkar
erməni dairələri qəzetlərdə böhtançı uydurmalar dərc edir, Fransa ictimaiyyətinə yalan məlumat verirlər. Bütün
bunlara inanmayın. "Mond" qəzetində yazılanların hamısı başdan-başa iftiradır. Fransa prezidentinin dəvəti ilə
burada rəsmi səfərdə olduğum vaxtda "Mond" qəzetinin bu cür qeyri-etik hərəkəti özünə rəva bilməsindən
təəssüflənirəm. Sağ olun. Xudahafiz.
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FRANSANIN "TV-5" TELEVİZİYA KANALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Paris
15 yanvar 1997-ci il
Sual: Cənab prezident, Siz tarixin canlı səhifəsisiniz, Sovet İttifaqında yüksək vəzifə tutmuş
şəxssiniz. Siz Fransanın neft şirkətləri ilə, o cümlədən "Elf Akiten"lə yenicə müqavilə imzaladınız.
Fransaya səfərinizdən nə gözləyirsiniz?
Cavab: Mən Fransaya səfərimdən, ən əvvəl, ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq proseslərinin
sürətlənməsini gözləyirəm. Fransa böyük ölkədir, Avropada, bütün dünyada çox mühüm rol oynayır. Fransa
zəngin tarixə və təbii olaraq, texnologiyalar sahəsində böyük imkanlara malikdir. Odur ki, Fransa ilə
əməkdaşlıq, onunla dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi ölkəmizin inkişafı üçün də, Avropa
Birliyində, Dünya Birliyində Azərbaycanın mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün də mühüm amildir.
Sual: Cənab prezident, "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri ilə imzalanmış müqavilə, görünür, çox
mühümdür.
Cavab: Bəli, bu, mühüm müqavilədir. O, bir çox ölkələrin transmilli şirkətləri ilə bağladığımız beşinci
müqavilədir. Son iki ildə imzaladığımız bütün müqavilələr dünyanın 11 ölkəsini və 16 transmilli şirkəti əhatə
edir. Bu müqavilələr üzrə kapital qoyuluşlarının, yəni investisiyaların ümumi məbləği 15 milyard dollara çatır.
Buna görə də onlardan hər biri bizim üçün böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Lakin bununla yanaşı, bunlar
qarşılıqlı surətdə faydalı müqavilələrdir. Onlar transmilli şirkətləri bizimlə bu müqavilələri imzalamış olan
ölkələr üçün də böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, Fransanın "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri ilə
imzalanmış müqavilə həm Azərbaycana, həm də Fransaya böyük iqtisadi fayda gətirəcəkdir.
Sual: Siz imzalanmış müqavilədən Ermənistanla, Dağlıq Qarabağla mövcud münaqişənin həlli
üsulu kimi istifadə etməyə ümid bəsləyirsinizmi? Gərək ki, Sizdə əhalinin 20 faizini ermənilər təşkil edir?
Cavab: Azərbaycan əhalisinin 20 faizinin ermənilərin təşkil etməsi məlumatı doğru deyildir. Hazırda
Azərbaycanda cəmi 80 min erməni var. Deyəsən, siz səhv salmısınız. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan
silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Lakin orada heç kəs yaşamır. Bu torpaqlardan bir milyondan
çox azərbaycanlı didərgin salınmışdır, onlar çadırlarda yaşayırlar. Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin yaranmasına səbəb olmuş Dağlıq Qarabağda isə hazırda erməni millətindən 80 min adam yaşayır.
Ermənistanın bu təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağdan bütün azərbaycanlılar qovulmuşdur. Bunu sizin
sualınızı dəqiqləşdirmək üçün deyirəm.
O ki qaldı sualın mahiyyətinə, təbii ki, bu müqavilələr regionumuzda, xüsusən Azərbaycanda çox geniş
iqtisadi fəaliyyəti təmin edəcəkdir. Onlar Azərbaycanın Qərb ölkələri ilə əlaqələrini möhkəmləndirəcəkdir. Biz
ümidvarıq ki, bu ölkələr Azərbaycanla uzunmüddətli əməkdaşlığa başlayaraq, – həmin müqavilələr 25-30 il
müddətinə imzalanıb, – regionumuzda sülhün bərqərar edilməsində maraqlı olacaqlar. Bu isə öz növbəsində
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə tənzimlənməsinə kömək edəcəkdir.
Biz müharibə istəmirik, biz təcavüzə məruz qalmışıq. Mən dedim ki, Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunubdur. Biz tələb edirik ki, onlar Azərbaycanın ərazisini tərk
etsinlər, yurdlarından qovulmuş bir milyondan çox azərbaycanlı öz yerlərinə qayıtsın. Biz Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək və Ermənistanla sülh şəraitində yaşamaq istəyirik. Hesab edirəm ki, əgər Ermənistan
bizimlə sülh yaradarsa, müharibəni dayandırarsa və Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr saxlayarsa, bu müqavilələr
ona da öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirməkdə kömək göstərəcəkdir.
Sual: Siz Ermənistanla birbaşa danışıqlara tərəfdarsınızmı?
Cavab: Biz Ermənistanla birbaşa danışıqlara tərəfdarıq və bu danışıqları aparırıq. Son bir il ərzində bu
danışıqları Ermənistan prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndələri aparmışlar. Lissabon
sammitinə hazırlaşmağımızla əlaqədar bu danışıqlar sammit ərəfəsində dayandırılmışdır. Lakin biz Ermənistan
ilə Azərbaycan arasında birbaşa danışıqları tezliklə bərpa edəcəyik və biz buna böyük əhəmiyyət veririk.
Sual: Siz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasını tələb edirsiniz, ermənilər isə Dağlıq
Qarabağ ərazisində özləri üçün beynəlxalq təminat tələb edirlər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Biz bunun əleyhinə deyilik, yəni biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını tələb
edirik, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə verilməsinə təminat
veririk. Eyni zamanda biz Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizlik tədbirlərinin zəruriliyi ilə
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razılaşırıq. Bu məsələdə müxtəlif variantları, o cümlədən də beynəlxalq təminatlarla bağlı variantları nəzərdən
keçirmək olar.
Sual: Azərbaycan ərazisinin işğalı adlandırdığınız vəziyyətə nə qədər dözəcəksiniz?
Cavab: Şübhəsiz bu, bizim üçün çox ağırdır və buna dözmək istəmirik. Səkkiz ildir ki, münaqişə davam
edir. Dörd ildən çoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşları öz yerlərindən zorla qovulmuşlar və hazırda çadırlarda
yaşayırlar. Buna dözmək mümkün deyildir. Ancaq Ermənistan tərəfi bütün bu məsələlərə pozucu münasibət
göstərir, o, münaqişənin həlli ilə razılaşmır və biz dözməyə məcburuq. Burada iki yol var: ya dözmək və
məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq, ya da hərbi əməliyyatlara yenidən başlamaq. Biz isə hərbi
əməliyyatlara yenidən başlamaq istəmirik. İki il səkkiz aydır ki, barışıq mövcuddur, biz atəşkəs şəraitində
yaşayırıq. Bu, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün yaxşıdır. Hərbi əməliyyatların başlanması yenidən qan
tökülməsinə, insanların həlak olmasına gətirib çıxaracaqdır. Biz bunu istəmirik.
Sual: Bu böhranda Rusiyanın rolu müsbət, yoxsa mənfidir?
Cavab: Müsbət və ya mənfidir deyə birmənalı cavab vermək olmaz. Rusiya bu məsələdə, sözün tam
mənasında, müsbət rol oynaya bilər. Ancaq təəssüf ki, o, bu münaqişənin aradan qaldırılması üçün hələ özünün
bütün imkanlarından istifadə etmir. Biz istəyirik ki, birincisi, Rusiya fəal olsun, ikincisi isə ədalətli olsun, həm
Ermənistana, həm də Azərbaycana eyni şəkildə yanaşsın və ədalət, obyektivlik əsasında bu münaqişəyə real
surətdə son qoyulmasına çalışsın.
Sual: Çeçenistanda müharibə ilə əlaqədar Rusiya ilə sərhəddə Azərbaycanın blokadası davam edir.
Amma indi Çeçenistanda müharibə sanki qurtarmışdır. Belə isə Siz bu problemin həllini görürsünüzmü?
Cavab: Çeçenistan hadisələri ilə əlaqədar iki il bundan əvvəl Azərbaycana qarşı blokada qoyulması
ədalətsiz bir tədbir idi. Rusiya dövləti və onun ayrı-ayrı məmurları ədalətsizliyə yol verdilər, çünki bu, qeyrihüquqi qərar idi və Azərbaycanı ağır vəziyyətə saldı. Rusiya ilə bizim çox fəal iqtisadi əlaqələrimiz var. Odur
ki, ölkələrimiz arasındakı yolların, bütün kommunikasiyaların bağlanması Azərbaycan iqtisadiyyatını,
ümumiyyətlə, bütün həyatımızı çox ağır vəziyyətə saldı. İki ildən sonra Rusiya yəqin etdi ki, Azərbaycandan
Çeçenistana heç bir yaraqlı keçib getməmişdir və bu, Çeçenistanda münaqişənin həllində heç. bir rol
oynamamışdır. İndi orada müharibə dayanmışdır. Ümid edirik ki, Rusiya bu blokadanı götürəcəkdir. Biz bu
barədə Rusiya rəhbərləri ilə danışmışıq. Onlar bizə vədlər verirlər. Ümidvarıq ki, öz vədlərini tezliklə yerinə
yetirəcəklər.
Sual: Siz Azərbaycanda vəziyyətin sabitliyini poza biləcək qanunsuz bölmələrin ölkənizə daxil
olmasının qarşısını almaqda Moskvanın roluna ümid bəsləyirsinizmi?
Cavab: Əgər Rusiya Azərbaycanda layiqli cəzadan gizlənən cinayətkar qrupların orada yaşamasına və
qalmasına imkan verməsə, onda biz özümüz bu adamların öhdəsindən gələrik və Rusiyanın bizə heç bir köməyi
lazım olmaz.
Müxbir: Siz sərt hökmdar kimi ad çıxarmısınız, Sizi hətta ziyalı müstəbid adlandırmışlar.
Vəziyyətin qeyri-sabit ola biləcəyi müsəlman dövlətində Siz özünüzü müxalifətlə kifayət qədər sərt
aparırsınız. Amma bununla yanaşı, Azərbaycanda demokratiya var.
Cavab: Bilirsinizmi, belə bir fikirlə razı deyiləm ki, mən sərt siyasət yeridirəm. Heç bir sərtlik yoxdur.
Qanunlara əməl edilməsi hamı üçün eynidir. Mən isə qanunlara ciddi əməl edilməsinə tərəfdaram. Qanunsuz,
hüquqa zidd olan hallardan heç birisi dəstəklənə və ya onlara yol verilə bilməz. Müxalifətin bəzi adamları isə
olduqca çox qanunsuz əməllərə əl atırlar. Onların bu fəaliyyətinin qarşısı alındıqda sərtlikdən danışmağa
başlayırlar. Sərtlik deyilən şey yoxdur. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, bizdə demokratiya yenicə başlayır. Biz
cəmi beş ildir ki, dövlət müstəqilliyi şəraitindəyik. Fransa neçə əsrdir demokratiya şəraitində yaşayır, amma siz
də şikayətlənirsiniz ki, tam demokratiya yoxdur. Buna görə də yenicə başlanan demokratiya öz təşəkkülünün
təbii olaraq mürəkkəb dövrünü keçirir. Müxalifətdə dayanmış adamlar isə sadəcə olaraq başa düşmürlər ki,
müxalifət sivilizasiyalı, siyasi müxalifət olmalıdır. Bizim bəzi müxalifətçilərimiz silaha əl atır, qanunsuz silahlı
dəstələrdən istifadə edirlər. Təbiidir ki, biz bu cür müxalifətə qarşı qanunun müvafiq tədbirlərini görəcəyik. Ona
görə də mən "sərt" və ya "müstəbid" fikri ilə razı deyiləm. Bu, düz deyildir. Biz demokratiya mövqeyində
möhkəm dayanmışıq. Biz Azərbaycanda demokratik, sivilizasiyalı və hüquqi dövlət qururuq və quracağıq. Qoy
buna heç kəsin şəkk-şübhəsi olmasın.
Sual: Siz sovet tarixini bilən bir adamsınız. İndi isə, baş verən hadisələri nəzərə alaraq, müstəqil və
çox güclü dövlətin rəhbərisiniz. XX əsrin hadisələri, o cümlədən Belqradda, Sofiyada baş verən hadisələr
barəsində fikriniz necədir?
Cavab: XX əsr çox mürəkkəbdir. Tezliklə biz XXI əsrə qədəm qoyacağıq və onda indiki yüzillikdə baş
vermiş və baş verən hadisələrə daha düzgün qiymət vermək mümkün olacaqdır. Lakin bütün bu hadisələr
ümumən qanunlardan və sairədən tez-tez kənara çıxsa da, görünür, xüsusən Avropada, keçmişdə totalitar rejim
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şəraitində olmuş ölkələrdə, o cümlədən Yuqoslaviyada, Bolqarıstanda, keçmiş Sovetlər İttifaqı ərazisində baş
verən proseslərlə müəyyən dərəcədə əlaqədardır. Bu ölkələrdə keçmiş kommunist, sosialist rejimindən, totalitar,
avtoritar rejimdən demokratiyaya keçid baş verir. Lakin bu keçid, təəssüf ki, bəzi yerlərdə xoşagəlməz
hadisələrlə müşayiət olunur.
Sual: Müsahibənizə görə sağ olun. Nəhayət, sonuncu sual. Sizdən ötrü Fransa, Avropa nə
deməkdir?
Cavab: Bizim üçün Fransa, Avropa və dünya siyasətində çox böyük rol oynayan ölkə də şübhəsiz ki,
böyük iqtisadi potensiala malik, Avropanın iqtisadi birliyində layiqli yer tutan ölkədir. Avropanın bir hissəsi
olan Azərbaycan isə Avropa Birliyi ilə fəal əməkdaşlıq edir, Avropa Şurasına daxil olmaq istəyir. Yeri
gəlmişkən deyim ki, bizi oraya qonaq sifəti ilə qəbul etmişlər, tezliklə isə Azərbaycanın Avropa Şurasına tam
hüquqlu üzv qəbul edilməsi mərasimi olacaqdır. Buna görə də Azərbaycan Avropa Birliyinin tam hüquqlu üzvü
olmaq istəyir. Fransa Avropada çox mühüm yer tutduğuna görə onunla əməkdaşlığımız həm qarşılıqlı fayda
baxımından, həm də Fransa ilə əməkdaşlığın Azərbaycanı Avropa dövləti kimi təsdiqləyəcəyi və onun Avropa
Birliyində mümkün qədər tez bir vaxtda layiqli yer tuta biləcəyi baxımından bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Müxbir: Sağ olun.
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FRANSADA YAŞAYAN AZƏRBAYCAN İCMASININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Paris
15 yanvar 1997-ci il
Hörmətli həmvətənlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Fransada yaşayan soydaşlarımız bu gün buraya toplaşıblar. Mən sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam.
Bilirsiniz ki, yarım saatdan sonra mən təyyarə meydanında olmalıyam. Bakıya qayıtmalıyam. Vaxt belə az olsa
da, mən sizinlə görüşməyi çox vacib hesab etdim.
Bilirsiniz ki, mənim Fransaya rəsmi səfərim çox yaxşı keçdi. Burada Fransanın prezidenti Jak Şirakla,
Xarici İşlər naziri ilə, Senatın parlamentin sədrləri ilə, digər nazirlərlə çoxlu görüşlərim oldu. Mən Fransaya
gəldiyim dəqiqədən indiyədək çox maraqlı görüşlər keçirdim. Fransada bir çox mətbuat orqanlarının
nümayəndələri ilə də görüşdüm, jurnalistlərin suallarına da cavab verdim. Dünən Fransa televiziyasının iki
kanalında müsahibə verdim. Çalışırıq ki, Azərbaycanı Fransada daha da tanıdaq.
Mən üç il əvvəl də burada rəsmi səfərdə olmuşam. Ötən bu üç ildə Fransada Azərbaycana olan münasibət
dəyişibdir. İndi Azərbaycanı Fransada yaxşı tanıyırlar. Amma təəssüf ki, ondan əvvəl respublikamızı Fransada o
qədər də tanımırdılar.
Deyilənə görə, Fransada çox az azərbaycanlı yaşayır. Mən müxtəlif ölkələrdə səfərə gedəndə həmişə
azərbaycanlılarla görüşürəm. Soruşuram ki, niyə bəs az görüşürsünüz? Cavab verirlər ki, bir-birimizlə
əlaqələrimiz o qədər də yaxşı deyil. Mən hər yerdə – Almaniyada da, Belçikada da, İngiltərədə də və başqa
ölkələrdə də azərbaycanlıların bir-biri ilə əlaqəsinin zəif olduğunu gördüm. Nədənsə, millətimiz hələ bir-biri ilə
sıx əlaqələr qurmağa nail ola bilməyib.
Bilirsiniz ki, ölkəmizin başına gələn ən böyük bəla Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzdür. Artıq 8
ildən çoxdur ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edib və bəzi səbəblərdən torpaqlarımızın 20 faizi işğal
olunubdur. İşğal olunmuş bu torpaqlardan bir milyondan çox vətəndaşlarımız yerlərindən-yuvalarından didərgin
düşmüşdür. Onların çoxu çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
1994-cü ilin mayında müharibədə atəşi dayandırdıq. İki il səkkiz aydan çoxdur ki, atəş yoxdur, qan
tökülmür. Aydındır ki, ölkə müharibə içərisində olanda orada yaşayış da çətin olur, bir çox problemləri də həll
etmək çətinləşir. Biz müharibədə atəşi dayandırdıq və çalışırıq ki, bu müddətdə məsələni sülh yolu ilə həll edək.
Ancaq burada da bir çox çətinliklərlə rastlaşmışıq. Çünki Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal edəndən
sonra, şübhəsiz ki, öz üstünlüyündən istifadə etməyə və istədiyinə nail olmağa çalışır. İstədiyi də ondan ibarətdir
ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət olsun. Sonra isə onu Ermənistana birləşdirsin. Biz buna razı ola bilmərik.
Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağı işğal ediblər, orada yaşayan azərbaycanlıları zorla qovublar,
sonra isə ətraf rayonların bir çoxunu ələ keçiriblər. İndi onlar bu gücə söykənirlər, arxalanırlar. Bilirsiniz ki,
Ermənistanda Rusiyanın çox böyük qoşun hissələri, hərbi bazaları var. Bu onlar üçün böyük köməkdir.
Biz Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyuruq. Azərbaycanda Rusiyanın və başqa bir ölkənin ordusu, əsgəri
yoxdur. Bilirsiniz ki, biz respublikanın müstəqilliyini qoruyub saxlayırıq. Amma bir çox çətinliklər nəzərdə
tutduğumuz planın həyata keçirilməsinə mane olur.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın neft ehtiyatlarından istifadə olunması üçün biz dünyanın bir çox böyük neft
şirkətləri ilə əlaqələr qurmuşuq, müqavilələr imzalamışıq. Yanvarın 13-də Parisdəki Yelisey sarayında prezident
Jak Şirak və mənim iştirakımla yeni bir müqavilə imzalandı. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Fransanın "Elf
Akiten" və "Total" şirkətləri arasında imzalanmış bu müqavilə 25 illik bir müddəti əhatə edir. Bu, Fransa ilə
Azərbaycan arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayacaq, eyni zamanda Fransa kimi böyük
bir dövlətin Azərbaycana münasibətini daha da yaxşılaşdıracaqdır.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanla münaqişədə olan, bizə qarşı düşmənçilik edən ermənilərin dünyanın
əksər ölkələrində çox böyük imkanları, diasporu, tərəfdarları var. O cümlədən, Fransada da belədir. Burada
ermənilər çoxdur, onlar uzun illərdir ki, burada yaşayırlar, çox böyük imkanları var, böyük kapitala malikdirlər.
Ermənilərin bir çoxu Fransada dövlət orqanlarında işləyirlər və bu ölkənin siyasətinə təsir edirlər.
Mən üç il bundan əvvəl Parisə rəsmi səfərə gələndən sonra Fransanın Xarici İşlər naziri Erved de Şarett
Bakıda olarkən onunla keçirdiyim görüşdə də onlar bildiriblər ki, bəli, biz Ermənistanla qonşuyuq, uzun illər
70

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Fransada yaşayan ermənilər xalqımızın bir hissəsidir. Amma biz azərbaycanlılarla da dost olmaq istəyirik. Biz
də istəyirik ki, ölkəmiz Fransa ilə dost olsun, əlaqələrimiz daha da yaxşılaşsın. Ancaq ermənilər buna mane
olurlar.
Dünən mənə göstərdilər, burada yaşayan ermənilər "Mond" qəzetində böyük elan veriblər və orada
Azərbaycan haqqında yaramaz, böhtan sözlər yazıblar. Onlar orada mənə müraciət etdilər ki, Dağlıq Qarabağa
azadlıq verək, Azərbaycanda ermənilərə qarşı soyqırım olubdur. Bəs ermənilər keçmiş illərdə də, 1988-ci ildən
indiyə qədər də nə qədər azərbaycanlıları qırıblar. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların başına nə işlər
gətiriblər, onları zorla çıxarıblar, bir çoxlarını öldürüblər. Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda olan
müharibədə nə qədər azərbaycanlılar qırılıblar. Yaxud ermənilər Xocalı kimi böyük bir yaşayış məskənində
insanların hamısını qırıblar. Soyqırımı ermənilər ediblər, günahlarını azərbaycanlıların, türklərin üzərinə atırlar.
Təəssüflər olsun ki, dünyada ədaləti əldə etmək çətindir. Ermənilərin burada mövqeləri, imkanları,
kapitalları var. Ona görə də hamıya təsir edirlər. Ancaq Fransanın Prezidenti, Xarici İşlər naziri, Senatın,
Parlamentin sədrləri mənimlə görüşəndə söz verdilər ki, onlar Azərbaycanla da dost olmaq, hətta Dağlıq
Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə kömək etmək istəyir.
Respublikamızın ictimaiyyətində Fransaya inam vardır. Lakin Fransada ermənilərin təsiri çox olduğuna
görə ictimai fikir belədir ki, onlar ermənilərin tərəfini saxlayırlar. Təəssüflər olsun ki, təkcə burada yox,
Rusiyada da, Amerikada da belədir. Bax, biz belə bir çətin şəraitdə dövlətimizin müstəqilliyini
möhkəmləndiririk, inkişaf etdiririk. Ancaq indi dünyada vəziyyət belədir ki, heç bir ölkə tək yaşaya bilməz.
Yaşamaq, inkişaf etmək üçün dünyanın bütün ölkələri ilə gərək əlaqə olsun.
Dünya ölkələri ilə əlaqələr yaratmaq üçün respublikamızda geniş imkanlar vardır. Çünki bizim neft
yataqlarımıza dünyada maraq çox böyükdür. Məsələn, son iki ildə biz beş neft müqaviləsi imzalamışıq. Bu
müqavilələrə görə Azərbaycanın neft sənayesinə 25-30 il müddətində təxminən 15 milyard Amerika dolları
məbləğində sərmayə qoyulacaqdır. Bunlar hamısı ölkəmiz üçün böyük imkanlar yaradacaqdır. Şübhəsiz ki, biz
bunların vasitəsi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almaniya, İngiltərə və digər ölkələrlə münasibətləri
daha da yaxşılaşdıracağıq. Azərbaycana olan hörmət, ehtiram artacaqdır. Azərbaycanı da sayacaqlar.
Təəssüflər olsun ki, ölkəmizi Avropada uzun illər çox az tanıyıblar. Amma, yenə də deyirəm,
respublikamıza düşmənçilik edən ermənilər əsrlər boyu dünyanın hər yerinə səpələniblər. İndi bilmirəm,
Fransada nə qədər erməni yaşayır.
Yerdən səs: Fransada 300 min erməni yaşayır.
Heydər Əliyev: Fransanın 60 milyon əhalisi var, onun 300 mini ermənidir. Prezident Jak Şirak mənimlə
söhbətində dedi ki, Fransada 5 milyon müsəlman var. Sözsüz ki, o, müsəlman deyəndə ərəbləri, türkləri, farsları,
azərbaycanlıları və sairi nəzərdə tutur. Amma həmin müsəlmanların Fransanın siyasi həyatına elə bir təsiri
yoxdur. Ancaq 300 min erməni Fransaya təsir edə bilir.
Yerdən səs: Cənab Prezident, Fransada yaşayan ermənilər buradakı televiziyada, nəşr olunan bütün
jurnallarda, qəzetlərdə, necə deyərlər, hakimdirlər. Ona görə də nə istəyirlər, onu da yazırlar. Nəinki mətbuatda,
digər sahələrdə də çoxlu ermənilər işləyir.
Heydər Əliyev: Doğru deyirsiniz. Burada bir çox sahələrdə erməni var. Məsələn, Xarici İşlər
Nazirliyində nə qədər erməni işləyir. Fransanın keçmiş Baş naziri Balladyurun da kökü ermənidir.
Yerdən səs: Ermənilər uzun illər burada təbliğat aparırlar ki, biz Qarabağda çoxdan yaşayırıq, ona görə
də o torpaqlar bizim olmalıdır. Belçikada, başqa yerlərdə nə qədər fransız yaşayır, nə üçün onlar demirlər ki, bu
torpaqlar bizimdir?
Heydər Əliyev: Yaxşı olardı ki, siz bu sualı mənə yox, fransızlara verəydiniz. Mən sizdən heç kəsi
qınamıram. Ancaq Avropa ölkələrində çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Mən açıq deyirəm, inciməyin, təəssüflər
olsun ki, onların bir çoxunda vətənə münasibət, qayğı, Vətən hissiyyatı zəifdir, bilirəm ki, vətəndən ötrü sizin
ürəyiniz gedir, vətəni çox istəyirsiniz. Amma, gəlin görək, əməli işdə nə edə bilərsiniz? Baxın, vətən müharibə
ilə üzləşib. Məgər bizim üçün asandır?
Mən arzu edirəm ki, həmvətənlərimiz öz azərbaycanlılıq hissini nəinki unutmasınlar, həmişə bu
hissiyyatla yaşasınlar. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Bu, tarixi bir hadisədir. Respublikamız bütün
beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. İndi bizimlə bərabərhüquqlu bir dövlət kimi danışırlar. Baxın, Azərbaycanın
Prezidenti ikinci dəfədir ki, Fransa Prezidentinin dəvəti ilə buraya rəsmi səfərə gəlib, görüşlər keçirir, danışıqlar
aparır. Bunlar hamısı xalqımız üçün böyük nailiyyətlərdir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında 8 milyona yaxın insan yaşayır. Gərək bu müstəqil dövlətimizi elə
gücləndirək, möhkəmləndirək ki, bütün dünyada olan azərbaycanlılar özlərini daha da yaxşı hiss etsinlər. Amma
dünyada olan azərbaycanlılar da hansı ölkələrdə yaşamaqlarından asılı olmayaraq, gərək müstəqil respublikamız
haqqında düşünsünlər. Bizim qarşımızda duran ən böyük maneə, əngəl yalnız və yalnız Ermənistanın
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Azərbaycana etdiyi təcavüzdür. Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Ermənilər istəyirlər ki, biz Dağlıq Qarabağı
Ermənistana verək. Biz bunu edə bilmərik. Biz heç vaxt bunu etməyəcəyik. Biz heç vaxt torpaqlarımızı
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altına qoymayacağıq.
Hazırda biz sülh danışıqları aparırıq. Mən çalışıram ki, bu danışıqlar nəticə versin, Ermənistan silahlı
qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından sülh yolu ilə çıxsınlar, Dağlıq Qarabağa da Azərbaycan
dövlətinin tərkibində yüksək dərəcədə üzünü idarə etmə statusu verək. Onlar buna razı olmurlar. Amma razı
olmalıdırlar. Başqa yolu yoxdur. Əgər bunlar nəticə verməsə, biz nəyin bahasına olursa-olsun öz torpaqlarımızı
Ermənistan işğalından azad etməliyik. Biz öz torpaqlarımızın, ərazimizin, sərhədlərimizin sahibi olmalıyıq. Biz
bu fikirlə yaşayırıq, mübarizə aparırıq. Mən sizi də bu fikrə qoşulmağa dəvət edirəm.
Yerdən səs: Cənab Prezident, ermənilər "Mond" qəzetində Azərbaycan əleyhinə yazı dərc etmişdilər.
Yaxşı olar ki, o yazıya cavab verilsin.
Heydər Əliyev: Tapşırmışam, o yazıya cavab veriləcək. Ancaq bu yazını ermənilər dərc elətdiriblər.
Azərbaycanlılar da buradakı başqa qəzetlərdə ermənilərin təcavüzkar hərəkətləri barədə yaza bilərlər, amma
yazmırlar. Eşitdiyimə görə, "Mond" qəzetində belə bir yazını pul ilə çap edirlər. Mən deyə bilmərəm ki,
Fransadakı azərbaycanlıların hamısı kasıbdır. Yəqin dövlətlisi də, ortabab yaşayanı da var. Amma yazmırlar.
Yerdən səs: Cənab Prezident, düz deyirsiniz, "Mond" qəzetində yalnız pula çap edirlər, həm də
ermənilərin orda adamları var.
Heydər Əliyev: Yaxşı olar ki, siz də bir hərəkət edəsiniz. Doğrudur, səfirlik vasitəsi ilə mən o yazıya
cavab verəcəyəm. Ancaq siz də bir iş görün. "Mond" qəzetinə də, başqa qəzetlərlə də məktublar göndərmək
lazımdır. Bildirin ki, ermənilər yazdıqları yalandır, siz Azərbaycana qarşı böhtan atırsınız, həqiqəti demirsiniz,
dünya ictimaiyyətini aldadırsınız, cinayət edirsiniz. Bunları yazmaq lazımdır.
Ramiz Abutalıbov (Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri): Möhtərəm
Prezident, icazə verin bir məsələ haqqında Sizə məlumat verim. Fransada dörd Azərbaycan cəmiyyəti
mövcuddur. Onlardan birini, "Azərbaycan evi" cəmiyyətini vaxtilə biz yaratmışdıq. O, 1989-cu ildən 1993-cü
ilə qədər fəaliyyət göstərdi. Bu cəmiyyətin fəxri prezidenti Timurçin Hacıbəyli idi, mən isə icraçı sədr idim. O
dövrlərdə biz Qarabağ münaqişəsinə dair hər il bir kitab, cəmi 4 kitab buraxmışıq. İcazə verin, bu kitabları sizə
təqdim edim.
Möhtərəm Prezident, Sizin Fransaya hazırlıqlı rəsmi səfəriniz zamanı biz cəmiyyətimizin toplantısını
keçiririk. Səid İsmayılovu cəmiyyətimizə yeni sədr seçdik. Mən istəyirəm ki, bu cəmiyyətin idarə heyətinin
üzvlərini də sizə təqdim edim. Hüseyn Azərməhd, Vəfa Mustafayev və Aytən Muradova idarə heyətinin
üzvüdür. Ağsaqqallarımız Qədir Süleymanoğlu, Tofiq Tağıyev, Qüdrət Bəkirzadə cəmiyyətimizin ən fəal
üzvləridir. Onların üçü də Fransada müqavimət hərəkatının üzvləri olub.
Hazırda Bakıda Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyəti yaranıb. Biz istəyirik ki, Fransadakı Azərbaycan
cəmiyyəti ilə sıx əlaqə yaransın.
Heydər Əliyev: Çox yaxşı. Heç olmasa, balaca da olsa, addımlar atmaq lazımdır. Mənə başqa sualınız,
sözünüz varmı?
Yerdən səs: Cənab Prezident, bilmək istəyirəm ki, Qazax rayonunda vəziyyət necədir?
Heydər Əliyev: Qazax rayonunda vəziyyət normaldır. Qazax rayonunun bir neçə kəndi 1990-cı ildə
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub, qalan yerlərində vəziyyət normaldır.
Yerdən səs: Bəs iqtisadi vəziyyət necədir?
Heydər Əliyev: İqtisadi vəziyyət isə Azərbaycanın hər yerində olduğu kimidir. Azərbaycanda iqtisadi
vəziyyət yaxşıdır. Bilirsiniz ki, biz indi özəlləşdirmə proqramını həyata keçiririk, torpağı camaata paylayırıq.
Camaat torpağın sahibi olur. Yəqin ki, kənd yerlərindən xəbəriniz var. Əvvəllər mal-qaranın, heyvanların hamısı
kolxozda, sovxozda idi. Mən hələ Naxçıvanda işləyərkən bunları kəndlərə payladım. Heyvanların sayı iki dəfə
artdı. Ət, süd, yağ istehsalı da artdı. İndi ət, süd sarıdan problem yoxdur. Çünki respublikada mal-qaranı,
heyvanları camaata paylamışıq. Kənd adamları mal-qaraya yaxşı baxırlar, özlərinə mənfəət götürürlər, əhalini
də təmin edirlər.
İndi torpağı da camaata paylayırıq. Hərənin öz mülkiyyəti, torpağı olanda çox məhsul götürəcək, özü də
yaxşı yaşayacaq, dövlətə də xeyir verəcəkdir. Biz bütün müəssisələri özəlləşdiririk. Siz bilirsiniz ki, özəl sektor
necə böyük əməliyyata malikdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırır. Keçmişdə bizdə
olan kollektiv işlər isə öz nəticəsini vermədi.
Mən sizə deyim ki, əgər Azərbaycanda bir milyon qaçqın olmasaydı və torpaqlarımızın 20 faizi işğal
altında qalmasaydı, respublikamızın işləri daha da yaxşı olacaqdır. Biz bu çətinlikləri keçib gedəcəyik, mən
əminəm ki, iki-üç ilə qədər Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti çox yaxşı olacaq. Bizim ən böyük məsələmiz
torpaqlarımızı azad etmək, Dağlıq Qarabağ problemini aradan qaldırmaqdır. Biz bunu aradan qaldırmalıyıq. Biz
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bunu həll edəndən sonra, arxayın olun, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq, siz də hər yerdə Azərbaycan
haqqında böyük ruh yüksəkliyi ilə, qürur hissi ilə danışacaqsınız.
Yerdən səs: Cənab Prezident, yaxşı olar ki, azərbaycanlı gəncləri Avropa ölkələrinə oxumağa
göndərilsinlər.
Heydər Əliyev: Bəli, biz gəncləri xaricə oxumağa göndəririk və yenə də göndərəcəyik.
Yerdən səs: Cənab Prezident, mən Fransanın Qrenobl şəhərində yaşayıram, doktorluq dissertasiyası
üzərində işləyirəm, adım, soyadım Ağasəlim Rəsulovdur.
Möhtərəm Prezident, mən çox fəxr edirəm ki, elmi işimlə əlaqədar Fransada tanıdığım elm adamlarının
çoxu Sizin tərcümeyi-halınızı yaxşı bilənlərdir və dünyanın ən görkəmli dövlət xadimi kimi Sizə onların çox
böyük hörmət və ehtiramı var. Bu elm adamlarından bir çoxu məndən xahiş ediblər ki, onların şəxsi salamlarını
və xoş arzularını Sizə çatdırım.
Mən Fransadakı Azərbaycan cəmiyyətinin işində yaxından iştirak edirəm. Qrenoblda çox az azərbaycanlı
yaşayır. Onlar da cəmiyyətin işində fəallıq göstərirlər. Cənab Prezident, icazə verin, bu kitabları Sizə təqdim
edim.
Heydər Əliyev: Sağ olun, salamat qalın.
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M. QƏDİRLİ ADINA MƏRKƏZİ HÖVZƏ XƏSTƏXANASINDA MÜALİCƏ OLUNAN
XALQ ŞAİRİ BƏXTİYAR VAHABZADƏ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
19 yanvar 1997-ci il
Heydər Əliyev: Biz səni Türkiyəyə müalicəyə göndərdik ki, sağalıb gələsən. Gələndən sonra dedin ki,
hər şey yaxşıdır. İndi necə oldu ki, yenə də xəstələndin?
Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab prezident, Türkiyədə həkim prostat vəzini kəsib, lakin azca hissəsi qalıb, o
da əngəl yaradıb. Əvvəl bundan yaxşı idim. Mən Türkiyədən Bakıya qayıdandan sonra Sizə də zəng etdim. Bir
müddətdən sonra Türkiyədə məni müalicə edən həkimlə telefonla əlaqə saxladım. O dedi ki, düzələcək. Sonra
gördüm ki, yox, düzəlmir. Sonra Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü
professor Sudeif İmamverdiyevə müraciət etdim. Baxan kimi dedi ki, əməliyyat keçirmək lazımdır. O,
əməliyyat keçirdi, prostat vəzinin artıq hissəsini kəsib götürdü. İndi 3-4 gündür özümü yaxşı hiss edirəm.
Demək, səhhətim düzəlib.
İndi müxalifət qəzetləri də ağızlarına gələni yazırlar. Lalə Şövkət Partiyasının qəzeti bu barədə material
verib.
Heydər Əliyev: Belə məsələlərdən də yazırlar. Görünür, belə şeylərlə sensasiya yaratmaq istəyirlər.
Yaxşı, qoy həkim gəlib məlumat versin, görək vəziyyət necədir?
Sudeif İmamverdiyev: Cənab prezident, ikinci gün əməliyyat keçirmişik. Bu əməliyyat hər cəhətdən çox
yaxşı keçdi. Türkiyədə bu prostat vəzini aparatla götürmək çətin olub. Yəni texnika elə nahiyədə yerləşən vəzi
tam təmizləyə bilmir. Vəzin orada qalmış hissəsi qapama yaradırdı, bu isə narahatlığa səbəb olurdu. Bəxtiyar
müəllimin vəziyyəti də ona görə gündən-günə pisləşirdi.
Biz əməliyyatı elə-belə keçirmədik. Əvvəlcə yaxşıca yoxladıq, aparatla baxdıq. Gördük ki, maneə var və
əməliyyat keçirib həmin artıq hissəni götürdük.
İndi Bəxtiyar müəllimin vəziyyəti gündən-günə yaxşılaşır. Biz düşünürük ki, bu vəziyyət get-gedə daha
da yaxşılaşacaq. Müalicə yüksək keyfiyyətlə, düşünülmüş qaydada aparılır. Bəxtiyar müəllim özü də razıdır ki,
vəziyyəti gündən-günə yaxşılaşır. İnşallah, hər şey yaxşı olacaq.
Bəxtiyar Vahabzadə: Heydər müəllim, Allah Sizdən razı olsun. Mən Sizə çox minnətdaram.
Cənab prezident, Yaşar Əliyev mənimlə bir palatada müalicə olunur. Onun da üzərində əməliyyat
keçirilib. Siz Azərbaycana əvvəlki dövrdə rəhbərlik etdiyiniz zaman Gəncədə xalq hakimi işləyib. İndi də
hüquq-mühafizə orqanlarında çalışır. İcazə verin, Yaşar müəllim "Respublika" qəzetində dərc olunmuş
müsahibəni Sizə oxusun.
Yaşar Əliyev: Cənab prezident, biz Bəxtiyar Vahabzadə ilə dostuq. Xəstəliyimiz bir vaxta düşüb. Mənim
də üzərimdə əməliyyat keçirilib. "Respublika" qəzetində dərc olunmuş bu müsahibənin sərlövhəsi belədir: "Xalq
şairi Bəxtiyar Vahabzadə: sessiyanı çağırmaq şəxsi təşəbbüsüm idi".
Müxbir 1990-cı ilin yanvar hadisələri ilə əlaqədar belə bir sual verir: Bəxtiyar müəllim, sizcə o vaxt
Azərbaycana qüvvətli bir adam rəhbərlik etsəydi, bu qırğın törəyərdimi?
Bəxtiyar müəllim bu suala belə cavab verir:
- Mən belə hesab edirəm ki, yox. Bilirsən, ay oğul, milli qanı olan, qüvvətli şəxsiyyət olan, vəzifə
stolundan qorxmayan adam belə bir işə qətiyyən qol qoymazdı. Ermənilər bu işə çoxdan hazırlaşmışdılar. Onlar
Qorbaçovun əli ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına nail olan kimi daha da fəallaşdılar. Əgər
o zaman Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etsəydi, bu qırğın olmazdı, heç kəs belə bir işə cəsarət etməzdi.
Yeri gəlmişkən, mən Türkiyədə müalicə olunarkən ölkə prezidenti Süleyman Dəmirəl cənabları tərəfindən qəbul
edildim. Onda Lissabonda olan hadisələrin çoxundan xəbərim yox idi. Süleyman Dəmirəldən bu barədə
soruşdum. O, Heydər Əliyevin Lissabonda gördüyü işlərdən, çevikliklə, cəsarətlə diplomatik gedişlər edərək 53
dövlətin dəstəyini almağa necə nail olmasından danışaraq dedi ki, "Heydər Əliyevin qədrini bilin".
Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab prezident, Süleyman Dəmirəl ilə görüşümdə o mənə dedi ki, mən siz
ziyalılardan narazıyam. Ona görə ki, prezident Heydər Əliyevə lazımi səviyyədə dəstək vermirsiniz.
Heydər Əliyev: Sağ olun. O da sağ olsun, siz də sağ olun. Amma kimin dəstək verib-verməməsi
əhəmiyyətli deyil, mən öz işimi aparıram.
Bəxtiyar Vahabzadə: Heydər müəllim, Allah Sizdən razı olsun. Fransa səfəriniz necə keçdi?
Heydər Əliyev: Fransaya səfərim çox yüksək səviyyədə keçdi. Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf
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etdirilməsi üçün çox yaxşı danışıqlarımız oldu. Fransanın prezidenti Jak Şirakla çox maraqlı söhbətlərimiz oldu.
Xarici işlər naziri və digər nazirlərlə, senatın, parlamentin sədrləri ilə, Fransanın ən yüksək vəzifəli adamlarının
hamısı ilə görüşlərimiz, danışıqlarımız oldu. Biz orada Yelisey sarayında Jak Şirakın və mənim iştirakımla
beşinci neft müqaviləsini imzaladıq, o da, mən də nitq söylədik.
Bəxtiyar Vahabzadə: Fransanın Minsk qrupuna həmsədrliyi məsələsi də müzakirə olundumu?
Heydər Əliyev: Bu məsələ ilə əlaqədar mürəkkəb danışıqlar oldu. Ancaq bu danışıqlar hələ davam
edəcək. Görək sonra necə olacaq?
Bəxtiyar Vahabzadə: Allah yaxşı eləsin.
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, Azərbaycanın səhiyyəsi, həkimləri yüksək səviyyədədir. Adam bəzən
özününkünün qədrini bilmir. Mən hələ 70-ci illərdə də respublikaya rəhbərlik edərkən görürdüm ki, bizim
tanınmış müxtəlif adamlar belə bir xəstəlik haqqında tez-tez şikayətlənirdilər. Mən də kömək edirdim,
respublikamızın cərrahları belə əməliyyatlar keçirirdilər və çox yaxşı nəticələr də əldə edirdilər. Haqqına demək
lazımdır, o vaxt Moskvada da çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər var idi.
Bəxtiyar Vahabzadə: Mütəxəssislərin hamısı orada yetişirdi.
Heydər Əliyev: Bəli, hamısı orada yetişirdi. Sudeif İmamverdiyev də orada yetişib. Azərbaycanın ən
böyük uroloqu Cavadzadə də, başqaları da Moskvada təcrübə keçiblər. O vaxt respublikamız üçün ən yüksək
səviyyə ora idi. İndi həqiqəti demək lazımdır ki, səhiyyənin təşkili və tibbi yardımı sayəsində yaranmış sistem
çox gözəl sistemdir. Heyf ki, o dağılır.
Bəxtiyar Vahabzadə: Elə təhsil sistemi də belə idi. Bizim təhsil sisteminin dünyada əvəzi yox idi.
Heydər Əliyev: Rus, sovet təhsil sisteminin əvəzi yoxdur. Dünyada Moskva Universitetinə bərabər
universitet yoxdur. Mənim oğlum İlham Moskvada Beynəlxalq Əlaqələr Universitetini bitiribdir. Bu, dünyada
ən məşhur universitetdir. Dünyanın ən böyük diplomatlarının çoxu orada təhsil alıbdır. Dünyada elə bir ikinci
universitet yoxdur. Amma biz vaxtilə bunların qədrini bilməmişik. Biz elə bilirdik ki, hardasa bundan da yaxşısı
var.
İndi bir tərəfdən yaxşı oldu ki, dünya dəyişdi, hər şey açıldı, biz harada nəyin olub-olmadığını bildik.
Mənim Türkiyəyə də, Fransaya, İngiltərəyə, Amerikaya da – hamısına böyük hörmətim var. Hər bir ölkədə çox
yüksək səviyyədə mütəxəssislər var. Ancaq axı Azərbaycan da böyük mütəxəssislər, kadrlar yetişdirib. Elm,
səhiyyə, tibb, təhsil, tibb xidməti sahəsində biz nə qədər yüksək səviyyəli adamlar yetişdirmişik, bunların
qədrini bilmək lazımdır. Mən dəfələrlə demişəm ki, bəziləri dünyanı anlamayan, burnunun ucundan o tərəfi
görməyən adamlar indi hər şeyi pisləyirlər. Elə deyil. Təsəvvür edin, Azərbaycanda olan mədəniyyət xadimləri
harada var?
Bəxtiyar Vahabzadə: Üzeyir bəy, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov?
Heydər Əliyev: Belə şəxsiyyətlər harada var? Yoxdur. Azərbaycanda olan şairlər harada var?
Azərbaycanda şairə, bəstəkara, aktyora, rəssama olan hörmət harada var? Xarici ölkədə rəssam şəkil çəkir,
aparıb küçədə qoyur ki, görsün onu sata bilir, yoxsa yox. Amma bizdə rəssam bir şəkil çəkir, gətirib sərgiyə
qoyuruq, onu tərifləyirik, hörmətini qaldırırıq. Xaricdə şair şer yazır, haradasa dərc olunur, ya olunmur,
tanınmır.
Bəxtiyar Vahabzadə: Heydər müəllim, ən mühümü teatr sənətidir. İnanın ki, keçmiş SSRİ-də olan
rejissorluq məktəbi dünyanın heç yerində yoxdur. Moskvadakı 10-15 dram teatrının hər birinin öz yolu var.
Stanislavskinin, Efrosun, Yefremovun teatrları, rejissurası bir-birindən tamamilə fərqlənirdi. Orada məktəblər
var ki, adamı dəhşətə gətirir. Respublikamızdakı rejissorlar da orada təhsil alıb gəliblər. Ona görə də, hətta 5-6
ildir teatr olmasa da, respublikamızda teatr da, aktyorlarımız da yüksək səviyyədədir.
Gərək ki, Sizə demişdim. Mən göytürklər haqqında, yəni 1.500 il bundan əvvəlki tariximiz haqqında bir
pyes yazmışam. Bizim teatr indi onu hazırlayır. Mən onu aparıb həm də Türkiyə teatrına verdim. Birinci
pyesimdir ki, onlara verirəm. Sizi inandırıram, baxdılar, təəccüb etdilər ki, bu nə məktəbdir, nə yenilikdir, bu
teatrda bu yeniliyi necə yaratmaq olar? Amma onu bizim teatrda, səhnədə yaratmaq mümkündür. Çünki mən bu
məktəbi keçmişəm. Məsələn, teatrın səhnəsində ekran onların təsəvvürlərində yoxdur. Ekranı səhnəyə gətirmək,
kino ilə teatrı birləşdirmək rus rejissorluq məktəbinə məxsusdur.
Heydər müəllim, bilirsiniz ki, mən həmişə, ömrüm boyu "türk-türk" demişəm, respublikamızın
müstəqilliyini istəmişəm. Amma bir həqiqət var ki, biz onu deməliyik. Biz böyük bir məktəb keçmişik – biz
böyük rus mədəniyyəti məktəbini keçmişik. Xüsusən, XIX əsr rus mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin zirvəsidir.
Heydər Əliyev: Tamamilə doğrudur.
Bəxtiyar Vahabzadə: Biz o bulaqdan su içmişik. Fikrət Əmirov, Qara Qarayev yaradıcılığı başqa-başqa
üslublardır. Amma hərəsinin öz böyüklüyü, üstünlüyü var. Üzeyir bəy tamam başqa bir zirvədir. Rəssamlığımızı
götürək, Səttar Bəhlulzadə tamam başqa bir dünyadır, Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov, Mikayıl
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Abdullayev başqa-başqa məktəblərdir.
Ədəbiyyatımız da belədir. Götürək Süleyman Rəhimovu. O diapazonda, genişlikdə, nəfəsdə dünya
ədəbiyyatında çox nadir yazıçılar var. Onu ancaq Aleksey Tolstoyla, Lev Tolstoyla müqayisə etmək olar. Onlar
böyük nəfəslərdir. Biz o bulaqdan su içməyimizə təəssüflənməməliyik, biz onları təbliğ etməliyik.
Qurban olum, aman günüdür, hər şey ola bilər, ancaq müstəqilliyimizi əlimizdə möhkəm saxlamalıyıq.
Heydər Əliyev: Bilmirəm, burada televizor var, yoxsa yox. Mənim Fransadakı çıxışımı dünən də,
srağagün də verirdilər. Fransada Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutu var. Mən 1993-cü ildə də, bu dəfə də Fransaya
gedəndə orada çıxış etdim. Fransaya səfərə gələn dünya ölkələri başçılarının hamısı orada mütləq çıxış edirlər.
Klinton da, Kol da, Mitteran da – hamısı orada çıxış ediblər.
Böyük mütəxəssislər, Fransada olan səfirlər oraya toplaşmışdılar. Salon ağzınadək dolu idi. Mən orada
çıxış etdim, suallar da verdilər. Mən təkcə orada yox, hər yerdə, demişəm ki, respublikamızın müstəqilliyi tarixi
nailiyyətimizdir, müstəqilliyimiz sarsılmazdır, dönməzdir və biz onu heç vaxt əlimizdən verə bilmərik. Buna
arxayın ola bilərsiniz. Dünyada da bilirlər ki, Azərbaycan nəinki müstəqilliyə nail olmuşdur, həm də
respublikamızın hazırkı dövləti həqiqi müstəqillik siyasəti aparır. Mən orada çoxlu suallara cavab verdim. Bu,
sirr deyil. Bu görüş televiziya vasitəsilə verilib.
Məsələn, mənə belə bir sualla müraciət etdilər ki, niyə siz Müstəqil Dövlətlər Birliyində bir çox sənədlərə
imza atmırsınız və hər şeylə razı deyilsiniz? Cavab verdim ki, bu da bizim müstəqilliyimizi göstərir. Biz bu
təşkilata daxil olmuşuq, o bizə lazımdır. Amma bu təşkilatın hansı qərarları respublikamızın müstəqilliyinə zərrə
qədər də toxunursa, biz onu imzalamırıq, qəbul etmirik. Bu da təbiidir. Bir ölkə tamam qəbul edir – özü bilər,
başqa bir ölkə də qəbul etmir. Görürsünüz, bu məsələləri Qərb ölkələrində bilirlər və mənə belə suallar verirlər.
Yəni müstəqilliyimizi gündən-günə möhkəmləndirmək, onu müdafiə etmək sahəsində həyata keçirdiyimiz
tədbirlərimizi Qərb ölkələrində bilirlər. Fransada da məndən bu barədə soruşurdular.
Müstəqilliyimiz haqqında narahat olmayın. Bu gün yanvarın 19-u, sabah 20-sidir. Bu günlər biz 20
Yanvar hadisəsinin yeddinci ildönümünü qeyd edirik. Yeddi il bundan əvvəl şəhidlər vermişik. Mən Fransaya
səfərimdə də bu barədə danışdım. Dedim ki, mənim buraya səfərim Azərbaycana qarşı olmuş hərbi təcavüzün,
bizim o faciəmizin, şəhidlərimizin yeddinci ildönümünə təsadüf edir.
Azərbaycana nə üçün belə hərbi təcavüz etdilər? Azərbaycanda ayağa qalxmış xalqın azadlıq hərəkatını
boğmaq üçün bunu etdilər. Biz şəhidlər verdik, insanlarımız qırıldı. Azərbaycanın başına gələn bu bəla o vaxt
heç bir respublikada baş verməmişdi.
Xalq da, siz də arxayın ola bilərsiniz ki, ölkəmizin müstəqilliyi sarsılmazdır. Doğrudur, bu, asan deyil,
çox çətindir. Amma nə qədər çətin olsa da, bəlkə də başqa məsələlərdə biz nəyi isə itirə bilərik, ancaq
müstəqillik məsələsində heç bir şeyi itirə bilmərik.
Fürsətdən istifadə edərək, Yanvar faciəsinin yeddinci ildönümü münasibətilə demək istəyirəm ki,
Bəxtiyar müəllim, biz sizin bu sahədəki xidmətlərinizi həmişə qeyd etmişik və bu gün də mən bunu bildirirəm.
Bilirsiniz ki, biz Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verilməsi ilə əlaqədar 1994-cü ildə qərar qəbul etmişik.
Yadımdadır, 1990-cı il yanvarın 22-də sizin sədrliyinizlə sessiya keçirildi. Təsəvvür edin, respublikanı,
hökuməti idarə edən adamlar qaçdılar, sessiyaya Bəxtiyar Vahabzadə sədrlik edirdi. Əgər sən dünənədək bu
hökumətə, xalqa, dövlətə, respublikaya rəhbərlik edirdinsə, onun ağır günündə də gəl xalqla bir yerdə ol. Sən
qaçıb evdə gizlənmisən, Bəxtiyar Vahabzadə isə özünü burada fəda, necə deyərlər, şəhid edir. Yəni Bəxtiyar
Vahabzadə burada bu qərarı qəbul edir, amma sən gedib dörd gündən sonra özünü Azərbaycana hakim təyin
etdirirsən və bu faciənin üstünü örtməyə, basdırmağa başlayırsan.
Onlar bu faciənin üstünü basdırdılar, sizin qəbul etdiyiniz qərar isə qərar kimi qaldı. Yanvarın 22-də
sessiyada siz qərar qəbul etdiniz ki, Sovet Ordusunun qoşunları əgər buradan tezliklə çıxmasa, Azərbaycan
Sovet İttifaqının tərkibindən çıxacaqdır. Amma sovet ordusunun qoşunları Azərbaycandan çıxmadı. Bir neçə
gün ondan sonra Azərbaycana təyin edilmiş rəhbərlər də sizin qəbul etdiyiniz qərarı yerinə yetirmədilər,
Rusiyanın qoşunlarını buradan çıxarmadılar.
Sovet ordusunun qoşunlarını nəinki buradan çıxarmadılar, Bakı 1990-cı ili tamamilə fövqəladə
vəziyyətdə, əsgərlərin avtomatı altında yaşadı. Qoşunları yalnız 1991-ci ilin sonunda Bakıdan çıxardılar. Bu da
o vaxt baş verdi ki, artıq Moskvada qiyam olmuşdu. Sovet İttifaqı dağılırdı. Qoşunları da Bakıdan məhz bu vaxt
çıxardılar.
Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab prezident, o vaxt onlar qiyamçıları dəstəklədilər, onlara səs verdilər.
Heydər Əliyev: Bəli, onlar qiyamçılara səs verdilər, amma bundan da bir şey çıxmadı.
Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab prezident, o vaxtkı sessiyada hökumət adamlarından yalnız Həsən Həsənov
iştirak edirdi.
Heydər Əliyev: Onlar nə sessiyada iştirak etdilər, nə də şəhidlərin matəm, dəfn mərasiminə gəlmədilər.
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Bəxtiyar Vahabzadə: Ondan 5-6 gün sonra qəzetdə elan etdilər ki, bu sessiya qeyri-qanunidir və onun
heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Heydər Əliyev: Bəli, bax, satqınlıq, milləti satmaq budur. Şübhəsiz ki, belə adamlar nə millətin qayğısına
qala, nə də respublikamızın müstəqilliyini qoruya bilərdilər.
20 Yanvar hadisəsi faciəli olsa da, o, xalqımızın müstəqilliyə nə qədər meylli olduğunu, bu arzu ilə
yaşadığını göstərdi və onu nümayiş etdirdi. Qan töküldü, faciə oldu, şəhidlər verdik, amma xalqımızın iradəsini
dünyaya sübut etdik. Bunun da böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də mən bu faciə haqqında danışanda deyirəm
ki, əlbəttə, biz itkilər verdik, günahsız insanlar qırıldı, amma digər tərəfdən, Sovet İttifaqının o vaxtkı
rəhbərliyinin irticaçı, təcavüzkar siyasəti büruzə verildi və Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda
mübarizəsi ən yüksək zirvəyə qalxdı.
Bəxtiyar Vahabzadə: Heydər müəllim, o vaxt Siz Moskvada çıxış etdiniz.
Heydər Əliyev: Bəli, yanvarın 21-də mən Moskvada çıxış etdim. İndi bunu demək istəmirəm, o vaxt mən
Moskvada təcrid edilmiş, cəmiyyətdən tamamilə uzaqlaşdırılmış və təqib altında olan bir adam idim. Məni daim
təqib edirdilər. Hətta hazırlaşırdılar ki, orada məni həbs etsinlər.
Sizə danışmışam, o vaxt mən Moskvada deyildim. Xəstə idim, Moskvadan kənarda sanatoriyada müalicə
olunurdum. Axşam bu hadisəni eşitdim, gecə ikən Moskvaya gəldim. Uşaqlarım – oğlum İlham, qızım Sevil,
qızımın əri Mahmud evdə idilər. Onlara dedim ki, mən oraya gedirəm. Bildirdilər ki, axı bu, təhlükəlidir. Onlar
mənim ətrafımda olan vəziyyəti bilirdilər. Onların üçü də ayağa durdu və dedilər ki, ata, biz də səninlə gedirik.
Dedim ki, siz getməyin. Bəlkə təkcə Mahmud mənimlə getsin, siz getməyin. Çünki orada cürbəcür hadisələr ola
bilərdi. Nə olursa, qoy mənimlə olsun, heç olmasa sizinlə olmasın. Oğlum dedi ki, yox, mən də gedirəm. Hətta
qızım uşaqlarını evdə qoyub dedi ki, mən də gedirəm. Yaxşı ki, o vaxt kimsə lentə alıb – oğlumla, qızımla,
qızımın əri ilə birlikdə oraya gəldik. Necə deyərlər, sözümü də dedim, münasibətimi də bildirdim. Mən –
vəzifədə olmayan bir adam, orada münasibətimi bildirdim, amma vəzifədə olan adamların heç biri bu faciəyə
münasibətini bildirmədi, bəyanat vermədi.
Eybi yoxdur, yeddi il keçdi. Şəhidlərin ruhu, əlbəttə ki, qəlbimizdə yaşayır və daim yaşayacaqdır. Biz bu
günü heç vaxt unutmayacağıq. Ona görə də mən yanvar faciəsinin yeddinci ildönümünün qeyd edilməsi ilə
əlaqədar sərəncam verdim ki, xalqımız o günləri bir daha yad etsin. Mən buraya gələrkən gördüm ki, camaat
indidən Şəhidlər xiyabanına axışır. Respublika sarayında sabah böyük bir mərasim olacaqdır, mən də orada
iştirak edəcəyəm.
Bu söhbəti sən saldın, mən də bir daha deyirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, mübarizədə
Bəxtiyar Vahadzadənin xidmətləri böyükdür. Ölkəmizin, xüsusən o çox gərgin vəziyyətində siz vətəndaşlıq,
ziyalılıq cəsarəti göstərmisiniz. Ona görə də nə mən, nə də xalqımız bunu unuda bilmərik və onu yüksək
qiymətləndiririk.
Təhsil, teatr barədə sizin fikirlərinizlə mən tamamilə razıyam. Məsələn, siz Süleyman Rəhimov haqqında
söz açdınız. Mənim xatirimdədir o vaxt mən işləyəndə ilk dəfə Süleyman Rəhimov və sonra yazıçılarımızdan,
şairlərimizdən bir çoxları Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görüldülər. Bu, o vaxt dövlətimizin ən yüksək
mükafatı idi. Bunları bu gün heç vaxt təhlil etmək lazım deyil. Kim hansı dövrdə, hansı dövlətdən hansı
mükafatı alıbsa, o, yüksək bir nişanədir. O vaxt mən yazıçılarımızdan, şairlərimizdən ilk dəfə Süleyman
Rəhimovun belə yüksək mükafata layiq görülməsi barədə təklif verdim və ona nail oldum. Süleyman Rəhimova
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verildi.
Bilirsiniz ki, insanlar arasında paxıllıq da, rəqabət də var. Bəziləri dedilər ki, niyə Süleyman Rəhimova
belə yüksək ad verirlər? Süleyman Rəhimov haqqında sizin dediyiniz bu fikirlərlə razıyam. Çünki mən
Süleyman Rəhimov haqqında hələ o vaxt belə düşünürdüm. Düşünürdüm ki, Süleyman Rəhimov
ədəbiyyatımızda həqiqətən özünəməxsus yer tutub.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə çox şəxsiyyətlər olub. Amma elə şəxsiyyətlər olur ki,
onlar özünəməxsus bir yer tutur, təkrarolunmazdırlar, onları heç kəs əvəz edə bilmir. Məsələn, Süleyman
Rəhimov da, Mirzə İbrahimov da, Hüseyn Cavid də, Rəsul Rza da, Səməd Vurğun da, Cəlil Məmmədquluzadə
də, Sabir də, Süleyman Rüstəm də belədir. Bu gün bizim dövrümüzdə yaşayanlardan söhbət açsaq, Bəxtiyar
Vahabzadə də belədir. İkinci bir Bəxtiyar Vahabzadə yoxdur. O, başqasına bənzəmir və onu heç kəs əvəz edə
bilməz. Sabah başqa bir şəxs yaranacaqdır, onun bəlkə də başqa xüsusiyyətləri olacaqdır.
Bəli, xalqımız elə xalqdır ki, tarixin hər bir mərhələsində böyük, dahi insanlar yetişdirir və biz bununla
fəxr etməliyik. Biz kasıb xalq deyilik. Yəni biz intellekt cəhətdən kasıb deyilik. Bəli, xalqımızın zəkası çox
zəngindir.
Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab prezident, indi cavanlarımız yetişir. Bizə tamamilə bənzəməyən, yaxın
gəlməyən, təzə bir yolla gedən cavan şairlərimiz yetişirlər. Dünən "Ata şapalağı" adlı bir şer oxudum, o, nə
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gözəl yazır! Atası rəhmətə gedib, şair deyir ki, mənim ata şapalağına ehtiyacım var. Deyir ki, ata, qalx mənə bir
şapalaq vur – mən bu dünyanı dərk edə bilmirəm, bəlkə sənin şapalağın məni ayıltdı, bu dünyanı dərk edə
bildim. Bizim ata nəsihətinə, ata öyüdünə həmişə ehtiyacımız var.
Üzr istəyirəm, mənim tamam başqa bir yolum var.
Heydər Əliyev: Sənin öz yolun var, bu yolu dəyişdirə bilməzsən. Amma onun da öz yolu var.
Bəxtiyar Vahabzadə: Bəli, onun da öz yolu var. Onu təqdir etmək lazımdır. Onun qolundan tutub irəli
aparmaq lazımdır.
Heydər Əliyev: Düz deyirsən. Mən Anarla danışmışam, sizə də deyirəm, vaxt ayırıram, istəyirəm ki, bu
yaxınlarda yazıçıların hamısı ilə, eyni zamanda, ya bir yerdə, ya da ayrıca gənc nəsillə görüşək. Çünki biz
vaxtilə bunu edirdik. Məsələn, Anar, Elçin, Yusif Səmədoğlu – xatirimdədir, 25 il bundan əvvəl biz onlarla
cavanlar kimi görüşürdük. İndi onlar yaşlaşıblar. Amma gərək bugünkü gənclərlə də görüşək. Belə cavanlarımız
var və olacaqdır.
Bilirsiniz, bəzən mən çox görkəmli şairlərimiz, yazıçılarımız, bəstəkarlarımız, müğənnilərimiz haqqında
düşünəndə deyirdim ki, görəsən bu gedəndən sonra onu kim əvəz edəcək? Amma sonra fikirləşib gördüm ki, yer
boş qalmır. Gedən gedir, amma yenisi də başqa ruhda yaranır. Bəlkə də Bülbül kimisi olmayacaq, amma
Bülbülün yerini verənlər olacaq.
Bəxtiyar Vahabzadə: Azər Zeynalov var. İlahi, o nə gözəl, şirin oxuyur!
Heydər Əliyev: Bəli, Azər Zeynalov. Mən Rəşid Behbudovu çox sevirdim. Rəşid Behbudov yaşlaşdıqca
mən daim narahat olurdum ki, onun yerini kim tutacaq. İndi baxıram, Azər Zeynalov gözəl oxuyur.
Fəxr etməliyik ki, bizim Rəşid Behbudov kimi böyük bir müğənnimiz olubdur. Bu yaxınlarda Moskvada
onun çox böyük yubileyini keçirdik. Moskvadan gələn böyük-böyük adamlar mənə deyirdilər ki, son illər
Moskvada belə bir şey olmamışdır. Oradakı "Rossiya" salonuna Moskvanın bütün elitası, ziyalıları
toplaşmışdılar. Bunun mənası nədir? Biz, birincisi, Rəşid Behbudovu xatırladıq, onu yada saldıq. İkincisi,
Azərbaycanın musiqisini, mədəniyyətini göstərdik, üçüncüsü, Rusiya və Azərbaycan mədəniyyətlərini bir-birinə
yaxınlaşdırdıq. Görürsünüz, bir tədbirlə nə qədər məsələ həll olundu.
Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab prezident, Füzulinin yubileyi bir möcüzə idi. Yadınıza gəlir. İhsan
Doğramacının köməyi ilə Türkiyədə Füzulinin yubileyi qeyd olundu. Amma respublikamızda keçirilən yubiley,
yenə də deyirəm, möcüzə idi.
Heydər Əliyev: Bəli, xalqımızı tanıtmaq lazımdır. Mən neçə ildir çalışıram, işləyirəm, bir məqsədim var:
xalqımızı tanıtmaq.
Siz indi Fransaya səfərim haqqında soruşdunuz. Mən Fransada üç gün oldum. Mən buradan təyyarə ilə
saat 8-də uçdum, otelə çatandan yarım saat sonra biz Fransa prezidenti ilə görüşə başladıq. Həmin gün gecə saat
1-dək görüşlər davam etdi. O birisi gün də bütün gün görüşlər oldu. Üçüncü gün mən Fransada işlərimi
qurtardım, saat 4-də oradan çıxdım. Həddindən çox görüşlər, böyük auditoriyalar oldu. Bunlar bir çox məqsəd
daşıyır. Amma bunun ən böyük məqsədi Azərbaycanı tanıtmaqdan, ölkəmizin bu gün nə olduğunu
göstərməkdən ibarətdir. Biz buna nail olduq.
Füzulinin yubileyi də həm Füzulinin yubileyinə, xatirəsinə hörmət idi, həm də Füzulini və xalqımızı
dünyada tanıtmaq məqsədi daşıyırdı. Bax, xalqımız belə xalqdır ki, 500 il bundan əvvəl onun dahi bir şairi
olubdur və onun əsərləri 500 ildir ki, yaşayır.
Bəxtiyar müəllim, daha sizin vaxtınızı almaq istəmirəm, xəstəsiniz. Allah şəfa versin. Mən inanıram ki,
bu, son əməliyyatdır, daha belə əməliyyat olmayacaq, sağalacaqsınız, çıxacaqsınız, möhkəm işləyəcəksiniz və
öz yerinizdə möhkəm dayanacaqsınız.
Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab prezident, Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Mən sizə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm ki, cərrahımız belə yaxşı
əməliyyat aparıbdır. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və həmin partiyanın siyahısı ilə Milli Məclisə
deputat seçilib. Bax, Milli Məclisdə belə cərrahımız var. Biz bununla da fəxr etməliyik. Fəxr etməliyik ki, Milli
Məclisimizdə bu cür mütəxəssislər, ziyalı adamlar var. İndi Milli Məclisimiz keçmişdə Milli Məclisdə olan
bazarkomlardan ibarət deyil. Xalqı təmsil edən ziyalılardır, sizsiniz, elm adamları, bilikli adamlardır. Mən çox
məmnunam. Sağ olun.
Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab prezident, çox sağ olun. Allah Sizdən razı olsun. Allah ömrünüzü uzun
eləsin.
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ÜMUMXALQ HÜZN GÜNÜNƏ, ŞƏHİDLƏRİN ANILMASINA HƏSR OLUNMUŞ
XATİRƏ
GECƏSİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA ƏDƏBİ-BƏDİİ KOMPOZİSİYANIN
İŞTİRAKÇILARI – İNCƏSƏNƏT USTALARI İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Respublika Sarayı
20 yanvar 1997-ci il
Bir neçə gündür ictimaiyyətimiz, xalqımız, millətimiz 20 Yanvar faciəsinin ildönümü münasibətilə qəmqüssə keçirir. Televiziyada göstərilən verilişlər, xüsusən bu gün Şəhidlər xiyabanının ziyarət edilməsi həm
şəhidlərin ruhunu şad edir, həm də onların qəhrəmanlığının qəlbimizdə daim yaşadığını, xalqımızın nə qədər
məğrur, azadlıqsevən xalq olduğunu nümayiş etdirir.
O hadisədən yeddi il keçsə də, faciəni unutmaq olmaz və hər il yanvarın 20-də hamımız matəm əhvalruhiyyəsi içində oluruq. Siz də bu gün belə bir əhval-ruhiyyə ilə öz əsərinizi təqdim etdiniz. Mənim fikrimcə,
göstərilmiş ədəbi-bədii kompozisiya şəhidlərimizin xatirəsinə, onların qəhrəmanlığına layiqdir.
Bunun üçün incəsənət xadimlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü tamaşanın həm bədii dəyəri, həm də
ifaçıların hər birinin keçirdiyi daxili hisslər, hadisəni dərk etməsi xatirə gecəsinə həqiqətən xüsusi əhəmiyyət
verdi. Bunlar çox təsirli idi, şəxsən mənə təsir etdi. Güman edirəm ki, salondakıların hamısına təsir etdi.
Biz xalqımızın başına gətirilmiş müsibətlər içərisində rəhmsizliyi və qəddarlığı ilə seçilən bu günü
unutmamaq üçün gərək onu həmişə gözümüzün önünə gətirək. Həm də nəinki təkcə biz unutmayaq, həmçinin
gərək gələcək nəsillər də unutmasın. Ona görə sizin bugünkü tamaşanızın da bu baxımdan çox böyük
əhəmiyyəti var.
Bununla belə, nə qədər kədərli olsa da, 20 Yanvar gününü xatırlayarkən hər birimiz eyni zamanda böyük
iftixar hissi keçiririk. Çünki xalqımız həmin təcavüz qarşısında özünün əyilməzliyini, sarsılmazlığını bütün
dünyaya sübut etdi. İnsanlar dünyadan getdi, bəziləri bu gün də şikəstdir, ancaq xalqımızın adını ucaltdılar. Ona
görə də bu gün bizim üçün həm matəm günü, həm də iftixar günüdür. Şəhidlərlə də iftixar etməliyik ki,
Azərbaycanın adını belə ucaldıblar. Azərbaycanın şairləri, yazıçıları, mədəniyyət xadimləri, incəsənət xadimləri,
bəstəkarları və ifaçıları ilə də fəxr edə bilərik ki, bizim belə yüksək səviyyəli mədəniyyətimiz var, hətta bu
kədərli, qəmli hadisəni də incəsənətimiz vasitəsilə nümayiş etdirə bilirik. Bunun özü də çox əlamətdardır.
Mən Ümumxalq hüzn gününə, şəhidlərin anılmasına həsr olunmuş xatirə gecəsində iştirak etmiş bütün
incəsənət xadimlərinə bir daha təşəkkür edərək onlara yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Arzu edirəm ki,
sizin yaradıcılığınız bundan sonra həmişə şadlığımıza, xalqımızın sevincinə, qələbələrinə həsr olunsun. 20
Yanvar da bizim qələbəmizdir. Ancaq elə olsun ki, bizi sevindirən hadisələr daha çox olsun. Sağ olun.
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"NEFTÇİ" İDMAN-SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİNİN 60 İLLİYİ VƏ MƏRKƏZİN
OLİMPİYA QURĞUSUNUN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
25 yanvar 1997-ci il
Əziz dostlar, idmançılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün bizi buraya bu salona bir neçə əlamətdar hadisə toplamışdır. Bir neçə yubiley təntənəsi üst- üstə
düşüb, hamısını birlikdə qeyd edirik. Azərbaycan idmanının inkişafında böyük xidmətləri olan "Neftçi"
cəmiyyətinin 60 illiyi, "Neftçi" futbol komandasının 50 illiyi, idman-sağlamlıq mərkəzi kompleksinin açılış
mərasimi və nəhayət, son illərdə, xüsusən 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası idmançılarının əldə etdikləri
nailiyyətlərin yekunlaşdırılması – bunlar hamısı birlikdə bizim bugünkü mərasimimizə xüsusi əhəmiyyət və
keyfiyyət verir.
Mən sizin hamınızı, Azərbaycanın bütün idmançılarını bu təntənəli yubileylər münasibətilə təbrik edirəm,
Azərbaycan idmançılarına yeni uğurlar, respublikamızın idmanına gələcək yüksəliş arzulayıram.
Xalqımız, millətimiz fəxr edə bilər ki, biz insan həyatının, cəmiyyətinin mühüm sahəsi, ayrılmaz bir
hissəsi olan idmanda belə yüksək zirvələrə qalxa bilmişik, böyük nailiyyətlər əldə etmişik. O nailiyyətlər
haqqında bu gün burada konkret faktlar gətirildi, nümunələr göstərildi. Həqiqətən Azərbaycan idmançılarının
dünya yarışlarında olimpiya oyunlarında, keçmiş Sovetlər İttifaqının yarışlarında və son illərdə keçirilən
cürbəcür beynəlxalq yarışlarda əldə etdikləri nailiyyətlər xalqımızın milli sərvətidir. Biz bununla fəxr edirik və
bu, xalqımızı gələcəkdə də idmana cəlb etmək üçün böyük amildir.
İnsan yaranandan bəri idman onunla bərabər inkişaf edibdir. İnsan idmansız yaşaya bilməz. Hər bir insan
idmanla məşğul olmadığını bəyan etsə də, onsuz da məşğul olur. İnsanın hər bir fiziki hərəkəti idmandır. Ancaq
idmanın formalaşmış nümunələrindən istifadə etmək və onu insan həyatının ayrılmaz hissəsi kimi qəbul etmək –
bu, idmanın yüksək nümunələridir. Hesab edirəm ki, xalqımız bütün əsrlərdə qəhrəmanlıq, cəsurluq, döyüş
nümunələri göstərərkən məhz fiziki cəhətdən sağlam, dözümlü, dəyanətli olduğuna görə belə zirvələrə çatıbdır.
Keçmiş əsrlərdə xalqımız arasında idmanın bir çox növləri böyük şöhrət qazanmışdır. Əsrlərdən-əsrlərə
Azərbaycan pəhləvanları xalqımızda nə qədər fiziki güc, qüdrət, iradə olduğunu sübut etmişlər. Xalqımız öz
pəhləvanları, cəngavərləri, qəhrəmanları ilə fəxr etmişdir. Qəhrəmanlıq yüksək fiziki keyfiyyətlər, cəsarət, iradə
tələb edir. Bunlarsız insan qəhrəman ola bilməz. Bunların olması, insanda cəmləşməsi də onun fiziki cəhətdən
nə qədər yüksək zirvələrə çatdığını göstərir. Bunlar hamısı idmandır. Bəzən insanlar idmanın ayrı-ayrı
növlərinin sön dövrdə, yəni idmanın mütəşəkkil surətdə yayıldığı dövrdə yarandığını hesab edirlər. Ancaq belə
deyil, insan həmişə idmanla bir yerdə olubdur.
İndi müasir həyat tələb edir ki, insan idmanla daha çox məşğul olsun. Hesab edirəm ki, xalqımız müstəqil
Azərbaycanda idmanla məşğul olmaq üçün daha da çox imkanlar əldə edibdir. Azərbaycanın idman ustalarının
beynəlxalq yarışlarda əldə etdikləri nailiyyətlər onu göstərir ki, xalqımızın idman sahəsində böyük potensialı
var. Ancaq bu potensialı hərəkətə gətirmək, inkişaf etdirmək, yüksək beynəlxalq standartlar səviyyəsinə
çatdırmaq üçün idmanı təşkil etmək, ona qayğı göstərmək lazımdır. Məhz buna görə də son illər biz,
Azərbaycanın dövləti, bütün çətinliklərə baxmayaraq, müstəqil Azərbaycan Respublikasında idmanın inkişafı
üçün lazımi vəsait ayırmağı zəruri hesab etmişik və bundan sonra da bu tədbirləri görəcəyik.
Bu gün biz burada "Neftçi" idman mərkəzinin abadlaşdırılmış, bərpa olunmuş, yeniləşdirilmiş, təmir
edilmiş kompleksi ilə tanış olduq. Gördüyünüz şəxsən məni çox sevindirir. Həm "Neftçi" idman cəmiyyəti, həm
Dövlət Neft Şirkəti, Gənclər və İdman Nazirliyi, həm Suraxanı rayonunun icra hakimiyyəti birlikdə çox iş
görüblər, bu kompleksin müasir səviyyəyə çatdırılması üçün tədbirlər həyata keçiriblər və böyük nailiyyətlər
əldə ediblər. Mən bunu bəyənir, təqdir edirəm və işləri görənlərin hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu kompleks "Neftçi" idman cəmiyyətində idmanın daha da yüksəklərə
qaldırılmasına, Azərbaycanın gəncləri içərisindən idman ustalarının hazırlanmasına və idmanın kütləviliyinin
təmin olunmasına xidmət edəcəkdir.
Mən dəfələrlə öz fikrimi bildirmişəm və bu gün bir daha demək istəyirəm ki, idman təkcə ayrı-ayrı
çempionların əldə etdikləri nailiyyətlərdən ibarət olmamalıdır, idman kütləvi olmalıdır. Bədən tərbiyəsi
Azərbaycan xalqının həyatına, Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir hüceyrəsinə sirayət etməlidir. Bu bizim
məqsədimizdir. Çalışmalı və nail olmalıyıq ki, Azərbaycanda bədən tərbiyəsi geniş yayılsın, gənclər
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məktəblərdə, insanlar hər yerdə – müəssisələrdə, təşkilatlarda bədən tərbiyəsi ilə məşğul olsunlar. Bu,
xalqımızın fiziki, mənəvi sağlamlığının əsasını təşkil edən amillərdən biridir. Biz çalışırıq və çalışmalıyıq ki,
xalqımız sağlam olsun, gənc nəsillər sağlam yetişsinlər. Xalqımızın həm fiziki sağlamlığını, həm şüuri, mənəvi
sağlamlığını təmin etmək dövlətimizin ali məqsədi, vəzifəsidir. Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün bədən
tərbiyəsini geniş yaymalı, ona geniş imkanlar yaratmalı, insanları bədən tərbiyəsinə, idmana kütləvi surətdə cəlb
etməliyik.
Xalqımızın görkəmli nümayəndələrinin idman sahəsində indiyə qədər əldə etdikləri nailiyyətlər və
ümumiyyətlə, tarix boyu qəhrəmanlıq salnaməsi xalqımızın fiziki cəhətdən nə qədər sağlam kökləri olduğunu
bildirir. Biz bu kökləri yaşatmalı, inkişaf etdirməli, sarsılmaz, böyük bir çinara döndərməliyik. Elə etməliyik ki,
gələcək nəsillərimiz daha sağlam, güclü olsunlar, mənəviyyatca daha da yüksək səviyyələrə çatsınlar.
İdman bunun üçün gözəl vasitədir, bədən tərbiyəsi əsas vasitələrdən biridir. İnsanların fiziki, mənəvi
sağlamlığı, şüurunun inkişaf etməsi idmanla, bədən tərbiyəsi ilə sıx bağlıdır. Ona görə də mən daim idmana,
bədən tərbiyəsinə xüsusi əhəmiyyət vermişəm və verirəm. Azərbaycanın prezidenti kimi öz qayğımı bundan
sonra da göstərəcəyəm. İdmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olan bütün təşkilatlar, Azərbaycan Gənclər və
İdman Nazirliyi bu imkanlardan istifadə etməli, ölkəmizdə idmanı, bədən tərbiyəsini geniş inkişaf etdirmək
üçün çalışmalıdırlar.
Qarşımızda beynəlxalq yarışlar, 2000-ci ilin dünya Olimpiya oyunları durur. Biz bunlara hazırlaşmalıyıq.
Azərbaycan Respublikası idmançılarının son illər beynəlxalq yarışlarda, dünya çempionatlarında əldə etdikləri
nailiyyətlər, qızıl, gümüş, bürünc medallar idmanımızın nə qədər böyük potensialı olduğunu göstərir. Eyni
zamanda onu göstərir ki, xalqımız milli azadlığını əldə edəndən, Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra
xalqımızın daxilindəki bu potensial daha güclü inkişaf edir. Çünki keçmiş zamanlarda biz heç vaxt beynəlxalq
yarışlarda Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra əldə etdiyimiz qədər nailiyyət əldə etməmişdik.
Biz müstəqil dövlətik və ölkəmizin yığma komandasının Atlantada Olimpiya oyunlarında Azərbaycan
bayrağı altında iştirak etməsini hamımız böyük iftixar hissi ilə seyr edir, fərəhlənir, sevinirdik. Sevinməyə
haqqımız da var. Çünki orada bayrağımız dalğalanırdı, dünya dövlətlərinin komandaları arasında müstəqil
Azərbaycan dövlətinin də komandası vardı. Nəinki vardı, bu komandanın bəzi üzvləri yüksək nailiyyətlər də
əldə etdilər.
Bu bizim ilk addımımız idi. Ancaq tam əminəm ki, gələn Olimpiya oyunlarına qədər idmanımız inkişaf
edəcəkdir, Azərbaycan idmançıları özlərini hazırlayacaqlar və gələn Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmanı,
ölkəmizin idmançıları, Azərbaycan Respublikası daha yüksək pillələrə qalxacaqdır. Mən buna tam əminəm.
Bunun üçün Azərbaycan dövləti və prezident kimi mən bütün imkanları yaradacağıq. Buna arxayın, əmin ola
bilərsiniz.
Bu gün sizinlə, Azərbaycan idmanının görkəmli nümayəndələri ilə – veteranlarla və gənclərlə
görüşməyimdən çox məmnunam. Bilirsiniz, bu gün biz burada həm idman tariximizi görür, həm də
bugünümüzü, gələcəyimizi görürük. İdman veteranları ilə görüşəndə, onları burada görəndə iyirmi-otuz, qırx il
bundan öncə Azərbaycan idmanının bayrağını qaldıranları görürük, tariximizin nə qədər zəngin olduğunu
görürük.
Bu gün idmançıları, gəncləri, yeniyetmələri görəndə, günümüzün daha parlaq olduğunu dərk edir və
gələcəyimizin nə qədər gözəl olacağını təsəvvür edirik. Bu, xoşbəxt bir gün, xoşbəxt dövrdür.
Keçmişimizə görə fəxr edə bilərik. Mən Azərbaycan idmanını bu səviyyəyə qaldıranlara, idmanımızın
veteranlarına, respublikamızda idmanın inkişafı üçün xidmət göstərənlərin hamısına hörmət və ehtiramımı
bildirir və təşəkkür edirəm. Bu gün Azərbaycan idmanının inkişafı üçün xidmət göstərənlərə, bu sahədə
çalışanların hamısına uğurlar arzulayıram. Əmin ola bilərsiniz ki, bu sahədə gördüyünüz işlərin hamısı
Azərbaycan dövləti tərəfindən dəstəklənəcəkdir. Çünki bu, həyatımızın mühüm sahəsidir.
Azərbaycanın gənclərinə cansağlığı arzu edirəm. Onlar Azərbaycanın gələcəyidir. Bütün sahələrdə
Azərbaycanın gələcəyi parlaqdır. Xüsusən respublikamızın gələcəyini təşkil edən gənclərimiz, onların fiziki
hazırlığı, gələcək üçün gördükləri iş böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar hamısı birlikdə hər bir Azərbaycan
vətəndaşında yüksək milli iftixar, vətənpərvərlik hissi doğurur.
İdman eyni zamanda insanlarda vətənpərvərlik hissini yüksəldən amillərdən biridir, xalqımızın döyüş
qabiliyyətini artıran amillərdən biridir. Biz müstəqil dövlətik, Milli Ordumuz var. Hər il gənclər Milli Ordumuza
xidmətə gedirlər. İdman nə qədər çox inkişaf etsə, gənclər bədən tərbiyəsinə nə qədər çox qoşulsalar,
məktəblərdə bədən tərbiyəsi nə qədər geniş yayılsa, orduya gedən gənclərimiz bir o qədər sağlam olacaq,
yüksək fiziki keyfiyyətlərə malik olacaqlar. Bu da onların döyüş qabiliyyətini artıracaq, orduda ləyaqətlə xidmət
etmələri üçün əsas yaradacaqdır.
Ordumuz gündən-günə güclənir və güclənməlidir. Azərbaycanı qorumaq, Azərbaycan dövlətinin
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müstəqilliyini daim saxlamaq üçün güclü ordumuz olmalıdır və belə ordu yaranır. İndi ordumuz Azərbaycan
torpaqlarının keşiyində, müdafiəsində durubdur. Ordumuz işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad
edilməsi üçün, lazım gələrsə hər zaman döyüşə hazır olmalıdır. Bunların hamısını təmin etmək üçün
gənclərimiz sağlam olmalı, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmalıdırlar.
Görürsünüz, bədən tərbiyəsi, idman həyatımızın, demək olar, bütün tərəflərini, istiqamətlərini əhatə edir.
İdman, bədən tərbiyəsi nə qədər mühüm bir sahə, nə qədər gözəl işdir. Bədən tərbiyəsi, idman insana fiziki
hazırlıq verir, insanı fiziki cəhətdən möhkəmləndirir, ona gözəllik verir. Arzumuz da budur. Şəxsən mənim
daim arzum odur ki, Azərbaycan milləti, hər bir azərbaycanlı fiziki cəhətdən güclü, sağlam olsun, gözəl, ağıllı,
şüurlu olsun. Biz belə gənc nəsil hazırlamalıyıq, belə gənc nəslin hazırlanması üçün bütün imkanlarımızdan
istifadə etməliyik. Bu imkanlardan biri də bədən tərbiyəsi, idmandır.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, idmanla məşğul olan bütün təşkilatlar qarşılarında duran
vəzifələrin nə qədər məsuliyyətli, şərəfli olduğunu dərk edirlər. Əminəm ki, onlar indiyə qədər olduğu kimi
bundan sonra da öz peşələrinə, işlərinə, xalqımıza, vətənimizə sadiq olacaqlar. Bu əlamətdar hadisələr
münasibətilə sizi bir daha təbrik edir, cansağlığı, səadət arzulayır, Azərbaycanda bədən tərbiyəsinin, idmanın
inkişafı yolunda sizə uğurlar diləyirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN YARADILMASININ 5-ci
İLDÖNÜMÜNƏ VƏ GÖMRÜK ƏMƏKDAŞLARININ PEŞƏ BAYRAMI GÜNÜNƏ HƏSR
EDİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQİ
Şəhriyar adına mədəniyyət mərkəzi
30 yanvar 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar! Hörmətli qonaqlar!
Gömrük xidmətinin işçiləri!
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının gömrük xidmətinin, gömrük təşkilatının yaranmasının beşinci
ildönümü münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, ölkəmiz üçün əhəmiyyətli, çox vacib olan işinizdə sizə
uğurlar arzulayıram.
Gömrük xidməti ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycanda yaranmış yeni dövlət
strukturlarından biridir. Doğrudur, Azərbaycanın gömrük işi sahəsində müəyyən tarixi var, o barədə burada
deyildi. Ancaq Azərbaycan müstəqil dövlət olmadığı dövrdə – XIX əsrdə də, XX əsrdə də bir sərhəd məntəqəsi
kimi müəyyən gömrük idarələri bu ərazidə yerləşibsə də, Azərbaycanın özünün gömrük xidməti olmayıbdır.
Azərbaycan Respublikası Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu zaman buradakı sərhəd məntəqələrində Sovetlər
İttifaqına mənsub olan gömrük xidməti orqanları var idi. Çünki idxal-ixrac bizim bu məntəqədə çox az
miqdarda olurdu və bunlar hamısı da Azərbaycan Respublikasının bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı deyildi. Ona
görə də Azərbaycanda həqiqi gömrük xidmətinin, gömrük işinin, gömrük təşkilatının yaranması Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi ilə əlaqədardır. Bu da təbiidir, çünki hər bir müstəqil
dövlətin özünəməxsus, onun müstəqilliyini təmin edən və təşkil edən orqanları, strukturları olub, onlardan biri
də gömrük xidmətidir. Buna görə də gömrük xidmətinin Azərbaycanda bizim başqa sahələrə nisbətən yaşı
həqiqətən beş ildir. Çox gənc bir təşkilatdır, xidmət orqanıdır. Ancaq eyni zamanda Azərbaycanın həm iqtisadi,
həm siyasi cəhətdən dövlət müstəqilliyini təmin etmək, qorumaq, inkişaf etdirmək üçün gömrük xidməti çox
əhəmiyyətli, çox lazımlı təşkilatdır.
Gömrük xidmətinin üzərinə düşən vəzifələr haqqında burada danışıldı. Mən məmnunam ki, gömrük
təşkilatının nümayəndələri ? Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərov və digər şəxslər burada çıxış
edərkən gömrük xidmətinin əhəmiyyəti və vəzifələri haqqında doğru-düzgün anlayışları olduğunu nümayiş
etdirdilər. Bu, onu göstərir ki, siz, Gömrük Komitəsində çalışan Azərbaycan vətəndaşları öz vəzifələrinizin nə
qədər əhəmiyyətli, nə qədər məsuliyyətli olduğunu dərk edirsiniz. Bu, eyni zamanda əsas verir ki, siz bu
vəzifələri layiqincə yerinə yetirə bilərsiniz.
Həqiqətən, gömrük xidməti Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin qorunub saxlanması üçün çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə gedir, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatı ilə gündəngünə sıx inteqrasiya olmağa cəhdlər göstərir və bu sahədə artıq bizim nailiyyətlərimiz var. Azərbaycanda qəbul
olunmuş qanunlar, fərmanlar və sərəncamlar əsasında, onların nəticəsində idxal-ixrac, xarici ticarət
sərbəstləşdirilibdir. Azərbaycanda xarici investisiyaların artmasını biz bütün vasitələrlə həvəsləndiririk və bunun
üçün geniş şərait yaradırıq. Azərbaycan iqtisadiyyatının xarici ticarət vasitəsilə dünya iqtisadiyyatı ilə daha da
sıx bağlanması üçün lazımi tədbirlər həyata keçiririk. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində gömrük xidmətinin
xüsusi rolu var. Gömrük xidməti xüsusi yer tutur. Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyatın inkişaf etməsi üçün son
illər görülən tədbirlər artıq öz nəticəsini verir. Sahibkarlıq, təşəbbüskarlıq və hər bir sahibkarın iqtisadi fəaliyyət
göstərməsi üçün bütün ölkələrlə əlaqə saxlamasına şərait yaratmaq – bunlar hamısı Azərbaycanın bugünkü
iqtisadi həyatının mənzərəsidir. Bu iqtisadi mənzərənin yaranması və gündən-günə inkişaf etməsi üçün,
şübhəsiz ki, bizim başqa dövlət orqanları ilə yanaşı, onlarla birlikdə gömrük xidməti də çox iş görür və çox iş
görməlidir. Bir də deyirəm, onun üzərinə çox böyük, mühüm vəzifələr düşür.
Bu beş il müddətində Azərbaycanda gömrük xidməti təşkil edilibdir. Ancaq bu beş illik yol da həmişə
uğurlu olmayıbdır. Mən bu gün artıq əldə olunan iqtisadi göstəricilər əsasında deyə bilərəm ki, həm
Azərbaycanın dövlət mənafelərini qorumaq üçün, daxili bazarı qorumaq üçün, həm də Azərbaycanın
iqtisadiyyatına gömrük xidmətinin verdiyi fayda üçün gömrük xidmətinin fəaliyyəti, demək olar ki, son iki ildə
qənaətbəxş hesab edilə bilər. Gömrük xidmətinin beş yaşı olmasına baxmayaraq, bu beş il müddətində keçilən
yol çox mürəkkəb və çətin olubdur. Bu, şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasında, onun həyatında cürbəcür
dəyişikliklərlə, gedən proseslərlə əlaqədar olubdur. Amma eyni zamanda gömrük təşkilatının özü təşkil
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olunduğu gündən işinin yaxşı qurulmaması səbəbindən ilk illərdə gömrük xidmətinin Azərbaycana həm iqtisadi,
həm dövlətçilik nöqteyi-nəzərindən faydası çox az olubdur. 1995-ci ilin yanvar ayında gömrük xidmətində ciddi
nöqsanlar mövcud olduğuna görə və onlar dözülməz olduğuna görə mən gömrük xidmətinin işini ciddi
müzakirə etdim, çox qəti qərarlar çıxartdım. Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi dəyişdirildi və bu ciddi tədbirlərin
və tələblərin nəticəsində 1995-ci ildə, 1996-cı ildə Gömrük Komitəsi tərəfindən görülən işlər artıq gömrük
təşkilatının Azərbaycanda özünəməxsus yer tutmasını nümayiş etdirir.
Burada rəqəmlər gətirildi. Həqiqətən, bu rəqəmlər çox maraqlıdır. Çünki əgər 1994-cü ildə Azərbaycanda
idxal-ixrac 1 milyard 140 milyon Amerika dolları həcmində olubsa və gömrük xidmətindən gələn rüsum cəmisi
16, ya 17 milyard manat olubsa, 1995-ci ildə idxal-ixrad təxminən o qədər, bəlkə bir az da ondan az olub, ancaq
gömrük xidmətindən dövlət büdcəsinə gələn vergi 65 milyard manat olubsa, 1996-cı ildə idxal-ixrac artıb, –
bunun özü də müsbət göstəricidir, – 1 milyard 600 milyon, yaxud 1 milyard 700 milyon dollar səviyyəsinə gəlib
çatıbdır. Ancaq bu idxal-ixrac əməliyyatlarından gömrük rüsumu, gömrük vergisi 272, yaxud 273 milyard
manata gəlib çatıbdır, 1995-ci ilə nisbətən 4 dəfə artıbdır. Əgər 1995-ci ilə nisbətən 1996-cı ildə idxal-ixrac bir
dəfə yarım artıbsa, gömrük xidmətindən büdcəyə gələn gəlir 4 dəfə artıbdır. Şübhəsiz ki, bu, təqdirəlayiq haldır.
Bu, bir tərəfdən respublikamızın gömrük xidmətinin nə qədər böyük imkanlara malik olduğunu göstərir, ikinci
tərəfdən də bu imkanlardan səmərəli istifadə olunmasını göstərir. Ancaq bunlar da hələ son hədd deyil.
Mən 1995-ci və 1996-cı illərdə əldə olunan nailiyyətlərə müsbət qiymət verərək, eyni zamanda bildirmək
istəyirəm ki, bu heç də hələ Azərbaycan Respublikasının iqtisadi potensialının, idxal-ixrac əməliyyatlarının və
bütün bunların hamısından gömrük xidmətinin səmərəli istifadə etməsinin son həddi deyil. Hesab edirəm ki, bu
göstəricilər sizi, respublikamızın gömrük təşkilatını, gömrük işçilərini 1997-ci ildə daha da yaxşı işləməyə sövq
etməlidir. Qarşınızda duran vəzifələri artıqlaması ilə yerinə yetirməlisiniz. Dövlət büdcəsində 1997-ci ildə
gömrük vergisindən büdcəyə gələn gəlir 403 milyard manat həcmində nəzərdə tutulubdur. Mən ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, 1995-1996-cı illərdə, xüsusən 1996-cı ildə olduğu kimi bu rəqəm də
artıqlaması ilə yerinə yetiriləcəkdir.
Bunun üçün Azərbaycanın gömrük təşkilatının imkanları var. Bu imkanlar da, şübhəsiz ki, bizim iqtisadi
siyasətdə apardığımız işlərlə bağlıdır. Yəni gömrük rüsumu, gömrük vergisi göydən düşmür. Gömrük birbaşa
Azərbaycan Respublikasının xarici ticarəti ilə, idxal-ixrac əməliyyatları ilə sıx bağlıdır. Bizim planlarımız,
nəzərdə tutduğumuz işlər onu göstərir ki, 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf
edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının bütün ölkələrlə ticarət əlaqələri genişlənəcəkdir, idxal-ixrac
əməliyyatları artacaqdır. Buna görə də gömrük xidmətinin fəaliyyətindən gələn gəlirlər də planda nəzərdə
tutulmuş rəqəmlərdən artıq olmalıdır.
Beləliklə, beş il müddətində sizin keçdiyiniz yol bir tərəfdən ilk illərdə çox qüsurlu olubdur, ancaq son iki
ildə müsbət nəticələr veribdir. Ümumən götürsək, bu müsbət nəticələri mən gömrük xidmətinin fəaliyyətində
yalnız və yalnız ilk addımlar hesab edirəm. Hesab edirəm ki, sizin qarşınızda, Azərbaycan gömrük təşkilatının,
Gömrük Komitəsinin qarşısında duran vəzifələr çox böyükdür və siz bu vəzifələri yerinə yetirməyə özünüzü
səfərbər etməlisiniz. Gömrük xidmətinin vəzifəsi təkcə iqtisadi xarakter daşımır, yəni gömrük xidməti
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunması üçün lazım olan bir təşkilat kimi eyni zamanda başqa
funksiyalar da daşıyır. Bu funksiyaların hamısını siz layiqincə yerinə yetirməlisiniz. Respublikamızın daxili
bazarını qorumaq üçün ? bu isə birbaşa idxal-ixrac əməliyyatları ilə bağlıdır, – və respublikamızdan çıxan
malların Azərbaycan iqtisadiyyatına zərər vurmaması üçün gömrük xidməti öz nəzarətini daha da
gücləndirməlidir, öz fəaliyyətini artırmalıdır.
Bu sahədə sizin çox böyük imkanlarınız var və bu baxımdan, mən bir də qeyd edirəm, sizin əldə etdiyiniz
nailiyyətləri qiymətləndirərək hesab edirəm ki, işinizdə çox qüsurlar da var. Qüsurlar da ondan ibarətdir ki,
gömrük rüsumundan yayınma halları az deyil. Siz burada valyutanın qeyri-qanuni keçirilməsinin tutulması,
yaxud narkotik maddələrin və ya başqa malların tutulması haqqında bir neçə rəqəm gətirdiniz. Mən hesab
edirəm ki, respublikamızın sərhədlərindən xaricə və xaricdən Azərbaycana qeyri-qanuni keçirilən əməliyyatlar
sizin bu rəqəmlərinizdən xeyli çoxdur.
Bizə bu barədə çox siqnallar gəlir, ictimaiyyət arasında bu barədə çox danışıqlar gedir və onlar da əsassız
deyil. Ona görə də gömrük işçilərinin qanun-qaydaya riayət etməsi, Azərbaycanın qanunlarının sözsüz həyata
keçirilməsini təmin etməsi, öz peşəsinə, öz dövlətinə sadiq olması sizin işinizin əsas şərtləridir. Təəssüflər olsun
ki, sizin gömrük işçilərinin öz vəzifələrindən sui-istifadə etməsi halları, dövlət mənafeyini qorumayaraq öz
mənafeyinə, şübhəsiz ki, qeyri-qanuni yolla sərvət əldə etməyə çalışması halları da var və bunlar sizə məlumdur.
Bunlarla kəskin mübarizə aparmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, əgər bütün gömrük məntəqələrində, gömrük
orqanlarında işlərin hamısı qanunun yüksək tələblərinə uyğun olsaydı, birinci növbədə gömrük xidmətindən
gələn gəlir 1996-cı ildə əldə etdiyiniz yüksək göstəricilərdən də xeyli artıq olardı, eyni zamanda respublikamızın
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iqtisadiyyatına zərər vuran hallar olmazdı, yaxud da az olardı. İndi, bu bayram günü konkret faktlar gətirib sizin
əhval-ruhiyyənizi pozmaq istəmirəm. Ancaq güman edirəm ki, mənim ümumi şəkildə dediyim fikirlərdən siz
özünüz üçün nəticə çıxaracaqsınız.
Biz Gömrük Komitəsinin, gömrük xidmətinin, gömrük təşkilatlarının son iki ildə gördüyü işlərə müsbət
qiymət veririk. Amma eyni zamanda sizin işinizdə ciddi nöqsanların, qüsurların olmasını da qeyd edirik və mən
sizdən tələb edirəm ki, bu nöqsanları, qüsurları aradan qaldırmaq üçün 1997-ci ildə səmərəli tədbirlər həyata
keçirəsiniz, lazımi nəticələr əldə edəsiniz. Bir daha qeyd edirəm, nöqsanlarınız da var, qüsurlarınız da var və
gömrük xidmətini daha da yüksək göstəricilər səviyyəsinə qaldırmaq üçün böyük imkanlarınız da var. Bunları
siz bilirsiniz. Amma siz indi bilməlisiniz ki, biz də bilirik, şəxsən mən də bilirəm. Ona görə də mən bu tələbləri
sizin qarşınızda qoyuram.
Respublikamıza xarici ölkələrdən gizli yolla, yəni sərhədlərdən, gömrük məntəqələrindən keçən
qaçaqmalçılıqla, ümumiyyətlə, qaçaqmalçılıqla mübarizə aparmaq lazımdır. Qaçaqmalçılıqla mübarizə gömrük
təşkilatının əsas vəzifəsidir. Sizin gətirdiyiniz o rəqəmlər onu göstərmir ki, Azərbaycanın sərhədlərində
qaçaqmalçılıq ancaq o dərəcədədir. Xeyr, ondan çox-çox yüksək dərəcədədir. Siz onların az bir hissəsinin
qarşısını ala bilmisiniz, çox hissəsinin qarşısını ala bilməmisiniz. Buna görə də qaçaqmalçılıqla mübarizə sizin
qarşınızda duran əsas vəzifələrdən biridir. Qaçaqmalçılıq adi bir cinayət deyil. O, Azərbaycanın müstəqilliyinə
iqtisadi cəhətdən zərbə vuran hallardan biridir. Ancaq qaçaqmalçılığın da bir neçə növü var. Bir var ki,
qaçaqmalçılıq yolu ilə gömrük rüsumundan gizlətmək üçün mal keçirir, yaxud valyuta keçirirlər, amma bir də
var ki, qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik maddələr keçirir, silahlar keçirir və cinayət məqsədi ilə istifadə olunması
üçün başqa ləvazimatlar keçirirlər. Siz bu sahədə çox cavabdehsiniz.
Şübhəsiz ki, bizim Sərhəd Qoşunları ilə birlikdə, başqa hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə. Ancaq
bütün malların keçirilməsinə birbaşa nəzarət edən orqan, bütün başqa orqanlardan fərqli olaraq, gömrük
orqanlarıdır, gömrük xidmətidir. Ona görə bunu birinci növbədə biz sizdən tələb edirik.
Qeyri-qanuni, yəni qaçaqmalçılıq yolu ilə baş vermiş hər bir hadisə birinci növbədə Azərbaycanın
iqtisadiyyatına zərbə vurur. Qaçaqmalçılıq yolu ilə o dediyim cinayət üçün istifadə olunan silahlar, narkotiklər
və başqa ləvazimatlar isə təkcə iqtisadi zərbə deyil, Azərbaycanın daxilində cinayətkarlığı artırmaq,
narkomaniya xəstəliyini artırmaq, narkotik maddələrin gizli surətdə, cinayətkarcasına satılmasına şərait
yaratmaqdır. Bir də ki, bizim ölkəmiz Cənubla Şimal, Şərqlə Qərb arasında olan bir ölkədir. Ona görə də bizim
sərhədlərimizdən, ölkəmizin ərazisindən gedən yollar təkcə Azərbaycanın idxal-ixracı deyil. Ölkəmizin
ərazisindən Şərqdən Qərbə, Cənubdan Şimala və əks istiqamətdə də mallar keçirilir. Biz burada da
qaçaqmalçılığın bütün növlərinin qarşısını almalıyıq. Xüsusən, narkotik maddələrin, silah-sursatın və cinayət
törətmək üçün istifadə olunan başqa ? malların, ləvazimatların tranzit vasitəsilə Azərbaycandan keçirilməsinin
qarşısını almalıyıq. Bu da gömrük təşkilatının qarşısında duran vəzifədir, onun üzərinə düşən məsuliyyətdir.
Bunların hamısını həyata keçirmək üçün siz öz peşənizi daha yaxşı mənimsəməlisiniz. Beş il müddətində
sizin əldə etdiyiniz nailiyyətlər şübhəsizdir, təqdirəlayiqdir. Ancaq gömrük xidmətinin inkişaf etmiş dünya
dövlətlərinin gömrük xidməti səviyyəsinə çatması üçün çox iş görmək lazımdır. Sadəcə beş ildə buna nail olmaq
mümkün deyil. Çünki müddət azdır, vaxt azdır. Amma eyni zamanda bu beş il müddətində də bizim daxilimizdə
o qədər qarmaqarışıqlıq olubdur, o qədər cürbəcür cinayətkar hərəkətlər olubdur ki, bunlar imkan verməyibdir.
Ona görə də dünya təcrübəsini mənimsəmək, inkişaf etmiş ölkələrin gömrük xidmətləri ilə sıx əlaqə qurmaq,
onların təcrübəsindən istifadə etmək və gömrük peşəsindən istifadə etmək və gömrük peşəsini Azərbaycanda
köklü surətdə yaratmaq və inkişaf etdirmək – bu sizin qarşınızda duran ən böyük vəzifələrdən biridir.
Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi daim yaşayacaq. Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və
inkişaf etdirmək bütün istiqamətlərdə aparılan tədbirlər nəticəsində ola bilər. Bu istiqamətlərdən biri də yüksək
səviyyəli gömrük xidmətinin yaranmasıdır. Onun üçün, bir daha qeyd edirəm, siz dünya təcrübəsindən istifadə
etməlisiniz. Yəni elə hesab etməyin ki, siz artıq hər şeyə nail olmusunuz. Bizim Azərbaycanda nə gömrük
məktəbi olubdur, nə gömrük universiteti olubdur, nə də gömrük akademiyası olubdur.
Gömrük işçilərinin əksəriyyəti, şübhəsiz cürbəcür ixtisaslar alıbdır. Amma sırf gömrük ixtisası üzrə təhsil
alan adamlar, ola bilər ki, çox azdır. Ona görə də siz bu təhsili də işləyə-işləyə almalısınız. Yəni işləyə-işləyə
gərək gömrük elminin və gömrük biliklərinin mənimsənilməsi sahəsində özünüzü təhsilləndirəsiniz,
təkmilləşdirmək, onlara xüsusi gömrük təhsili vermək, onların təcrübəsini artırmaq üçün gərək bir illik, iki illik,
üç illik planı olsun və onun əsasında siz təhsil işi aparmalısınız. Bu, sizin sahəyə başqa sahələrə nisbətən ən çox
lazımdır. Çünki keçmişdə, Sovetlər İttifaqı dövründə bizim bütün sahələrdə xüsusi təhsil məktəblərimiz olubdur.
Amma gömrük sahəsində xüsusi təhsil məktəblərimiz olmayıbdır. Ona görə də siz bunu etməlisiniz.
Siz dünyanın gömrük təşkilatına daxil olmusunuz. Bu, çox yaxşıdır. Bundan səmərəli istifadə etmək
lazımdır. Ancaq orada üzvlüklə, yaxud da ki, onların ayrı-ayrı toplantılarında iştirak etməklə kifayətlənmək
85

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

olmaz. Siz gərək çalışasınız ki, dünya gömrük təşkilatının bütün imkanlarından istifadə edib Azərbaycan
gömrük işçilərinin bilik səviyyəsini artırasınız.
Şübhəsiz ki, gömrük xidmətinin maddi-texniki bazası da inkişaf etməlidir. Son illərdə biz bu sahədə sizə
müəyyən imkanlar yaratmışıq. Bilirsiniz ki, müəyyən sərəncamla gömrük xidmətindən alınan vəsaitin 60 faizini
biz sizin özünüzdə istifadə edib gömrük işinin maddi-texniki bazasını inkişaf etdirməyə yönəltmək üçün sizə
imkanlar vermişik. Bundan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Həqiqi gömrük işini təşkil etmək üçün iki əsas şərt
lazımdır. Birincisi, gömrük işçisi gərək bilikli olsun, öz peşəsini yaxşı mənimsəmiş adam olsun, mənəviyyatca
təmiz olsun, öz işinə sadiq olsun, Vətəninə, ölkəsinə sadiq olsun, müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının
möhkəmləndirilməsinə sadiq olsun. İkinci tərəfdən, gərək onun təcrübəsi ilə, biliyi ilə yanaşı, maddi-texniki
bazası, müasir texnikası, ləvazimatları olsun. Bunları yaratmaq lazımdır. Bu da sizin vəzifənizdir. Hesab edirəm
ki, 1997-ci ildə gömrük məntəqələrinin, bütün gömrük xidmətlərinin, gömrük təşkilatlarının maddi-texniki
bazasının yaranması, bütün gömrük məntəqələrinin dünya standartlarına uyğun texnika ilə, ləvazimatla,
cihazlarla təchiz olunması işini siz ya başa çatdırmalısınız, yaxud da bu sahədə yüksək bir səviyyəyə
çatmalısınız.
Ancaq bunların hamısı ilə birlikdə gömrük işçiləri bilməlidirlər ki, onlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin
çox mühüm, vacib bir sahəsində işləyirlər. Özünü bu peşəyə həsr edən insanlar maddi maraq, yaxud da ki,
qeyri-qanuni yolla gəlir əldə etmək məqsədi daşımamalıdırlar. Təəssüf ki, Azərbaycanda gömrük təşkilatı
yaranan kimi belə qeyri-sağlam meyllər çox meydana çıxdı. Mənim xatirimdədir, 1992-ci ildə gömrük təşkilatı
yaranan kimi insanların, gənclərin və başqalarının çoxu bu təşkilatda işləməyə çalışırdı. Mənim xatirimə gəlir,
70-ci illərdə gənclərin çoxu çalışırdı ki, hüquq-mühafizə orqanlarına getsinlər. Ona görə yox ki, bəziləri onu çox
sevirdilər. Hesab edirdilər ki, orada daha çox gəlir əldə edə bilərlər. Şübhəsiz ki, qeyri-qanuni yolla. Belə bir
meyl, belə hərəkətlər, əhval-ruhiyyə bu gömrük təşkilatı yaranan kimi də meydana çıxdı. Bunların hamısı ilə
mübarizə aparmaq lazımdır.
Hər peşəyə gələn insan gərək birinci, peşəni sevsin, özünü peşəyə həsr etsin və o peşənin öz daxili
mənəviyyatına uyğun olduğunu dərk edərək işləsin. Hər peşəyə, o cümlədən gömrük xidməti peşəsinə başqa
məqsədlərlə gələn adamlar bu orqanın daimi işçisi ola bilməzlər və onlar, şübhəsiz ki, bu orqana və dövlətə
mənfəət gətirə bilməzlər. Ona görə bütün dövlət orqanlarından tələb olunan prinsiplər – mənəvi təmizlik,
mənəvi saflıq, dövlətin qanunlarına riayət etmək, öz işinə sədaqət – bunlar hamısı gömrük xidmətində çalışan
işçilər üçün də olan tələblərdir, onların müvəffəqiyyətlə işləməsi üçün əsas prinsiplərdir və siz bu prinsiplərin
gömrük təşkilatının, Gömrük Komitəsinin hər bir özəyində bərqərar olunmasını təmin etməlisiniz.
Bizim arzumuz, istəyimiz odur ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının bütün dövlət orqanları
Azərbaycanın dövlətçiliyini möhkəmləndirmək üçün öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirsinlər və Azərbaycan
demokratik, hüquqi bir dövlət kimi, mənəvi dəyərlərə sadiq olan bir ölkə kimi Dünya Birliyində öz layiqli yerini
tutsun. Hamı bu iş üçün çalışmalıdır. Amma gömrük xidmətində olan adamlar ön cərgədədir, ön sıradadır.
Çünki bizim ölkəmizə daxil olan hər bir şəxs, hansı məqsədlə gəlirsə-gəlsin, ilk növbədə gömrüklə rastlaşır.
Gömrük işçiləri qanun-qayda ilə hərəkət edərlərsə, onlar ölkəmizə gələn xarici vətəndaşlarda ilk müsbət
təəssürat yaradarlar. Əksinə olduğu halda isə, şübhəsiz ki, mənfi təəssürat yaranır. Bunların, hamısını siz öz
işinizdə nəzərə almalısınız.
Mən bir daha qeyd edirəm ki, 1995-96-cı illərdə əldə etdiyiniz nailiyyətlər 1997-ci ildə və gələcək illərdə
sizin daha da yaxşı işləməyiniz üçün əsas yaradıbdır. Bundan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın gömrük işçiləri, Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan dövlətçiliyinin
müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf etməsinə öz xidmətlərini bundan sonra da göstərəcəkdir. Bu şərəfli
vəzifələrin yerinə yetirilməsində sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun!
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AZƏRBAYCAN ELMLƏR AKADEMİYASININ RƏHBƏRLİYİ, HƏQİQİ VƏ MÜXBİR
ÜZVLƏRİ, İNSTİTUT DİREKTORLARI VƏ APARICI ALİMLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
31 yanvar 1997-ci il
Hörmətli alimlər, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və sizinlə bugünkü görüşümdən çox məmnun
olduğumu bildirirəm.
Sizinlə son illər, mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçiləndən sonra ayrı-ayrı toplantılarda,
yığıncaqlarda, mərasimlərdə görüşmüşük. Ancaq bu gün mən sizi bu görüşə dəvət edərkən Elmlər
Akademiyasının rəhbərliyi ilə, aparıcı alimlərlə, akademiyanın həqiqi üzvləri, müxbir üzvləri, institut
direktorları ilə görüşüb, akademiyanın işi ilə əlaqədar bəzi məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparmaq
məqsədi daşıyıram. Buna böyük ehtiyac var. Mən çoxdan belə bir görüşə həm sizin üçün, həm də mənim üçün
ehtiyac olduğunu düşünürdüm və belə bir görüşü planlaşdırırdım. Təəssüflər olsun ki, bir çox başqa məsələlər
vaxtı aldığına görə bu görüş müəyyən qədər gecikibdir. Amma geciksə də, bu gün görüşüb, söhbət edib, fikir
mübadiləsi aparıb akademiyanın işləri ilə daha da yaxından tanış olaraq akademiyanın işlərini gücləndirmək
üçün lazımi tədbirlər görmək imkanımız var.
Siz bilirsiniz ki, Elmlər Akademiyasına keçmiş illərdə də və son illərdə də mənim daim hörmətim və
diqqətim, qayğım olmuşdur. Ancaq hesab edirəm ki, bizim elmimizə, xüsusən Elmlər Akademiyasına qayğı,
diqqət daha da artıq olmalıdır.
Respublikamız keçid dövrünü yaşayır. Dövlət müstəqilliyinin beşinci ili başa çatıbdır. Bu beş il
müddətində ölkəmizin həyatında baş vermiş hadisələr, gedən proseslər, dəyişikliklər sizə yaxşı məlumdur. Bu
dəyişikliklər sırasında Elmlər Akademiyasının da işində müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlmişdir və bütün
sahələrdə olduğu kimi, bir çox çətinliklər, problemlər də meydana çıxmışdır və çox qüsurlar, nöqsanlar da
mövcuddur.
Ancaq ümumi çətinliklər nə qədər çox olsa da, biz elmə təhsilə daim qayğı göstərməliyik və elmin
inkişafı üçün mövcud imkanlardan daha da çox istifadə etməliyik.
XX əsr sona çatır. XX əsrdə Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyətlərindən biri ölkəmizdə elmin,
təhsilin sürətlə inkişaf etməsidir. Biz tarixi keçmişimiz haqqında söhbət açanda tarixin bütün mərhələlərində
Azərbaycan xalqının görkəmli elm xadimləri haqqında qürur hissi ilə danışırıq və bu, xalqımızın nə qədər
istedadlı olduğunu nümayiş etdirir. Biz bununla daim fəxr edirik. Ancaq eyni zamanda o da həqiqətdir ki,
ölkəmizdə – Azərbaycanda elm XX əsrdə çox sürətlə inkişaf etmişdir. XX əsrdə Azərbaycanda xalqın
təhsillənməsi, yüksək təhsil ocaqlarının, institutların yaranması, xalqın təhsilə cəlb olunması, elmi tədqiqat
institutlarının yaranması, elmi tədqiqat işlərinin təşkil olunması və bunların nəticəsində 50 il bundan öncə
Azərbaycanda ilk dəfə Elmlər Akademiyasının yaranması – bunların hamısı XX əsrdə Azərbaycanda elmin
sürətlə inkişafını nümayiş etdirən faktlardır.
Bunlar bizim milli sərvətimizdir, biz bu nailiyyətlərlə fəxr edirik və yaranmış elmi potensialı qorumalı,
saxlamalı, ondan indi və gələcəkdə də müstəqil Azərbaycanın inkişafı naminə daha səmərəli istifadə etməliyik.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə etməsi tarixi nailiyyətdir və bu, hər bir azərbaycanlı üçün ən
böyük xoşbəxtlikdir. Amma bu müstəqilliyi əldə edərkən nəyimiz vardı, nəyimiz yox idi – bunun da çox böyük
əhəmiyyəti var. Biz dövlət müstəqilliyini əldə edərkən müstəqil dövlət kimi yaşamaq üçün, demək olar, hər
şeyimiz var idi. O cümlədən böyük elmimiz var idi. Bizim bu böyük elmimiz Azərbaycanın istedadlı insanları,
alimləri tərəfindən, elmi tədqiqat institutları, təşkilatları, Elmlər Akademiyası tərəfindən, sahə institutları
tərəfindən yaranmış elmdir. Ona görə də Azərbaycanın güclü elmi potensialı haqqında həmişə böyük iftixar
hissi ilə danışarkən, şübhəsiz ki, birinci növbədə elmi nailiyyətlərimizi nəzərdə tuturuq və xüsusən Elmlər
Akademiyasının əldə etdiyi nailiyyətləri nəzərdə tuturuq.
Biz həmişə öz işlərimizdən narazı olmuşuq. Bu, təbiidir, çünki nailiyyətlər bizimdir, ancaq daha da çox
nailiyyətlər əldə etmək prinsipi həyatımızda bizi həmişə müşayiət edibdir. Bu gün də bu fikirlərlə, bu duyğularla
yaşayırıq. Ona görə də çox vaxt özümüz öz elmi nailiyyətlərimizi tənqid etmişik, bu gün də tənqid edirik – çox
imkanlarımızdan istifadə olunmasını da daim qeyd edirik, bunlar təbiidir. Ancaq eyni zamanda əldə olunan
nailiyyətləri də qiymətləndirməliyik, çünki bunlar hamısı göz qabağındadır.
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Bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasında Azərbaycan Elmlər Akademiyasının xidmətləri çox böyükdür.
Əlli il bundan öncə Elmlər Akademiyasının yaranması Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində mühüm bir hadisədir.
Ona görə də mən bir neçə dəfə bəyan etmişəm ki, biz Elmlər Akademiyasının yarım əsrlik yubileyini qeyd
etməliyik. Qeyd etməliyik ona görə yox ki, bizə bir bayram lazımdır: ona görə ki, həm xalqımıza, həm də
dünyaya bir daha nümayiş etdirək, sübut edək ki, xalqımız böyük istedada, elmi potensiala malikdir və bu
nailiyyətlərimiz də dünya elminə özünə görə müəyyən töhfələr veribdir.
Doğrudur, əllil illik yubileyin keçirilməsi gecikib, ancaq – bu gün mən sizinlə səmimi danışıram – bunun
gecikməsinin səbəbi daha çox sizin üzərinizə düşür, nəinki bizim. Çünki həyatımız indi o qədər gərgindir, işlər o
qədər çoxdur, hər gün yeni-yeni problemlər meydana çıxır, ona görə də nəzərdə tutulmuş bəzi tədbirlərin təxirə
salınması, vaxtında keçirilməsi təbiidir. Ancaq eyni zamanda təşəbbüs olanda və belə tədbirlərin keçirilməməsi
üçün cəhdlər çox göstəriləndə biz məcbur oluruq bəzi vacib məsələləri kənara qoyub onlarla məşğul olaq.
Təəssüf ki, belə təşəbbüs, cəhdlər Elmlər Akademiyasının rəhbərliyi tərəfindən göstərilməyibdir. Mən
dünən akademiyanın prezidenti Eldar Salayev ilə danışarkən ona bu barədə dedim. Dedim ki, mən demişdim
akademiyanın əlli illik yubileyini keçirmək lazımdır, sizin də borcunuz o idi ki, yaxamızdan tutaydınız ki, gəlin
bunu keçirək. Belə olsaydı, bu yubiley çoxdan, yəni bir il bundan öncə keçirilmiş olardı. Ancaq güman edirəm,
bunun o qədər əhəmiyyəti yoxdur ki, heç bir il gec, bir il tez keçirilsin. Mühüm odur ki, belə bir yubiley
mərasimini keçirmək zərurəti bu gün də var, onu keçirmək lazımdır və biz yubiley mərasimini mütləq
keçirəcəyik.
Ancaq iş təkcə yubiley keçirib akademiyanın əlli illik fəaliyyətinə, yaxud da ümumiyyətlə elmi
nailiyyətlərimizə qiymət verməkdən ibarət deyildir. Başlıca məqsəd əldə edilən nailiyyətlər əsasında elmi
bundan sonra daha sürətlə inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Aydındır ki, indi elmin istənilən səviyyədə yaşaması, inkişaf etməsi üçün tələb olunan şərait yoxdur.
Çünki son illər respublikamızın sosial-iqtisadi böhran dövrü keçirməsi, iqtisadi çətinliklər, Azərbaycanın uzun
müddət müharibə şəraitində olması, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın işğal edilməsi, bir
milyondan artıq vətəndaşımızın qaçqın vəziyyətinə düşməsi və cürbəcür başqa səbəblər iqtisadiyyatımızda çox
çətinliklər yaradıbdır. Bu çətinliklər təkcə bizim respublikamızda, ölkəmizdə deyil, keçmiş Sovetlər İttifaqına
mənsub olmuş digər respublikalarda, müstəqil dövlətlərdə də var. Ancaq bir tərəfdən Ermənistanın təcavüzü ilə
əlaqədar olaraq, digər tərəfdən son iki ildə Azərbaycanın Şimaldan nəqliyyat blokadasına alınması ilə əlaqədar
olaraq, – Çeçenistandakı hadisələrə və başqa səbəblərə görə, – bizim respublikamızda olan çətinliklər başqa
respublikalara nisbətən daha çoxdur. Bunlar hamısı indi bizim sosial-iqtisadi vəziyyətimizin istənilən səviyyədə
olmamasına gətirib çıxarıbdır. Ancaq bu çətinliklərə baxmayaraq, biz bütün mövcud imkanlardan istifadə edib
elmin inkişafını təmin etməliyik və Elmlər Akademiyasının işinin daha da səmərəli aparılması üçün lazımi
tədbirlər görməliyik. Bu tədbirləri də görürük.
Elmin inkişafı, akademiyanın səmərəli işləməsi üçün birinci növbədə maliyyə vəsaiti tələb olunur.
Keçmiş illərə nisbətən indi bu imkanlar azdır. Ancaq buna baxmayaraq, biz 1997-ci ildə Elmlər Akademiyasına
ayrılan vəsaiti xeyli artırmışıq. Məsələn, əgər 1996-cı ildə Elmlər Akademiyasına büdcədən 17 milyard manat
ayrılmışdısa, 1997-ci ildə 26 milyard manat nəzərdə tutulubdur. Güman edirəm ki, bu, yaxşı artımdır. Məlumdur
ki, bu akademiyanın bütün tələblərini ödəməyəcək, ancaq keçən ilə nisbətən artım çoxdur. Bəlkə də bizim
büdcənin həyata keçirilməsi zamanı, əgər sizin işləriniz səmərəli olsa bu, müəyyən qədər artırıla da bilər.
Məlumdur ki, elm sahəsində, xüsusən Elmlər Akademiyasında işləyənlərin, alimlərin, elmi işçilərin
məvacibi də azdır. Vaxtilə Elmlər Akademiyasının işçiləri, alimlər təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş Sovetlər
İttifaqında ən yüksək məvacib alırdılar. 50-ci, 60-cı illərdə məvaciblər artırılmışdı, sonralar da bu davam edirdi.
Sizin də xatirinizdədir, mənim də xatirimdədir ki, məsələn, 70-ci illərdə Elmi Tədqiqat İnstitutu direktorunun
məvacibi Azərbaycanda ən yüksək rəhbər vəzifələrdə olanların, – Mərkəzi Komitənin katibləri, Nazirlər Soveti
sədrinin müavinləri, – məvaciblərindən artıq idi. Elmi rütbəyə görə verilən məvacibi də – bəzi alimlərimiz həm
akademiyada, həm də başqa yerdə işləyirdilər – bunun üstünə gələndə alimlərimiz respublikanın ən yüksək
rəhbər vəzifəli şəxslərindən iki-üç dəfə çox pul alırdılar. Xatirimdədir, elə buna görə 60-cı illərdə Azərbaycanda
bir xəstəlik əmələ gəlmişdi – yəqin ki, bunu siz də xatırlaya bilərsiniz – partiya, sovet, dövlət işində işləyən çox
adamlar bununla yanaşı özlərinə mütləq elmi dərəcələr almaq istəyirdilər, namizədlik, doktorluq dissertasiyaları
hazırladılar. Hesab edirdilər ki, gələcək üçün lazımdır, sabah işdən çıxarılanda elmi dərəcələri var, gedib bundan
da çox məvacib alacaqlar.
Bunlar hamısı sizə məlumdur. Sizə məlumdur ki, mən 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçiləndən sonra
bu hallarla ciddi mübarizəyə başladım, dövlət, partiya işindəki şəxslərin belə məsələlərlə məşğul olmasının
qarşısını almağa çalışdım, hətta bəzi adamlar gizlin şəkildə belə işlər gördüklərinə görə cəzalandırıldılar.
Mən o vaxt yalnız və yalnız elmin zibillənməsinin qarşısını almaq istəyirdim. Çünki o insanlar
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vəzifələrindən sui-istifadə edirdilər. Şübhəsiz ki, özləri elmi əsər, yaxud dissertasiya yazmırdılar, kiməsə
yazdırır, müdafiə edirdilər. Bir tərəfdən lazımi elmi biliyi olmadığı halda elmi ad alır, ikinci tərəfdən də, öz
vəzifəsindən istifadə edirdilər. Mən o vaxt da bunun əleyhinə olmuşam, indi də əleyhinəyəm. Bu, mənim
mənəvi prinsipimdir. Ancaq bunu o mənada xatırlayıram ki, elm sahəsində – akademiyada, yaxud başqa elmi
tədqiqat institutlarında işləyən adamların məvacibi yüksək olduğuna görə bəzi vəzifəli şəxslər də bu yollara əl
atırdılar.
İndi də sizin məvacibiniz dövlət orqanlarında işləyən adamların məvaciblərindən az deyil, ancaq onlarınkı
da, sizinki də azdır, hamınınkı azdır. Bilirəm ki, bu da böyük çətinliklər yaradır. Bu, şəxsən məni narahat edir.
Ümumiyyətlə, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti, maddi vəziyyəti, o cümlədən, xüsusən bizim ziyalıların,
alimlərin maddi vəziyyəti məni narahat edir. Ona görə bu sahədə də çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq ki,
mövcud imkanlardan istifadə edək və sizin, yəni Elmlər Akademiyası işçilərinin məvacibini artıraq.
Mən bu sahədə ilk addımı atmışam – sizin Elmlər Akademiyasında çalışan bütün işçilərin məvacibinin 50
faiz artırılması haqqında bu gün qərar qəbul etmişəm. Bununla yanaşı, bizim görkəmli alimlərimiz – hansılar ki,
Elmlər Akademiyasının həqiqi, müxbir üzvləridir – şübhəsiz ki, seçilməlidirlər. Keçmişdə rütbə məvacibləri
olub, indi də var. Bu rütbə münasibətlərinin də xeyli artırılması haqqında qərar qəbul etmişəm. İndi
akademikliyə görə nə qədər alırsınız?
Yerdən: Əlli min manat.
Heydər Əliyev: Müxbir üzvü nə qədər alır?
Yerdən: İyirmi beş min manat.
Heydər Əliyev: Bunu on dəfə artırsam necə olar? (Alqışlar) On dəfə artırmışam. Sizin üçün daha da
sübutlu olmaq üçün istəyirəm ki, mənim imzaladığım sərəncam elan edilsin. Sərəncamı mən bu gün
imzalamışam. ("Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyası işçilərinin aylıq əmək haqlarının artırılması
haqqında" Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı oxundu).
Doğrudur, bəlkə bundan da çox olmalı idi, ancaq hesab edirəm ki, bu artım müəyyən qədər təsirli
olacaqdır. Təkcə akademiklər, yaxud da müxbir üzvlər üçün yox, bütün Elmlər Akademiyasında işləyənlər üçün
müəyyən qədər kömək olacaqdır. Ümidvaram ki, respublikanın iqtisadiyyatında 1997-ci ildə müəyyən
irəliləyişə nail olunacaq, bunun nəticəsində həm sizin, həm də ümumiyyətlə respublikamızdakı bütün insanların
maddi vəziyyətinin yaxşılaşması üçün yeni qərarlar qəbul etmək imkanı əldə edəcəyik.
Akademiyanın qarşısında duran vəzifələr çox böyükdür, işləriniz çoxdur. Bu gün mən bu barədə çox
geniş hesabat, yaxud məruzə dinləmək fikrində deyiləm və məsələlərə toxunmaq məqsədində deyiləm. Ancaq
bəzi məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparmaq olar.
Birincisi, mən bir daha bu fikrə qayıdıram, – hazırlaşıb yaxın vaxtlarda Elmlər Akademiyasının əlli illik
yubileyini qeyd etmək lazımdır. Bu barədə sizdən konkret təkliflər gözləyəcəyəm, mənim aparatım bu haqda
göstərişimi alıbdır. İş proqramımıza uyğun olaraq münasib vaxt tapılacaq və bu yubileyi geniş və təntənəli qeyd
edəcəyik.
Mən xatırlayıram, 22 il bundan əvvəl – 1975-ci ildə biz Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 30 illik
yubileyini qeyd edirdik. O vaxtlar Sovetlər İttifaqı, yəni Rusiya Elmlər Akademiyasının 250 illik yubileyi qeyd
olunurdu. Həmin dövrdə Elmlər Akademiyası "Xalqlar Dostluğu" ordeni ilə təltif edilmişdi. Təntənəli bir iclas
keçirdik. O iclasdakı nitqim də mənim xatirimdədir. Akademiyanın işçilərinin çoxu təltif olundu. O zaman biz
respublika akademiyasının 30 illiyi haqqında söhbət aparırdıq. İndi isə 50 illik yubileyindən bəhs edirik. Ondan
fərqli olaraq indi bu akademiya müstəqil Azərbaycan dövlətinin akademiyasıdır. Müstəqil dövlət kimi biz öz
milli akademiyamızın yubileyini keçirəcəyik. Mən çox məmnunam ki, biz akademiyanın yaranmasının
yubileyini 22 il bundan əvvəl də bir yerdə keçirmişik. İndi, illər keçəndən sonra yenə də bir yerdəyik və bu
tarixi hadisəni bir yerdə qeyd edəcəyik.
O vaxtlar akademiya çox problemlərlə məşğul olurdu. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, istəyirdik Sovet
İttifaqının akademiyasındakı bütün istiqamətlərdə biz də işləyək, özümüzü göstərək. Biz o vaxtlar da
düşünürdük ki, bu o qədər də düzgün siyasət deyil. Çünki Sovetlər İttifaqının akademiyası bütün ölkəni əhatə
edirdi və şübhəsiz ki, elmin bütün sahələrində səmərəli iş aparırdı və buna da imkan vardı. Amma
Azərbaycanda, nisbətən böyük olmayan bir respublikada bütün sahələri əhatə etmək mümkün deyildi. Belə hal
təkcə bizim respublikamıza aid deyildi, hər bir müttəfiq respublikanın akademiyası Sovet İttifaqı akademiyası
kimi olmaq istəyirdi. Beləliklə də, qüvvələr, vəsait dağılırdı, çox şeyləri əhatə etməklə işlərin də çoxu bəzən
yarımçıq qalırdı.
İndi Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanın Elmlər Akademiyası dövlət elmlər akademiyasıdır.
Bizim akademiyamızın gərək strategiyası olsun, akademiya gərək özü işini bu strategiya əsasında qursun. Bu
strategiyanı da gərək siz respublikamızın həm elmi tədqiqat sahəsindəki imkanları əsasında qurasınız, həm də
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elmi tədqiqat işlərinin nəticəsinə görə respublikamıza lazım olan sahələri əhatə etməyə çalışasınız. Elm elə bir
şey deyil ki, gəlib bir yerdə zavod tikəsən, başqa yerlərdən ona xammal, yaxud cihazlar gətirəsən, orada texnika
qurasan və nəsə istehsal edəsən.
Elmi inkişaf etdirmək üçün gərək elmi kadrlar olsun. Bu, bizdə var. Hansı sahədə hansı kadrlarımız var?
Bu, əsas amillərdən biridir. İkinci amil hansı sahənin respublikamızın iqtisadiyyatının, sosial həyatının,
tariximizin, mədəniyyətimizin inkişafı üçün elmi tədqiqat nöqteyi-nəzərindən daha lazımlı olması ilə bağlıdır.
Ola bilər, elə sahələr var ki, o respublikamız üçün bu gün bəlkə o qədər də bilavasitə lazım deyil. Amma
imkanlar varsa ki, biz bu sahədə dünya elminə hansısa bir yenilik gətirə bilərik, şübhəsiz, bunlar nəzərə
alınmalıdır. Mən hamısını əhatə etmək fikrində deyiləm. Mənim dediyim bu sözlərdən istifadə edib siz özünüz
konkret strateji prinsiplər yarada bilərsiniz. Bunların əsasında Azərbaycan elminin inkişafının strategiyası
yaranmalıdır. Bu strategiyanın həyata keçirilməsi üçün, tutaq ki, 5-10 il vaxt olmalıdır, bunun əsasında iş
görülməlidir. Həmin işləri həyata keçirmək üçün hansı vəsait lazımdır, bunu haradan əldə etmək olar? Bunu
dövlət büdcəsindən almaq, yaxud başqa ölkələrlə inteqrasiya, başqa elmi mərkəzlərlə əlaqə nəticəsində əldə
etmək olar? İndi belə imkanlar çoxdur. Keçmişdə, biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən yalnız bu ittifaq
çərçivəsində hərəkət edə bilərdiksə, indi bütün dünya ilə əlaqə qururuq və qura bilirik.
Əgər biz iqtisadiyyatı elmi nöqteyi-nəzərdən inkişaf etdirmək, xüsusən Azərbaycanın iqtisadi
potensialından, ölkəmizin təbii sərvətlərindən istifadə etmək üçün dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyaya
gedirdiksə, demək, burada da baxmaq lazımdır ki, elmin bəzi sahələrini inkişaf etdirməkdən ötrü hansı elmi
mərkəzlərlə, yaxud hansı böyük şirkətlərlə əlaqə qurmaq və onlardan müəyyən maliyyə vəsaiti əldə edib bu
işləri aparmaq olar. Ona görə də sizin indiki iş planınız, elmi strategiyanız gələcəkdə o keçmiş işlərdən
tamamilə fərqli olmalıdır.
İndi ümumiyyətlə, qüsurlarımızdan biri ondan ibarətdir ki, çalışırıq keçmişdə necə olub, onu təkrar edək.
Təsadüfi deyil ki, müxtəlif sahələrdə işləyən insanlarımızın əksəriyyətindən bir şey soruşsan, deyəcək ki, biz
bunu elə həmişə belə etmişik – əvvəl də belə etmişik, indi də belə edirik. Bundan uzaqlaşmaq lazımdır.
Şübhəsiz ki, keçmişdə olan, bu gün üçün dəyərli təcrübədən istifadə etmək lazımdır, ondan imtina etmək olmaz.
Mən dəfələrlə demişəm, keçmişimiz zəngindir və ondan istifadə etmək lazımdır. Amma keçmiş üsul-idarəni,
metodları, qanun-qaydaları əsas götürüb onları təkrar etmək düzgün deyil. Ona görə də indi siz elmin inkişafı
üçün akademiyanın strategiyasını müəyyən edərkən, gərək işə bax, bu prinsiplər əsasında yanaşasınız.
Bir şeyi bilməlisiniz ki, – bu mənim fikrimdir, – Azərbaycan Elmlər Akademiyası respublikamızın ən
yüksək elm müəssisəsidir. O, Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Son illər təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın hər
yerində müxtəlif akademiyalar yaranır. Eşidirsən ki, filan yerdə akademiya yaranıb, filankəs o akademiyaya üzv
seçilib. Respublikamızda gərək ki, kimlərsə akademiyalar yaratdılar. Əgər belə desək, bu, özəl akademiyalardır.
Bəlkə də bunlar lazımdır, mən bu barədə mübahisə aparmaq istəmirəm, qoy olsun. Amma Azərbaycan
dövlətinin ən yüksək elm müəssisəsi respublikamızın Elmlər Akademiyasıdır. O dövlətə məxsusdur. Bu
akademiyanın işi və orada işləyənlərin səviyyəsi, şübhəsiz ki, başqalarından yüksəkdir, yüksək də olacaqdır.
Biz bu akademiyanın hörmətini də həmişə qoruyub saxlamalıyıq. Heç vaxt imkan vermək olmaz ki,
akademiyamız yüksək səviyyəli elmi tədqiqat institutlarımız yaranan cürbəcür özəl elmi məsələlər arasında
ərisin, itsin. Buna yol vermək olmaz.
İndi mən elmin inkişafı üçün strategiya haqqında ümumi fikirlərimi deyirəm, amma konkret olaraq bu
məsələlərlə siz özünüz məşğul olmalısınız. Ancaq bir məsələ barəsində mən konkret təkliflərimi vermək
istəyirəm. Bu da Azərbaycanın tarixi ilə bağlıdır. Məlumdur ki, geniş kütlə, xalq, millət üçün ən çox təsirlisi
humanitar elmlərdir və xüsusən millətin, xalqın tarixi, ya ümumiyyətlə tarix onun ədəbiyyatının, mədəniyyətinin
tarixidir. Bu, indi bizim üçün xüsusilə lazımdır. Əlbəttə, müstəqil Azərbaycanda fizika, riyaziyyat, biologiya,
kimya, yaxud başqa fənlərin hamısı inkişaf etməlidir. Ancaq bunların hərəsinin özünəməxsus çərçivəsi var.
Amma tarix hər bir insan üçün yeniyetməlikdən başlayaraq ömrünün sonuna qədər lazımdır. O cümlədən,
mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın, elmimizin tarixi lazımdır.
Ona görə də biz indi xalqımızın tarixinin yaradılması işini gərək diqqət mərkəzinə alaq. Xatırlaya
bilərsiniz, 70-ci illərdə mən dəfələrlə Elmlər Akademiyasının qarşısında vəzifə qoymuşdum ki, Azərbaycanın
tarixi yazılmalıdır. Amma bu gün mənim haqqım var deyəm ki, tarixçilərimiz bu vəzifəni yerinə yetirmədilər,
Azərbaycanın tarixi yazılmamışdır. Bizim tarixçilərimiz bir tərəfdən çəkişmə ilə məşğul oldular, hərə öz
konsepsiyasını irəliyə aparmağa çalışdı. Amma Azərbaycanın tarixi yazılmalıdır. Alimlərimizin, tarixçilərimizin
günahından yox, o vaxtkı ümumi ideologiyanın təsiri, yaxud bu ideologiyanın tələbi ilə yazılan tarix də,
şübhəsiz ki, indi bizi qane edə bilməz.
Məktəbə gedən gənc gərək Azərbaycanın tarixini bilsin, oxusun, öyrənsin. Amma o, köhnə dərsliklərdən
bunu öyrənə bilməz. Dərsliyi də hərə öz istədiyi kimi yazmamalıdır. Gərək bizim xalqımızın tarixi yazılsın ki,
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onun əsasında da gənclər üçün, orta və ali təhsil məktəbləri üçün tarix dərslikləri yazılsın.
Mən bilirəm ki, bu çətin məsələdir. Əgər o illər – 1970-1980-ci illərdə bu, bir tərəfdən çətin məsələ
olduğu üçün yaranmadısa, amma eyni zamanda bilirik ki, başqa respublikalarda tarixçilər pis də, yaxşı da olsa,
hər halda öz xalqlarının tarixini yaza bildilər. Biz bunu edə bilmədik. Ancaq indi bir tərəfdən bəlkə yaxşıdır ki,
bunu edə bilməmişik. Çünki etsəydik də, onu yenidən yazmalıydıq. Necə deyərlər, yanlış da bir naxışdır. İndi
olan olub, keçən keçib. Mən sadəcə olaraq bu keçmiş haqqında deyirəm ki, bu səhvləri bundan sonra da təkrar
etməyək. Ancaq heç kəsi də günahlandırmaq istəmirəm.
İndi vəzifə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tarixi yazılmalıdır. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Ancaq
təəssüflər olsun ki, mənim bu təkliflərim müqabilində Elmlər Akademiyası tərəfindən konkret bir təklif
almamışam. Mən bir-iki dəfə demişəm ki, Azərbaycanın XX əsr tarixi yazılmalıdır. Mən bunu niyə belə
demişəm? XX əsr çox mürəkkəb bir əsrdir. Bu əsrdə dünyada və respublikamızın həyatında baş verən ictimaisiyasi hadisələr məlumdur. Ancaq bu XX əsrdə yaşadığımız ideologiyaya və onun konsepsiyasına görə bizim
tariximiz təhrif olunmuşdur. Ona görə də mən çox çalışırdım ki, biz XX əsrin tarixini tez yazaq. Çünki,
bilirsiniz, tariximiz bir tərəfdən təhrif olunub, digər tərəfdən isə bəziləri keçmişdir nə varsa, götürüb qəzetlərdə,
kitablarda qaralamağa, pisləməyə başlayıblar. Vaxtilə hamımız gənc idik, o vaxtkı ideologiya bizə nə verirdisə,
onu da qəbul edirdik. Biz Kommunist Partiyasının, Oktyabr inqilabının tarixini, Azərbaycanda Sovet
hakimiyyəti qurulmasının, 26 Bakı komissarının tarixini – hamısını olduğu kimi qəbul edirdik. Buna heç kəs
günahkar deyil.
Mən 1969-cu ildən Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik edən bir şəxsəm. O vaxt biz 26 Bakı
komissarının yubileylərini keçirirdik, o cümlədən Şaumyanın da yubileyini keçirirdik. Bir tarixçi gəlib dedimi
ki, Şaumyan haqqında yazılanların hamısı düz deyil, başqa cür yazmaq lazımdır? Heç bir tarixçi gəlib demədi.
Xatirimdədir, biz Şaumyanın yubileyini keçirərkən mən bu Tarix İnstitutundan, Partiya Tarixi İnstitutundan nə
qədər materiallar tələb edirdim ki, onu, bunu verin, oxuyub gətirin. İki-üç ay mən tələblər edirdim. Hamısı
Şaumyanın elə sözlərini gətirirdilər ki, deyirdin bu, dahidir.
Yenə də mən sizi günahlandırmıram. Çünki bizə qalmış miras o idi. Siz də, bizim o yaşlı tarixçilərimiz
də, 1970-ci illərdən fəallıq göstərən tarixçilərimiz də onlardan istifadə edirdilər. Ona görə də biz onların
hamısını o ideologiyanın konsepsiyasında bizə verilən kimi əks etdirirdik.
Sonra nə oldu? 1990-cı ildən başladılar ki, hamısı pisdir. Başqa adamları qaldırdılar və onları bir tarixi
şəxsiyyət kimi şişirtdilər. Yəni o kommunist ideologiyasının vaxtında buraxılan səhvlər indi də təkrar edilir.
Həmin səhvlər o vaxtlar bir istiqamətdə, indi başqa istiqamətdə buraxılır.
Belə subyektivliyə və tariximizin bundan sonra da təhrif edilməsinə yol verməmək üçün mən bir neçə
dəfə təklif verdim ki, XX əsrin tarixi necə var, elə də yazılsın. Amma bu son günlər, sizinlə bu görüşə gələrkən,
fikirləşirdim ki, təkcə XX əsrin tarixi yazılsa, bəlkə də bu, az olar. Mən bilirəm ki, indi götürülüb tariximizin
hamısını yazmaq çətindir. Bunun üçün bir neçə il vaxt lazımdır. Gəlin bunu əsr-əsr yazaq. Götürək XIX əsrlə
XX əsri yazaq. Bunlar bizim üçün həm yaxındır, həm məlumat, arxiv materialı çoxdur, həm də onlar çox
işlənilibdir. Amma harada hansı səhv olubsa, gətirib düzəldək və yeni səhvlərə də yol verməyək.
Mən bu barədə daha geniş danışmaq istəmirəm, bunun əhəmiyyəti məlumdur. Belə hesab edirəm ki, indi
akademiyanın qarşısında duran vəzifələrdən biri də Azərbaycan xalqının XIX-XX əsrlər tarixinin yazılmasıdır.
Bunun üçün mən bu gün konkret bir təklif vermək istəyirəm. Məsələn, mən bunu dedim, siz gedib müzakirə
edəcəksiniz. Tarix institutuna göstəriş verəcəksiniz, plan quracaqsınız, – bu, öz yerində. Ancaq mən sizdən
xahiş edirəm. Siz bir müəllif kollektivi yaradın və onun tərkibini mənə təqdim edin. XIX-XX əsrlər tarixinin
yazılması üçün mən xüsusi vəsait ayıracağam. Mən sizə söz verirəm ki, çox yüksək vəsait ayıracağam. Yəni bu
işlə məşğul olan adamlar öz iş yerindən məvacibini alır-alsın. Akademikdirsə, müxbir üzvdürsə, bu gün qəbul
etdiyim sərəncamla ona nə çatırsa, alsın. Amma bundan əlavə, mən qrant verirəm. Bəli mən Azərbaycanın XIXXX əsrlər tarixinin yaranmasına qarant verirəm. Ola bilərdi, mən müsabiqə elan edim və böyük bir mükafat
təyin edim ki, kim yazıb gətirəcəksə, onu alacaq. Bilirsiniz, onda kim nə cür yazacaq, sonra necə olacaq – bu,
bir az qarışıq məsələdir. Ancaq güclü bir müəllif kollektivi yaransın, o müəllif kollektivi planını gətirib ortaya
qoysun, müəyyən edək ki, onlara nə qədər vaxt lazımdır. Onlar başqa işlərdən azad olunsunlar, bu işin üstündə
otursunlar. Bu vaxt müddətində sizə ayda bunun üçün nə qədər vəsait lazımdır – mən bunu verirəm. Mən bunu
dövlətin büdcəsindən ayırıram. Çünki bu, dövlət üçün ən vacib bir məsələdir. Mən başqa vəsaitlərdən kəsib
buna yönəldəcəyəm.
Mən güman edirəm ki, bu, yaxşı təklifdir. Elədirmi? Əgər bu təklifi qəbul edirsinizsə, onda mən sizdən
qısa müddətdə əməli təkliflər gözləyəcəyəm. Siz təklifinizi verən kimi xüsusi sərəncam olacaq, o müəllif
kollektivi elan ediləcək, onların işləməsi üçün şərait yaradılacaqdır. Əgər bütün arxivlərin, sənədlərin onların
sərəncamına verilməsi üçün mənim göstərişim lazımdırsa – olacaqdır. Müəyyən edək ki, biz bu tarixi nə vaxt
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alacağıq və belə bir əsər nə vaxt nəşr olunacaqdır.
Sizin qarşınızda bir çox başqa məsələlər də var. Mən bu barədə əlavə söz demək istəmirəm. Çünki mənim
əsas fikrim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın milli akademiyası respublikamızın dövlət müstəqilliyinə xidmət
etməlidir və Azərbaycan elminin inkişaf etməsində aparıcı rolunu oynamalıdır. Azərbaycanın prezidenti,
hökuməti bunun üçün bütün imkanları yaradacaqdır.
Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün siz isə elmin inkişafı haqqında müəyyən bir mərhələdə strategiyanızı
və taktikanızı müəyyən etməlisiniz, onu təsdiq etməlisiniz və Azərbaycan prezidentinə təqdim etməlisiniz .
Elmlər Akademiyası Azərbaycan prezidentinin bilavasitə rəhbərliyi altında işləməlidir, ona bilavasitə tabe
olmalıdır və onun bilavasitə himayəsi altında olacaqdır.
Mən bu sözlərlə sizə imkan verirəm ki, kim nə demək istəyirsə, buyursun.
YEKUN NİTQİ
Fikir mübadiləsini davam etdirmək mümkündür, amma görürəm ki, bununla yekunlaşdırmaq da olar. Ona
görə sizin çıxışlarınızda olan bəzi məsələlər haqqında öz fikrimi demək istəyirəm.
Birincisi, burada elmin əlaqələndirilməsi və keçmiş təcrübə haqqında deyildi. Mən belə fikirdəyəm və
hesab edirəm ki, elmi tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsi ilə bizim Elmlər Akademiyası məşğul olmalıdır.
Dediyim sözləri bəlkə bir daha təkrar edəcəyəm, bunu deməyə məcburam ki, Azərbaycan Respublikasının,
müstəqil Azərbaycan Elmlər Akademiyası Azərbaycanın ən yüksək müəssisəsi, elmi təşkilatıdır. Gərək siz də
çalışasınız ki, buna layiq olasınız. Azərbaycan Elmlər Akademiyası dövlətin akademiyasıdır, prezidentin birbaşa
himayəsi altındadır, tabeliyindədir və prezidentin qarşısında cavabdehdir.
Eldar Salayev burada dedi ki, qanun qəbul olunub, indiyə qədər imzalanmayıbdır. Bilirsiniz, bunda sizin
günahınız var, elə qanun qəbul edin ki, o, imzalansın. Bir tərəfdən deyirsiniz ki, akademiyanı kimsə dağıtmaq
istəyir, o biri tərəfdən də 1992-ci ildə qərar qəbul etmisiniz ki, akademiya özünü idarə edən təşkilatdır,
müstəqildir, filandır heç kəsdən asılı deyil, bir Allaha tabedir. Elə bu dağıntı işini özünüz etmisiniz. Nizamintizam pozulanda, dövlətçilik pozulanda hər şey ola bilər. O vaxt ki, – 1992-ci ildə – dövlətçiliyi pozurdular
onda siz bu fürsətdən istifadə edib bunu pozmusunuz. Elə bildiniz ki, bu, sizə xeyir gətirəcəkdir? Xeyir
gətirməyəcəkdir. Görürsünüz gəlib nə günə düşdünüz? Ona görə öz səhvlərinizin bəlasını çəkirsiniz və mən bu
səhvlərə yol verə bilmərəm.
Bəli, mən göstəriş vermişəm o qanunu işləsinlər. Şübhəsiz ki, elm müstəqildir, başqa sahələrdəki kimi
elmdə də demokratik prinsiplər tam tətbiq olunmalıdır. Amma Azərbaycanın Elmlər Akademiyası Azərbaycan
dövlətinindir və Azərbaycanın prezidentinə tabedir. Bu, özəl təşkilat deyil ki, özünüz-özünüzdən bir şey
çıxarasınız. Siz dediniz qanun. Akademiya haqqında nə qanun qəbul olunacaq? Elm və texnika haqqında qanun
qəbul ediləcək, amma akademiya, onun prinsipləri haqqında, ola bilər prezidentin fərmanı olsun. Hazırlayın,
verin, mən fərman imzalayaram, bütün səlahiyyətləri verə bilərəm.
Bunları edə bilərəm. Amma bunları siz özünüz həyata keçirməlisiniz. Özünüz bəzi səhvlər buraxmısınız,
sonra da fəallıq göstərməmisiniz, bu işlərin həyata keçirilməsi ilə məşğul olmamısınız. Ona görə də akademiya
bu günə düşüb. İndi mən sizi bu vəziyyətdən çıxarmaq istəyirəm, yenə də deyirəm, akademiya bizim ən yüksək
elm müəssisəmizdir, bütün elmin zirvəsində duran təşkilatdır. Bundan sonra akademiyaya bu statusla baxacağıq
və o, bu statusla da fəaliyyət göstərməlidir.
Mən tapşırıram ki, Mahmud İsmayılovun qaldırdığı məsələyə baxın. Heç kəsə özbaşınalıq etmək imkanı
vermək olmaz. Azərbaycanda da, başqa yerlərdə də bəlaların çoxu ondan irəli gəldi ki, dağıntı, özbaşınalıq,
sahibsizlik gətirib bu vəziyyətə çıxardı. Mən imkan verə bilmərəm ki, Azərbaycanda özbaşınalıq olsun. Qanunqayda, qanunun aliliyi hamı üçün eyni olmalıdır. Heç kəs özü üçün xüsusi qanun icad edə bilməz. Bizim
dövlətimiz var, dövlətin qanunları var və hamı bunlara tabe olmalı, riayət etməlidir. Bu məsələyə baxın.
Ziya Bünyadov Qazaxıstan variantı dedi. Mənə belə gəlir ki, dediyim sözlər Ziya Bünyadovun sözlərinə
cavabdır. Narahat olmayın, burada heç bir Qazaxıstan variantı ola bilməz Akademiyanın indiyə qədər, əlli ildən
artıq yaşadığı müddətdə topladığı təcrübə bizim üçün əzizdir, bunu qorumalı, saxlamalıyıq. Heç vaxt imkan
vermək olmaz ki, kimsə, o cümlədən prezident öz əhval-ruhiyyəsi ilə bunu dağıtsın. Ola bilər, başqa prezident
bunu etsin, amma mən heç vaxt edə bilmərəm. Bayaq dedim, əgər akademiyanın əlli yaşı varsa, on yeddi il
respublikaya rəhbərlik edərkən bilavasitə akademiyaya da rəhbərlik etmişəm. Əgər beş il də götürsəniz, onda
gəlib iyirmi üç ilə çıxır. O illərdə də ki, mən kənarda olmuşam, amma ürəyim akademiya ilə olub, demək
akademiyanın əlli ilinin yarısından çoxu mənim həyatımla, rəhbərliyimlə bağlıdır.
Sizin hamınızı görürəm, kim nə vaxt akademik seçilibdir bilirəm. Ola bilər İmam Mustafayev məndən
qabaq seçilib, amma qalan hamınız mənim vaxtımda seçilmisiniz. Mən bunların hamısını bilirəm, görürəm. Ona
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görə də akademiya mənim üçün doğma bir yerdir. Həqiqətən, elm məbədidir. Mən ona belə də baxmışam, heç
vaxt da fikrimi dəyişə bilmərəm. Bu, xalqımızın iftixarı, fəxridir, bunu dağıtmaq olarmı. Ona görə də bundan
narahat olmayın.
Burada məsələlər qaldırıldı. Ola bilər, ümumi büdcədən ayırdığımız vəsaitdən əlavə, ayrı-ayrı nəşr, iş
üçün vəsait lazım olsa, konkret proqram üçün də vəsait ayırmaq olar. Məsələn, Coğrafiya İnstitutunun direktoru
dedi ki, atlas hazırlanıbdır. Hesab edirəm ki, bu, 1963-cü ildən indiyə qədər ilk dəfədirsə, Azərbaycanın
coğrafiyası, tarixi üçün çox vacib bir şeydir. Ona görə baxın, haqq-hesab edin, mənə təklif verin ki, onun nəşr
olunması üçün nə lazımdır. Mən onun üçün xüsusi sərəncam verə, xüsusi vəsait ayıra bilərəm. Amma təkcə bu
yox. Ümummilli xarakter daşıyan, Azərbaycan dövləti üçün lazım olan belə əsərlər, yaxud proqramlar varsa və
bundan sonra da meydana çıxacaqsa onları müstəqil olaraq maliyyələşdirmək, himayə altına götürmək olar.
Mən bunu da sizə elan edir və sizdən təkliflər gözləyirəm. Yenə də deyirəm, xalqımızın, millətimizin,
müstəqilliyimizin yaşaması, inkişafı üçün yeni nə yarada bilərsiniz, bu barədə nə təklifləriniz var – bunları
hazırlayıb verin. Bu, elmin inkişafı strategiyasından doğacaqdır. Amma hazır işlər varsa mən bunlara baxıb
lazımi tədbirlər görə bilərəm.
Burada ekologiya fondu barədə təkliflər oldu. Mən hesab edirəm ki, bu da maraqlı təklifdir. Həqiqətən,
150 il, bəlkə bundan da öncə bizim Azərbaycanda, Bakıda, Abşeronda neft istehsalı başlananda Abşeronun
torpaqlarına çox böyük zərər vurulub. Mənim xatirimdədir. 70-ci illərdə biz İttifaq dövləti qarşısında dəfələrlə
bu məsələni qaldırırdıq. Abşeron torpaqlarını təmizləmək, rekultivasiya aparmaq və torpağa hopmuş nefti
təmizləmək, torpaqları münbitləşdirmək qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri idi. Şübhəsiz ki, bu çox böyük
işlər görülməli idi. O vaxt bu vəsait də sovet dövlətində yox idi.
Ancaq bu problem yaşayır, durur. Aydındır ki, biz indiki vəziyyətimizdə Abşeronda bu problemi həll edə
bilmərik. Ancaq indi dünyanın böyük neft şirkətlərini Azərbaycan cəlb edərkən, onlarla müştərək iş görərkən
ekologiya məsələsini xüsusi nəzarətdə saxlamalıyıq. Doğrudur, imzaladığımız müqavilələrin hamısında
ekologiya problemləri qeyd olunubdur. Ancaq istərdim ki, Azərbaycan Elmlər Akademiyası bu işlərlə daha da
ciddi məşğul olsun. Burada verilən təklif də çox maraqlıdır, o mənada ki, biz neft boru kəmərləri çəkəcəyik. Biri
– Şimala gedən – keçmişdən olan boru kəməridir. Onu bərpa etdik, bu yaxınlarda istismara verəcəyik. O birisini
də Gürcüstan ərazisindən Qara dəniz istiqamətində çəkirik. Onun tikintisi mart ayında başlanacaq, 1998-ci ilin
sonunda başa çatacaqdır. Bir də böyük neft kəməri var, indi onun haqqında da axtarışlar aparırıq. Şübhəsiz ki,
bu neft kəmərləri bizim ərazimizdən, torpağımızdan keçir, torpağımızın bir hissəsi onların altına düşür. Bu, çox
mühüm məsələdir. Ona görə də torpaq işi ilə məşğul olan alimlərimiz, institutlarımız, eyni zamanda ekologiya
ilə məşğul olan təşkilatlarımız, birincisi, bu işə ciddi yanaşmalıdırlar ki, neft kəmərinin marşrutunda
torpaqlarımız onun altına çox düşməsin, ikincisi də o yerlərdə ekologiyanın, təbiətin mühafizəsi üçün həqiqətən
tam təminat yaranmalıdır. Hesab edirəm, bu məsələ də akademiyanın iş proqramına daxil olmalıdır.
Eyni zamanda mənə belə gəlir ki, ekologiya fondu məsələsi də elə fikirdir ki, onun haqqında düşünmək
olar. Tapşırıram ki, Neft Şirkəti, Akademiya, Ekologiya Komitəsi ilə birlikdə fikirləşin, görün bu təklif nə şəkil
ala bilər və bundan nə cür istifadə edə bilərik.
Arxiv haqqında burada söz deyildi. Bu, mühüm məsələdir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, biz indiyə qədər
arxivlərə fikir verməmişik. Keçmişdə Sovet İttifaqı vaxtında Arxiv İdarəsi beşinci-altıncı dərəcəli idarə kimi
olubdur. Mən indi xatırlayıram, o illərdə Azərbaycanda işləyərkən deyə bilmərəm ki, arxivlə həqiqətən ciddi
məşğul olurduq. O vaxtlar müstəqil olmadığımıza, böyük dövlətin bir hissəsi olduğumuza görə bəlkə də bu
qayğılar bizdə yox idi. Amma indi arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək. Bir tərəfdən ona görə ki, xalqımızın
tarixini əks etdirən yeganə mənbədir, ikincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif edənlərin qarşısını almaq üçün çox
mühüm amildir.
Akademiyanın özünün arxivi yoxdur, siz Dövlət Arxivindən istifadə edirsiniz, ya akademiyanın arxivi
var?
Eldar Salayev: Akademiyanın da arxivi var, amma materialların çox hissəsini Dövlət Arxivinə veririk.
Heydər Əliyev: Siz özünüzdə müasir materialları saxlayırsınız?
Eldar Salayev: Bəli, on il.
Heydər Əliyev: Mən bu barədə qəti fikir deyə bilmərəm. Sadəcə bu təklif məndə müəyyən düşüncələr
oyadır. Ona görə də siz fikirləşin. Həqiqətən bizim böyük alimlərimiz, şəxsiyyətlərimiz yaşayırlar, yaradırlar.
Onların yaradıcılığı kitablarında əks olunur. Onların fəaliyyəti, həyatı bizim tariximizdir. Burada deyildiyi kimi,
bu materialların bəziləri ailələrinin şəxsi arxivində qalır. Düşünmək lazımdır.
Mənim yadımdadır, rəhmətlik Qara Qarayev – bizim böyük bəstəkarımız vaxtilə Moskvada yaşayırdı.
Moskvada bir dəfə gəldi mənim yanıma, söylədi ki, burada öz mənzilimi yarı böldüm, yarısını verdim oğluma,
yarısını ailə üzvlərimə, artıq burada mənzilim yoxdur. Deyəsən dedi ki, arxivini də aparıb verdim ya Əlyazmalar
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Fonduna, ya da akademiyanın arxivinə. Mən bundan çox narahat oldum. Dedim ki, sən niyə belə edirsən?
Moskvada yaşayırsan, yaşa, amma öz evini də saxla. Əgər sənin oğluna ev lazımdırsa, biz ev də verək, amma
evini də saxla, arxivin də qalsın, ələ düşər. Dedi mən hamısını aparıb təhvil vermişəm. Bax, bu fakt indi mənim
yadıma düşür. Qara Qarayevin şəxsi arxivləri bizim üçün böyük bir mənbədir – onun əlyazmaları, əsərlərinin
əlyazmaları, notları, bütün həyatı. Qara Qarayevin həyatının timsalında, demək istəyirəm ki, bizim bütün
alimlərimizin, şəxsiyyətlərimizin arxivləri dövlət əhəmiyyəti kəsb edən sərvətdir. Ona görə də siz düşünün. Mən
bu barədə konkret bir şey deyə bilmərəm. Ancaq mənə belə gəlir ki, təklif diqqətəlayiqdir və bu barədə düşünüb
müəyyən qərar qəbul etmək lazımdır. Mən heç bir şey deyə bilmərəm, çünki bu məsələni bilmirəm.
Ziya Bünyadov: Xüsusi arxivlər də var. Daxili İşlər Nazirliyinin Arxivi? Bunlar da xalqımızın tarixidir.
Heydər Əliyev: Bilirəm, onlar tamam başqa arxivlərdir. Onlar qorunur. Mən o arxivləri deyirəm ki, onlar
dağılmasın.
Ziya Bünyadov: Partiya Mərkəzi Komitəsinin də arxivi olub.
Heydər Əliyev: Partiya dağılanda onu veriblər partiya tarixi arxivinə, o da götürüb veribdir Dövlət
Arxivinə. Partiya Tarixi İnstitutu üçün biz vaxtilə gözəl bina tikmişdik. O binanı götürüb veriblər kommersiya
strukturlarına, ora-bura dağıdıblar. Bilirsiniz, millətin tarixinə o qədər böyük zərbə vurublar ki, mən dəhşətə
gəlirəm. İndi biz bəzi materialları axtarırıq, tapa bilmirik. Yanvar hadisələri ilə əlaqədar olan sənədlərin çoxunu
tapa bilmirik. O vaxtlar bəzilərini dağıdıblar, yandırıblar. Mən burada uzun illər işləmişəm, heç vaxt düşünə
bilməzdim ki, bu arxivləri kimsə dağıdacaq, yandıracaqdır. Ona görə arxivlərə münasibət tamamilə
dəyişməlidir. Həm keçmiş partiya arxivi, həm dövlət arxivimiz, həm milli təhlükəsizlik və həm də daxili işlər
nazirliklərində olan arxivlər qorunub saxlanmalıdır. Ancaq şəxsi arxivləri də qoruyub saxlamaq lazımdır.
Püstə Əzizbəyova: Bizim muzeyin binasının birinci mərtəbəsində arxiv var. Siz Moskvaya gedəndə,
yadınızdadırsa, dedim ki, rəhmətlik Babayev oranı vermir, ala bilmirəm. Tapşırdınız, Nazirlər Soveti də qərar
qəbul etdi.
Heydər Əliyev: Yadımdadır.
Püstə Əzizbəyova: Ancaq o qərar indiyəcən həyata keçirilmir, arxiv də orada qalır.
Heydər Əliyev: İndi yenə də oradadır?
Püstə Əzizbəyova: Bəli. Özünüz baxsanız görəcəksiniz ki, bina da xeyli çöküb. Özü də arxiv ən gözəl
salonun – Şərq salonunun altındadır. Mənə demişdilər ki, o arxivi partiya arxivinə köçürəcəklər. Sonra xəbər
tutdum ki, oranı hansı assosiasiya isə alıb, qaytaran da deyillər, çünki çox pul veriblər.
Heydər Əliyev: Narahat olmayın, onların hamısını alacağıq. Pul veriblər, pulları qalar özlərində, yaxud
başqalarında. Dövlətə mənsub olan şeylərin hamısı dövlətdə olacaqdır. Bərpa edəcəyik, narahat olmayın:
Dağıtmaq asandır, amma qurmaq, yenidən bərpa etmək bir o qədər çətindir. Amma nə qədər çətin olsa da bunu
edəcəyik.
Nəhayət, bir məsələ haqqında da öz fikrimi demək istəyirəm. Eldar Salayev öz çıxışında yanvar hadisələri
ilə əlaqədar televiziya verilişləri və tarixin yenidən xalqa çatdırılması haqqında dedi. İndi bizim tariximiz nə
qədər qorunub saxlanmalıdır və arxivlərimiz nə qədər qorunub saxlanmalıdır – elə bu yanvar hadisələri ilə
əlaqədar olan məsələlər bunu göstərir. Yeddi il bundan öncə olubdur, elə bir uzaq zaman deyil ki! Amma təəssüf
ki, o vaxtkı sənədlərin, materialların çoxunu tapmaq mümkün deyildir. İnsanlar gəlirlər, – bəzən mən də
televiziya verilişlərinə baxır, onları dinləyirəm, – deyirlər ki, o yadımda deyil, bu yadımda deyil. Əgər yeddi il
bundan öncə bizim başımıza gələn bu bəla unudulubsa və sənədlər də itibsə, tapılmırsa, təsəvvür edin, yüz il, iki
yüz il bundan qabaq olan şeyləri bərpa etmək nə qədər çətindir.
Ziya Bünyadov: Bunlar hamısı çəkilib, bir kişi çəkib.
Heydər Əliyev: Deyirsən bir kişi çəkib onu tap, kasetləri gətirsin.
Ziya Bünyadov: Tapdım da, göndərdim də.
Heydər Əliyev: Göndərdin, çox sağ ol.
Hesab edirəm, bizim televiziya şirkəti çox əhəmiyyətli iş görür. Elan edib ki, kimdə nə kaset, lent varsa,
yığsınlar. Kasetləri dağıdıblar, keçmiş Mərkəzi Komitədə, arxiv materiallarını yandırıblar, dağıdıblar,
stenoqramları saxtalaşdırıblar. Dəhşətli vəziyyətdir. Bu da onu göstərir ki, bundan nəticə çıxarmaq lazımdır.
Xalqımızın tarixinə, həyatında baş verən hadisələrə biganə qalmaq olmaz. Yanvar hadisələri ilə əlaqədar olan bu
televiziya verilişləri, – ola bilər, bunun çatışmazlıqları da var, bəzi adamlar nəyisə düz deyir, nəyisə düz
demirlər – ümumən bizim tariximizin yenidən bərpa olunmasıdır və təqdirəlayiqdir, eyni zamanda çox lazımdır.
Həyat da göstərir ki, bu, lazımdır.
O ki, qaldı Eldar Salayevin narazılığına ki, o yanvar plenumunda çıxış etməyibdir, Parisdə idi, filandı, –
Eldar müəllim, iş onda deyil. Mən dünən də bunu sizə dedim, – iş onda deyil kim haradaydı. Bir halda ki, Eldar
Salayev bu söhbəti saldı, mən bu məsələyə qayıtmalıyam. İş ondadır ki, Azərbaycanın başına o cür bəla, faciə
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gəldi, – mən dünən axşam da sənə dedim, – camaat coşdu, Azərbaycanın deputatlarının bir qismi öz təşəbbüsləri
ilə yığışdılar, yanvarın 21-22-də bir qərar qəbul etdilər. Televiziyada deyildi, mən də deyirəm ki, o qərar o dövr
üçün həqiqətən çox cəsarətli və tarixi əhəmiyyətə malik olan bir qərar idi.
O gecə camaat, yəni deputatlar və deputat olmayan adamlar özləri toplaşıb Azərbaycanın milli
mənafeyini müdafiə etmək üçün o irticaya, təcavüzə, hərbi təcavüzə qiymət veriblər. Ancaq bundan iki gün
sonra hər şey soyuyub. İş onda deyil ki, sən yanvar plenumunda olmamışdın, çıxış etməmisən, amma mart
plenumunda çıxış etdin. İş ondadır ki, o vaxt siz hamınız birlikdə nə etdiniz? Mən dünən sənə deyirdim, 1989cu ildə Tbilisi hadisələri olmuşdu. Orada 16 adam həlak olmuşdu, özü də oraya kənardan qoşun gəlməmişdi,
Zaqafqaziya hərbi dairəsinin qoşunları idi. Meydanda 16 adam həlak olmuşdu. Amma gürcülər bu məsələni
qaldırdılar. Moskvada xalq deputatları, – sizlər də onların arasında vardınız, – həmin o Qurultaylar sarayında
hamını ayağa qaldırdılar ki, həlak olanların xatirəsi yad edilsin. Qorbaçovu məcbur elədilər – o, gürcü xalqından
üzr istədi.
Amma ondan yarım il, yaxud yeddi-səkkiz ay sonra Azərbaycanın başına bundan on qat artıq bəla gəldi.
Nə etdiniz? Bizdən, xalqımızdan üzr istədilərmi? Yox! Buna qiymət verildi? Yox! Həmin o yanvarın 24-25-də
keçirilən plenumda, – indi vəzifədə olan bəzi adamlar da var, deyirlər ki, biz nə edəcəkdik? – Görün, nə
edərdiniz. O vaxt Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi ən yüksək, hakim dövlət strukturu idi. Sessiyada
qəbul olunmuş qərarı təsdiq edəydiniz, təkrar edəydiniz, – əgər bundan artığına gücünüz, yaxud qüdrətiniz
çatmırdısa. O plenumda iştirak edənlərin bəziləri buradadır, mən sizin üzünüzə deyirəm – onu təsdiq edəydiniz,
təkrar edəydiniz, yaxud da ona bənzər bir bəyanat qəbul edəydiniz ki, Azərbaycan Kommunist Partiyasının MK
plenumu Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi təcavüzü pisləyir və tələb edir ki, buna son qoyulsun.
Bunu etmədiniz. Camaat küçələrdə qırıldı. Küçələrdə partiya biletlərini atanlar atdı, yandıranlar yandırdı.
Amma Mərkəzi Komitənin üzvləri, deputatlar faciədən beş gün sonra yığışdılar, ağızlarına su alıb oturdular,
cinayətkarları da başladılar müdafiə etməyə. Budur, bizim tariximiz! Bu, həqiqətdir. Bu həqiqətdən heç kim
qaça bilməz. Ona görə də, Eldar, sən necə çıxış etmisən, hansı cür çıxış etsən də onun qiyməti yoxdur. Çünki
niyə, mən bunu belə hesab edirəm. Sənin mart ayındakı çıxışını oxumamışam, bilmirəm. Amma əgər sən orada
çıxış edib məhkum etmisənsə, doğrudan da öz etirazını bildirmisənsə, nəyisə tələb etmisənsə, gətir o sənədi, qoy
mənim qabağıma, deyim onu sabah televiziya ilə versinlər. Gətir o stenoqramı. Amma sən orada durub onu bir
balaca tənqid etmisənsə, bunu bir balaca tənqid etmisənsə, – hesab edirsən ki, böyük iş görmüsən – bu, böyük iş
deyil.
Bəs ondan sonrakı dövr? Bu məsələnin üstünü örtdülər, basdırdılar. Arxivdənmi, haradansa o kaseti
çıxarıb göstərirdilər – 1991-ci ildə mən Naxçıvandan gəldim, çıxış etdim, siz televiziyada gördünüz. Mən çıxış
edir, deyirəm ki, Azərbaycandan fövqəladə vəziyyəti götürmək lazımdır, yanvar hadisələrinə qiymət vermək
lazımdır. Yerdən sözümü kəsirlər: reqlament, filan, bəsməkan. Axı mən adi bir adam deyildim. O salonda
oturanlar əgər xalqını sevən adamlardırsa, axı mən heç kimin əleyhinə getmirdim, xalqımın mənafeyini müdafiə
edirdim. Mənim sözüm qaldı orada.
Amma bu gün mənim deməyə mənəvi haqqım var ki, Naxçıvandan ağır vəziyyətdə gəldim. Məni buraya
gəlməyə qoymurdular, qarşımı alırdılar, həyatım böyük təhlükə altında idi. Mən gəldim, çıxış da etdim və öz
mövqeyimi də bildirdim. Bilirsiniz, xahiş edirəm məni düzgün başa düşün, mən burada heç də öz şəxsiyyətimi
şişirtmək istəmirəm, olan həqiqəti demək istəyirəm. Ona görə Qanlı Yanvar faciəsinin günahkarları, – şübhəsiz
ki, onlar məlumdurlar, həm Moskvada, həm də Azərbaycanda – başqaları da, o cümlədən sizlərin çoxları da ki,
bu işlərə biganə qalmısınız, özünüzü kənara çəkmisiniz – bağışlanılası deyil. Qətiyyən bağışlanılası deyil.
Bunu ona görə demirəm ki, kimsə cəzalansın, kiməsə nə isə etsinlər. Ona görə deyirəm ki, xalqımız
bundan tarixi nəticə çıxarmalıdır. Biz gərək heç vaxt əyilməyək, heç vaxt sınmayaq. Bilirsiniz, millətin
mənafeyi hər bir insanın həyatından üstün olmalıdır. Yanvarın 21-də mən xəstəxanadan gəlib övladlarımla
birlikdə mitinqə gedəndə bilmirdim, oradan qayıdacağam, ya qayıtmayacağam. Ancaq mən getdim, orada öz
mövqeyimi bildirdim, ona görə yox ki, mənə nə isə lazım idi. Onsuz da orada həyatdan təcrid olunmuş adam
idim. Getdim, xalqın qarşısında çıxış etdim, mövqeyimi bildirdim. Ona görə bildirdim ki, xalqım oyansın,
dirçəlsin.
Mən dəfələrlə demişəm – Azərbaycanda Kommunist Partiyasına məndən çox xidmət edən adamlar az
tapılar – partiya stajına görə burada bəlkə İmam Mustafayev partiyada məndən çox olubdur – ancaq mən
Kommunist Partiyasını tərk etdim. Tərk edəndə də beş maddədən ibarət ittiham verdim. Biri də ondan ibarətdir
ki, 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz edilib və indiyə qədər də bu təcavüzə qiymət
verilməyibdir, ona görə də mən bu partiyada qalmaq istəmirəm.
Mən bunları danışanda həyəcanlanıram, çünki həqiqətən 20 yanvarda xalqımıza zərbə vurulub.
Ermənistan ölkəmizə təcavüz edibdir, Ermənistanı dəstəkləyiblər – Moskva dəstəkləyib, Qorbaçov
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dəstəkləyibdir, Sovet hökuməti birtərəfli mövqe tutubdur. Azərbaycanın özü səhvlər buraxıbdır, başımıza
bəlalar gəlibdir, – bu, başqa məsələ. Amma xalqımıza qarşı bu qədər güc, silah işlətmək – Sovet İttifaqının
tarixində belə hadisə heç bir yerdə, heç bir regionda, heç bir ölkədə olmamışdır. Bəli, 1956-cı ildə Macarıstana
sovet qoşunları yeridildi, – belə bir hadisə olmuşdu. Amma başqa heç bir yerdə belə şey olmamışdı. Heç bir
respublikaya, xalqa qarşı belə hərbi təcavüz edilməmişdi. Belə hərbi təcavüz edildi və xalqımız da susanda
dedilər ki, ona nə istəsən edə bilərsən.
Ona görə də biz gərək nəticə çıxaraq və hamı bilsin ki, yox, bizim xalqımız elə xalq deyil, bizim
xalqımızla hörmətlə davranmaq lazımdır, hesablaşmaq lazımdır. İndi, biz müstəqil dövlət olanda mən bunu
deyirəm – bu müstəqil dövlətimizlə, xalqımızla hesablaşmaq lazımdır. Biz heç kəsə tabe olmayacağıq və heç
kəs də güman etməsin ki, bu gün-sabah kimsə bizi özünə tabe edə bilər. Yox! Ya bu cür yaşayacağıq, ya da,
mümkün olmasa, yaxşı olar ki, heç yaşamayaq, nəinki əsarət altına düşüb yaşayaq.
Mənim fikirlərim bundan ibarətdir. Ona görə hər biriniz özünüzə tənqidi yanaşın, bir faktı götürüb
özünüzü müdafiə etməyə çalışmayın. Hər biriniz tənqidi şəkildə götür-qoy edin ki, doğrudan da o vaxtlar niyə
mən onu etmədim, bunu etmədim. Ona görə yox ki, özünüzü cəzalandırasınız, yox. Heç kəsi cəzalandırmaq
lazım deyil. Ona görə lazımdır ki, nəticə çıxarasınız. Nəticəni də hərə özü üçün çıxarmalıdır və xalqımız da
nəticə çıxarmalıdır ki, xalqımızın başına bir də belə bəlalar gəlməsin.
Mən bir balaca həyəcanlandım, ola bilər, əvvəlki əhval-ruhiyyə bir az pozulsun. Amma istəmirəm
pozulsun. Söhbətimi qurtararaq bir daha bildirmək istəyirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz mənim üçün
xüsusən çox əhəmiyyətlidir. Sizinlə bir neçə saat bir yerdə olub bu məsələləri müzakirə etmək mənim üçün də
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Güman edirəm ki, sizinlə birlikdə irəli sürdüyümüz vəzifələrin həyata keçirilməsi
ilə məşğul olacaqsınız, konkret təkliflərinizi hazırlayıb təqdim edəcəksiniz. Akademiyanın, Azərbaycan Dövlət
Elmlər Akademiyasının yubileyini də bu yaxınlarda keçirmək lazımdır. Vaxtını yəqin ki, bizim iş
proqramımızda araşdırarsınız, çünki bir neçə tədbirlərimiz var – mənim xaricə səfərlərim, burada ayrı-ayrı
beynəlxalq görüşlər var. Bunlarla uyğunlaşdırıb vaxt müəyyən edərsiniz, onu da layiqincə keçirəcəyik.
Yusif Məmmədəliyevin yubileyinin, Mustafa bəy Topçubaşovun yubileyinin təntənəli keçirilməsi və son
illər ümumiyyətlə bizim elm, mədəniyyət xadimlərinin xatirəsinə göstərilən hörmət və ehtiram yəqin sübut edir
ki, dövlətimiz – müstəqil Azərbaycanın dövləti və mən prezident kimi qayğımızı göstəririk və bundan sonra da
göstərəcəyik. Buna tam arxayın ola bilərsiniz.
Son olaraq bir məsələ də. Dünən Eldar Salayev ilə danışarkən belə məsələ meydana çıxdı ki, o
vəzifəsindən istefa vermək istəyir. Mənə müraciət etdi ki, on üç ildir işləyirəm, yaxşı olar, bu vəzifədən istefa
verim. Mən onun bu fikri ilə razıyam və istefası haqqında təklifini qəbul etdim. Ancaq şübhəsiz ki, bunu siz öz
iclasınızda həyata keçirəcəksiniz. Bu gün Eldar Salayev mənə dedi ki, gələn beşinci gün – bir həftədən sonra
akademiyanın iclası təyin olunubdur və sizin nizamnamə əsasında Eldar Salayevin istefası qəbul edilər və yeni
prezident seçərsiniz.
Eldar Salayev: Növbəti prezident seçkisində mən öz namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm. Son zamanlar
mənim elmi axtarışlarıma xaricdə maraq çoxdur, ona görə də bununla məşğul olmaq istəyirəm.
Heydər Əliyev: Eldar Salayev on üç ildir Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidentidir. Həm alim
kimi, həm prezident kimi xidmətləri olubdur. Ona görə də mən Eldar Salayevi Azərbaycanın yüksək ordeni ilə
təltif etmişəm. (Eldar Salayevin "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunması haqqında Azərbaycan Respublikası
prezidentinin fərmanı oxundu).
Bir həftədən sonra siz məsələni öz nizamnamənizlə həyata keçirəcəksiniz. Mənim də bir təklifim var. Bu
da ondan ibarətdir ki, akademiyanın prezident seçkilərində Fəraməz Maqsudov Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının prezidenti seçilsin. Fəraməz Maqsudovu hamınız tanıyırsınız, gənc vaxtlarından istedadı ilə
riyaziyyat elmi sahəsində böyük işlər görübdür. Uzun illər riyaziyyat institutunun direktoru, akademiyanın
həmin bölməsinin başçısı olubdur. Bununla yanaşı, Fəraməz Maqsudov respublikada gedən ictimai-siyasi
proseslərdə öz prinsipial mövqeyini bildirən adamdır. Mən buraya gələndən sonra, 1991-1992-ci illərdə, həm də
ki, 1993-cü ildə, xüsusən Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş verdiyi zaman bunun şahidi olmuşam.
Xatirimdədir, Fəraməz Maqsudov o vaxt bir qrup alimlə Gəncəyə getmişdi, böyük çətinliklərlə məsələləri
araşdırırdılar. İmam Mustafayevin başçılığı ilə komissiya yaradılmışdı, Fəraməz Maqsudov da o komissiyada
iştirak edirdi. Xatirimdədir, mən Milli Məclisin iclaslarını aparanda o, öz prinsipial fikirlərini, mövqelərini
bildirirdi. Sonrakı dövrdə də respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir, Milli Məclisin üzvüdür.
Hesab edirəm ki, Fəraməz Maqsudov alim, təşkilatçı və ictimai-siyasi xadim kimi Elmlər Akademiyasına yaxşı
prezident olar.
Bununla da gəlin bu görüşümüzü qurtaraq. Gələn görüşlərə qədər. Sağ olun.
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MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏRİNİN 1-ci FORUMUNUN
BİRİNCİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ FORUM NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN BIR QRUPU
İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN SÖZÜ
Prezident Sarayı
1 fevral 1997-ci il
Əziz gənclər!
Gənclərlə görüş insanı həmişə sevindirir və xoş əhval-ruhiyyə yaradır. Ona görə də mən sizinlə görüşdən
çox şadam. Müstəqil Azərbaycan Respublikası gənclərinin birinci forumunun keçirilməsinin bir ili tamam
olmuşdur. Mən forumun birinci ildönümü münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu bir il müddətində nə işlər görülüb
və bundan sonra nə işlər görülə bilər – bu barədə sizi dinləmək, sizdən məlumat almaq üçün bu görüşə
gəlmişəm. Mən sizi dinləyirəm...
YEKUN NİTQİ
Əziz dostlar!
Sizin çıxışlarınız və verdiyiniz məlumatlar son dövrdə Azərbaycanda gənclər arasında işin xeyli
canlanmasını göstərir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, 1994-cü ildə yaranmış Gənclər və İdman Nazirliyi artıq öz
işini yaxşı təşkil edə bilibdir. Bu nazirliyin yaranmasının nə qədər əhəmiyyətli olduğu indi daha aydın görünür.
Ötən müddətdə bütün sahələrdə gənclər arasında işlərin görülməsi nizama salınıbdır, onun istiqamətləri
müəyyən edilibdir. Gənclər təşkilatlarının işinin əlaqələndirilməsi və onların hamısının bir istiqamətdə fəaliyyət
göstərməsi üçün müəyyən nailiyyətlər əldə olunubdur. Bunlar hamısı Azərbaycanda gənclər arasında aparılan
işin müsbət nəticələrini sübut edir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası gənclərinin ilk forumu bir il bundan əvvəl keçirildi. Forumda irəli
sürülən vəzifələr bu bir il müddətində həyata keçirilib və bir çox sahələrdə müsbət nəticələr əldə edilibdir. 1980ci illərin sonunda, 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olan qarmaqarışıqlıq, özbaşınalıq,
qanunsuzluq vəziyyəti ilə əlaqədar gənclərin də arasında belə mənfi halların inkişaf etməsinə demək olar ki, son
qoyulubdur.
Respublikamızda yaranmış müxtəlif gənclər təşkilatları əsasən düz istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər və
indi Azərbaycan gənclərinin hamısının doğru-düzgün və sağlam əhval-ruhiyyədə olduğu göz qabağındadır.
Azərbaycanın gəncləri həmişə fəal olublar, həyatımızın xüsusən o kəskin dövrlərində öz mövqelərini bildiriblər.
Azərbaycan gənclərinin tam əksəriyyəti milli vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsində olub və öz mövqelərini bildirib.
Ancaq təəssüflər olsun ki, keçmiş illərdə ayrı-ayrı siyasi qüvvələr, cinayətkar qüvvələr gənclərimizin bu
vətənpərvərlik, milli əhval-ruhiyyəsindən öz məqsədləri üçün istifadə etdiklərinə görə Azərbaycan gəncləri
müəyyən bir dövrdə parçalanıblar, bəziləri mənfi meyllərə çox uyublar, cinayət ediblər və şübhəsiz ki, özlərinə
bədbəxtlik gətiriblər.
1993-cü ildən indiyə qədər respublikamızın ictimai-siyasi həyatını təmizləmək sahəsində apardığımız
işlər sırasında gənclər arasında bu mənfi halların aradan qaldırılması çox mühüm yer tutur. Respublikamızda
bugünkü ictimai-siyasi, mənəvi mühit, sabitlik eyni zamanda gənclərimizin arasında olan əhval-ruhiyyəni əks
etdirir. Müstəqil Azərbaycan Respublikası gənclərinin bir il bundan əvvəl keçirilmiş ilk forumu bu baxımdan öz
müsbət nəticələrini verir. Sizin bir il müddətində gördüyünüz işlər, əldə etdiyiniz nailiyyətlər müsbət qiymətə
layiqdir. Mən bu baxımdan bütün təşkilatların işlərini müsbət qiymətləndirirəm, Azərbaycanın Gənclər və
İdman Nazirliyinin fəaliyyətinə müsbət qiymət verirəm.
Sizin bu gün verdiyiniz məlumatlar məni sevindirir, eyni zamanda böyük ümidlər yaradır. Ümidlər
yaradır ki, biz gənclərimizi həyata, gələcəyə günü-gündən daha da yaxşı hazırlaya bilərik, gələcəyimiz olan
gənclər müstəqil Azərbaycanda öz yerini tutaraq ölkəmizə, millətimizə, dövlətimizə sədaqətlə xidmət edəcəklər.
Siz burada bir çox məsələlər qaldırdınız. Mən bu məsələlərin demək olar ki, tam əksəriyyətinə müsbət
münasibət göstərirəm. Mən hesab edirəm ki, 2 fevral gününü Azərbaycanda Gənclər günü elan etmək barədə
sizin təklifinizi qəbul etmək olar və mən bu barədə öz fikrimi bildirirəm. Bunun üçün müvafiq sənəd
imzalanacaqdır. Qoy gələcəkdə bu gün Azərbaycan gənclərinin günü, bayram günü olsun və siz gələcəkdə
həmin günü hər il qeyd edə biləsiniz.
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Mənə təqdim etdiyiniz "Arzu" qəzetinin çapdan çıxmasına çox sevindim. Çünki biz uşaqlara bütün
qayğıları göstərməliyik. Uşaqların belə bir qəzetinin olması çox vacibdir.
Siz burada digər bir sıra qəzetlər haqqında da təklif verdiniz. Onların büdcədən maliyyələşdirilməsi ilə
əlaqədar çətinliyiniz var?
Əbülfəs Qarayev: Cənab prezident, Qəzetlərimizin büdcədən maliyyələşdirilməsinə ehtiyac var.
Heydər Əliyev: Yaxşı, mən bu təklifinizi də qəbul edirəm və sərəncam verirəm ki, sizin bu qəzetlərin
maliyyə məsələsi həll olunsun. Hesab edin ki, bu məsələ həll edildi. Burada uşaq təşkilatı və pionerlər evi
haqqında məsələ qaldırıldı. Keçmişdə respublikamızın hər yerində pionerlər evi var idi. Bu gün demək lazımdır
ki, həmin pionerlər evi gənclərin, yeniyetmələrin həyatında çox böyük rol oynayıbdır. Biz onu
qiymətləndirməliyik, heç vaxt unutmamalıyıq. Ola bilər, sizin çoxunuz uşaqlıq dövrünüzü pionerlər evində
keçirmisiniz. Kim həmin pionerlər evindən necə istifadə edib, yaxud öz həyatı üçün ondan nə alıb, onu özü
bilər. Mən isə demək istəyirəm ki, uşaqlıq dövrümdə məktəblə bərabər, pionerlər evi mənim həyatımda ən
böyük rol oynayıb. Mən bütün uşaqlıq dövrümü, yəni orta məktəbin 10-cu sinfini qurtaranadək pionerlər evinin
daimi müdavimi olmuşam. Mən uşaqlıq illərimdə pionerlər evində şahmat, dama oynamışam, dram, özfəaliyyət
və bir sıra digər dərnəklərdə, müxtəlif idman yarışlarında iştirak etmişəm. Pionerlər evinə ömrüm boyu
minnətdaram. Mən 70-ci illərdə respublikaya rəhbərlik edəndə Naxçıvandakı pionerlər evini şəhərin guya baş
planına görə dağıtmaq istəyirdilər. Mən bunu eşitdim, qoymadım, dedim ki, o bina yaşamalıdır. Çünki o bina
tək mənə yox, Naxçıvanda o dövrdə o nəslə, uşaqlara o qədər xidmət etmişdir ki, onu uçurmaq olmaz. Dedim ki,
çalışın, ondan istifadə edin. Sonra oraya gedəndə gördüm ki, həmin pionerlər evindən çox səmərəli istifadə
edirlər. Pionerlər evinin keçmiş illərdə xidmətləri çox böyük olubdur. Gənclərimizin tərbiyəsində və
yetişməsində pionerlər evinin çox böyük rolu olubdur. Ona görə də pionerlər evinin adını indi nə qoyursunuzsaqoyun, amma bu evlərin hamısından gənclər, yeniyetmələr istifadə etməlidirlər!
İndi bu evlər var, yoxsa yox?
Əbülfəs Qarayev: Cənab prezident, bəzi rayonlarda var, bəzilərində isə yox. Bir çox yerlərdə ləğv edilib.
Heydər Əliyev: Bəs necə olub, niyə ləğv edilib?
Əbülfəs Qarayev: Cənab prezident, əvvəlki dövrdəki qarışıq illərdə bu evlər ləğv edilib.
Heydər Əliyev: Yaxşı, indi mən əmr verirəm, icra aparatının rəhbərinə tapşırıram ki, bu sərəncamın
layihəsini hazırlasınlar.
Bir sıra kompleksləri sizdən almışdılar, onları qaytardılarmı? Həmin kompleksləri də sizə qaytarıram.
1970-1980-ci illərdə bütün şəhərlərdə və rayonlarda pionerlər evi olmuş binaların hamısı gənclər təşkilatına
qaytarılsın, əvvəllər kimlərə verilibsə, onların əlindən alınsın. Siz orada uşaqların tərbiyəsi işinin müasir
tələblərə uyğun qurulması, onların əylənməsi, uşaqların ayrı-ayrı sahələr üzrə hazırlanması üçün işlər aparın.
Burada Şəhriyar adına Mədəniyyət sarayının gənclərə verilməsi haqqında da təklif oldu. Elədirmi? Belə
hesab edirəm ki, bu məsələyə də baxmaq lazımdır. Həmin binaya mənim bilavasitə münasibətim var. Çünki
bilirsiniz ki, o bina vaxtilə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə məxsus olubdur. O binanı da həmin təşkilat
tikibdir. Mən də uzun illər o təşkilatda xidmət etmişəm və bir çox illərdə həmin təşkilatın rəhbəri olmuşam. O
bina da vaxtilə bilavasitə mənim sərəncamımda olubdur. Ona görə də mən o binaya yaxşı bələdəm. Mən 1970-ci
illərdə o binanın bərpa olunması, modernləşdirilməsi, təmir edilməsi üçün də çox işlər görmüşdüm. Buna görə
də o binadan necə istifadə olunması üçün xüsusi haqqım da var. Mən tapşırıram ki, bu məsələyə baxın və öz
təklifinizi verin.
Beləliklə, son bir il içərisində Azərbaycanda gənclər arasında iş, gəncliyə qayğı sahəsində məsələlər, əgər
belə desək, nizama, qayda-qanuna, normal bir yola düşübdür. Sizinlə bizim borcumuz ondan ibarətdir ki, əldə
edilmiş nailiyyətlər əsasında bu işi daha da sürətlə irəliyə aparaq.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası gənclərinin bir il bundan əvvəl keçirilən forumunda mən qarşıda
duran vəzifələr haqqında geniş danışmışdım. O məsələlərə bu gün yenidən qayıtmaq məqsədim yoxdur. Ancaq
eyni zamanda gənclərin tərbiyəsi, təhsili, həyatı bizim üçün o qədər vacibdir, böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, bu
məsələ barəsində hər dəfə danışmaq, fikirləri təzələmək, yeni fikirlər irəli sürmək olar.
Azərbaycan Respublikasında əhalinin çox hissəsini gənclər təşkil edir. XX əsrin sonuna çatdığı bir vaxtda
respublikamızın tarixinə nəzər salsaq – XX əsrin əvvəlindən indiyədək olan dövrü təhlil etmək imkanına
malikik – nəsillər nəsilləri əvəz edib və bu tariximizin hər mərhələsində gənclər həmişə özünəməxsus rol
oynayıblar. Gənclər respublikamızın inkişafında, bu səviyyəyə çatmasında əvəzsiz xidmətlər göstəriblər.
Dünən mən Azərbaycanın görkəmli alimləri ilə görüşürdüm. Onların əksəriyyəti indi yaşlı insanlardır.
Amma mən 30-40 il bundan əvvəli xatırlayıram – onlar ya gənc idilər, ya da gənclikdən təzə-təzə çıxmış
insanlar idilər. Onlar Azərbaycan elminə nə qədər xidmətlər ediblər. Məhz onlar – bizim o görkəmli alimlərimiz
universitetlərdə, ali və orta məktəblərdə gənclərimizə təhsil, tərbiyə veriblər, yeni nəsilləri təhsilləndiriblər,
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onları həyata hazırlayıblar, onlara ixtisas veriblər. Ona görə də bugünkü yaşlı alim 30-40-50 il bundan əvvəl
gənc idi. O, gənc olaraq özündən əvvəlki nəsildən elm, bilik öyrənib, dövlətçilik idarəçilik təcrübəsini alıb, özü
də yaradıb, qurubdur, öz biliyini, təcrübəsini ondan sonra gələn nəsillərə veribdir. Həyat belədir, nəsillər
nəsilləri əvəz edir.
Siz gəncsiniz. Bu gün sizin qarşınızda böyük vəzifələr durur. Amma sonra gələn nəsillər sizin
təcrübənizdən, yaratdığınız işlərdən istifadə edəcəklər. Siz də Azərbaycanın həyatında öz xidmətlərinizi
göstərərək, ölkəmizi inkişaf etdirərək, sonra gələn nəsillərə böyük irs qoyacaqsınız. Ona görə də gənclik
xoşbəxtlikdir. Bunu bilin, insanın həyatında gənclik dövründən gözəl dövr yoxdur. Hər bir gənc isə bu gənclik
dövründən gərək maksimum səmərəli istifadə etsin. Gənclik dövründə boş, mənasız keçirilən bir gün sonra
böyük itkilərə gətirib çıxarır. Hər gündən, dəqiqədən səmərəli istifadə olunmalıdır ki, gənc nəslimiz yaxşı bilik,
təhsil alsın, elmin, həyatın bütün sahələrində olan təcrübəni mənimsəsin, həyatda, cəmiyyətdə həm özü, həm də
ölkə, xalq üçün faydalı olsun.
Yenə də deyirəm, gənclər tariximizin bütün mərhələlərində öz xidmətlərini göstəriblər. Əminəm ki,
gənclər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunmasında, saxlanmasında, inkişaf etməsində bu gün də öz
xidmətlərini göstərəcəklər.
Bu günlər biz Yanvar faciəsinin 7-ci ildönümünü qeyd edirik. O faciə ilə əlaqədar bir çox mərasimlər
keçirildi, mətbuatda, televiziyada, radioda çoxlu verilişlər verildi. 1990-cı il yanvarın 20-də Sovet İttifaqının
rəhbərləri, eyni zamanda Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər tərəfindən xalqımıza qarşı dəhşətli bir hərbi
təcavüz edilmişdir. Onlar bu təcavüzü birlikdə etmişdilər. Bu təcavüzü edənlər o vaxt bunu bəzən onunla
əsaslandırırdılar ki, guya o dövrdə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti dağılırdı və buna görə də Bakıya böyük
qoşun qüvvələri yeridilməli idi ki, Sovet hakimiyyətini qoruyub saxlasın.
Mən yanvar hadisələri haqqında danışarkən demişəm və bu gün də deyirəm ki, 1990-cı il 20 Yanvar həm
xalqımız üçün böyük faciədir, xalqımızın tarixinin qara səhifəsidir. Həm də xalqımızın tarixində qəhrəmanlıq
səhifəsidir, xalqımızın milli azadlıq uğrunda mübarizəsinin parlaq səhifəsidir. Biz fəxr edə bilərik ki, xalqımız,
xüsusən gənclər o dövrdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar olan ədalətsizliyə dözmədi və milli
azadlıq hisslərini, istəklərini həyata keçirmək üçün meydanlara, küçələrə toplaşdılar, ədalətsizliyə, haqsızlığa, o
zülmə öz etirazlarını bildirdilər, Azərbaycan xalqının müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizəsini bütün dünyaya
nümayiş etdirdilər. Bax, o dövrdə, o illər mübarizəyə qalxanların əksəriyyəti gənclər idi. Ona görə də mən
gənclərin o illərdə fəaliyyətini, onların qəhrəmanlığını həmişə yüksək qiymətləndirmişəm və bu gün də yüksək
qiymətləndirirəm.
O təcavüz zamanı 20 Yanvar gecəsi həlak olanların ruhu qarşısında baş əyirəm. Bu gün bir daha deyirəm
ki, 20 Yanvar bizim üçün nə qədər böyük itkilər gətirdisə də, xalqımızı müstəqillik, azadlıq yoluna o qədər də
sürətlə qaldırdı və xalqımızın qüdrətini, cəsarətini nümayiş etdirdi. Yenə də deyirəm, o günlər, o hadisələr
haqqında danışarkən mən birinci növbədə gəncləri nəzərdə tuturam. O tankların altında qalanların, şəhid
olanların əksəriyyəti məhz gənclər olublar. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzün qarşısının alınması üçün
döyüşlərdə də şəhid olanların əksəriyyəti gənclərimizdir. Vuruşanlar, döyüşənlər gənclərimizdir. Torpağımızı
müdafiə edərkən şikəst, əlil olanların əksəriyyəti gənclərimizdir. Gənclərimiz bu gün də Azərbaycan
Respublikası ictimaiyyətinin əsas hissəsini təşkil edir və biz Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət quraraq,
respublikamızın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün lazım olan tədbirləri görərək daim gənclərə arxalanırıq,
güvənirik. Bu işləri gənclərlə bir yerdə görürük və gələcəkdə də görəcəyik.
Gənclərin qarşısında duran vəzifələr böyükdür. Ancaq əsas vəzifələrdən biri bundan ibarətdir ki, gərək
gənclər həyatımızın bu çətinliklərinə baxmayaraq, təhsillənsinlər. Yəni biz məktəblərin, təhsil müəssisələrinin
işinə daha da çox qayğı, diqqət göstərməliyik. Yenə də deyirəm, bu iqtisadi sosial çətinliklər dövründə biz
təhsili yaşatmalıyıq. Gənclər mütləq təhsil, bilik almalıdırlar, təhsillənməlidirlər.
Respublikamızda müstəqil hüquqi demokratik dövlət qurulur. Milli ideologiya konsepsiyası haqqında
danışanda gəncləri birinci növbədə Azərbaycanın müstəqilliyi prinsiplərinə sadiq olmaq ruhunda tərbiyə etmək
lazımdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daimidir, əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır. Hər bir gənc
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək, yaşatmaq üçün çalışmalıdır və öz
xidmətlərini göstərməlidir.
Respublikamızda dövlət quruculuğu demokratiya prinsipləri əsasında gedir. Ölkəmizdə demokratik,
hüquqi, sivilizasiyalı dövlət qurulur. Gənclərin təhsili, tərbiyəsi məhz bu istiqamətdə aparılmalıdır. Bir daha
qeyd edirəm, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qururuq.
Gənclər xalqımızın milli ənənələri, milli, mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərin tərbiyə
edilməsində, təhsillənməsində eyni zamanda ümumbəşəri dəyərlərdən geniş istifadə olunmalıdır. Milli, mənəvi,
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ümumbəşəri dəyərlərin hamısı birlikdə bütün vətəndaşlarımızın və xüsusən gənclərimizin mənəvi kodeksini
təşkil etməlidir. Gənclər arasında aparılan iş bu istiqamətdə olmalıdır.
Siz milli vətənpərvərlik, vətəndaşlıq proqramının layihəsini hazırlamısınız. Bu, çox yaxşıdır. Bu
proqramın layihəsinə baxmaq, onu qəbul etmək və ondan geniş istifadə etmək lazımdır. Milli vətənpərvərlik
Azərbaycanın hər bir vətəndaşının, hər bir gəncinin həyatının əsas prinsipi olmalıdır. Vətəndaşlıq hər bir
vətəndaş üçün əsas prinsipdir. Ancaq respublikamızda, ölkəmizdə yeni müstəqil dövlət, yeni iqtisadi-siyasi bir
sistem qurulduğu, bizim üçün tamamilə yeni olan demokratik hüquqi dövlət qurulduğu bir zamanda insanların
vətənpərvər olması hər şeydən üstün olmalıdır.
Eyni zamanda, Azərbaycanın ərazisinin bir qisminin Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində
işğal edildiyinə, respublikamızın ərazi bütövlüyü pozulduğuna görə və ölkəmizin işğal edilmiş torpaqlarının
azad olunması, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi dövlətimizin ən əsas məqsədlərindən biri olduğuna görə milli
vətənpərvərlik prinsipi gərək körpəlikdən başlayaraq hər bir vətəndaşın həyat prinsipi, həyat qanunu,
nizamnaməsi olsun.
Gəncləri xüsusən milli vətənpərvərlik, hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirmək lazımdır. Hər bir
müstəqil dövlətin müstəqil yaşaması üçün onun güclü müasir tələblərə cavab verən ordusu olmalıdır.
Azərbaycan Respublikası üçün bu ordu daha da güclü olmalıdır. Çünki respublikamız təcavüzə məruz qalmışdır,
Azərbaycanın torpaqları işğal edilibdir, ərazi bütövlüyü pozulubdur. Biz respublikamızın ərazi bütövlüyünü
bərpa etməliyik.
Sizə məlumdur ki, 1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında imzaladığımız saziş davam edir. Biz
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bu sahədə aparılan işlər sizə məlumdur.
Bir daha deyirəm ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunması prinsipinə sadiqik. Biz bundan sonra da bu yolda
öz səylərimizi göstərəcəyik. Ancaq bununla yanaşı, biz ordumuzu gücləndirməliyik, xalqımızı daim hərbi
vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsində tərbiyə edərək torpaqlarımızın azad edilməsi üçün döyüşə daim hazır
olmalıyıq və hər bir vətəndaş Azərbaycanın Milli Ordusunda xidmət etməyi özü üçün ən şərəfli vəzifə hesab
etməlidir.
Hər bir ölkədə o ölkənin ordusunda xidmət etmək hər bir gəncin vətəndaşlıq borcudur. Ancaq bizim
ölkədə hər bir gəncin borcu başqa ölkələrin gənclərinə nisbətən bir neçə dəfə artıqdır. Çünki respublikamızın
düşdüyü vəziyyət və qarşıda duran vəzifələrimiz bizim gənclərimizin hərbi hazırlığının, orduda xidmətinin nə
qədər zəruri olduğunu göstərir. Ona görə elə mən hesab edirəm ki, bütün gənclər təşkilatı, Gənclər və İdman
Nazirliyi və bütün dövlət orqanlarımız Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsini
gücləndirmək məqsədi ilə əlavə tədbirlər görməlidirlər. Bu vəzifəni yerinə yetirmək məqsədi ilə 1997-ci il üçün
lazımi proqram tərtib olunmalıdır və o, həyata keçirilməlidir.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə, xüsusən gənclər arasında orduya, hərbi xidmətə hörmət və diqqət
artmalıdır. Hər bir gəncin orduya xidmətə getməsi onun ailəsində bayram olmalıdır. Belə bir ənənə yaratmaq
lazımdır. Keçmişdə belə bir ənənə var idi. Ailə öz övladını əsgərliyə göndərəndə məclis qururdu, onu təntənə ilə
yola salırdı, ona xeyir-dua, sədaqətlə xidmət etmək nəsihəti verirdi. Bu o vaxt idi ki, gənclərimiz öz Milli
Ordumuzda xidmət etmirdilər. Gənclərimiz o vaxt mənsub olduğumuz böyük ölkənin ordusunda xidmət
edirdilər. Bu gün demək lazımdır ki, onların böyük əksəriyyəti çox ləyaqətlə xidmət edirdi, yüksək vətəndaşlıq
keyfiyyəti, yüksək mənəvi xüsusiyyətlər göstərirdi və xalqımızın başını ucaldırdılar, hörmətini qaldırırdılar. Biz
bunları unutmamalıyıq, biz bunlarla fəxr etməliyik. İkinci dünya, Vətən müharibəsində Azərbaycanın igid
oğulları qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər, yüksək mükafatlara nail olmuşlar, yüksək adlar almışlar. Həzi
Aslanov, İsrafil Məmmədov və başqaları belələrindən idi. Biz onların adları ilə gəncləri neçə on illər
tərbiyələndirmişik. Onların qəhrəmanlığı bu gün da xalqımız üçün böyük nümunədir. Eyni zamanda,
Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan təcavüzündən müdafiə edərkən, qoruyarkən qəhrəmanlıq göstərən
övladlarımızın, şəhid olanların və qəhrəmanlıq göstərib bu gün də orduda xidmət edənlərin, yaxud bizim
sıralarımızda olanların nümunəsindən istifadə etmək lazımdır.
Gəncləri bu əhval-ruhiyyədə, bu ruhda tərbiyələndirmək, hazırlamaq sizin hamınızın əsas vəzifəsidir.
Dövlət öz tərəfindən lazımi tədbirlər görəcəkdir. Əgər lazım gəlsə, mən bu barədə qərarlar da qəbul edə bilərəm.
Ancaq siz təşəbbüs göstərməlisiniz, təkliflər verməlisiniz. Respublikamızda gənclərin hərbi vətənpərvərlik
tərbiyəsi sizin fəaliyyətinizin mərkəzində olmalıdır. Hərbi hissələrlə, ordu ilə əlaqə, hərbi hissələri ziyarət
etmək, torpaqlarımızın müdafiəsində duran gənclərlə görüşlər – bunlar daim sizin işinizin əsas hissəsini təşkil
etməlidir.
Respublikamız yeni ictimai-siyasi, iqtisadi dövr keçirir. Bu dövrdə elmimiz də, təhsilimiz də,
mədəniyyətimiz də – bütün imkanlarımız ölkəmizin inkişafına sərf olunmalıdır. Yeni iqtisadi formalar – bazar
iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat yaranır, özəlləşdirmə prosesi gedir. Bu proseslərdə gənclər sağlam əhval100
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ruhiyyə ilə iştirak etməlidirlər. Yenə də deyirəm, bizim milli-mənəvi dəyərlərimizə söykənmək və gəncləri
cinayətkarlıqdan qorumaq, cəmiyyətdə olan mənfi yollardan çəkindirmək sizin əsas vəzifələrinizdəndir.
Təəssüflər olsun ki, son 7-8-9 ildə respublikamızda cinayətkarlıq artıb, qeyri-qanuni silahlı dəstələr,
cinayətkar qruplar mövcud olublar. Onların respublikamızın ictimaiyyətinə, dövlətinə nə qədər zərərlər
vurduğunu siz yaxşı bilirsiniz. Təəssüflər olsun ki, bu cinayətkar dəstələrə, bu qruplara, ayrı-ayrı siyasi oyunlara
gənclər də qoşulublar. Məsələn, 1993-cü ilin iyununda respublikada vətəndaş müharibəsinin baş verdiyi, ondan
sonrakı aylarda – 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd, 1995-ci ilin martında yenə də
dövlət çevrilişinə silahla, güclə cəhd göstərildiyi dövrləri götürək. Təəssüf ki, bu silahlı, qeyri-qanuni dəstələrin
içərisində gənclər də olublar.
Mən ürək ağrısı ilə deyirəm ki, bəzən gənclər bu silahlı dəstələrə, bu cinayətkar qruplara nə üçün
getdiklərini bilməyərək, özlərini bədbəxt etdilər. Onların bir çoxu həbs olunub, bir hissəsi qaçıb ayrı-ayrı
ölkələrdə gizlənirlər. Təəssüflər olsun ki, onlar o cinayətkarlar tərəfindən yenidən cinayət əməllərinə cəlb
olunurdular. Onlar özlərini də bədbəxt ediblər, öz ailələrini, valideynlərini də böyük əzab-əziyyətə salıblar və
büzüm üçün də böyük ürək ağrısı gətiriblər.
Hüquq-mühafizə orqanlarımız 1995-1996-cı illərdə cinayətkarlığın qarşısını almaq üçün çox işlər
görüblər. Bir çox cinayətkar qruplar ifşa olunublar, yaxalanıblar, həbs ediliblər, məhkəməyə veriliblər.
Azərbaycanda nə qədər uşaq oğrusu, adam oğrusu var idi. Bir il, iki il bundan qabaq insanlar nə qədər təhlükə
altında idilər. Həbs edilən o adamların içərisində olanlar indi etiraf edirlər, ifadə verirlər, boyunlarına alırlar ki,
nə qədər belə cinayətlər ediblər. Təəssüf ki, bunların da bir çoxu gənclərdir. Həyata necə deyərlər, tamamilə
şüurla qoşulmamış adamlar bax, belə cinayətkar hərəkətlərə cəlb olunubdur və indi cəza çəkirlər. Ona görə də
gənclərimizi belə mənfi hallardan, cinayətkarlıqdan qorumaq sizin əsas vəzifənizdir.
Hesab edirəm ki, respublikamızı bu cinayətkarlardan təmizləmək prosesi bundan sonra da davam
edəcəkdir. İndiyədək görülən işlər respublikamızın, daxili ictimai-siyasi vəziyyətini artıq tamamilə dəyişdirib.
Ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik mövcuddur. İnsanlar artıq rahat yaşaya, işləyə, gəzə bilirlər, istirahət edə
bilirlər və o silahlı dəstələrdən xilas olublar. Çox maraqlı bir haldır ki, indi insanların çoxu hüquq-mühafizə
orqanlarına anonim olaraq telefonla zəng edirlər, silahların yerini göstərirlər və o silahlardan xilas olmaq
istəyirlər. Son bir neçə ayda respublikanın müxtəlif məntəqələrində həddindən artıq çox silah-sursat çıxarılıbdır.
İndi sual olunur – bu silahlar insanlara nə üçün lazımdır? Nə üçün adi bir adam aparıb öz evində, həyətində,
torpaq altında avtomat, pulemyot, qumbara və sair gizlədir? Bu, özünü müdafiə etmək üçündürmü? Yox. Yəqin
bu, müəyyən bir cinayət işləri görmək üçündür. Məgər bu, gedib Ermənistan təcavüzünə qarşı müharibə etmək
üçündür. Yox. Əgər gedib müharibədə iştirak edəcəksə, müharibəyə, cəbhəyə, orduya gedən adam dövlət
tərəfindən silahla təchiz olunur. Əgər ayrı-ayrı vətəndaşlar, müxtəlif yerlərdə – həyətində, bağında, bağçasında,
evinin içində zirzəmisində pulemyot, qumbaraatan, avtomat, snayper tüfəngi, qumbara, mina, partlayıcı
maddələr gizlədirsə, demək, bunların hamısını cinayət üçün edir.
Mən hüquq-mühafizə orqanlarına göstəriş vermişəm ki, son iki ildə aşkara çıxarılmış silahları, sursatları
cəmləsinlər, ümumi bir hesabat versinlər ki, 1995-1996-cı illərdə Azərbaycanda həm o cinayətkarlardan, həm də
ayrı-ayrı insanlardan, heç bir cinayət etməmiş adamlardan nə qədər belə silahlar, sursatlar yığılıb toplanıbdır.
Bunlar onu göstərir ki, əvvəlki illərdə Azərbaycanda ictimai-siyasi kriminogen vəziyyət nə qədər gərgin idi.
Məhz bunun nəticəsində də hər bir adam gedib özbaşına avtomat da, pulemyot da, qumbara da ala bilərdi,
aparardı, saxlayardı, istifadə edərdi. Biz bunların qarşısını almışıq, bundan sonra da alacağıq, kökünü kəsəcəyik.
Ancaq indi çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə bütün vətəndaşlar, xüsusən gənclər bir daha bu yola getməsinlər.
Bizdə silah-sursat dövlətimizdə, orduda, hüquq-mühafizə orqanlarında, dövlət orqanlarında olmalıdır.
Dövlətçiliyimizi müdafiə etmək, sərhədlərimizi qorumaq, torpaqlarımızı müdafiə etmək üçün bunların hamısı
olmalıdır. Amma ayrı-ayrı adamlarda qeyri-qanuni silahların olması cinayətin baş verməsinin əsas səbəbidir.
Gəncləri bundan sonra bax, belə hallardan, bu cür xəstəlikdən – o illərdə Azərbaycanda bu xəstəlik geniş
yayılmışdı – xilas etmək lazımdır.
Sizin əsas vəzifələrinizdən biri gəncləri zərərli və pis adət və ənənələrdən çəkindirmək və qorumaqdan
ibarətdir. Bunlar hansılardır? Spirtli içkilərə meyl, nəhayət, alkoqolizm, narkotik maddələrdən istifadə olunması,
nəhayət, narkomaniya. Bunların hamısı da ailəni, gəncin həyatını pozur, cəmiyyətə zərər gətirir, insanların
mənəviyyatını pozur. Bilirsiniz, bunların qarşısını təkcə hüquq-mühafizə orqanlarının vasitəsilə almaq mümkün
deyil. Siz gənclər, gənclər təşkilatı gərək məktəblərdə, başqa tərbiyə ocaqlarında, gənclər təşkilatında bu mənfi
halların qarşısının alınmasına çalışasınız, belə halların yayılmasına imkan verməyəsiniz, onların, insanın özünün
həyatı, cəmiyyətimiz üçün nə qədər zərərli olduğunu yayasınız, izah edəsiniz, anladasınız.
Hesab edirəm ki, bizim informasiya orqanlarımız – televiziya, radio, qəzetlər, digər mətbuat orqanları da
təbliğat işini genişləndirməlidir. Yenə deyirəm, gəncləri bu təhlükəli meyllərdən qorumaq, ümumiyyətlə, bu
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meyllərin qarşısını almaq, bunları ölkəmizdən tamamilə yox etmək lazımdır. Xalqımız dövri-qədimdən bu
mənfi meyllərdən uzaq olmuşdur. Keçmişdən bizim millətimizdə spirtli içkilər istifadə olunmayıbdır. Bu, bizim
dini, milli ənənələrimizə uyğun deyil. Nəyə lazımdır ki, indi gənclər araq içsinlər? Nə üçün, nəyə görə öz
səhhətlərini korlasınlar və bunun da nəticəsində müxtəlif yollara getsinlər? Yaxud, narkotik maddələrdən
istifadə olunması tarixi keçmişimizə, xalqımıza xas olan bir xüsusiyyət deyildir. Yəni bunlar son dövrdə
xalqımızın, cəmiyyətimizin içərisində başqa ölkələrdən, yerlərdən gəlib daxil olmuş xəstəliklərdir. Bunların
qarşısı alınmalıdır.
Gənclərimizi elmə, mədəniyyətə daha da çox cəlb etmək lazımdır. Gənclərimizdə elmi-tədqiqat işlərinə
həvəs oyatmaq lazımdır. Siz burada bir gənc alimin elmi işini mənə verdiniz. Mən bundan çox məmnunam. Bir
daha deyirəm, dünən mən görkəmli alimlərlə görüşürdüm. Amma mən istərdim ki, siz təşkil edəsiniz,
Azərbaycanda olan gənc alimlərlə də görüşək. Dünən mənim görüşdüyüm alimlər görkəmli, böyük xidməti olan
alimlərdir. Ancaq bizdə gənc nəsil, gənc alimlər də var. Gəlin, gənc alimlərlə bir görüş, toplantı keçirək, onları
dinləyək, onların problemləri ilə daha da yaxından tanış olaq, onlara kömək edək. Bizim elmimiz inkişaf
etməlidir. Elmimizi gənclər, siz inkişaf etdirəcəksiniz. İndiki görkəmli alimlər etdiklərini ediblər. Şübhəsiz ki,
onlar öz xidmətlərini bundan sonra da göstərəcəklər. Amma elmimizin gələcəyi gənclərin əlindədir. Müstəqil
Azərbaycanın gərək bundan da çox, bundan da güclü elmi potensialı olsun.
Mən çox arzu edərdim ki, siz ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət sahəsində olan işlərə də daha çox diqqət
yetirəsiniz. Məsələn, istərdim ki, yazıçılarla, şairlərlə görüşək. Mən bunu bir dəfə demişdim. 70-ci illərdə adətən
biz yazıçılarla bir ümumi görüş keçirirdik, bir də gənc yazıçılarla görüşürdük. İndi artıq yaşlı olan yazıçılar o
vaxt gənc yazıçılar qrupuna daxil idilər. Amma indi mən istəyirəm ki, bugünkü gənc yazıçılarla görüşüm. İllər
keçibdir, o gənc yazıçılar indi yaşlaşıblar. Amma indi gənc yazıçılar, şairlər var. Bunlarla görüşmək, onlara
kömək etmək, onların problemləri, qayğıları ilə məşğul olmaq lazımdır. Gənclər təşkilatı, Gənclər və İdman
Nazirliyi gərək eləcə də gənc bəstəkarlarla, rəssamlarla, yəni gənclərimizin ziyalı təbəqəsi ilə daha da yaxından
məşğul olsun. Mən də bu barədə sizə öz xidmətlərimi təklif edirəm. Mən bu görüşlərin keçirilməsinə və
gənclərin bu problemlərinin müzakirə olunmasına və imkan dairəsində həll edilməsinə kömək göstərməyə
hazıram.
Bunların hamısının sonunda mən bir daha demək istəyirəm – bizim, sizin, hamımızın vəzifəsi müstəqil
Azərbaycanın sağlam gəncliyini tərbiyə etmək, yetişdirməkdir. Azərbaycanın gənclərini milli vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə etməkdir, gənclərimizi bilikli etmək, müasir dünyanın əldə etdiyi nailiyyətlər səviyyəsinə
qaldırmaqdır, respublikamızın gənclərini Azərbaycanda müstəqil, demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət
quruculuğu işinə cəlb etməkdir. Azərbaycan gəncləri cəmiyyətimizdə demokratik prinsiplərin bərqərar
olmasına, inkişaf etməsinə fəal qoşulmalıdırlar. Azərbaycan gənclərini milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
etmək lazımdır. Azərbaycan gəncləri – bugünkü və sabah gələn gənclər də gərək bilsinlər ki, hər bir
azərbaycanlının milli borcu, vəzifəsi respublikamızın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaqdır. Azərbaycanı
azad, sərbəst, müstəqil dövlət kimi inkişaf etdirməkdir. Azərbaycanın elmini, mədəniyyətini yüksəklərə
qaldırmaqdır, respublikamızın adını, şanını-şöhrətini dünyaya yaymaqdır, Dünya Birliyində Azərbaycanın
layiqli yer tutması üçün xidmətlər göstərməkdir. Hər bir vətəndaşın borcu Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə
öz ölkəsinə, vətəninə, xalqına sadiq olmaqdan ibarətdir.
Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, gənclərimiz öz ölkəsinə, millətinə, dövlətinə, xalqına
sadiq gənclər olacaqlar. Mən bu arzularla sizin hamınıza cansağlığı və işinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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GÖRKƏMLİ AZƏRBAYCAN BALERİNASI, XALQ ARTİSTİ, PROFESSOR LEYLA
VƏKİLOVAYA HƏSR EDİLMİŞ TAMAŞAYA BAXDIQDAN SONRA BALETİN
İŞTİRAKÇILARI – İNCƏSƏNƏT USTALARI İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teatrı
2 fevral 1997-ci il
Leyla xanım, sizi, bütün tamaşa iştirakçılarını, hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Mən belə başa düşdüm ki, bugünkü tamaşa Leyla xanımın yubileyinə həsr olunub. Hesab edirəm ki, siz
ona layiq hədiyyə hazırlamısınız. Bugünkü tamaşa mənə çox böyük təsir bağışladı. Gözəl, yaxşı, şən
tamaşalardır. Arlekin çox şən idi. Başlıcası budur ki, tamaşalar əla tamaşalardır. Mənim üçün xoşdur ki, bu
tamaşalar bizdə birinci dəfə göstərilir. Bu, respublikamızın mədəni həyatında hadisədir, tamaşaçılarımıza,
adamlarımıza qiymətli hədiyyədir. Bu baletlərin belə gözəl şəkildə tamaşaya qoyulmasına görə çox sağ olun,
hamınız çox sağ olun. Siz əla ifa etdiniz. Şadam ki, baletimiz, Azərbaycan baleti yaşayır, mövcuddur, heç bir
çətinliyə baxmayaraq, bu gün də yaxşı vəziyyətdədir.
Leyla xanımla görüşdükdə düşünürsən ki, o, Azərbaycanda müasir baletin yaradılmasına nə qədər zəhmət
çəkmiş və qüvvə sərf etmişdir! Bizdə klassik balet onun çox böyük əməyinin nəticəsidir. Bu işə siz neçə il – əlli
ilini həsr etmisiniz?
Leyla Vəkilova: Ömrümün 53 ilini bu işə sərf etmişəm, cənab prezident.
Heydər Əliyev: Bu illər heç də sadəcə 53 il deyildir. Mən təsəvvür edirəm, lakin siz özünüz daha yaxşı
bilərsiniz ki, özünü balet sənətinə həsr etmək heç də asan deyildir. Tamaşaçı yarım saat, bir saat, saat yarım, iki
saat oturur, əl çalır, həzz alır, çox böyük estetik zövq alır, sevinir – bu da təbiidir. Amma bu balet necə yaranır,
necə ərsəyə gətirilir, hər bir ifaçı səhnədə nə kimi hisslər keçirir... Məsələn, mən təsəvvür edirəm, lakin bununla
yanaşı, mən də təsdiqləməyə cürət etmərəm ki, hər şeyi təsəvvürümdə axıradək canlandıra bilərəm. Bunu ancaq
siz bilərsiniz ki, səhnədə hər şeyin gözəl, yaxşı görünməsi, yüksək səviyyədə olması üçün nə qədər əmək
qoyulur. Azərbaycanda baletin belə inkişaf etməsinə görə biz məhz incəsənət ustalarımıza, o cümlədən Leyla
xanıma minnətdarıq. Leyla xanım mənə bir balaca düzəliş verib dedi ki, ömrünün 53 ilini bu sənətə həsr
etmişdir.
Zənnimcə, o, ömrünün bu illərini sənətə nahaqdan həsr etməyibdir, çünki bu, adamlara, xalqa çox böyük
sevinc gətirən gözəl sənətdir, ən başlıcası isə bu sənət onu özünə peşə seçənlərə məmnunluq hissləri bəxş edir.
Axı insan peşəni elə-belə seçmir, əksər hallarda öz daxili bacarığını, arzu və istəyini nəzərə alaraq seçir. Əlbəttə,
baletlə hər kəs məşğul ola bilməz. Bundan ötrü xüsusi bacarıq və istedad gərəkdir. Lakin bundan başqa böyük
arzu da lazımdır ki, sənətin belə çətin, belə ağır, çox ağır növü ilə məşğul olasan – bundan ötrü necə ürək
gərəkdir!
Hesab edirəm ki, səhnədə olanların hamısı hünər göstərir. Balet isə səhnə sənətinin bütün janrları
arasında, əlbəttə, xüsusi yer tutur. Mən bütövlükdə incəsənət, o cümlədən də balet həvəskarı kimi bunu həmişə
hiss etmişəm, başa düşmüşəm və həmişə də qeyd etmişəm. Bu gün də çox şadam ki, Azərbaycan baleti belə
yaxşı səviyyədədir.
Leyla xanım sizə təşəkkür edirəm, mən sizə öz təbrikimi göndərmişəm, siz onu almısınız. Mənim
təbrikim mətbuatımızda dərc olunub. Bu gün xüsusi olaraq gəldim ki, sizi şəxsən təbrik edim. Eyni zamanda
hamını bugünkü gözəl tamaşa münasibətilə təbrik edim. Çox sağ olun.
Mədəniyyət xadimlərini, görüş iştirakçılarını əmin edirəm ki, əvvəllər olduğu kimi, yenə də incəsənətə,
opera teatrına həmişə kömək edəcəyəm, müasir şəraitdə mümkün olan bütün tədbirləri görəcəyəm ki, baletimiz
getdikcə yüksəlsin, opera və balet teatrımız bugünkü kimi yaşasın, var olsun, bizdə yeni-yeni balet ustaları,
yeni-yeni incəsənət ustaları yaransın.
Leyla xanım, sizi bir daha təbrik edirəm, cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Sağ olun.
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RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
7 fevral 1997-ci il
Əziz həmvətənlərim!
Sizi – Azərbaycanın bütün müsəlman əhalisini İslam dünyasının müqəddəs Ramazan bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm.
Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin nazil olunduğu mübarək Ramazan ayı xeyirxah niyyətlər, mənəvi
zənginlik, fiziki-ruhi kamillik və əxlaqi saflıq ayıdır. Bu bayram xeyrin şər, mənəvi ucalığın nəfs üzərində
təntənəsinin bayramıdır.
Azərbaycan xalqı həmişə Tanrıya tapınan, qəlbində daim iman və inam gəzdirən xalqdır. Öz tarixi
köklərinə, milli-dini keçmişinə sadiq olan xalqımızın mərd oğul və qızlarının yüksək vətəndaşlıq qeyrəti,
Vətənə, torpağa bağlılığı, milli müstəqilliyimiz uğrunda sarsılmaz mübarizə əzmi də məhz belə ülvi mənəvi
dəyərlərdən qaynaqlanır.
Bu gün suveren, demokratik Azərbaycan dövlətində dini etiqad və vicdan azadlığı bərqərar edilmişdir.
Mütərəqqi islamı dəyərlərə qayıdış, milli-dini ənənələrin dirçəldilməsi cəmiyyətimizin əxlaqi-mənəvi
yüksəlişində, xalqımızın bütövlüyü və birliyində misilsiz rol oynayan amillərdəndir.
Əziz müsəlman qardaş və bacılarım!
Orucluq Allah üçündür və müqəddəs dinimiz qarşısında mənəvi borcdur. Siz mübarək Ramazan günlərini
böyük məmnunluq və fərəh hissləri ilə başa vurursunuz. İnanıram ki, Allah və din yolunda cəfakeşliyiniz və
Azərbaycanın əmin-amanlığı, tərəqqisi, torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi, dövlət
müstəqilliyimizin əbədi olması naminə etdiyiniz dualar sayəsində Böyük Yaradan öz mərhəmətini xalqımızdan
əsirgəməyəcəkdir.
Bu əziz bayram günündə hamınıza firavanlıq, ailələrinizə xoşbəxtlik, evlərinizə xeyir-bərəkət
arzulayıram.
Allah orucunuzu qəbul etsin!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri,
7 fevral 1997-ci il
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İRAN İSLAM İNQİLABININ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
"Gülüstan" Sarayı
10 fevral 1997-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi İran İslam İnqilabının ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm mən xoş arzularımı,
ürəkdən gələn təbriklərimi sizə və bütün İran xalqına çatdırıram.
İran Azərbaycanın qonşusudur, dostudur, dost ölkədir və qonşuluğumuz əsrlər boyu bizi bir yerdə edibdir.
Adət-ənənələrimizin, mənəvi, dini ənənələrimizin eyni olması, bir-birinə bənzərliyi bizi bir-birimizə bağlayıb və
doğma edibdir.
Azərbaycan xalqı İran xalqına, respublikasına, onun həyatına daim maraq göstərmişdir və İran xalqının
nailiyyətləri ilə həmişə sevinmişdir, fəxr etmişdir. Bu gün İran inqilabının ildönümünlə bayram kimi qeyd
edərək, biz İran xalqının imam Xomeyninin rəhbərliyi altında etdiyi inqilabdan sonrakı dövrdə əldə etdiyi
nailiyyətlərə sevinirik və bu nailiyyətlər münasibətilə sizi, bütün İran xalqını təbrik edirik.
Həqiqətən, İran İslam İnqilabından sonra İranda böyük dəyişikliklər baş vermişdir. İran müstəqil dövlət
kimi Dünya Birliyində öz mövqelərini daim bildirərək, özünəməxsus olan siyasəti aparmışdır. Ən əsası ondan
ibarətdir ki, İran xalqının rifah halı, güzəranı yaxşılaşmışdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra İran ilə dərhal dövlətlərarası əlaqələr qurmuşdur. Bu
gün bir daha məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, İran Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk
dövlətlərdən biridir. Ötən beş il ərzində İran ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası əlaqələr sürətlə inkişaf
etməkdədir. Həqiqətən, ötən 1996-cı il İran-Azərbaycan əlaqələri sahəsində çox məhsuldar olmuşdur. Mənim
prezident cənab Haşimi-Rəfsəncani ilə və İran İslam. Respublikası prezidentinin birinci müavini cənab Həbibi
ilə İranda və Azərbaycanda, Türkmənistanda keçirdiyim görüşlərimiz və danışıqlarımız, bu ölkənin digər dövlət
nümayəndələrinin respublikamıza etdiyi ziyarətlər və Azərbaycanın dövlət nümayəndələrinin İrana etdiyi
səfərlər nəticəsində əlaqələrimizin sürətlə inkişaf etməsi üçün ciddi addımlar atılmışdır.
İranın və Azərbaycanın tarixi keçmişi, ölkələrimizin coğrafi vəziyyəti, dövlətlərimizin bugünkü siyasəti
bizi bundan sonra da daha sıx əməkdaşlığa dəvət edir və hesab edirəm ki, belə əməkdaşlıq etmək üçün çox geniş
imkanlar vardır. İqtisadi əməkdaşlığı daha da sürətləndirmək üçün İran-Azərbaycan müştərək iqtisadi
əməkdaşlıq komissiyası xeyli iş görübdür. Ancaq hesab edirəm ki, onların qarşısında daha da böyük vəzifələr
durur. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, onlar bu vəzifələri yerinə yetirəcəklər. Azərbaycanın prezidenti
kimi mən bu komissiyanın gələcəkdə də fəaliyyət göstərməsi üçün əlimdən şələni edəcəyəm, lazımi tədbirləri
görəcəyəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" neft-qaz yatağının birgə işlənməsi üçün xarici ölkələrin
şirkətləri ilə keçən ilin iyununda imzalanmış müqavilədə İran İslam Respublikasının neft şirkətinin də iştirak
etməsi əməkdaşlığımızın parlaq nümunələrindən biridir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin indiyədək keçdiyi yol onu
göstərir ki, bizim bütün sahələrdə – iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlığımızın
genişləndirilməsi üçün çox böyük imkanlarımız vardır. Biz bu imkanlardan səmərəli istifadə etməyə çalışırıq və
bundan sonra da çalışacağıq.
İran-Azərbaycan dostluğunun parlaq nümunələrindən biri də ondan ibarətdir ki, İran dövləti, hökuməti
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüzü daim pisləmişdir. İran İslam Respublikası Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyir və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barədə ölkəmizin
təkliflərini dəstəkləyir.
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində ölkəmizin ərazisinin bir qisminin işğal
olunması ilə əlaqədar o rayonların, torpaqların, sakinlərinin qaçqın, didərgin düşməsi İranda da çox böyük
narahatlıq hissi doğurur. İran İslam Respublikası Azərbaycanda olan məcburi köçkünlərin və qaçqınların maddi
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün indiyədək xeyli kömək etmişdir. Bu fürsətdən istifadə edərək mən həmin
köməyə görə İran hökumətinə və xalqına təşəkkürümü bildirirəm.
Çoxəsrlik tariximizdə ilk dəfədir ki, İran ilə Azərbaycanın çox gözəl, sağlam dövlətlərarası əlaqələri
yaranıbdır. Mən bunu tarixi nailiyyət hesab edirəm. Hesab edirəm ki, biz bu nailiyyəti qoruyub saxlamalıyıq və
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ondan səmərəli istifadə etməliyik. Bir sözlə, İran-Azərbaycan əlaqələrinin çox gözəl gələcəyi var. Bizim
vəzifəmiz xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaqdan, dostluq əlaqələrimizi möhkəmləndirməkdən,
əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməkdən və üzərimizə düşən tarixi vəzifələri layiqincə yerinə yetirməkdən ibarətdir.
Ötən bir ayda bütün müsəlman aləmi, o cümlədən Azərbaycan orucluq ayını keçirdi. Mən çox
məmnuniyyət hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, xalqımız öz mənəvi dəyərlərinə, dininə qayıdıb, öz dini-mənəvi
adət-ənənələrini bərpa edibdir. Azərbaycanda da Ramazan ayı hər yerdə, hər bir vətəndaşın, müsəlmanın
vicdanına görə layiqincə keçirilibdir. Nəhayət, dünən biz Orucluq bayramını qeyd etdik. Mən bu bayram
münasibətilə sizi təbrik edirəm və sizin hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram.
Hörmətli dostlar, İran İslam İnqilabı bayramı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, hamınıza, bütün
İran xalqına səadət və xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANA RƏSMİ SƏFƏRƏ GƏLMİŞ NATO-nun BAŞ KATİBİ XAVYER
SOLANA
İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
13 fevral 1997-ci il
Hörmətli cənab Xavyer Solana!
Mən sizi Azərbaycan torpağında səmimi salamlayır və ümidvar olduğumu bildirirəm ki, bu səfər zamanı
aparılan danışıqlar, keçirilən görüşlər sizdə Azərbaycan haqqında geniş təsəvvür yaradacaqdır. Azərbaycan
1994-cü ildə NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramına qoşulmuş, 1995-ci ilin aprelində isə Azərbaycan
dövlətinin başçısının NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahına səfəri zamanı müvafiq prezentasiya sənədi
təqdim olunmuş və beləliklə, Azərbaycan Respublikası ilə Şimali Atlantika İttifaqı arasında əməkdaşlıq
başlanmışdır. Azərbaycan həmin sənədlə üzərinə götürdüyü vəzifələri yerinə yetirir və NATO-nun baş katibi
Bakıda qalacağı müddətdə buna əmin ola bilər. Eyni zamanda görüləsi işlər də çoxdur. Belə ki, bir sıra
məsələləri dəqiqləşdirmək zəruridir və səfər zamanı biz buna nail olacağıq.
Azərbaycanın daxil olduğu Zaqafqaziya spesifik cəhətləri ilə seçilən regiondur. Azərbaycan beş ildir ki,
müstəqillik şəraitində yaşayır. Qarşıda duran vəzifə müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq və onu
möhkəmləndirməkdir. Biz demokratik, hüquqi dövlət qururuq. Belə ki, 1995-ci ildə müstəqil dövlətimizin ilk
Konstitusiyasını qəbul etmişik, elə həmin il azad parlament seçkiləri keçirmişik. Hazırda iqtisadi və siyasi
islahatlar aparırıq. Hesab edirəm ki, ölkəmizdə demokratik prinsiplər, insan hüquqları, siyasi plüralizm, mətbuat
azadlığı bərqərar olmuşdur. Ölkəmizdə müxtəlif siyasi partiyalar fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, biz demokratik
cəmiyyət quruculuğu yolunda ciddi addımlar atmışıq və atırıq.
Ölkəmizdə keçirilən iqtisadi islahatlara gəlincə bildirmək istəyirəm ki, milli iqtisadiyyatın demokratik
inkişafını təmin etmək üçün islahatlar aparılır və artıq bir sıra müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Bu cəhətdən
torpaq islahatı və torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hesab edirəm ki, 2-3 ildən
sonra Azərbaycanda azad bazar münasibətləri təşəkkül tapacaqdır.
Onu da əlavə edim ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün xarici investisiyaların böyük əhəmiyyəti var. Biz bu
sahədə də ardıcıl siyasət yeridirik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın neft yataqlarının birgə istismarı haqqında
xarici şirkətlərlə bir sıra müqavilələr imzalanmışdır və bu müqavilələr hazırda həyata keçirilir.
Bütün keçmiş sovet respublikaları kimi, Azərbaycan da keçid dövrünü yaşayır və bu dövr bir sıra
mürəkkəb problemlərlə müşayiət edilir. Lakin həyata keçirilən islahatlar mövcud çətinliklərin aradan
qaldırılacağına təminat verir. Bununla belə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, bu təcavüz nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizinin işğal edilməsi, bir milyondan artıq dinc vətəndaşımızın didərgin düşməsi vəziyyəti
olduqca mürəkkəbləşdirmişdir. Sizə məlumdur ki, 1994-cü ilin may ayında atəşin dayandırılması haqqında
Ermənistanla razılıq əldə etmişik və iki il doqquz aydır ki, atəşkəs şəraitində yaşayırıq. Bu, şübhəsiz,
münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün müsbət haldır. Keçən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabonda
keçirilmiş Zirvə toplantısı münaqişənin dinc vasitələrlə tənzimlənməsinin prinsiplərini müəyyən etmişdir. Bu
prinsiplər əsasında silahlı qarşıdurmaya son qoymaq məqsədilə danışıqlar aparırıq. Bildiyiniz kimi ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin nizama salınması ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Artıq bu qrupda
dəyişikliklər edilib və yaxın vaxtlarda Minsk qrupuna ABŞ, Fransa və Rusiyanı təmsil edən üç həmsədr
rəhbərlik edəcək. Ümidvarıq ki, həmsədrlərin təyin edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildikdən sonra Minsk qrupu
daha fəal işləyəcəkdir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, NATO Avropada təhlükəsizlik kimi olduqca vacib bir məsələ ilə məşğul olan
təşkilatdır. Azərbaycan isə Avropanın bir hissəsidir. Güman edirəm ki, bölgəmizdə sabitliyi təmin etmək üçün
siz də öz səylərinizi göstərəcəksiniz və apardığınız danışıqlar bu məsələnin həllinə kömək edəcəkdir.
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NATO-nun BAŞ KATİBİ XAVYER SOLANA İLƏ DANIŞIQLAR BAŞA ÇATDIQDAN
SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANATI
Prezident sarayı
13 fevral 1997-ci il
NATO-nun baş katibi Xavyer Solananın Azərbaycana səfəri əlamətdar bir hadisədir, mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm. Xüsusən də ona görə ki, bu səfər təkcə Azərbaycana deyil, Zaqafqaziyada olan ölkələrə –
Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanadır. Güman edirəm ki, hörmətli qonağımız bu səfər zamanı
regionumuzdakı vəziyyətlə şəxsən tanış olandan sonra regionun təhlükəsizliyi və burada əmin-amanlığın,
sülhün yaranması üçün daha çox səylər qoyulmasına kömək edəcəkdir.
Biz "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramının həyata keçirilməsi barəsində çox ətraflı fikir mübadiləsi
apardıq və belə fikrə gəldik ki, indiyə qədər Azərbaycan onun üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetiribdir. Amma
eyni zamanda bir çox məsələlərin də həll olunması lazımdır. Biz bu əməkdaşlığı əhəmiyyətli hesab edirik, bunu
davam etdirəcəyik və bu görüşdən, danışıqlardan sonra imzaladığımız proqram çərçivəsində bu əməkdaşlığın
həyata keçirilməsi üçün lazım olan tədbirlərin görülməsini təmin edəcəyik.
Biz Avropada təhlükəsizliyin təmin olunması üçün NATO-nun apardığı işi əhəmiyyətli hesab edirik.
Hesab edirik ki, Avropanın bir hissəsi olan Qafqazda, Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbaycanda da, onun
ətrafında da təhlükəsizliyin təmin olunmasına bundan sonra daha çox diqqət yetirilməlidir. Ümidvaram ki, bu
görüşdən və danışıqlardan sonra NATO ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr daha da genişlənəcəkdir. Bunlar
hamısı yalnız və yalnız bizim bölgədə təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəldilmək məqsədi daşıyır.
Hörmətli baş katib, Azərbaycana səfərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, sabah siz
Azərbaycanın paytaxtı Bakı ilə az da olsa tanış ola bilərsiniz. Xəzər dənizini seyr edə, Azərbaycanın tarixi
abidələrini də görə bilərsiniz. Azərbaycanın vətəndaşları ilə də istədiyiniz qədər görüşə bilərsiniz. Bir də qeyd
etmək istəyirəm ki, siz burada hər yerdə mehriban əhval-ruhiyyə və qonaqpərvərlik hiss edəcəksiniz. Sizə bütün
işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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BMT-nin YAXIN VƏ ORTA ŞƏRQDƏ NARKOTİK VASİTƏLƏRİN QANUNSUZ
DÖVRİYYƏSİNƏ NƏZARƏT VƏ BUNUNLA BAĞLI PROBLEMLƏR ÜZRƏ YARDIMÇI
KOMİSSİYASININ 32-ci SESSİYASINDA NİTQİ
"Gülüstan" sarayı
17 fevral 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar!
Mən sizi – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının narkotiklərə nəzarət proqramının çərçivəsində Yaxın və Orta
Şərq ölkələri toplantısının – 32-ci sessiyasının iştirakçılarını salamlayır və bu mühüm işinizdə sizə uğurlar
arzulayıram.
Narkotiklərə nəzarəti, narkomaniya ilə narkobiznes ilə mübarizə əsrimizin son illərində dünyada
ümumbəşəri bir problem olmuşdur. Bu mübarizə hər bir ölkənin, xalqın, millətin fiziki və şüuri sağlamlığı
uğrunda aparılan mübarizədir. Bunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasında narkotiklərə nəzarət,
narkomaniya və narkobizneslə mübarizə məsələsi son illər ümummilli proqram çərçivəsində aparılır və biz buna
xüsusi fikir veririk. Bu baxımdan biz həmin problemlərə həsr olunmuş beynəlxalq toplantının, sessiyanın
Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilməsini qiymətləndirir, buna xüsusi əhəmiyyət veririk. Hesab edirik ki, bu
sessiyanın keçirilməsi Yaxın və Orta Şərq ölkələrində bu problemlə mübarizə aparılması işinə kömək edəcəkdir.
Bu problem hər bir ölkəni, hər bir dövləti narahat etdiyi kimi, eyni zamanda, ölkələrarası, dövlətlərarası
problemə çevrilmişdir. Buna görə də hesab edirəm ki, sessiya çərçivəsində aparacağınız müzakirələr, irəli
sürülən fikirlər və qəbul etdiyiniz qərarlar hər bir ölkədə, xüsusən Yaxın və Orta Şərqdə, dünyada bu problemin
həll olunması, narkomaniya və narkobiznesə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üçün faydalı olacaqdır.
Bu problem bir neçə cəhətdən ibarətdir. Biz ölkəmizdə, Azərbaycanda bu problemin bütün istiqamətləri
sahəsində lazımi tədbirlər görürük. Biz Azərbaycanda belə hesab edirik ki, birinci növbədə hər bir ölkədə
narkomaniyanın qarşısının alınması üçün çox ciddi təşkilati, profilaktik tədbirlər görülməli, lazımi işi aparılmalı,
səhiyyə, təbliğat orqanları narkomaniyanın insan üçün, bəşəriyyət, cəmiyyət üçün nə qədər təhlükəli, faciəli
olduğunu hərtərəfli açıb göstərməli və insanları bu xəstəliyə qurşanmaqdan çəkindirməlidirlər.
Narkomaniya xəstəliyi artır. Bu problemə diqqətin güclənməsinə, görülən tədbirlərə baxmayaraq, bu
xəstəlik geniş yayılır. Dünyada statistikanın göstəricilərinə görə bu, belədir. O cümlədən Azərbaycanda da son
illər bu xəstəliyin artmasının, yayılmasının şahidiyik. Keçmiş zamanlarda bizim ölkələrdə, o cümlədən
Azərbaycanda bu xəstəliyin hansı səviyyədə, nə qədər olması müəyyən dərəcədə gizli saxlanırdı. Ancaq indi biz
bu cür münasibətlərdən imtina etmişik və hesab edirik ki, hər bir mənfi hal, təhlükəli xəstəlik haqqında həqiqəti
olduğu kimi bilmək və onu ictimaiyyətə olduğu kimi çatdırmaq lazımdır. Bu cür münasibətlə, bu yolla
narkomaniya kimi təhlükəli xəstəliyin qarşısını almaq tədbirlərini səmərəli həyata keçirmək olar. Ona görə biz
ölkəmizin bütün orqanlarını problemə bu cür yanaşmaqla narkomaniyaya qarşı mübarizəyə səfərbər etmişik,
ümummilli proqram tərtib etmişik. Onun həyata keçirilməsi üçün lazımi dövlət orqanlarına, ictimai təşkilatlara
göstərişlər verilmiş, onların üzərinə vəzifələr qoyulmuşdur. Bu gün Azərbaycanın bütün dövlət orqanlarını,
ictimaiyyətini narkomaniya xəstəliyinə qarşı ciddi mübarizə aparmağa bir daha dəvət edirəm. Güman edirəm ki,
bu problemin həlli, narkomaniya ilə mübarizə sahəsində, narkomaniya xəstəliyinin yayılmasına qarşı tədbirlərin
gücləndirilməsi sizin bugünkü sessiyanın işində də özünəlayiq yer tutacaq və qəbul edəcəyiniz sənədlərdə öz
əksini tapacaqdır.
Narkomaniya xəstəliyinin yayılması səbəbləri aydındır. Narkotik maddələrin gizli, qeyri-qanuni istehsal
olunması, onların qanunsuz dövriyyəsi, satılması, istehsal edilən ölkələrdən başqa ölkələrə gizli surətdə, qeyriqanuni yollarla daşınması kimi hallar narkotik maddələrin, narkomaniya xəstəliyinin yayılmasına səbəb olan
əsas amillərdir.
Ona görə də hər bir ölkədə narkotik maddələrin istehsalı, onların qeyri-qanuni istifadəsi ilə ciddi
mübarizə aparılmalıdır. Məlumdur ki, narkotik maddələrin müəyyən miqdarda istehsalı yalnız və yalnız tibb,
müalicə məqsədləri ilə bağlıdır. Bu hallardan əlavə, başqa məqsədlər üçün narkotik maddələrin istehsalı
tamamilə qadağan olunmalı, qarşısı ciddi alınmalı və qeyri-qanuni istehsalla məşğul olan şəxslər, qruplar,
təşkilatlar ciddi məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. Biz respublikamızda məsələni belə qoymuşuq. Mən məsələnin
belə kəskin qoyulmasını bu gün beynəlxalq toplantı qarşısında bir daha bəyan edirəm və Azərbaycan
Respublikasının bütün təşkilatlarından həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsini tələb edirəm.
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Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bizim ölkəmizdə narkotik maddələrin qeyri-qanuni istehsalı cüzi
xarakter daşıyır, yayılmayıbdır və çox məmnunam ki, bu xəstəlik, yəni qeyri-qanuni istehsal xəstəliyi bəzi başqa
respublikalarla müqayisədə respublikamızda çox az yer tutur. Ancaq nə qədər az yer tutmuş olsa da, bu cür
halların kökü tamamilə kəsilməlidir.
Eyni zamanda məlumdur ki, narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi, yəni bir ölkədən başqa ölkələrə
daşınması, yayılması halları son illər geniş xarakter almışdır. Burada indicə gətirilən faktlar, məlumatlar bunu
sübut edir. Əfqanıstanda bir ildə 2500 ton tiryək istehsal edilirsə, bu, çox təhlükəli haldır. Təkcə Əfqanıstan
xalqı üçün yox, bütün başqa ölkələr üçün çox təhlükəli haldır və Əfqanıstan bizim bölgəyə – Yaxın və Orta
Şərqə mənsub olduğuna, yaxın olduğuna görə bu və bu kimi faktlara çox ciddi münasibət göstərməliyik. Ancaq
təkcə Əfqanıstan deyil, Yaxın və Orta Şərqin bir neçə ölkələrində narkotik maddələrin qeyri-qanuni istehsalı və
gizli yollarla başqa ölkələrə daşınması, satılması böyük bir biznesə çevrilmişdir. Təəssüflər olsun ki, bu biznesə
– narkobiznesə həm o ölkələrin müəyyən qrupları, dəstələri qoşulmuş, həm də başqa ölkələrin, yəni həmin
narkotik maddələrin yayılması, satılması ilə məşğul olan ölkələrin qrupları, dəstələri qoşulmuşdur. Bu,
həqiqətdir, bunu etiraf etməliyik və belə bir halla mübarizə aparmağı, hesab edirəm, sizin sessiya özünün əsas
vəzifələrindən biri hesab etməlidir.
Azərbaycan öz coğrafi mövqeyinə görə Şərq ilə Qərb arasında, Şimalla Cənub arasında yerləşən bir
ölkədir. Bizim ölkəmizdən bir çox yollar keçir, bir çox nəqliyyat vasitələri başqa ölkələri bizim ölkəmizlə
bağlayır. Bunlar hamısı zərurətdən doğan hallardır və ölkəmizin, bizə qonşu olan ölkələrin bir-biri ilə sıx əlaqə
saxlaması üçün çox lazımdır. Ancaq bu yolların, bu nəqliyyat vasitələrinin, imkanların narkotik maddələrin bir
ölkədən başqa ölkəyə daşınması üçün və Azərbaycan ərazisinin bu məqsədlə istifadə edilməsinin yolverilməz
olduğunu mən bu gün bir daha qətiyyətlə bildirirəm. Azərbaycan Respublikasının bütün müvafiq orqanlarından
bir daha tələb edirəm ki, ölkəmizin ərazisindən narkotik maddələrin daşınması üçün tranzit yol kimi istifadə
olunması hallarının qarşısını almaqdan ötrü əlavə tədbirlər görsünlər. Bu baxımdan Azərbaycanın Sərhəd
Qoşunlarının, gömrük orqanlarının qarşısında çox məsuliyyətli vəzifələr durur. Onlar bunu birinci dərəcəli
vəzifə kimi qəbul etməli və yerinə yetirməlidirlər. Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları narkomaniya ilə və
xüsusən narkobizneslə, o cümlədən narkotik maddələrin Azərbaycan ərazisindən daşınması halları ilə ciddi
mübarizə aparmalı və onlar da bu vəzifələri özlərinin birinci dərəcəli vəzifəsi kimi qəbul etməlidirlər.
Narkomaniya və narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi haqqında danışarkən, şübhəsiz ki, yalnız
Yaxın və Orta Şərqdə olan ölkələr barədə yox, dediyim kimi, bunu bütün dünya üçün ümumbəşəri problem kimi
başa düşmək lazımdır və biz bunu belə hesab edirik. Çünki Yaxın və Orta Şərqdən cürbəcür vasitələrlə daşınan
narkotik maddələrin çox hissəsi başqa ölkələrə, Avropa ölkələrinə də gətirilir. Həmin ölkələrdə də bu
mübarizəni gücləndirmək və bizim bölgənin ölkələri ilə Avropa ölkələri arasında bu barədə müştərək işlərin
aparılması üçün tədbirlər görmək lazımdır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının narkotiklərə nəzarət haqqında proqramı və BMT-nin bu sahədə apardığı
iş, onun xüsusi orqanlarının fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Mən Azərbaycanın adından bir daha bildirmək istəyirəm
ki, narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi, qanunsuz istifadə olunması, narkobiznes bu gün üçün də,
gələcək üçün də həqiqətən bəşəriyyətə təhlükə doğuran amillərdən biridir. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı özünün bu proqramının bundan sonra da geniş miqyasda həyata
keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görəcək və öz səylərini göstərəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası bu proqramın həyata keçirilməsi sahəsində öz üzərinə düşən vəzifələri bundan
sonra da layiqincə yerinə yetirəcək və bəşəriyyətin bu böyük təhlükədən – narkomaniya xəstəliyindən və
narkobiznes kimi təhlükəli bir haldan xilas edilməsi üçün öz səylərini göstərəcəkdir.
Hörmətli qonaqlar! Siz buraya, Azərbaycana, Bakıya məhz bu gün müzakirəyə çıxarılmış məsələ ilə
əlaqədar toplaşmısınız. Eyni zamanda, beynəlxalq xarakterli hər bir belə toplantı, görüş ölkələri bir-birinə daha
da yaxınlaşdırır, ölkələr arasında əlaqələrin yaranmasına və inkişafına kömək edir. Belə görüşlər ölkələr,
xalqlar, millətlər arasında dostluq, mehribanlıq əlaqələri yaradır, xalqların, ölkələrin bir-birini daha da anlaması
üçün şərait yaradır. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, hörmətli qonaqlar, siz bu imkandan istifadə
edərək ölkələrimiz və xalqlarımız arasında olan əlaqələrin inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün də səylər
göstərəcəksiniz, beləliklə, Yaxın və Orta Şərqdə, bütün dünyada sülhün, əmin-amanlığın qorunması,
saxlanması, möhkəmlənməsi üçün öz töhfələrinizi verəcəksiniz.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan gəncdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin cəmi beş yaşı var. Eyni
zamanda, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik qədim və zəngin tarixi, böyük mədəniyyəti, özünəməxsus milli-mənəvi
ənənələri var. Ümidvaram ki, siz bu günlərdə Azərbaycanda olduğunuz zaman xalqımızın həm tarixi keçmişi,
həm də bu günü ilə yaxından tanış ola biləcəksiniz. Mən arzu edərdim ki, siz xalqımız, ölkəmiz, müstəqil
dövlətimiz haqqında doğru-düzgün təəssüratlar əldə edəsiniz.
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Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək yolu ilə gedir.
Azərbaycan Respublikasında hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı dövlət qurulur, respublikamızın həyatında böyük
dəyişikliklər baş verir. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi həyatı böyük dəyişikliklər prosesi keçirir.
Azərbaycan sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedərək dünya iqtisadiyyatına daha da sıx
bağlanmaq əzmindədir.
Bu proseslər Azərbaycan dövləti qarşısında, xalqımız qarşısında bir çox problemlər meydana çıxarır. Biz
bu problemləri həll edirik və ümidvaram ki, onların hamısını müvəffəqiyyətlə həll edəcəyik.
Ancaq eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının həyatında onun özündən asılı olmayaraq yaranmış çox
ağır, çətin bir problem də var. O problem qonşu Ermənistanın Azərbaycana səkkiz il bundan öncə etdiyi hərbi
təcavüzdür, bu hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunmasıdır, işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının yerindənyurdundan zorla çıxarılması, didərgin düşməsidir.
Bu təcavüz nəticəsində döyüşlər gedib, vuruşmalar olub, qan tökülüb, Azərbaycan xalqı qurbanlar,
şəhidlər veribdir. Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindəki varidatı viran edilib, dağıdılıbdır.
Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan daim bəyan edib və mən bu gün də bəyan edirəm ki, biz
sülh tərəfdarıyıq, məsələlərin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Bu məqsədlə də 1994-cü ilin mayında
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması haqqında saziş əldə edilmiş və bu müddətdə
Ermənistan-Azərbaycan hərbi münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün
danışıqlar aparılır. Məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün ötən illərdə çox iş görülüb, çox yollar axtarılıbdır.
Nəhayət, keçən il dekabrın əvvəlində Lissabon şəhərində ATƏT-in Zirvə görüşündə ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün mühüm bir sənəd qəbul edilibdir. Bu sənəddə
münaqişənin sülh yolu ilə həllinin prinsipləri öz əksini tapıbdır: Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək
dərəcəli özünüidarə statusu verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Biz
bu prinsiplər əsasında danışıqlar aparmaq məqsədi daşıyırıq və danışıqlar nəticəsində məsələnin sülh yolu ilə
həll edilməsinə nail olmağa çalışırıq. Hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə, ATƏT-in Minsk
qrupunun fəaliyyəti nəticəsində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu məsələyə daimi qayğısı və diqqəti ilə böyük
ölkələrin və xüsusən Minsk qrupunun həmsədri olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın bundan
sonra da bu məsələyə daha ciddi qoşulması vasitəsilə məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olacağıq.
Hörmətlin qonaqlar! Hər bir ölkənin özünəməxsus problemi var. Eyni zamanda bütün bəşəriyyəti,
dünyanı, dünyanın bütün insanlarını narahat edən problemlər də var. Bəzən ayrı-ayrı ölkələrin daxilində olan,
ölkələrin bir-birinin arasında olan problemlər ümumbəşəri problemlərə çevrilir. Biz insanların rahat yaşaması,
dünyanın hər yerində onların sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşaması üçün əngəl olan bütün problemlərin həll
edilməsinin tərəfdarıyıq və bu sahədə daim öz səylərimizi göstəririk. Son illərdə dünyanın bir çox bölgələrində
ölkələri, insanları, xalqları narahat edən problemlər separatizm problemidir, terrorizm problemidir, hərbi
münaqişələr problemidir. Biz bütün dünyada, dünyanın hər bir bölgəsində separatizmin əleyhinə olmuşuq və
onun əleyhinəyik. Biz beynəlxalq terrorizmi pisləmişik, pisləyirik və daim onun əleyhinə çıxırıq. Biz
dövlətlərarası, ölkələrarası, millətlərarası münaqişələrin hamısının sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq və
belə münaqişələrin gələcəkdə baş verməməsi üçün də lazımi tədbirlər görülməsinin tərəfdarıyıq. Biz dünyada,
hər bir bölgədə sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olmasını istəyirik və bu sahədə öz səylərimizi göstəririk. Biz
dünyada ümumbəşəri problemlərin vaxtında həll olunmasının tərəfdarıyıq, o cümlədən dünyada bütün insanlar
üçün böyük təhlükə olan narkomaniya ilə və narkobizneslə mübarizədə bundan sonra da ön sıralarda gedəcəyik.
Hörmətli qonaqlar, hörmətli sessiya iştirakçıları! Qarşınızda duran vəzifələrin müzakirəsində və gələcək
işlərinizdə uğurlar arzulayır, sizə, xalqlarınıza, ölkələrinizə sülh, əmin-amanlıq, səadət diləyirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANA RƏSMİ SƏFƏRƏ GƏLƏN GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD
ŞEVARDNADZENİN BİNƏ HAVA LİMANINDA QARŞILANMASI MƏRASİMİNDƏ
BƏYANATI
18 fevral 1997-ci il
Hörmətli Gürcüstan prezidenti, əziz qardaşım
Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayıram. Məmnunam ki, mənim dəvətim qəbul olunub və əziz
Eduard Amvrosiyeviç, Siz Azərbaycana rəsmi dövlət səfəri edirsiniz.
Əminəm ki, Sizin Azərbaycanda olmağınız, rəsmi səfəriniz Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri
tarixində yeni mərhələ olacaq, əməkdaşlığımızın bundan sonra da müvəffəqiyyətlə inkişafını təmin edəcək,
xalqlarımız və ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlığın möhkəmlənməsinə kömək göstərəcəkdir.
Azərbaycanda Sizi xoş görüşlər gözləyir. Ümidvaram ki, bizim dövlətlərarası münasibətlərimizə aid
bütün məsələləri müzakirə etmək imkanımız olacaqdır. Siz burada Sizə dost olan xalqın əhatəsində olacaqsınız
və Sizi hər yerdə səbirsizliklə gözləyirlər, Sizinlə görüşmək, Sizi görmək istəyirlər.
Siz Azərbaycana ilk dəfə gəlmirsiniz. Lakin indiki gəlişiniz müstəqil Gürcüstanın prezidenti kimi buraya
ilk səfərinizdir. Əminəm ki, bu səfər bizim münasibətlərimizin daha da inkişaf edəcəyini və möhkəmlənəcəyini
göstərəcəkdir.
Xoş gəlmisiniz! Mən şadam ki, Siz burada, Azərbaycan torpağında, Bakıdasınız!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ GÜRCÜSTAN ARASINDA İKİTƏRƏFLİ
SƏNƏDLƏR İMZALANDIQDAN SONRA GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD
ŞEVARDNADZE İLƏ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Prezident Sarayı
18 fevral 1997-ci il
Hörmətli prezident, cənab Eduard Şevardnadze!
Möhtərəm qonaqlar, hörmətli informasiya orqanlarının nümayəndələri, xanımlar və cənablar!
Bir az əvvəl biz Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında bir sıra mühüm sənədlərin
imzalanmasının şahidi olduq. Bu sənədlər ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini
zərurətə çevirir. 22 sənəd imzalanmışdır. Gürcüstan və Azərbaycan müstəqil dövlətlər olduğu vaxtdan bəri isə
32 sənəd imzalanmışdır. Beləliklə, respublikalarımız, dövlətlərimiz arasında 54 sənəd imzalanmışdır. Həm də
bunlar dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini əhatə edən çox mühüm sənədlərdir. Beləliklə,
cəsarətlə demək olar ki, biz əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirmək və genişləndirmək üçün qısa müddətə
Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında kifayət qədər müqavilə – hüquqi əsas yaratmağa müvəffəq olmuşuq.
Bütün sənədlər çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Onlardan hər biri həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan
üçün həyati əhəmiyyətə malik sahələrə aiddir. Lakin Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsi haqqında prezident Şevardnadze ilə mənim imzaladığım sənədlərin əhəmiyyətindən
danışmaq istərdim.
Biz xalqlarımızın iqtisadi, mədəni, elmi əlaqələrinin, dostluğunun zəngin tarixi olan qonşu dövlətlərik,
indi Gürcüstanın və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi şəraitində strateji tərəfdaşlar olmuşuq və strateji
tərəfdaşlığımızın və əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsi haqqında sənəd imzalamışıq.
Bu, Gürcüstanın və Azərbaycanın dövlət siyasətinə, ölkələrimizin və xalqlarımızın milli mənafelərinə tam
uyğundur. Sənəd ona yönəldilmişdir ki, gələcəkdə ölkələrimiz həqiqətən strateji tərəfdaşlar kimi əməkdaşlıq
edərək, bir-birinə lazımi yardım və həyanlıq göstərə bilsinlər. Beləliklə, bu sənəd xalqlarımız arasında dostluqla,
Gürcüstanda və Azərbaycanda yaşayan adamlar arasında münasibətlərlə bağlı tarixi zəminə malikdir. Bununla
yanaşı, bu sənəd istər Gürcüstan üçün, istərsə də Azərbaycan üçün ciddi proqramdır və gələcək
əməkdaşlığımızın aydın və dəqiq yolunu müəyyənləşdirir.
Əminəm ki, Azərbaycan prezidentinin bir il əvvəl Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı imzalanmış sənədlərin
həyata keçirildiyi kimi, bu gün imzalanmış sənədlər də uğurla həyata keçiriləcəkdir. Bu gün razılıq hissilə
demək olar ki, ötən il ərzində bizim imzaladığımız sənədlər artıq öz əməli nəticələrini verir. Əgər bir ildə
ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi iki dəfə artmışdırsa, bu, çox şeyə dəlalət edir. Əlbəttə, mən bir il əvvəl
imzalanmış sənədlərin əməli surətdə həyata keçirilməsini səciyyələndirən konkret faktlarla vaxtınızı almaq
istəmirəm və yalnız bir fakt gətirdim. Lakin, zənnimcə, bu fakt kifayət qədər inandırıcı surətdə göstərir ki, biz
razılaşmaların, imzalanmış sənədlərin əməli surətdə həyata keçirilməsi ilə məşğul oluruq. Buna görə də əminəm
ki, bu gün imzalanmış sənədlər və bütün dövlətlərarası sazişlər, indiyədək imzalanmış sənədlər uğurla həyata
keçiriləcəkdir ki, bu da başlıca vəzifənin ölkələrimiz arasında strateji əməkdaşlığın təmin olunması vəzifəsinin
yerinə yetirilməsinə kömək edəcəkdir.
Bu gün imzalanmış sənədlər bir çox günlər və aylar ərzində hazırlanmışdır. Biz onların üzərində çox ciddi
işləmişik. Bu gün də Gürcüstan və Azərbaycan nümayəndə heyətləri üzvlərinin böyük bir qrupu bu sənədləri
qəti şəkildə dəqiqləşdirmiş və imzalamaq üçün təqdim etmişdir. Bu sənədlərin hazırlanması üçün həm
Gürcüstan tərəfdən, həm də Azərbaycan tərəfdən səy göstərənlərin hamısına təşəkkür etmək, habelə əmin
olduğumu bildirmək istərdim ki, Gürcüstan və Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətləri ilə bağlı olan bütün
problemlər üzərində biz bundan sonra da belə səliqə ilə, dəqiq və səylə işləyəcəyik.
Ölkələrimizin qarşısında böyük və məsul vəzifələr durur. Biz bu gün bunların barəsində danışdıq.
Gürcüstan prezidenti, mənim dostum və qardaşım Eduard Şevardnadze və Azərbaycan prezidenti arasında uzun
sürən söhbət oldu. Biz iki saat yarımdan çox təkbətək söhbət etdik, dövlətlərarası münasibətlərimizə dair, demək
olar, bütün məsələlər barədə, ölkələrimiz, dövlətlərimiz arasında münasibətləri intensivləşdirməyin zəruriliyi ilə
bağlı olan bütün məsələlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Eyni zamanda biz regional xarakterli bir çox
məsələləri müzakirə etdik. Qafqaz dünyanın nadir regionudur. O, özünün tarixi və bugünkü mövqeyi ilə Yer
kürəsinin bir çox ölkələrinin diqqətini cəlb edir. Biz, Qafqazda yaşayan, öz xalqları, öz dövlətləri üçün
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məsuliyyət daşıyan insanlar isə Qafqaz işlərinə daha böyük maraq göstəririk. Qafqaz problemi bu gün
aramızdakı fikir mübadiləsinin böyük mövzusu olmuşdur. Başlıcası isə, biz yekdil fikirdəyik ki, Qafqaz sülh
regionu olmalıdır, burada sabitlik təmin edilməlidir. Qafqazda ölkələr, dövlətlər və xalqlar arasında mehriban
qarşılıqlı münasibətlər olmalıdır və biz buna nail olmaqdan ötrü hər şeyi etməliyik.
Biz Qafqazda münaqişələrlə bağlı məsələləri, o cümlədən Gürcüstandakı, Azərbaycandakı münaqişələri
ətraflı müzakirə etdik. Biz yekdil fikirdəyik ki, bu münaqişələri sülh yolu ilə, beynəlxalq hüquq normaları,
BMT-nin və ATƏT-in prinsipləri əsasında, xüsusən də 1996-cı il dekabrın əvvəlində ATƏT-in Lissabon
sammitində qəbul olunmuş sənədlər əsasında həll etmək lazımdır.
Biz MDB-də vəziyyət haqqında da fikir mübadiləsi apardıq, belə bir ümumi rəyimizi ifadə etdik ki, üzvü
olduğumuz Müstəqil Dövlətlər Birliyi daha səmərəli, daha demokratik orqan olmalıdır. Birliyimizin məhz belə
olması üçün biz öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Şübhəsiz ki, Şimali Qafqazdakı vəziyyət də bizi narahat edir. Belə bir yekdil fikirdəyik ki, orada sülh və
sabitlik olmalıdır.
Biz qonşularımızla qarşılıqlı münasibətlərimiz haqqında da danışdıq. Belə bir yekdil fikirdəyik ki, bütün
qonşularımızla dostluq, sülh, mehriban əməkdaşlıq münasibətlərimiz olmalıdır. Bu, o cümlədən də xüsusən
Şimal qonşumuza – Rusiyaya da aiddir. Biz istəyirik ki, Rusiyada sabitlik olsun, Rusiyada demokratik islahatlar
həyata keçirilsin, Rusiya demokratik dövlət olsun və onun ərazisində mövcud olan mürəkkəb problemlərin
hamısı sülh yolu ilə həll edilsin.
Biz bir çox başqa problemlər haqqında da söhbət etdik. Ən başlıca məqsədimiz isə Qafqazda və Cənubi
Qafqazda sülhə nail olmaqdan ibarətdir. Bunun üçün Gürcüstan və Azərbaycan fəal əməkdaşlıq edirlər və fəal
əməkdaşlıq edəcəklər. Biz əvvəl də bu fikirdə idik və bu gün həmin yekdil mövqeyimizi bir daha təsdiq etdik.
Ancaq biz ölkələrimiz arasında münasibətlərin gələcək inkişafına dair problemlər haqqında daha çox
danışdıq. Böyük məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında keçmişdə də problem
olmayıbdır və indi də heç bir problem yoxdur. Ölkələrimiz, dövlətlərimiz, xalqlarımız arasında münasibətlər
dostluq, sıx əməkdaşlıq, qardaşlıq münasibətləri kimi səciyyələnir. Bu münasibətlərin daha da inkişaf etməsi
üçün Azərbaycan tərəfi hər şeyi edəcəkdir. Hesab edirəm ki, bu baxımdan Gürcüstan prezidenti cənab Eduard
Şevardnadzenin Azərbaycana rəsmi səfəri mühüm mərhələ olacaqdır. Biz öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik ki,
bu səfər nəticəsində nə əldə olunmuşsa və əldə olunacaqsa, hamısı reallaşdırılsın. Diqqətinizə görə sağ olun.
Sual: Mənim sualım hörmətli Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze cənablarınadır.
Dövrümüzün iki görkəmli siyasi xadiminin – Sizin və Azərbaycan prezidenti hörmətli Heydər Əliyev
cənablarının həm şəxsi əlaqələrinin, həm də siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrimiz sayəsində xalqlarımız
arasında olan münasibətlərdə yeni ab-hava yaranmışdır. Hörmətli Eduard Şevardnadze, Sizin
Zaqafqaziyada sülh ideyanıza ilk səs verən hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları olmuşdur.
Artıq bünövrəsi qoyulmuş həmin fikrinizi möhtəşəm saraya çevirmək mümkün olacaqmı?
Eduard Şevardnadze: Bu suala görə təşəkkürümü bildirirəm. Məncə, bizim bugünkü görüşümüz
əlaqələrimizdə doğrudan da yeni mərhələdir, yeni keyfiyyət kəsb edən bir görüşdür. Bünövrəmiz olmasa, həmin
yeni mərhələ və strateji əməkdaşlıq haqqında danışmaq çətindir. Bizim işimizin əsasını məhz tarixi ənənələr,
dostluq, qardaşlıq əlaqələri, ənənələri təşkil edir. Əminəm, mən və Heydər Əliyev cənabları xalqlarımıza
zəmanət verə bilərik ki, tariximizdə, xalqlarımızın əlaqələrində qiymətli olan bütün ənənələri gələcək nəsillərə
çatdıracağıq. Əminəm, münasibətlərimiz elə səviyyəyə çatacaq ki, Güney Qafqazda – möhtərəm prezident
burada Cənubi Qafqaz ifadəsi işlətdi, – yaşayan bütün millətlər bir-birinə qardaş gözü ilə baxacaqlar.
Sual: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Sizin bəyan etdiyiniz kimi, böyük neftin nəql edilməsi
üçün variantlardan biri Gürcüstan ərazisidir. Başqa variantlar da varmı?
Eduard Şevardnadze: Mən sizə cavab verərdim, lakin, təəssüf ki, bizim neftimiz yoxdur. Ona görə də
Heydər Əliyeviç cavab verəcəkdir.
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, nə qədər ki, variantlar yox idi, suallar da yox idi. Variantlar meydana çıxan
kimi, saysız-hesabsız suallar da meydana çıxır, daha nə qədər variant lazımdır?
Əgər bu ifadəni düzgün işlətsək, hazırda iki variant var. Birincisi, Azərbaycandan neftin Şimal marşrutu
ilə Rusiya ərazisi vasitəsilə Novorossiysk limanına nəql olunması variantı, ikinci variant ikinci neft kəməri xətti
Qərb marşrutu ilə Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Qara dəniz sahilindəki Supsa limanına nəql olunmasıdır. Xəbər
verə bilərəm ki, birinci marşrut üzrə hər şey hazırdır, yəni Azərbaycan tərəfi və konsorsium nə lazımdırsa
hamısını yerinə yetirmişlər və Azərbaycan ərazisində neft kəməri hazırdır. Biz nefti ixrac etməyə hazırıq.
Rusiyanın "Transneft" şirkəti tərəfindən ləngimə var, lakin danışıqlar aparılır və hesab edirəm ki, məsələlər
yoluna qoyulacaqdır.
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O ki qaldı ikinci varianta, layihə işlərinin hamısı qurtarıbdır və tezliklə Gürcüstan ərazisindən, Supsa
limanına neft kəmərinin tikintisinə başlanacaqdır. Konsorsiumun Beynəlxalq Əməliyyat Komitəsinin rəhbərləri
söz veriblər ki, bu neft kəməri 1998-ci ilin axırınadək hazır olacaq və nefti nəql etmək imkanı yaranacaqdır.
İndi bu, azlıq edir, daha bir variant istəyirlər. Bəli, böyük neft kəməri variantı var. 1994-cü il sentyabrın
20- də Bakıda imzalanmış müqavilədə qeyd edilmişdir ki, böyük nefti ixrac etmək üçün neft kəməri çəkmək
lazımdır. Hamı maraqlanır ki, bu kəmər haradan, hansı ölkələrin ərazisindən keçəcəkdir? Mənə belə gəlir ki,
hökmən Gürcüstandan keçəcəkdir.
Eduard Şevardnadze: Bir-iki kəlmə əlavə edəcəyəm. Şübhəsiz ki, bu gün biz bu barədə danışmışıq,
Heydər Əliyeviçə ən dərin minnətdarlıq sözlərimi çatdırmaq istəyirəm ki, o, ilkin neftin Şimala və Qərbə ixracı
marşrutunun müəyyən edilməsində həlledici sözü dedi. Həmçinin böyük neftin marşrutunun
müəyyənləşdirilməsi üçün kömək edəcəyinə görə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən nə deyə bilərəm?
Təminat verirəm və həmkarlarım da bununla razılaşa bilər ki, bu, tamamilə təhlükəsiz və tamamilə etibarlı
istiqamət olacaqdır. Buna bizim marağımız var və buna təminat verə bilərik.
Bəlkə o qədər də nəzakətli görünməyən daha bir məsələ haqqında. Heç kimə qısqanmaq lazım deyildir.
Biz hamımız həm Şimal, həm Cənub, həm Qərb dövlətləri Xəzər dənizinin dibindəki zəngin sərvətdən istifadə
etmək istəyirik və istəyirik ki, bu istifadə prosesi tamamilə təhlükəsiz olsun. Ona görə də Heydər Əliyeviçin
haqqında danışdığı həmin istiqaməti Azərbaycanın hansısa şəkildə dəstəkləmək qərarı bütün dövlətlərin, o
cümlədən, şübhəsiz ki, Gürcüstanın da xeyrinədir. Bu dəstəyə, belə mühüm qərarın qəbul edilməsinə görə bir
daha təşəkkürümü bildirirəm.
Sual: Mənim sualım Eduard Şevardnadzeyədir. Bu yaxınlarda Kiyevə səfəriniz zamanı belə bir
məlumat yayılmışdı ki, guya Siz MDB sərhədlərində dövlətlərin hansısa yeni birliyini yaratmağı təklif
etmisiniz. Əgər belədirsə, Siz bu birliyi necə təsəvvür edirsiniz?
Eduard Şevardnadze: Belə söhbət olmayıb. Bu məlumat ortaya çıxdıqdan sonra Gürcüstan prezidentinin
mətbuat katibi bəyanat verdi ki, həmin informasiya həqiqətə uyğun deyildir. Kiyevdə mən təxminən indiki kimi
dedim ki, MDB-də hazırkı vəziyyət bizi, təbii olaraq, qane etmir. Buna görə də biz, bu birliyin üzvü olan
dövlətlərin hamısı onun işini və fəaliyyətini necə canlandırmaq barədə düşünməliyik ki, o, hər bir dövlət üçün
gərəkli olsun, müstəqilliyin inkişafına, möhkəmlənməsinə və bu əsasda inteqrasiya proseslərinin inkişafına
kömək etsin. Söhbət bundan gedir. Mən heç bir yeni təşkilatdan danışmamışam.
Sual: Cənab prezidentlər, icazənizlə iki sualım var. Görüşdə siz qeyd etdiniz ki, yeni strateji
tərəfdaşlıq barədə düşünmək vaxtı gəlib çatmışdır və bundan ötrü Qafqaz xalqlarının təcrübəsindən
istifadə etmək lazımdır. Bu, vahid Qafqaz ideyası ilə nə dərəcədə bağlıdır? İkinci sual: Neft-qaz sənayesi
sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilədə "Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsində iştirak edən
ayrı-ayrı neft şirkətlərinin maraqları nə dərəcədə nəzərə alınıb?
Heydər Əliyev: Sözün düzü, sualınızı o qədər də başa düşmədim. Biz nə deməliyik? Sualınızı dəqiq ifadə
edin.
Müxbir: Siz dediniz ki, yeni strateji tərəfdaşlıq barədə düşünmək vaxtı gəlib çatmışdır.
Heydər Əliyev: Necə yəni gəlib çatmışdır? Biz ki, bəyannamə imzalamışıq. Bu isə vahid Qafqaz
ideyasına əsla zidd deyildir. Ona görə ki, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq Qafqazda məhz
sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsi xeyrinədir.
O ki qaldı ikinci sualınıza, bu gün imzalanmış müqavilənin neft şirkətlərinə heç bir dəxli yoxdur.
Sual: Mənim sualım prezident Eduard Şevardnadze cənablarınadır. Rusiyanın Gürcüstandakı
hərbi bazalarının perspektivləri necədir? NATO-nun genişlənməsi barədə sizin rəyiniz necədir və Xavyer
Solananın Tbilisiyə axırıncı səfəri zamanı Gürcüstan ilə NATO arasında nə kimi razılaşma əldə
edilmişdir? Üçüncü sual hər iki prezidentədir: Siz Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə və oradan da
Ukraynaya Qafqaz neft dəhlizinin çəkilişinə necə baxırsınız?
Eduard Şevardnadze: Hərbi bazalar barədə suala gəldikdə, bu gün biz həmin mövzuda danışdıq. Mən
dəfələrlə izah etməli olmuşam ki, nə üçün Gürcüstan birdən öz ərazisini digər dövlətin hərbi bazaları üçün
verməyə razılaşmışdır. Xahiş edirəm nəzərə alasınız ki, bu gün bizim üçün ən aktual problem Gürcüstanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması problemidir. Bu, birincisi. İkincisi isə Milli Ordunun formalaşdırılması
problemidir. Məlumdur ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra orada hərbi texnika, demək olar, qalmamışdı. Sovet
İttifaqı dövründə nə vardısa, hamısı daşınıb aparılmışdı. Buna görə də silahlı qüvvələr yaradılması problemi
bizim üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Rusiya ilə nə kimi razılaşma var? Rusiya Gürcüstanın ərazi
bütövlüyünün təmin olunmasına kömək edir. Mən dəfələrlə demişəm ki, Abxaziya münaqişəsinin .aradan
qaldırılması açarı Rusiyanın əlindədir. Bu, birincisi. İkincisi, Rusiya bizə silahlı qüvvələrin yaradılması
prosesində texnika və silahla kömək edir. Əgər bunların hamısı həyata keçirilərsə, onda müqavilə
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təsdiqlənəcəkdir. Əgər belə olmasa, Rusiyanın köməyi ilə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi
mümkün olmasa, onda, təbii ki, müqavilə təsdiqlənməyəcəkdir. Bax, belə məntiq və belə şərtlər var.
NATO-ya gəldikdə isə, – mən və Heydər Əliyeviç bu təşkilatın baş katibi Xavyer Solana ilə söhbət
etmişik, – hesab edirəm ki, Zaqafqaziya dövlətlərinə NATO-nun marağı tamamilə əsaslıdır, çünki, necə
deyərlər, biz Ümumavropa məkanına daxilik. Avropa təhlükəsizlik strukturlarının yaradılması prosesində
Qafqaz, şübhəsiz ki, özünün müəyyən yerini tutur.
O ki qaldı NATO-nun bilavasitə genişləndirilməsinə, hazırda bu problem bizə aid deyildir. Lakin yeri
gəlmişkən, Rusiya rəhbərliyinin cavab verdiyi kimi cavab verəcəyəm: bu və ya başqa dövlətin bu və ya digər
beynəlxalq, yaxud regional təşkilatlara, o cümlədən də NATO-ya daxil olmasını qadağan etməyə heç kimin
ixtiyarı yoxdur. Bu, birincisi, ikincisi, zənnimcə, mən bunu da Kiyevdə demişəm ki, bu problem həddindən artıq
dramatikləşdirilir. Tamamilə əminəm ki, xüsusən "soyuq müharibə" qurtardıqdan sonra, bütün dünyanı birbirindən ayıran qarşıdurma aradan qaldırıldıqdan sonra Rusiyanın və digər dövlətlərin mənafeləri nəzərə
alınmaqla hökmən güzəştli qərarlar tapılacaqdır.
Ukrayna Avrasiya dəhlizinin imkanlarından və Avropanı Asiya ilə, o cümlədən Mərkəzi Asiya ilə
birləşdirən magistral yollardan istifadə etmək istəyir. Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla, digər
ölkələrlə, xüsusən Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ən yaxın münasibətlər yaratmağa maraq göstərir. Bu baxımdan
Gürcüstan və Azərbaycan əsas ölkələrdir.
Ukrayna və NATO. Ukrayna prezidenti bu barədə çox danışıb və dəfələrlə çıxış edibdir. Zənnimcə, Qərb
dövlətləri bu təşkilatın üzvləri NATO ilə əməkdaşlıqda Ukraynaya xüsusi yer verməkdə düzgün hərəkət edirlər.
Cavab uzun olduğuna görə bağışlayın. Amma sual da sadə deyildi.
Heydər Əliyev: Hesab edirəm ki, Transqafqaz magistralı barəsində öz rəyimi bildirməliyəm. Biz buna
çox böyük əhəmiyyət veririk. Keçən ilin mayında Sərəxsdə Özbəkistan, Türkmənistan, Gürcüstan və
Azərbaycanın imzaladıqları saziş həyata keçirilir. Transqafqaz magistralı fəaliyyət göstərir və deməliyəm ki,
özünü tamamilə doğruldur. Qazaxıstan və Qırğızıstan da bu sazişə qoşulurlar. Ukraynanın müraciəti bizim
tərəfimizdən müsbət qarşılanır. Hesab edirəm ki, yüklərin Qara dəniz sahilindəki Gürcüstan limanından
Avropaya, habelə Ukrayna limanlarına göndərilə biləcəyi bu magistraldan Ukrayna istifadə edə bilər. Buna
onlar da, biz də maraqlıyıq. Yəni vaxtilə imzaladığımız həmin sazişin genişləndirilməsi və
dərinləşdirilməsindən söhbət gedir. Bu sazişin xeyrinə edilən hər şeyi Azərbaycan müsbət qarşılayır.
Eduard Şevardnadze: Heydər Əliyeviç, əgər mümkündürsə, bir-iki kəlmə əlavə edim. İndi biz adətən
yüklərin Şərqdən Qərbə və əks istiqamətdə axınından danışırıq. Lakin demək istəyirəm ki, Abxaziya münaqişəsi
aradan qaldırılmaqla Qafqazın böyük tranzit regionuna çevrilməsi Rusiyaya da bu axma qoşulmaq imkanı verir.
O zaman yüklər Şimaldan Cənuba – Türkiyəyə, Yaxın Şərqə və sairəyə, həm də əks istiqamətdə daşınacaqdır.
Bir sözlə, Rusiya bu imkandan, şübhəsiz, yalnız həmin münaqişələr aradan qaldırılacağı təqdirdə istifadə
edəcəkdir. Bu halda Abxaziyaya, Cənubi Osetiyaya dəmir yolu, avtomobil magistralları açılacaq və bütün
dövlətlər üçün həqiqətən çox böyük imkanlar yaradılacaqdır.
Sual: Mənim sualım Heydər Əliyev cənablarınadır. Azərbaycan və Gürcüstanın oxşar, eyni
problemləri var. Strateji əməkdaşlıq yolu tutmuş iki qardaş ölkənin separatçılığa qarşı mübarizədə birgə
fəaliyyəti mümkün ola bilərmi?
Heydər Əliyev: Separatçılıq həm Gürcüstanın həyatına, onun ərazi bütövlüyünə, həm də Azərbaycanın
həyatına, onun ərazi bütövlüyünə çox böyük zərbələr vurubdur. Ona görə də biz separatçılığın həm əleyhinəyik,
həm də separatçılığın aradan qaldırılmasını, ona son qoyulmasını tələb edirik. Bu baxımdan Gürcüstanla
Azərbaycanın vəziyyəti bir-birinə çox bənzərdir. Ancaq fərq də var. Fərq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın
qarşılaşdığı separatçılıq təkcə Azərbaycanın daxilində olan bir qurumun separatçılığı deyil, Ermənistanın
dəstəyi nəticəsində meydana gəlib və Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində baş veribdir.
Gürcüstandakı separatçıları da başqa ölkələr tərəfindən gizli dəstəkləyənlər var.
Bu münaqişələrin aradan götürülməsi yoluna gəldikdə isə, eşitdiniz ki, prezident cənab Şevardnadze
münaqişənin Rusiya vasitəsilə həll olunmasına çalışır. Bu məqsədlə həmin münaqişə zonasına Rusiyanın sülhü
mühafizə dəstələri yerləşdirilibdir. Amma Azərbaycanda belə sülhü mühafizə qüvvələri yoxdur. Azərbaycan
münaqişənin ATƏT çərçivəsində, onun Minsk qrupu vasitəsilə sülh yolu ilə həll olunmasına çalışır. Biz bu
sahədə fəaliyyət göstərə bilərik və hesab edirəm ki, fəaliyyət göstərməliyik. Bu da ondan ibarət ola bilər ki, biz
bir-birimizə kömək edək, beynəlxalq təşkilatların, böyük ölkələrin bu münaqişələrə diqqətini daha da çox cəlb
edək, təcrübə mübadiləsi aparaq, bir-birimizə öz təcrübəmizi çatdıraq, beləliklə də, əməkdaşlıq edək. Bir sözlə,
bu sahədə əməkdaşlıq etmək imkanlarımız var və hesab edirəm ki, əməkdaşlıq etməliyik.
Sual: Cənab Şevardnadze, sizin milli məsələlər üzrə köməkçiniz fevralın 6-da "Nezavisimaya
qazeta"nın müxbirinə bildirmişdir ki, onu regionda islam dövləti yaradılması çox narahat edir və bu,
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pravoslav Gürcüstanı və Qafqazın xristian dininə etiqad edən digər ölkələri üçün təhlükə törədir. Siz
milli məsələlər üzrə öz köməkçinizin dediklərini necə şərh edə bilərsiniz? İkinci sual ATƏT-in cinah sazişi
barədədir. Azərbaycan regionda Rusiyanın silahlarının artmasının əleyhinədir. Bu məsələdə Gürcüstanla
Azərbaycanın mövqeyi uyğun gəlirmi?
Eduard Şevardnadze: Birinci sualı eşitmədim. Hansı köməkçidən söhbət gedir?
Müxbir: Milli məsələlər üzrə köməkçidən.
Eduard Şevardnadze: O nə deyib?
Müxbir: O deyib ki, regionda islam dövləti yaradılır və bu, pravoslav Gürcüstanı və Qafqazın
xristian dininə etiqad edən digər ölkələri üçün təhlükə törədir. Bu, 1997-ci il fevralın 6-da "Nezavisimaya
qazeta"-da dərc olunub.
Eduard Şevardnadze: Bilirsinizmi, mən də öz köməkçimə görə cavabdehəm, amma "Nezavisimaya
qazeta"ya cavabdeh ola bilmərəm. O belə şey deyə bilməzdi, çünki köməkçilərim mənim fikirlərimlə,
mövqeyimlə, hələlik ki, şərikdirlər. Mənim isə elə bir mövqeyim yoxdur ki, orada fikir dəqiq ifadə edilməsin və
ya nəsə başqa bir şey düz olmasın. Mən bu məsələdə heç bir təhlükə görmürəm.
Tərksilaha, adi silahların azaldılması problemlərinə gəldikdə, bu təzə məsələ deyildir. Sizə bildirməliyəm
ki, bütün danışıqlarda, o cümlədən Vyana danışıqlarında biz Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə daim
məsləhətləşir və mövqelərimizi uyğunlaşdırırdıq. Odur ki, gələcəkdə də bu ruhda hərəkət edəcəyik.
Heydər Əliyev: Vəssalam? Daha sual yoxdur? Sağ olun.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZENİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ
RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
"Gülüstan" sarayı
18 fevral 1997-ci il
Hörmətli Gürcüstan prezidenti
cənab Eduard Şevardnadze!
Möhtərəm qonaqlar! Xanımlar və cənablar!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram və əziz Eduard Amvrosiyeviç, sizə, bütün gürcüstanlı qonaqlara
Azərbaycan xalqının, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hörmət və dostluq hisslərini çatdırıram. Gürcüstan
prezidenti Eduard Şevardnadzenin Azərbaycana rəsmi dövlət səfəri ölkəmizin həyatında əlamətdar hadisə,
Gürcüstan- Azərbaycan dövlətlərarası münasibətlərində mühüm mərhələdir.
Prezident Eduard Şevardnadzenin Azərbaycana səfərinin birinci günü bu gün, bu saatlarda sona çatır və
böyük məmnunluqla demək olar ki, səfər uğurla, dostluq, qardaşlıq və səmimilik şəraitində keçir.
Bu gün biz səmərəli danışıqlar apardıq, iki prezident arasında dostcasına söhbət oldu, mühüm
dövlətlərarası sənədlər imzalandı. Bu gün Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında 22 sənəd imzalandı və onların
arasında çox mühüm, tarixi əhəmiyyəti olan sənəd var. Bu, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında strateji
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında bəyannamədir. Bu gün imzalanmış sənədlər və indiyədək imzalanmış
sənədlər, – bunların sayı isə 32-yə çatır, dövlətlərimiz və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı və qarşılıqlı
münasibətləri daha da inkişaf etdirmək üçün kifayət qədər tam müqavilə – hüquqi əsas yaradır.
Şübhəsiz, biz hamımız səy göstərəcəyik ki, əldə olunmuş razılaşmalar həyata keçirilsin, imzalanmış
sənədlərdə müəyyən edilmiş vəzifələr yerinə yetirilsin və Gürcüstan-Azərbaycan əməkdaşlığı yüksək sürətlə
irəliləsin.
Gürcüstanlı əziz dostlarımızın Azərbaycana gəlişi nəinki onlarla bilavasitə ünsiyyətdə olan bizləri, həm
də bütün Azərbaycan ictimaiyyətini, Bakı şəhərinin bütün sakinlərini sevindirir. Bu, təbiidir, çünki biz özümüzə
əziz bildiyimiz adamları, qardaş gürcü xalqının nümayəndələrini qəbul edirik. Dostluq və əməkdaşlıq gürcü və
Azərbaycan xalqları arasında qarşılıqlı münasibətlərdə çoxəsrlik və canlı tarixə malikdir. Ona görə də bu gün
biz keçilmiş yola nəzər salaraq iftixarla deyə bilərik ki, xalqlarımız çiyin-çiyinə, birlikdə yaşayaraq, bir-birilə
həmişə səmimi dostluq münasibətləri saxlamış, bir-birinə kömək etmiş, bir-birini təcrübə ilə, biliklərlə, malik
olduqları hər şeylə zənginləşdirmişlər.
Bizim üçün, azərbaycanlılar üçün Gürcüstana, gürcü xalqına münasibətin xüsusi əhəmiyyəti, xüsusi
xarakteri var. Biz əsrlər boyu birlikdə, yanaşı, görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun vaxtilə dediyi kimi,
bir-birimizin yanında yaşayırıq. Bu birgə həyat xalqlarımıza daim xeyir, çox böyük məmnunluq gətirmişdir. Bu
hissi indi də, bu günlərdə də, xüsusən xalqlarımız milli azadlığa, dövlət müstəqilliyinə nail olduğu vaxtdan bəri
də keçiririk. Gürcüstan qədim ölkədir, gözəl təbiəti, çox yaxşı insanları, zəngin tarixi, yüksək mədəniyyəti olan
ölkədir. Bəşər tarixinin bütün dövrlərində gürcü xalqının görkəmli övladları dünya sivilizasiyasına layiqli
töhfələrini vermişlər.
Biz Gürcüstanın həyatını, Gürcüstanda gedən tarixi prosesləri səmimi qardaşlıq hissi ilə daim izləmişik və
dostlarımızın, qardaşlarımızın nailiyyətlərinə, uğurlarına, müvəffəqiyyətlərinə sevinmişik. Gürcüstan özünün
çoxəsrlik tarixi ərzində bir çox mərhələlərdən keçmişdir: qələbələr, yüksək nailiyyətlər olmuşdur,
məğlubiyyətlər də, uğursuzluqlar da olmuşdur. Ancaq gürcü xalqı özünəməxsus mədəniyyətini, milli
xüsusiyyətini, milli ənənələrini, mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamışdır. Bu, bizi həmişə sevindirmişdir və bu
gün də sevindirir.
Ancaq hesab edirəm ki, XX əsrin sonu bizim üçün, özlərinin milli azadlığını və dövlət müstəqilliyini əldə
etmiş bir çox başqa xalqlar üçün olduğu kimi, gürcü xalqı üçün də xüsusilə sevindirici və xoşbəxt bir
mərhələdir. Baxmayaraq ki, bütün bunlar mürəkkəb və çətin şəraitdə gedibdir və gedir, lakin hər halda bu
dövrün qiymətləndirilməsində müsbət amil üstün yer tutur, başqa sözlə, hər halda biz bu çətinliklərdən, bu
itkilərdən, bu faciələrdən keçərək milli azadlığın və dövlət müstəqilliyinin xoşbəxt yoluna çıxmışıq.
Gürcü xalqı da həmişə azadlıqsevər xalq olmuşdur, özünün milli müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış
və bu müstəqilliyə nail olmuşdur. Bir də deyirəm, bizim ölkəmizdə olduğu kimi, bütün bunlar çox mürəkkəb
şəraitdə baş verir. Ancaq ən əsası odur ki, biz bu azadlığı əldə etmişik, bu müstəqilliyi qazanmışıq və
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xalqlarımızın, ölkələrimizin gələcəyini gözəl, işıqlı görürük.
Yenə deyirəm, gürcü xalqının tarixində müxtəlif xarakterli mərhələlər çox olub, lakin son dövr,
Gürcüstanın öz dövlət müstəqilliyinə nail ola bildiyi dövr tarixə daxil olacaq və gələcək nəsillər tərəfindən
xüsusilə yüksək qiymətləndiriləcəkdir.
Gürcüstan beş ildir dövlət müstəqilliyi şəraitində yaşayır, Azərbaycan beş ildir dövlət müstəqilliyi
şəraitində yaşayır. Bu müddətdə bizim münasibətlərimiz xüsusi əhəmiyyət və xüsusi xarakter kəsb etmişdir. Bir
də təkrar edirəm, biz gürcü xalqı ilə həmişə dostluq etmişik, bizi daim çox şey birləşdirib, həmişə get-gəlimiz
olub, bir- birimizlə daim ünsiyyətdə olmuşuq. İnsanlarımız, xalqlarımız arasında qarşılıqlı əlaqə həmişə uğurlu
olubdur. Ancaq hesab edirəm ki, son illərdə baş verənlər bütün əvvəlki tarixi dövrdə malik olduğumuzun
hamısından üstündür.
Azərbaycanda olduğu kimi, Gürcüstanda da dövlət müstəqilliyinin bərqərar olması mürəkkəb şəraitdə
gedib və indi də belə şəraitdə gedir. Təəssüflər olsun ki, biz həm də xarici xarakterli böyük çətinliklərlə
qarşılaşmışıq. Gürcü xalqının bugünkü vəziyyət səviyyəsinə gəlib çatmaq üçün son illərdə nə kimi
çətinliklərdən keçdiyini biz yaxşı bilirik. Biz bilirik ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulması da, müxtəlif
xarici qüvvələrin fəaliyyəti də, daxildə baş verən vətəndaş müharibəsi də Gürcüstanı çox çətin vəziyyətə
salmışdır.
Lakin dostlar kimi, qardaşlar kimi bütün bunları müşahidə edərək həmişə inanmışıq ki, Gürcüstan hamar
yola çıxacaqdır və çıxdı da. Təbii ki, bütün bunlarda Gürcüstanın qabaqcıl, tərəqqipərvər adamlarının səylərini
yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Onlar heç bir çətinliyə baxmayaraq, milli azadlıq və dövlət müstəqilliyi
ideyasından imtina etmədilər, qurbanlar verilməsinə, heç bir çətinliyə baxmayaraq, irəlilədilər. Əlbəttə, bütün
bunlarda Gürcüstan prezidenti, mənim böyük dostum Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze görkəmli rol
oynamışdır. O öz xalqının ən ağır günlərində və aylarında vətənə qayıdaraq, öz xalqına başçılıq etdi və onlar
böyük çətinliklər bahasına vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı, digər bütün çətin prosesləri aradan qaldırdılar
və Eduard Amvrosiyeviç öz xalqını, öz ölkəsini dövlət müstəqilliyinin və milli azadlığın hamar yoluna çıxardı.
Biz Gürcüstanın, Azərbaycanın ağır illərində və aylarında da birlikdə olduq, bir-birimiz barədə
düşünürdük, bir-birimizə imkan daxilində kömək edirdik və inanırdıq ki, Gürcüstan da düşdüyü vəziyyətdən
çıxacaqdır, Azərbaycan da. İndi biz əldə etdiyimiz nəticələrin, Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin rəhbərliyi
altında Gürcüstanın, gürcü xalqının nail olduğu nəticələrin şahidiyik. İndi də həm Gürcüstanda, həm də
Azərbaycanda çoxlu problem var. Lakin bu problemlər dövlətin olduğu bir vaxtda, qayda-qanun olduğu bir
vaxtda, müvafiq qüvvələrin olduğu bir vaxtda, ölkənin azad demokratik inkişafı üçün təbii olaraq bütün şərait
yaradıldığı bir vaxtda artıq tamam başqa bir şəraitdə həll edilir.
Belə bir şəraitdə Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq fəallaşdırılmışdır və belə bir şəraitdə bir
il bundan əvvəl mən Eduard Şevardnadzenin dəvəti ilə Gürcüstana rəsmi səfərə getdim. Zənnimcə, biz orada
səmərəli işləyə bildik və belə bir şəraitdə bir ildən sonra Gürcüstan prezidentini, onu müşayiət edən şəxsləri
qəbul edirik və artıq indi biz əməkdaşlıqda atılmış iri addımlardan və qarşımızda açılan böyük perspektivlərdən
danışırıq.
Gürcüstan və Azərbaycan əməkdaşlıq üçün böyük imkanlara malikdirlər. Buna görə də məqsədimiz,
vəzifəmiz bu imkanlardan maksimum səmərə ilə istifadə etməkdir. Biz Gürcüstanla xoş dostluq münasibətlərini
əsas tutaraq, öz daxili çətinliklərimizə baxmayaraq, Gürcüstana kömək göstərmək və əməkdaşlığımızı
genişləndirmək üçün imkanımız daxilində hər şey etmişik və edəcəyik. Bununla əlaqədar belə bir məsələ,
məncə, mühüm, tarixi haldır ki, biz Xəzər hövzəsindən, Azərbaycandan neftin Gürcüstan ərazisi ilə dünya
bazarına ixracı üçün boru kəməri çəkilməsi haqqında qərar qəbul etmişik. Bu neft kəməri nəinki iqtisadi
məqsədlərə xidmət edəcək, həm də iqtisadi fayda gətirəcəkdir, keçmişdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında
çəkilmiş bir çox digər xətlər kimi, o da gürcü və Azərbaycan xalqları arasında əməkdaşlığın, dostluğun və
qardaşlığın möhkəmlənməsi məqsədlərinə xidmət edəcəkdir.
Respublikalarımız öz coğrafi – coğrafi-siyasi xarakterinə görə xüsusi əhəmiyyətə malikdirlər. Ötən ilin
mayında Sərəxsdə imzalanmış Transqafqaz magistralı haqqında saziş bu magistrala maraq göstərən bir çox
ölkələr tərəfindən böyük dəstək almış və bəyənilmişdir. Həmin magistral məhz Xəzərdən, Azərbaycandan,
Gürcüstandan keçir, Avropanı Şərqlə, Qərbi Şərqlə, Şərqi Qərblə birləşdirir.
Hesab edirəm ki, bu da tarixi əhəmiyyəti olan hadisədir və bu magistralın səmərəli fəaliyyət göstərməsinə
kömək edəcəyik. Bizim əməkdaşlığımız üçün bir çox başqa konkret tədbirlər də nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq
mən əməkdaşlığın, mehriban münasibətlərin, dostluğun nə demək olduğunu əyani surətdə nümayiş etdirmək
üçün bu iki böyük hadisə barədə danışdım. Bunların hamısı xalqlarımızın, ölkələrimizin naminə, milli dövlət
müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi naminədir.
Bu gün baş vermiş hadisələr, hesab edirəm ki, sabah, o birisi gün də baş verəcək hadisələr, – görüşlər,
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söhbətlər, fikir mübadiləsi, – bunlar hamısı birlikdə, şübhəsiz ki, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında
münasibətlərin gələcək inkişafı üçün çox mühüm əsas olacaqdır. Bizi çox şey birləşdirir. Bizim mövqelərimiz
eynidir, bir çox beynəlxalq məsələlərdə, regional xarakterli bir çox məsələlərdə mövqelərimiz oxşardır, biz
separatizmə, terrorizmə, konstitusiyaya zidd hər cür əməllərə, hüquqi zidd hər cür hərəkətlərə qarşı mübarizədə
yekdilik. Gürcüstanda demokratik dövlət, hüquqi dövlət qurulur. Biz Gürcüstanda gedən prosesləri böyük
məmnunluqla izləyirik, ona görə ki, biz özümüz həyatın bu mərhələsindən keçirik, özümüz bu yolla,
demokratik, hüquqi cəmiyyət qurmaq yolu ilə, həyatın bütün sahələrində demokratiya prinsiplərini bərqərar
etmək yolu ilə, bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək yolu ilə gedirik. Bu məsələlərə eyni cür yanaşmağımız,
eyni səylər göstərməyimiz bizi yaxınlaşdırır, birləşdirir və tarixin bu mürəkkəb mərhələsindən mümkün qədər
ağrı-acısız, itkilərsiz keçmək üçün bizə kömək edir.
Hesab edirəm, biz bu mərhələdən keçəcəyik, ölkələrimizdəki separatizm halını aradan qaldıra biləcəyik.
Mən əminəm ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Mən əminəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa ediləcəkdir. Mən əminəm ki, biz birgə səylərlə Qafqazda, xüsusən Zaqafqaziyada sülhə və sabitliyə nail
ola biləcəyik.
Məlumdur ki, həm Abxaziyadakı münaqişə, həm də Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişə,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, Azərbaycanın ərazisinin 20 faizinin
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunması Zaqafqaziyada vəziyyəti daha çox mürəkkəbləşdirir.
Öz yerlərindən – Azərbaycanın Ermənistan qoşunları tərəfindən işğal edilmiş ərazilərindən qovulmuş bir
milyondan çox qaçqının olması Azərbaycanda da, Gürcüstanda da, ümumən Zaqafqaziyada, Qafqazda da
vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Ancaq mühüm cəhət budur ki. Gürcüstan prezidenti də, Azərbaycan prezidenti də
düzgün mövqe tuturlar, müvafiq beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun gələn mövqe, eyni zamanda öz
xalqlarının və ölkələrinin milli mənafelərini müdafiə etmək mövqeyi tuturlar.
Qonşularımıza bizim heç bir iddiamız yoxdur. Biz sərhədlərin dəyişdirilməsi mövqeyini tutmuruq və heç
vaxt tutmayacağıq. Ancaq eyni zamanda biz sərhədimizin pozulmasına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
tapdalanmasına heç vaxt yol verə bilmərik. İndiyədək nə baş vermişdirsə, bunların hamısı xalqa ziddir.
Beynəlxalq hüquq normalarına birbaşa ziddir və hesab edirəm ki, biz öz torpağımızı, ərazimizi, milli
mənafelərimizi müdafiə etməyə qadir olacağıq. Bu baxımdan Qafqazı sülh regionuna çevirmək, Zaqafqaziyada
əmin-amanlığa və sülhə nail olmaq arzumuz regionda yaşayan milyonlarla insanın taleyi ilə bağlı olan arzudur.
Hesab edirəm ki, bizim bu sahədəki səylərimiz dəstəklənəcəkdir. Biz buna nail olmağa çalışacağıq. Bunun üçün
təkidlə mübarizə aparacağıq. Həm bu məsələdə, həm də bir çox digər məsələlərdə bizim – Gürcüstanın və
Azərbaycanın mövqeləri üst-üstə düşür, bu isə bizi daha da yaxınlaşdırır, münasibətlərimizi, dostluğumuzu daha
da möhkəmləndirir.
Eduard Amvrosiyeviç, sizin Azərbaycana gəlməyinizdən son dərəcə məmnunam. Biz çoxdan, təxminən
otuz ildir ki, bir-birimizlə bağlıyıq. Bir vaxtlar siz də, mən də respublikalara rəhbərlik edirdik, – siz Gürcüstanın
rəhbəri idiniz, mən Azərbaycanın rəhbəri idim və o illərdə də biz dostluq edirdik, xalqlarımız, ölkələrimiz
arasında dostluğun möhkəmləndirilməsinə çalışırdıq. Həm də az iş görməmişik, sələflərimizin etdiklərinə çox
şey əlavə etmişik. Gürcüstan və Azərbaycan xalqları arasında mövcud olan dostluq da məhz həm əvvəlki
nəsillərin, həm də bizim nəslin, sizinlə mənim və həmin illərdə istər Gürcüstanda, istərsə də Azərbaycanda
bizimlə bir yerdə olan insanların yaratdıqlarına, topladıqlarına əsaslanır.
Xatirimdədir, 16 il bundan öncə, həmin bu yaraşıqlı "Gülüstan" sarayını yenicə tikib qurtaranda burada,
Bakıda ilk qəbul olmuşdu. O zaman biz bu salonda sizinlə yanaşı oturmuşduq. Mən bunu böyük xoşbəxtlik
sayıram ki, 16 il keçəndən sonra da bir yerdəyik, həm də təkcə ona görə ki, biz xalqlarımıza yenidən gərəkli və
lazımlı olmuşuq, həm Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda öz üzərimizə böyük məsuliyyət götürmüşük. Dostluq
və əməkdaşlığın keçmişdəki çox zəngin təcrübəsindən istifadə etməklə biz indi xalqlarımızı daha yüksək
səviyyəyə qaldırmaq və xalqlarımız, ölkələrimiz arasında daha geniş əməkdaşlığa nail olmaq üçün əvvəlkindən
də çox iş görə bilərik.
Buna görə də sizin gəlməyinizdən çox şadam. Çox məmnunam ki, biz bu gün bir çox məsələləri müzakirə
edə bildik. Ümidvaram ki, sabah da, o birisi gün də sizinlə birlikdə yeni görüşlərin şahidi olacağıq və bu
görüşlər gürcü və Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə və inkişafına xidmət
edəcəkdir. Bütün dövrlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda indi də Gürcüstana, gürcü xalqına çox böyük məhəbbət
bəsləyirlər.
Bax, xalqımızın bu hissləri və özümün şəxsi hissləri ilə də mən müstəqil Gürcüstanın şərəfinə, gürcü
xalqının şərəfinə, Gürcüstanın gələcək tərəqqisi şərəfinə, Azərbaycan xalqının böyük dostu, Gürcüstanın
görkəmli oğlu, Gürcüstan prezidenti Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin şərəfinə, Gürcüstandan gəlmiş
bütün qonaqlarımızın şərəfinə, gürcü və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və əməkdaşlığın şərəfinə badə
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qaldırmağı təklif edirəm. Sizin sağlığınıza!
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZEYƏ M. Ə. RƏSULZADƏ
ADINA
BDU-nun FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ
NİTQİ
19 fevral 1997-ci il
Hörmətli prezident, əziz dostum Eduard Şevardnadze!
Mən Sizi Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı almağınız münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizə cansağlığı və böyük dövlət işinizdə uğurlar arzulayıram.
Hörmətli dostum, Sizə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı verilməsinin səbəbləri və əsasları
haqqında burada artıq geniş məlumat verildi. Mən də təsdiq edirəm ki, burada göstərilənlər həqiqətən Sizə Bakı
Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı verilməsi üçün tam əsasdır və ona görə də bu adı Siz tamamilə əsaslı
olaraq almısınız. Mən sadəcə onu əlavə etmək istəyirəm ki, Sizin parlaq həyat yolunuz və böyük ictimai-siyasi,
dövlətçilik fəaliyyətiniz həm Gürcüstanda – keçmişdə və indi, – həm də böyük bir dövlətin rəhbəri kimi bir
vəzifədə gördüyünüz işlərin hamısı elmi əsaslar üzərində durmuşdur. Bunların hamısı dünya elminə böyük
töhfələrdir və Sizin məhz elmi fəaliyyətinizin bu hissəsi, hesab edirəm ki, Sizə fəxri doktor adı vermək barədə
qərar qəbul edərkən əsas tutulubdur.
Böyük siyasətlə, dövlət işi ilə məşğul olan şəxslər bəlkə də xüsusi elmi məqalələr, kitablar yazmırlar.
Ancaq onların gündəlik ictimai-siyasi fəaliyyəti, böyük dövlət işinə rəhbərlik etməsi, dövlət əhəmiyyətli
məsələləri həll etməsi hər dəfə elmi axtarışdır, tapıntıdır, elmi ixtiradır. Buna görə də Eduard Şevardnadze kimi
dünya miqyaslı böyük .siyasətçinin bütün fəaliyyəti eyni zamanda elmi fəaliyyətdir. İki gündür ki, dostum
Eduard Şevardnadze ilə Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin bundan sonra da genişlənməsini, inkişaf
etdirilməsini, Qafqazda olan vəziyyəti ətraflı müzakirə etmişik. Eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə gedən
prosesləri müzakirə etmişik. Mənsub olduğumuz Müstəqil Dövlətlər Birliyində gedən prosesləri, ölkələrimizin
Avropa ilə, Qərb ölkələri ilə gündən-günə inkişaf edən əlaqələrini və bununla bağlı problemləri, bir çox başqa
məsələləri müzakirə etmişik. Ancaq apardığımız söhbətlərin, fikir mübadiləsinin mərkəzində daim Qafqazda
sülhün, əmin- amanlığın yaranması, Gürcüstanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması,
Gürcüstan və Azərbaycan ərazilərində baş vermiş hərbi münaqişələrə son qoyulması durmuşdur.
Hörmətli alimlər, hörmətli müəllimlər!
İnanın ki, hər bir belə məsələnin müzakirəsi, bu problemlərin həlli barədə müəyyən qərarların qəbul
edilməsi, onların həllolunma yollarının araşdırılması və ayrı-ayrı tədbirlərin görülməsinin özü də elmi işdir,
axtarışdır, ixtiradır. Təəssüf ki, görülən işlərin əksəriyyəti nə kitablara, nə bir başqa yerə yazılır. Ancaq bunlar
xalqların, millətlərin, ölkələrin, xüsusən, konkret olaraq bizim regionun, ölkələrimizin, millətlərimizin
xalqlarımızın həyatında əvəzsiz rol oynayır. Bu danışıqlar və əldə olunan razılıqlar haqqında əziz dostum
Eduard Şevardnadze sizə ətraflı məlumat verdi. Mən bəyan edirəm ki, Eduard Şevardnadzenin indicə sizə
verdiyi məlumatların hamısı ilə mən razıyam. Onlar bizim birgə fikirlərimizdir, birgə qəbul etdiyimiz
təkliflərdir və biz bundan sonra bunları birlikdə də həyata keçirəcəyik. Eyni zamanda, cənab Şevardnadzenin
dediyi kimi, bu məsələlərin həllində bundan sonra da alimlərimizin, ziyalılarımızın, ictimai-siyasi həyatda fəal
iştirak edən şəxslərin fikirlərinə, tövsiyələrinə, təkliflərinə bizim ehtiyacımız var və hər dəfə sizin fikirlərinizdən
və təkliflərinizdən əməli işimizdə istifadə olunacaqdır.
Bu gün dostum Eduard Şevardnadzeyə burada Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adının verilməsi
eyni zamanda siyasi xarakter daşıyır. Bu, xalqlarımızın, ölkələrimizin, dövlətlərimizin arasında dostluq,
əməkdaşlıq, qardaşlıq əlaqələrinin inkişafına kömək edən böyük amildir. Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin isə böyük tarixi var.
Azərbaycan prezidenti bir il bundan öncə Gürcüstanın görkəmli alimləri – Tbilisi Dövlət Universiteti
professor-müəllim heyətinin qarşısında çıxış etmişdir və bu gün də Gürcüstanın prezidenti ilk dəfə olaraq
Azərbaycanın görkəmli alimlərinin – Bakı Dövlət Universitetinin professor-müəllim heyətinin qarşısında çıxış
edir. Bunlar çox əlamətdar hallardır. Mən bir il bundan öncə Tbilisi Dövlət Universitetində keçirdiyim görüşləri,
dostcasına, mehriban söhbəti məmnuniyyət hissi ilə xatırlayıram. Mənə Tbilisi Dövlət Universitetinin fəxri
doktoru adının verilməsindən çox böyük qürur hissi duyuram. Hesab edirəm ki, bir il bundan öncə Tbilisi
Dövlət Universitetində və bu gün Bakı Dövlət Universitetində baş verən hadisələr xalqlarımızın, ölkələrimizin
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bundan sonra da dostcasına yaşamasına, əlaqələrimizin inkişaf etməsinə kömək edəcəkdir və buna xidmət
edəcəkdir.
Hörmətli dostum Eduard Şevardnadze kimi, mən də bu gün bu hadisələri elmimizin, təhsilimizin,
ziyalıların dövlətə, dövlətçiliyə və dövlət başçılarına göstərdikləri hörmətin, ehtiramın təzahürü kimi qəbul
edirəm. Eyni zamanda, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin sizin qarşınızda etdiyi dərin məzmunlu,
elmi fikirlərlə, elmi əsaslarla dolu olan nitqi Gürcüstanın dövlət başçısının Azərbaycanın elm, təhsil
xadimlərinə, ziyalılarına göstərdiyi böyük diqqətin və hörmətin təzahürüdür. Cənab Şevardnadzenin dediyi
kimi, bundan sonra Gürcüstanın və Azərbaycanın ziyalıları, elm, mədəniyyət xadimləri, xüsusən
universitetlərimiz, təhsil ocaqlarımız bir-biri ilə daha sıx əlaqə saxlayacaq, əməkdaşlıq edəcək, birgə elmi işlər
aparacaq, təhsilin yenidən qurulması sahəsində təcrübə mübadiləsi edəcək və beləliklə də GürcüstanAzərbaycan əməkdaşlığının gələcəkdə inkişaf etməsinə öz töhfələrini verəcəklər.
Hörmətli xanımlar və cənablar! Hörmətli dostlar!
Mən bu gün sizinlə bir yerdə olduğuma görə, Bakı Dövlət Universitetinin professor-müəllim heyəti ilə,
tələbələrinin nümayəndələri ilə görüşdüyümə görə çox məmnun olduğumu bildirirəm. Bu görüşə görə çox
sevinirəm, çox şadam və bu görüşün yaranmasına səbəbkar olan dostum Eduard Şevardnadzeyə minnətdarlığımı
bildirirəm.
Əziz dostum Şevardnadze!
Yüksək fəxri ad almağınız, bugünkü çox dərin məzmunlu və mənalı nitqiniz münasibətilə Sizi bir daha
ürəkdən təbrik edirəm, Sizə cansağlığı, səadət arzulayıram. Dost, qardaş gürcü xalqına qarşısında duran böyük
və möhtəşəm vəzifələrin yerinə yetirilməsində uğurlar diləyirəm.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZENİN AZƏRBAYCAN
İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
Respublika Sarayı
19 fevral 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident, əziz dostum və qardaşım
Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar, hörmətli xanımlar və cənablar!
Gürcüstan prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərinin ikinci günü başa çatır. Azərbaycan ictimaiyyətinə
yaxşı məlumdur ki, bu iki gün müddətində çox gərgin iş getmiş, çox görüşlər keçirilmiş, danışıqlar aparılmışdır.
Hesab edirəm ki, Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün yeni bir böyük addım atılmışdır.
Bu iki günün bir çox xüsusiyyətləri vardır. Birincisi budur ki, biz dost, qonşu, qardaş ölkənin prezidentini
və onu müşayiət edən şəxsləri böyük qonaqpərvərliklə qəbul etdik və edirik. Bu iki gün müddətində Azərbaycan
xalqının, azərbaycanlıların, vətəndaşlarımızın Gürcüstan dövlətinə, gürcü xalqına hörmət və məhəbbəti dəfələrlə
ifadə olunmuşdur. Bütün görüşlər dostluq və mehribanlıq, qardaşlıq şəraitində keçmişdir. Biz bu iki gün
müddətində dünyaya bir daha nümayiş etdirdik ki, Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının böyük
tarixi, dərin kökləri vardır, bu dostluq, qardaşlıq dönməzdir, sarsılmazdır, heç bir qüvvə bu dostluğu poza
bilməz.
Gürcüstandan gələn dostlarımıza, qonaqlarımıza, qardaşlarımıza bu iki gün müddətində göstərilən
münasibət eyni zamanda Azərbaycanın, xalqımızın Gürcüstan prezidenti, dövlət başçısı, gürcü xalqının böyük
oğlu, dünyada məşhur dövlət xadimi, siyasətçi, dünya miqyasında böyük şöhrət qazanmış şəxsiyyət, mənim əziz
qardaşım Eduard Şevardnadzeyə olan səmimi hissiyyatları, dostluq münasibətləri və mehribanlıq duyğulandır.
Hesab edirəm ki, burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur.
Bu iki gündə Azərbaycanda baş verən hadisələrin hamısı tam təbiidir. Birincisi, bunlar Azərbaycan
xalqının qonaqpərvərlik, qonağa hörmət, ona dost münasibəti ənənələrini nümayiş etdirir. İkincisi, bütün bunlar
Azərbaycan xalqı ilə Gürcüstan xalqı arasında çoxəsrlik tarixə malik olan dostluğun, qardaşlığın yeni
nümayişidir. Bu, bizim adət-ənənəmizdir, səmimi hissiyyatlarımızdır. Xalqımızın adət-ənənələri və gürcü
xalqına, gürcü xalqının böyük oğlu, mənim əziz dostum Eduard Şevardnadzeyə göstərdiyi dostluq münasibəti
bu günlər çox parlaq şəkildə bütün dünyaya nümayiş etdirildi.
Onu da qeyd etməliyəm ki, belə münasibəti qazanmaq, belə münasibətə layiq olmaq lazımdır. Gürcü xalqı
və onun müdrik rəhbəri Eduard Şevardnadze Azərbaycan xalqının qəlbində belə münasibət qazanmışdır və belə
münasibətə layiqdir.
Mən qeyd etdim ki, biz bu iki gündə bir çox mühüm məsələləri müzakirə etmişik. Müzakirə etdiyimiz
məsələlər də yeni deyildir. Həmin məsələlərin müzakirəsinə biz hələ bir neçə vaxt bundan əvvəl başlamışıq.
Xüsusən, bir il bundan əvvəl mənim Gürcüstana rəsmi səfərim zamanı biz bu məsələləri müzakirə etmişdik,
dövlətlərimiz arasında bir çox sazişlər imzalamışdıq. Onların içərisində ən böyük əhəmiyyətə malik olanı
"Qafqaz regionunda sülh, sabitlik və təhlükəsizlik haqında" Tbilisi bəyannaməsidir.
Prezident Eduard Şevardnadze və mən Tbilisi bəyannaməsini bir il bundan əvvəl imzalayarkən öz
xalqlarımızın bu günü, gələcəyi haqqında, Qafqazdakı vəziyyət barədə narahat olduğumuzu bəyan etmişdik.
Eyni zamanda, həm bizim ölkələrimizdə, həm Cənubi Qafqazda, həm də bütün Qafqazda sülhün, əminamanlığın bərqərar olmasının indi nə qədər zəruri olduğunu dərk edərək bunu dünyaya bəyan etmişdik.
Məmnuniyyət hissi ilə demək olar ki, Tbilisi bəyannaməsi böyük əks-səda doğurmuş, dünyada böyük
hörmətlə qəbul edilmiş, inkişaf etmişdir. Həmin bəyannamənin davamı olaraq keçən ilin iyun ayında
Kislovodskda dörd dövlətin – Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın başçıları Qafqazda sülhün, əminamanlığın təmin edilməsinə aid yeni bir bəyannamə imzalamışlar.
Ancaq biz bununla da kifayətlənməmişik. Dünən Gürcüstan və Azərbaycan ölkələrimiz arasında strateji
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzaladılar. Bununla da biz Tbilisi bəyannaməsində irəli
sürdüyümüz mühüm problemi inkişaf etdirərək Gürcüstanın və Azərbaycanın Qafqazda sülhün həqiqətən
bərqərar olması üçün ciddi və təsirli addımlar atmağa hazır olduğunu dünyaya nümayiş etdirdik.
Biz qafqazlıyıq. Qafqazda olan vəziyyət bizi narahat edir. Biz öz xalqlarımızın, ölkələrimizin bu günü,
gələcəyi haqqında düşünürük. Biz eyni zamanda, Qafqazda yaşayan bütün xalqlar, millətlər haqqında
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düşünürük. Qafqaz bizim doğma diyarımızdır və Qafqazda gedən hadisələrə biz biganə qala bilmərik. Bu
baxımdan Gürcüstan və Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə, bizim bu
barədəki fikirlərimiz məhz Gürcüstanın və Azərbaycanın indiki, mövcud vəziyyəti ilə də bağlıdır.
Hər iki ölkənin – Azərbaycanın da, Gürcüstanın da ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Təcavüzkar
separatçıların və cürbəcür təxribatçı qüvvələrin xaricdən, daxildən etdiyi hərəkətlər Gürcüstanda Abxaziya
problemi yaradıbdır. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz respublikamızda Dağlıq Qarabağ problemi,
Ermənistan-Azərbaycan hərbi münaqişəsi yaradıbdır. Strateji əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında bizim
sazişimiz, bəyannaməmiz xalqlarımızı, ölkələrimizi məhz bu vəziyyətdən çıxarmaq məqsədi daşıyır.
Biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün tanınmasını və onun bərpa olunmasını daim dəstəkləmişik və bu gün
də dəstəkləyirik. Biz hesab edirik ki, Gürcüstan dövləti Gürcüstan ərazisinin hamısının sahibidir və sahibi
olmalıdır. Gürcüstanda olan separatçı qüvvələrin qarşısı alınmalıdır. Gürcüstanın ərazi bütövlüyü tamamilə
təmin edilməlidir.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Lissabon Zirvə görüşündə Gürcüstandakı
vəziyyətlə, Gürcüstanın daxilindəki separatçı qüvvələrin hərəkəti, Abxaziya problemi ilə əlaqədar olan maddəni
biz dəstəklədik. Beləliklə də, Gürcüstan dövləti ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşünün sənədində öz problemini
həll etmək üçün yaxşı bir qərar əldə etdi.
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi
müzakirə olunarkən Gürcüstan Azərbaycanın ədalətli mövqeyini ATƏT-in üzvü olan bütün başqa dövlətlərlə
bərabər dəstəklədi və həmin münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in sədrinin bəyanatı qəbul
edildi. Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Lissabon Zirvə görüşündə irəli sürülmüş prinsiplər əsasında
sülh yolu ilə həll olunması üçün çalışırıq. Biz həmin prinsipləri əsas götürürük. Bu prinsiplər Azərbaycan və
Ermənistan respublikalarının ərazi bütövlüyü, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli
özünüidarə statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasından
ibarətdir.
Biz münaqişənin bu prinsiplər əsasında sülh yolu ilə həll edilməsinə bundan sonra da çalışacağıq və
ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Gürcüstan dövləti də Azərbaycanın haqq və ədalətli işini indiyədək
olduğu kimi, indən sonra da dəstəkləyəcək və müdafiə edəcəkdir.
Bizim strateji əməkdaşlığımız və tərəfdaşlığımız bir çox başqa məsələləri də əhatə edir. Mənim dostum
Eduard Şevardnadze bunlar haqqında çox ətraflı danışdı. Mən onun fikirləri ilə tamamilə razıyam.
Beləliklə, biz bu iki günə yekun vurarkən tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Gürcüstan prezidentinin
Azərbaycana rəsmi səfəri Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrində yeni bir mərhələ olubdur, bu səfər tarixi bir
xarakter daşıyır. Mən əminəm ki, biz burada əldə etdiyimiz razılıqlar və sənədlər əsasında gələcəkdə həm
ölkələrimizin inkişafım, həm də ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişafını sürətlə irəliyə aparacağıq.
Bu günlər çox danışılıb, mən bir daha demək istəyirəm ki, bizim çoxəsrlik dostluğumuz tarixdə
həddindən artıq parlaq səhifələr qoyubdur. Bu dostluq Azərbaycan xalqında gürcü xalqına böyük məhəbbət hissi
doğurubdur. Bizim xalqlarımız tarix boyu yan-yana, bir yerdə yaşayıblar. İndi biz müstəqil dövlətlərik.
Cənab Şevardnadze indi qeyd etdi, Gürcüstanda 500 min azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstan onların doğma
vətənidir, ulu babaları orada yaşayıblar. Onların tarixi kökləri oradadır. Onlar bu gün Gürcüstan Respublikasının
bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır.
Gürcüstan, xüsusən Tbilisi azərbaycanlılar, Azərbaycanın ziyalıları, mütəfəkkir adamları üçün doğma bir
diyar olubdur. Dahi Azərbaycan oğlu Mirzə Fətəli Axundov Tbilisidə yaşayıb, yaradıb və onun qəbri indi də
oradadır. Mən bu gün böyük minnətdarlıq hissi ilə bir daha demək istəyirəm ki, gürcü xalqı Mirzə Fətəli
Axundovun xatirəsini həmişə qoruyub saxlamışdır. Bununla yanaşı, böyük mütəfəkkir Mirzə Şəfi Vazehin, ilk
Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucularından biri Fətəli xan Xoyskinin və başqalarının qəbirləri
Tbilisidə yerləşir. Bütün bunlar Azərbaycanın Gürcüstanla, Tbilisi ilə nə qədər bağlı olduğunu sübut edir.
Məlumdur ki, tarixin enişləri də, yoxuşları da parlaq, işıqlı, qaranlıq, çətin günləri də olur. 1990-cı ildə
Gürcüstanda gedən proseslər zamanı orada yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması və onların bir çox
çətinliklərə məruz qalması bizi həmişə narahat etmişdir. Ancaq böyük məmnuniyyət hissi doğuran odur ki,
bizim əziz dostumuz Eduard Şevardnadze Gürcüstan dövlətinə başçılıq edəndən sonra orada yaşayan
azərbaycanlılara qarşı edilən ədalətsizlik və onların hüquqlarının pozulması halları aradan götürülmüşdür.
Bir daha qeyd edirəm ki, indi azərbaycanlılar orada Gürcüstanın bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır. İlk dəfə
keçirilən demokratik seçkilər əsasında azərbaycanlıların nümayəndələri də Gürcüstan parlamentinə üzv seçiblər.
Mən Gürcüstanda səfərdə olarkən, orada yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri ilə görüşərkən tam əmin
oldum ki, məhz Eduard Şevardnadzenin səyləri nəticəsində orada azərbaycanlılara olan münasibət tamamilə
normallaşıb, dəyişibdir. Ümidvaram ki, belə münasibət günü-gündən daha da yaxşılaşacaqdır.
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Biz qonşu gürcü xalqının bu gününə, gələcəyinə dost münasibəti bəsləyən bir xalq kimi, Gürcüstanın bir
neçə il bundan əvvəl düşdüyü ağır vəziyyətdən çox narahat idik. Eyni zamanda, çox sevindik ki, Eduard
Şevardnadze Gürcüstana qayıtdı, çox ağır vəziyyətdə olan Gürcüstanın mövcud problemlərinin həlli ilə məşğul
oldu və Gürcüstanı vətəndaş müharibəsindən, qardaş qırğınından, müxtəlif fəlakətlərdən xilas etdi.
Eduard Şevardnadzenin gürcü xalqı qarşısında xidmətləri böyükdür. Ancaq onun ən böyük xidməti məhz
ondan ibarətdir ki, Gürcüstanda vətəndaş müharibəsi baş verən zaman o özünü xalqının yanına yetirdi və xalqını
bu ağır vəziyyətdən çıxardı. O indi azad, müstəqil, demokratik Gürcüstan Respublikasına müvəffəqiyyətlə
başçılıq edir.
Biz qonşu, dost kimi buna sevinirik, bununla fəxr edirik və gürcü xalqını bu münasibətlə təbrik edirik.
Bizi sevindirən bir də odur ki, məhz Eduard Şevardnadzenin Gürcüstana qayıtması və prezident seçilməsi
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların həyatına, onların hüquqlarının qorunmasına zəmanət verib və bundan
sonra da zəmanət verəcəkdir.
Bizim xalqlarımız böyük tarixi yol keçiblər. Biz tariximizin bütün mərhələləri ilə fəxr edə bilərik. Hər bir
xalqın tarixi heç də hamar yolla getməyib, onun cürbəcür çətinlikləri də, qaranlıq, parlaq səhifələri də olur.
Ancaq bizim tariximiz özümüzündür. Yaxşısı da, pisi də – hamısı bizimdir. Bununla yanaşı olaraq,
xalqlarımızın ən böyük xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, bütün bu çətin, ağır əzab-əziyyətli yollardan keçərək biz
milli azadlığa, dövlət müstəqilliyinə nail olmuşuq.
Biz bu mərhələdə də eyni yolla gedirik. Gürcüstanda da, Azərbaycanda da hüquqi, demokratik, dünyəvi
dövlət qurulur, demokratik prinsiplər bərqərar olunur, insan hüquqları qorunur, mətbuat, söz azadlığı, siyasi
plüralizm təmin edilir, iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Bizim ölkələrimiz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə dünya
iqtisadiyyatına bağlanır.
Bu yolda Gürcüstanın da, Azərbaycanın da böyük nailiyyətləri, eyni zamanda çox çətinlikləri, problemləri
vardır. Bu çətinlikləri, problemləri aradan götürmək üçün biz əməkdaşlıq edirik və həm Tbilisidə, həm də
Bakıda imzalanan müqavilələr, sazişlər bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə yönəldilmişdir.
Bu iki gündə yaratdığımız danışıqların ən əsas mənası bir də ondan ibarətdir ki, Gürcüstan üçün də,
Azərbaycan üçün də nə qədər çətin olsa da, biz bu yolla – müstəqillik, milli azadlıq, demokratiya yolu ilə
gedəcəyik. Bizi bu yoldan heç kəs heç vaxt döndərə bilməyəcəkdir. Biz dövlət müstəqilliyimizə, milli
azadlığımıza sadiq olmuşuq və əbədi sadiq olacağıq.
Gürcüstanın təcrübəsi bizə çox kömək edir və Gürcüstan da bizim təcrübəmizdən bəhrələnir və bəhrələnə
bilər. Beləliklə, dostluq, qardaşlıq, sıx əməkdaşlıq vasitəsilə biz bu ağır günləri keçib gedəcəyik.
İnanıram ki, xalqlarımızın, ölkələrimizin qarşısında xoşbəxt gələcək durur. İnanıram ki, biz bu
çətinliklərdən müvəffəqiyyətlə çıxacağıq. İnanıram ki, Gürcüstanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunacaqdır. İnanıram ki, biz ümumi səylərimizlə Qafqazda sülhə, əmin-amanlığa nail olacağıq. İnanıram ki,
bizdən sonra gələcək nəsillər də bizim tutduğumuz bu yolu davam etdirəcəklər, Gürcüstan-Azərbaycan
dostluğunu, əməkdaşlığını, müstəqil dövlətlərimizin gələcək inkişafını təmin edəcəklər.
Əziz dostum Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar!
Mən təşəkkür edirəm ki, siz Azərbaycana gəldiniz və biz birlikdə səmərəli iş gördük. Sizi əmin edirəm ki,
əldə olunmuş razılıqlar və imzalanmış, qəbul edilmiş sazişlər bizim tərəfimizdən həyata keçiriləcəkdir. İnanıram
ki, bizim dostluğumuz, qardaşlığımız bundan sonra da günü-gündən genişlənəcək, inkişaf edəcəkdir.
Mən sizə və sizin simanızda gürcü xalqına, Gürcüstanın bütün vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq,
firavanlıq və xoşbəxt gələcək arzulayıram.
Əbədi, sarsılmaz Gürcüstan-Azərbaycan dostluğuna eşq olsun!
Mənim dostum Eduard Şevardnadze bizə gözəl bir hədiyyə bəxş etdi. Mən isə bizim azərbaycanlıların
mənim dostum Eduard Şevardnadzeyə nə qədər böyük məhəbbəti olduğunu ifadə edən və onu nümayiş etdirən,
xalçaçılarımız tərəfindən toxunmuş bu xalçanı ona təqdim etmək istəyirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.
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GÖRKƏMLİ ALİM VƏ İCTİMAİ XADİM,AKADEMİK ZİYA BÜNYADOVLA
VİDALAŞMA MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzi
23 fevral 1997-ci il
Hörmətli bacılar, qardaşlar, əziz həmvətənlər!
İkinci gündür ki, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı matəm içindədir. Xalqımıza böyük itki üz
veribdir. Xalqımızın böyük oğlu Ziya Bünyadovun vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi hamımızı kədərləndirib,
qəzəbimizi coşdurub, hiddətləndiribdir. Biz hamımız matəmə qərq olmuşuq.
Dəhşətli bir hadisədir, təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycanın ən dəyərli insanlarından,
şəxsiyyətlərindən biri vəhşi, namərd gülləsi ilə qətlə yetirilibdir. Hər bir itki insanı kədərləndirir. Ziya Bünyadov
kimi insanların dünyadan getməsi, şübhəsiz ki, böyük itkidir və böyük qəm-qüssə doğurur. Ancaq bu qədər
vəhşicəsinə, bu qədər amansız cinayət nəticəsində itkimiz bizi həddindən artıq kədərləndirib, həddindən artıq
hiddətləndiribdir və hamımızı ağrıdır, incidir.
Bir də qeyd edirəm, Ziya Bünyadovun həyatdan getməsi bizim üçün böyük itkidir. Çünki o, xalqımızın
XX əsrdə yetirdiyi ən görkəmli alimlərdən, ən görkəmli tarixçilərdən və ən görkəmli insanlardan biri idi. Ziya
Bünyadov haqqında çox danışmaq olar və güman edirəm, bundan sonra daha da çox danışılacaq, haqqında
kitablar, xatirələr yazılacaqdır. Çünki o, öz varlığı ilə elə bir nadir insan idi ki, böyük, şərəfli həyat yolu ilə elə
bir yüksək səviyyəli şəxsiyyət adı almışdı ki, onun haqqında nə qədər çox desək də, yenə də tam qiymətini verə
bilməyəcəyik. Bir daha deyirəm, o, xalqımızın XX əsrdə dünyaya gətirdiyi, xüsusi fitri istedada malik olan, eyni
zamanda öz cəsurluğu, rəşadəti, zəkası, fədakarlığı, zəhmətkeşliyi, işgüzarlığı ilə cəmiyyətdə görkəmli yer
tutmuş insandır. Deyə bilərəm ki, bəlkə də təkrarsız bir insandır. Çünki o, insan üçün xas olan, bəzən də yalnız
nadir insanlara xas olan keyfiyyətləri özündə cəm edən bir insandır.
Bir baxın, gənc ikən hərbi qulluğa həvəs göstərib, hərbi məktəbə gedibdir. Bu, onun xasiyyətinin bir
cinahıdır, əvvəldən .axıra qədər, ömrü boyu bu xüsusiyyət onu müşayiət edibdir. İkinci dünya müharibəsi, Vətən
müharibəsi başlayan kimi orduya gedib, müharibənin əvvəlindən sonuna qədər cəbhədə olub, döyüşüb
qəhrəmanlıq göstəribdir. Çox yüksək qəhrəmanlıq göstəribdir. Alman faşizminə qarşı müharibənin
qəhrəmanlarından biri olubdur. Hamımız bilirik ki, bu nə qədər dəhşətli müharibə olubdur. Hamımız bilirik o
müharibə nə qədər insan ömrü apardı, nə qədər qurbanlar getdi, nə qədər insanlar həlak oldu. Amma Ziya
Bünyadovun qəhrəmanlığı, cəsurluğu və eyni zamanda Allahın bəxş etdiyi aqibət onu müharibədən
qəhrəmanlıqla çıxardı. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı kimi yüksək, şərəfli ad aldı.
Xatirənizdədir, İkinci dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi qurtarandan sonra, – ondan əlli ildən
çox, əlli bir il keçib, Vətən müharibəsinin qəhrəmanları həmişə cəmiyyətə mötəbər, ən sayılan adamları idi. O
müharibədə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı almış şəxslər isə ən yüksək hörmətə layiq idilər və onlar da o qədər
çox deyildilər. Azərbaycanlılardan İkinci dünya müharibəsində iştirak edib, alman faşizminin qarşısını almaqda
rəşadət göstərərək yüksək adlar alanları, həmvətənlərimizi, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülən
insanları həmişə yüksək qiymətləndirmişik.
Ziya Bünyadov azərbaycanlıların içərisindən çıxmış az – yüz nəfərdən bəlkə bir az çox olan Sovet İttifaqı
qəhrəmanlarından biri idi və bu adı həmişə şərəflə, böyük iftixar hissi ilə daşıyırdı.
Son illər, Sovet İttifaqı dağılandan sonra dünyada, keçmiş Sovet İttifaqında, Azərbaycanda gedən
cürbəcür ictimai proseslər zamanı, hətta burada, Azərbaycanda tarixinə, millətinin qəhrəmanlıq səhifələrinə ləkə
yaxmaq istəyən bəzi adamlar Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının adlarını tarixdən silməyə cəhd göstərən zaman,
Qələbə gününü Azərbaycanda ləğv edən adamlar belə şəxslərə mənfi münasibət göstərən zaman da Ziya
Bünyadov Sovet İttifaqı Qəhrəmanının Qızıl Ulduzunu döşündə həmişə iftixarla gəzdirirdi.
Xatirəmdədir, fevralın 19-da, dörd gün bundan öncə Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin
Azərbaycana səfəri münasibətilə "Gülüstan" Sarayında rəsmi qəbulda Ziya Bünyadov bizə yaxınlaşdı, Eduard
Şevardnadzeni salamladı, mənimlə görüşdü və onun sinəsində Sovet İttifaqı Qəhrəmanının Qızıl Ulduzu yenə
də parlayırdı. Yəni o, öz əqidəsinə sadiq bir insan idi. Ziya Bünyadovun o qəhrəmanlığı tək onun qəhrəmanlığı
deyildi, həm də Azərbaycan xalqının, Azərbaycan övladlarının nəyə qadir olduğunu dünyaya nümayiş etdirən,
sübut edən böyük bir nümunə idi. Mən bunu həmişə belə hesab etmişdim və Ziya Bünyadov da bu hisslərlə
yaşayaraq, o Qızıl Ulduzu döşündə daim daşıyırdı.
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1995-ci ilin may ayında Böyük Vətən müharibəsinin, İkinci dünya müharibəsinin qurtarmasını, alman
faşizmi üzərində Qələbənin 50 illik yubileyini dünya böyük təntənə ilə qeyd etdi. O vaxt Hitler faşizminə qarşı
koalisiyam təşkil edən dövlətlərin paytaxtlarında böyük bayram mərasimləri keçirildi. Dünyanın dövlət başçıları
və nümayəndə heyətləri Londona – Böyük Britaniyaya, Parisə – Fransaya, Moskvaya – Rusiyaya dəvət
edilmişdilər. Orada müstəqil Azərbaycan dövləti də təmsil olunmuşdu. Mən nümayəndə heyətinə Ziya
Bünyadovu böyük ehtiram hissi ilə daxil etmişdim. Biz birlikdə orada bayram mərasimlərində iştirak etdik.
Londonda da, Parisdə də, Moskvada da görürdüm ki, İkinci dünya müharibəsinin veteranları – döşlərində
ordenlər, medallar, nişanlar gəzdirən ingilislər, fransızlar, ruslar və başqa .millətlərə mənsub olan veteranlar
Azərbaycandan gəlmiş İkinci dünya müharibəsi veteranlarını və xüsusən Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya
Bünyadovu çox böyük ehtiram və hörmətlə qarşılayırdılar.
Ömrünün son dəqiqələrinədək Ziya Bünyadov öz həyatının bu istiqamətini, bu cinahını həmişə yüksək
qiymətləndirmiş, veteranlarla daim bir yerdə olmuş, öz cəbhə yoldaşlarını həmişə xatırlamış, onlara kömək
etmişdir. Amma eyni zamanda Ziya Bünyadovun xüsusi keyfiyyəti ondan ibarətdir ki, hərbçi zabit, qəhrəman,
döyüşçü keyfiyyətləri ilə yanaşı, o həm də, İkinci dünya müharibəsi bitəndən sonra özünü elmə həsr etmişdir.
Onda olan həqiqi fitri istedad onu böyük elmə gətirib çıxarmışdır. Moskvada yüksək təhsil aldıqdan sonra
Azərbaycanda 50-ci illərin əvvəllərindən ömrünün sonunadək elmimizin inkişafında əvəzsiz xidmətlər
göstərmişdir.
Biz hər bir elm adamını qiymətləndiririk, hər bir alimin elmimizə verdiyi töhfəni, xidməti
qiymətləndiririk. Amma hərənin öz yeri var. Ziya Bünyadovun Azərbaycan elmində öz dəst-xətti, öz yolu,
müstəqil fikri olmuşdur və özünəməxsus böyük xidmətləri var. O, adi bir alim, adi bir professor deyildir. O, adi
bir akademik deyildir. O, alimlərin, akademiklərin, professorların içərisində öz elmi yaradıcılığına, elmi
əsərlərinə görə və elmdə tutduğu mövqelərinə, prinsipiallığına görə seçilən, fərqlənən bir alim idi. Bunu
anlamaq, bilmək lazımdır. Bunu bütün xalqımız bilməlidir. Onun elmi yaradıcılığı, Azərbaycana, Azərbaycan
elminin inkişafına göstərdiyi xidmətlər haqqında kitablar, əsərlər yazılmalıdır.
Lakin bu gün, bu matəm günü onun cənazəsi qarşısında bir neçə məqamı xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Əvvəla, onun elmdə, elmi axtarışlarında birinci növbədə elmi mənbələri, ilkin mənbələri axtarıb tapması, onlara
istinad etməsi və onlardan şəxsən istifadə etməsi, ikincisi, onun elmi axtarışlarında və elmi fikirlərində olan
prinsipiallığı, dəyişməzliyi, üçüncüsü, onun elmi yaradıcılığında Azərbaycan tarixinin həqiqətlərini üzə
çıxarması və elmi cəhətdən əsaslandırması, tarixə salmasıdır.
Biz bu gün də etiraf etməliyik ki, Azərbaycan xalqının böyük tarixi indiyədək lazımınca tədqiq
edilməyibdir, hələ tədqiq edilməli olan çox-çox mərhələlər, dövrlər var. Lakin Ziya Bünyadov yaradıcılığının
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, məhz özünü onadək tədqiq olunmamış hissələrə, mərhələlərə, sahələrə
yönəldirdi və onun hər bir əsəri eyni zamanda elmi ixtira idi. O, Azərbaycan elmini, Azərbaycan tarix elmini,
şərqşünaslıq elmini həqiqətən zənginləşdirən əsərlər yaradırdı. Onun orta əsrlərə aid əsərlərinin böyük tarixi
əhəmiyyəti var, yəni tariximizin ona qədər məlum olmayan böyük mərhələlərini tədqiq edib, elmi surətdə
əsaslandırıb xalqımıza çatdırmışdır. Amma eyni zamanda onun bu tədqiqatlarının, elmi əsərlərinin qiyməti,
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o bizim tariximizi saxtalaşdıran, yaxud tariximiz haqqında yalan məlumat verən
başqa dövlətlərin, başqa millətlərin tarixçilərinin bizim tariximiz haqqında yanlış, əsası olmayan fikirlərinin
əleyhinə çıxmış, mübahisəyə qoşulmuş və elmi cəhətdən öz tarixi ixtiralarının, yaxud da öz tarixi əsərlərinin
daha əsaslı olduğunu sübuta yetirmişdir.
Ziya Bünyadov adi bir tarixçi, adi bir tarix tədqiqatçısı deyildi. O, mübariz bir tarixçi idi. O, daim
mübarizə aparan tarixçi idi. Onun mübarizəsi də Azərbaycanın milli mənafelərinin müdafiəsi ilə bağlı olmuşdur.
IX-X əsrlərdə, orta əsrlərin başqa mərhələlərində Azərbaycanın hansı hissəsi kimə mənsub olub, harada kim və
necə olub – bütün bunları Azərbaycan xalqının milli mənafelərini qorumaq nöqteyi-nəzərindən və tarixi həqiqəti
bugünkü nəsillərə və gələcək nəsillərə, dünya tarixinə çatdırmaq baxımından Ziya Bünyadovun əsərləri
əvəzsizdir. Bu onun elmi fəaliyyətinin və elmi yaradıcılığının məhz ona məxsus xüsusiyyətidir və xüsusi
qiymətə malikdir.
Bu elmi tədqiqatları ilə əlaqədar Ziya Bünyadov, dediyim kimi çox prinsipial, çox mübariz mövqedə
durmuşdu. 60-70-ci illərdə Ermənistanın millətçi və separatçı qüvvələri tərəfindən Qafqaz tarixinə aid, o
cümlədən Ermənistan-Azərbaycan tarixinə aid cürbəcür və tariximizi təhrif edən, saxtalaşdıran, Ermənistanda
meydana çıxmış müxtəlif yazıların, məqalələrin əleyhinə ilk dəfə səsini qaldıran və onlara əsaslı, dəlilli və tarixi
mənbələrə istinadla cavab verən, onların qarşısını alan alim Ziya Bünyadov idi.
Bilirsinizmi, burada Ziya Bünyadovun bütün xüsusiyyətləri gözlərimiz önünə gəlir. Əvvəla, o, çox dərin
və zəngin bilikli alim idi. İkincisi, mübarizliyi, prinsipiallığı, üçüncüsü isə onun öz fikirlərini, yəni elmi
qaynaqlara söykənən fikirlərini sübuta yetirməyə qadir olduğunu göstərən xüsusiyyətləridir.
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O vaxtlar Sovet İttifaqı mətbuatında, Ermənistan mətbuatında, onların kitablarında, elmi yazılarında,
Azərbaycan və Moskva mətbuatındakı məqalələrdə gedən mübahisələr çoxlarının yadındadır. Hər tərəfdən dəstə
ilə alimlər, yaxud da alim adı daşıyan cürbəcür adamlar Azərbaycan tarixinə o vaxtlar təcavüz edirdilərsə, bu
tərəfdən Ziya Bünyadov, yenə də deyirəm, öz iradəsi, biliyi ilə, elmi əsərləri ilə onlara layiqli cavab verirdi və
Azərbaycan tarixinin doğru-düzgün olduğunu dünyaya sübut edirdi və onu qoruyurdu.
Buna görə də erməni millətçiləri, erməni separatçıları və ümumiyyətlə, Azərbaycana mənfi münasibət
göstərən cürbəcür xarici qüvvələr Ziya Bünyadovu özlərinə düşmən kimi qəbul edirdilər. Lakin ölkəmizdə,
xalqımızın içində isə, o cümlədən tək bizim xalqımızın arasında deyil, bütün dünyada Ziya Bünyadov öz elmi
obyektivliyi ilə, elmi biliyi ilə, elmi əsərləri ilə böyük hörmət və ehtiram qazanmışdı və burada da
qəhrəmanlığını göstərirdi.
Ziya Bünyadovun elmdə prinsipiallığını və dəyişməzliyini sübuta yetirən faktlar çoxdur. Bunların
əksəriyyəti şəxsən mənə məlumdur. Mən Ziya Bünyadovla təxminən 40 ildir tanış və dost idim. Keçmiş illərdə,
70-ci illərdə də Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Ziya Bünyadov ilə həmişə sıx əlaqədə olmuşdum, ona
görə də bu məsələlərin çoxunu şəxsən bilirəm və bildiyimə görə də bu gün bunları onun cənazəsi qarşısında
deməyi özümə borc sanıram.
Xatirəmdədir, 60-cı illərin ikinci yarısında Azərbaycanın 150 il öncə Rusiyaya könüllü sürətdə qəbul
olunması haqqında elmi mübahisələr gedirdi. Məlumdur ki, 1964-cü ildə qərar qəbul edilmişdi ki, 150 il öncə
Azərbaycan könüllü surətdə Rusiyanın tərkibinə daxil olmuşdu. Biz bunu bir bayram kimi qeyd etmişdik. Bu
münasibətlə Azərbaycan Lenin ordeni ilə təltif olunmuşdu. Bunların hamısı da tariximizin səhifələridir.
Amma Ziya Bünyadov bir alim kimi heç nədən qorxmayaraq, heç kəsdən çəkinməyərək öz elmi fikirlərini
söyləyirdi. Xatirimdədir, 67-68-ci illərdə Ziya Bünyadov bu barədə artıq bir neçə dəfə açıq bildirmişdi ki,
doğrudur, Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil olubdur. Amma bu, könüllü olmayıbdır. Odur ki, tarixi həqiqəti
demək lazımdır.
O vaxtkı siyasi mühit, siyasi konyunktura bunu qəbul etmirdi. Ziya Bünyadov hətta buna görə
günahlandırılırdı, onu hətta cəzalandırmaq istəyirdilər. Əgər səhv etmirəmsə, onu Elmlər Akademiyasının
Partiya Komitəsinin müzakirəsinə də çağırmışdılar. Lakin Ziya Büryadov dediyinin üstündə durmuşdu.
Bilirsinizmi, indi bu məsələlərə adi bir hal kimi baxırlar. Ancaq xahiş edirəm, 60-cı illərə, o dövrə, o illərdə
hökm sürmüş ideologiyaya, ümumi mühitə, ümumi konyunkturaya qayıdasınız. Belə fikir söyləmək o vaxtlar
hökumətin, partiyanın əleyhinə getmək demək idi. Amma Ziya Bünyadov çəkinmirdi, öz elmi fikirlərini
cəsarətlə, doğru-düzgün deyirdi. Ziya Bünyadovun dedikləri də doğru idi. Sonralar, əvvəlki bütün tarix
araşdırıldıqdan sonra hamı bu fikrə gəldi ki, o vaxtlar Ziya Bünyadov doğru deyirdi. Həqiqət bunda idi. Həqiqəti
Ziya Bünyadov deyirdi, öz yazılarında göstərirdi. Amma Ziya Bünyadov bunu sübut edə bilmirdi. O vaxtlar çox
çalışırdılar ki, Ziya Bünyadovu cəzalandırsınlar. Lakin Ziya Bünyadovun şəxsiyyəti, böyük alim kimi, Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı kimi və onun özünəməxsus bir neçə keyfiyyəti Ziya Bünyadovu qoruyub saxladı.
Mən şəxsən Ziya Bünyadovun o illərdə xidmətlərinə çox yüksək qiymət vermiş və bu xidmətləri
qiymətləndirmək üçün əlimdən gələni etmişdim. Ona Dövlət mükafatı verilməsi də məhz Azərbaycan tarixinin
ən mühüm dövrlərinin elmi cəhətdən əsaslandırılması və elmi əsərinin təqdim olunması ilə bağlı idi. Yaxud
onun instituta direktor təyin olunması, akademik seçilməsi – bunların hamısı Ziya Bünyadovun məhz özünün
zəhməti, özünün elmi xidmətləri və həqiqi alim kimi elmi əsərlərinin nəticəsi idi. Bəlkə də bütün mərhələlərdə
Ziya Bünyadovun xidmətləri lazımınca qiymətləndirilməmişdir. Bunu da deyə bilərəm, bu da həqiqətdir. İndi bu
həqiqəti də etiraf etmək lazımdır.
Nəhayət, Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı başlayarkən Ziya Bünyadovun elmi, ictimai-siyasi
fəaliyyəti haqqında. Əvvəla, onu demək istəyirəm və qeyd etmək lazımdır ki, əgər millətimizdə, gənclərimizdə o
illərdə milli dirçəliş və milli oyanış hissləri gündən-günə inkişaf edirdisə, bunların səbəbi bizim Ziya Bünyadov
kimi alimlərin əsərlərinin təsiri ilə bağlı idi, Ziya Bünyadov kimi alimlərimizin, yazıçılarımızın və şairlərimizin
milli ruhu qaldırmağa, milli əhval-ruhiyyəni inkişaf etdirməyə yönəldilmiş yazıları ilə, əsərləri ilə bağlı idi. Ona
görə də o illərdə milli azadlıq hərəkatımızın cücərməsində, boy atmasında, inkişaf etməsində Ziya Bünyadovun
əsərlərinin böyük təsiri, böyük xidməti var. Lakin Ziya Bünyadov, bizim üçün çox vacib olan bu milli oyanış,
milli dirçəliş hisslərinin inkişaf etməsinə bir tərəfdən öz əsərləri ilə, digər tərəfdən isə məhz ictimai-siyasi
fəaliyyəti ilə xidmət etmişdir.
O illərdə Ziya Bünyadov meydanlarda nitq söyləyən, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə qarşı səsini
qaldıran və erməni qəsbkarların haqsız iddiaları əleyhinə etiraz edən, bu sahədə ən qabaqda gedən insanlardan
biri idi. Məhz Ziya Bünyadov kimi hörmətli adamların sözü ilə, Ziya Bünyadov kimi mötəbər adamların
hərəkətləri ilə bizim minlərlə, on minlərlə insanlarımız, gənclərimiz bu hərəkatlara, bu cərəyanlara qoşuldular.
Onlar Azərbaycanın milli azadlığına, müstəqilliyinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı edilən təcavüz
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əleyhinə öz etirazını bildirir, milli azadlıq uğrunda, müstəqillik uğrunda mübarizəyə qoşulurdular. Burada da
Ziya Bünyadovun xidmətləri çoxdur və onun ən böyük xidmətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, 80-ci illərin
axırlarında – 90-cı illərin əvvəllərində o, bir daha böyük alim kimi, tədqiqatçı kimi Azərbaycanın açılmamış
arxivlərinə bir daha getdi, o arxivlərdən Azərbaycan tarixinin XX əsrə aid səhifələrini açdı, tədqiq etdi, öz
kitablarında, dövri mətbuatda yazılar verdi və beləliklə də əgər əvvəllər Azərbaycan tarixinin orta əsrlərə aid
çox mühüm dövrlərini elmi əsərlərində işıqlandırdısa, açdısa, göstərdisə, son illərdə də özünü buna həsr etdi. O
cümlədən, ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması ərəfəsində gedən prosesləri də, o dövrü də
doğru-düzgün tədqiq edənlərdən biri də Ziya Bünyadovdur.
Onun böyük xidmətlərindən biri də bolşevizm terroru nəticəsində 20-30-cu illərdə Azərbaycanda
aparılmış repressiyalar haqqında həqiqətləri aşkara çıxarmaqdan, repressiya qurbanlarının adlarını açıb
göstərməkdən, onlara bəraət qazandırmaqdan, onların adlarını tarixdə bərpa etməkdən və beləliklə o dövrü və
doğru-düzgün işıqlandırmaqdan ibarət olmuşdur.
Gördüyünüz kimi, döyüşçü, müharibə iştirakçısı, bəşər tarixində ən dəhşətli müharibə olan İkinci dünya
müharibəsinin, alman faşizminə qarşı müharibənin qəhrəmanı, eyni zamanda sonralar 50 il müddətində elmi
axtarışlarla məşğul olmuş, həm də Azərbaycan elmindən dünya elminə töhfələr vermiş insan idi. Bunlarla
yanaşı, onun həmişə bir xüsusiyyəti də olubdur, o, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatından, Azərbaycanda gedən
ictimai-siyasi proseslərdən heç vaxt kənarda qalmamışdır.
Doğrudur, bunu da etiraf etmək lazımdır ki, onun bu sahədə də xidmətləri və fəaliyyəti müəyyən
mərhələlərdə lazımınca qiymətləndirilməyibdir. Bilirsinizmi, Ziya Bünyadov xüsusi bir xarakterə malik adam
idi. Onun özünəməxsus elə keyfiyyətləri var idi ki, bunun təkrarını mən cəmiyyətimizdə görməmişəm, bəlkə də
olmayacaqdır. Buna görə də onun özünəməxsus keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri, yəni müstəqilliyi, yenilməzliyi,
mübarizliyi, prinsipiallığı bəzi adamlarda ona, şübhəsiz, qeyri-obyektiv, mənfi münasibət doğururdu. Ona görə
də bəzən adamlar hissiyyata qapılaraq, onun xidmətlərini, müsbət keyfiyyətlərini unudaraq, nədənsə ondan
inciyib onun xidmətlərinə qiymət verilməsinin qarşısını alırdılar. Bunlar da olubdur.
Məsələn, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü başlayandan bəri Ziya Bünyadov xalqı Ermənistana qarşı
mübarizəyə və torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda mübarizəyə səfərbər etməkdə həmişə ön sıralarda getmiş
adam olubdur, həmişə mübarizə aparıbdır, həmişə öz sözünü deyibdir, heç vaxt çəkinməyib, heç vaxt kənarda
durmayıb, heç vaxt gizlənməyibdir. Amma eyni zamanda, xatirimdədir, Naxçıvanda yaşayırdım, 90-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycan parlamentinə seçkilər keçirilirdi. Ziya Bünyadov da öz namizədliyini vermişdi. Mən
bunu o vaxtlar qəzetlərdə oxuyurdum. Bəli, o öz namizədliyini vermişdi. Baxırdım ki, 5-6 layiqli adam vardırsa,
onlardan biri də Ziya Bünyadov idi. Fikirləşirdim ki, əlbəttə, Ziya Bünyadov seçilməlidir. Amma sonra gördüm
ki, Ziya Bünyadov seçilmədi. Onun yerinə bir nəfər alverçi, yaxud ticarət işçisi, bazar müdiri seçildi.
Sonralar Ziya Bünyadov öz namizədliyini başqa bir dairədən də vermişdi. Mən bunların hamısını uzaqdan
müşahidə edirdim, baxırdım və ürəyim ağrıyırdı. Fikirləşirdim ki, görəsən, Ziyanın namizədliyi keçəcəkmi?
Ziya Bünyadov o dairədən də seçilmədi. Amma Ziya Bünyadovun əlinin altında kiçik elmi əməkdaş işləmiş bir
nəfər seçildi. Bilirsinizmi, həyatımızda, bax, belə ədalətsizliklər də olubdur: ümumi ədalətsizliklər, o cümlədən
də Ziya Bünyadova qarşı ədalətsizliklər.
Amma bunların heç birisi Ziya Bünyadovun iradəsini sındırmayıbdır. O, heç vaxt əyilmədi, heç vaxt
sınmadı, heç vaxt heç kəsə baş əymədi. Ona görə də Ziya Bünyadovu çoxları sevirdi, mən də sevirdim, ona
xüsusi hörmət edirdim. Bəzən o, kiməsə acı söz deyə bilərdi, lakin onu anlamaq lazım idi ki, o acı sözün içində
xeyirxah münasibət vardı, onun arxasında vətəndaşlıq vardı, onun arxasında Azərbaycan xalqına sevgi,
məhəbbət vardı, onun arxasında böyük insan dururdu.
Nəhayət, Ziya Bünyadovun son illərdəki fəaliyyətini də xüsusi qeyd etmək istəyirəm. O da Ziya
Bünyadovun daim ictimai-siyasi fəaliyyətdə olmasından və bu fəaliyyətlə əlaqədar Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaranmasında iştirak etməsindən ibarətdir. Xatirəmdədir, mən Naxçıvanda idim, Azərbaycanda
vəziyyət qarışan zaman bir neçə dəfə Ziya Bünyadov bir çox alimlərlə, ziyalılarla birlikdə Naxçıvana gəldi,
mənimlə söhbətlər apardı, məni Bakıya dəvət etdi. Beş il bundan öncə, 1992-ci ilin fevral ayında, ya da martın
əvvəllərində Azərbaycanda hakimiyyət, dövlət böhranı oldu. O vaxtlar yəqin ki, xatirənizdədir. Ziya Bünyadov
ağır bir vəziyyətdə Naxçıvana gəldi, mənimlə 3-4 saat söhbət apardı. Onun söhbətinin mənası bundan ibarət idi
ki, Azərbaycan ağır vəziyyətdədir. Mənə müraciət edirdi ki, mən, yəni Heydər Əliyev Bakıya qayıtmalıdır. Mən
keçmiş vaxtlarda olduğu kimi, Naxçıvandakı görüşlərimizdə də Ziya müəllimə böyük hörmətlə yanaşaraq ona
bildirməyə çalışırdım ki, indi mənim Bakıya gəlməyim mümkün deyil, yaxud şəxsən mən bunu istəmirəm. O,
hər dəfə də məndən narazı qayıdırdı. O, yanıma bir neçə dəfə gəlmişdi. 1992-ci ilin şaxtalı noyabr ayında bir
dəstə ziyalı, o cümlədən Ziya Bünyadov Naxçıvana gəldilər, biz orada Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis
konfransını birlikdə keçirdik. Şaxta, soyuq idi, elektrik işığı yox idi. Biz o günləri orada kerosin lampasının
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işığında keçirdik və Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı. Ziya Bünyadov Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin
müavini seçildi.
Bəli, o vaxtlar Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasına iqtidar mane olurdu və bunu istəmirdi. Bu işə
qoşulan adamları burada təqib edir və onları bəzən tutur, bəzən sıxırdılar, bəzilərini incidirdilər. Ziya Bünyadov
bunların heç birisindən nə qorxur, nə də çəkinirdi, heç birisindən! Həqiqətən, ilk dövrlərdə Yeni Azərbaycan
Partiyası idarə heyətinin iclasları akademiyada Ziya Bünyadovun iş otağında, kabinetində keçirilirdi. O, heç bir
şeydən qorxmurdu. Niyə qorxmurdu? Çünki o, həmişə olduğu kimi, gənc vaxtlarında Hitler faşizmi ilə döyüşən
zaman olduğu kimi, 50 il ondan sonra da öz əqidəsinə sadiq idi. O, əqidə adamı idi, əqidəsinə sadiq idi. Mən
bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Bunlar olsa da, olmasa da, Ziya Bünyadovun qiyməti yüksəkdir və onun xidmətləri əvəzsizdir.
Azərbaycan vətəndaşı kimi və keçmiş illərdə Ziya Bünyadovla bir yerdə işləmiş və Azərbaycana rəhbərlik etmiş
bir şəxs kimi, indi isə Azərbaycan prezidenti kimi mən də Ziya Bünyadovun xidmətlərini yüksək
qiymətləndirirəm. Amma bu mərhələni də, bu dövrü də ona görə xüsusi qeyd edirəm ki, Ziya Bünyadov ahıl
yaşa çatdığı bir zamanda da öz əqidəsinə sadiq qaldığını göstərirdi və Yeni Azərbaycan Partiyasına da öz
əqidəsi ilə gəlmişdi. Ona görə 1995-ci ilin noyabrında müstəqil Azərbaycanın ilk parlament seçkilərində Ziya
Bünyadovun adı Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısında birinci yazılmışdı və o, Milli Məclisə deputat seçildi.
Milli Məclisin deputatı olduğu vaxtlarda Ziya Bünyadov fəal, prinsipial, mərd, obyektiv olmuşdur.
Ziya Bünyadovun akademiyada vitse-prezident kimi, alim kimi fəaliyyəti böyükdür, yenə də deyirəm, bu
barədə çox danışmaq olar. Bilirsinizmi, bu gün bu matəm mitinqində mənim bu qədər danışmağıma ehtiyac yox
idi. Ancaq qəlbim Ziya Bünyadovun xidmətləri haqqında sözlərlə o qədər doludur, eyni zamanda bu faciə mənə
də, xalqımıza da o qədər təsir edibdir ki, bu gün bu sözləri deməyi özümə borc bilirəm.
Ziya Bünyadovun vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi dəhşətli bir hadisədir. Bilirsinizmi, son illər biz belə
dəhşətli hadisələrlə qarşılaşırıq. Son illərdə Azərbaycanda bir çox müsbət amillərlə, nailiyyətlərlə, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi ilə əlaqədar gedən müsbət proseslərlə yanaşı, təəssüflər olsun ki, belə qatı cinayətkarlar da,
vəhşilər də meydana çıxıbdır. Məsələn, 50 il bundan qabaqkı tarixi götürsək, yadıma gəlməz ki, Ziya Bünyadov
kimi adama kiminsə əli qalxıb güllə atsın, ona bıçaq vursun. Gərək nə qədər vəhşi olasan, nə qədər imansız
olasan, xalqına nə qədər düşmən olasan ki, bu cür qatillik edəsən. Qatil qatildir. Hər bir insanı qətlə yetirən
insan qatildir. Ancaq bu cür qatillik hədsiz-hüdudsuz qatillikdir. Kimə qarşı? Ziya Bünyadov kimi şəxsiyyətə
qarşı! Bu qədər dahi, bu qədər ali, bu qədər böyük həyat yolu keçmiş şəxsiyyətə atılan güllə, onun qətlə
yetirilməsi bütün Azərbaycan xalqına edilən təcavüzdür, Azərbaycan xalqına atılan güllədir. Çünki Ziya
Bünyadov Azərbaycan xalqını ən gözəl təmsil edən şəxsiyyətlərdən biri və o şəxsiyyətlərin içində ən seçiləni
idi. Belə bir adamı, bu qədər həyat yolu keçmiş adamı necə qətlə yetirmək olardı! Bu cinayət tək onu qətlə
yetirən adamların cinayəti deyildir, onları bu işə sövq edən, bu cinayətə yönəldən, bu cinayət yoluna salan
adamların əməlidir, o qüvvələrin işidir, o terroristlərin işidir.
Biz son illər belə terror hərəkətləri ilə rastlaşmışıq. Bəli, son illərdə burada belə terror hərəkətlərinə əsas
qoyan qüvvələr, adamlar da var.
1990-cı ildə gözəl bir ziyalını, günahsız bir adamı – Əjdər Xanbabayevi qətlə yetirdilər. 1994-cü ildə
Afiyəddin Cəlilovu, Şəmsi Rəhimovu qətlə yetirdilər. Neçə dəfə terror etmək cəhdi olmuşdu. Allaha şükürlər
olsun ki, biz bu cəhdlərin qarşısını ala bildik. Neçə dəfə belə cəhdlər olmuşdu. O cəhdləri göstərmiş olan
adamlar indi istintaq altındadırlar, yaxud da məhkəmə onların barəsində hökm çıxarmış və onlar cəzalarını
çəkirlər.
Nəhayət, belə bir cinayət, belə bir terror, belə bir qətl xalqımıza qarşı qətldir. Bu, Azərbaycanın
dövlətçiliyinə qarşı, Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı olan terrordur. Bu, Azərbaycanın iqtidarına qarşı olan
terrordur. Ona görə də bu, bizim üçün ağırdır.
Burada Ziya Bünyadovun ailəsi, ailə üzvləri matəm, qəm içindədirlər. Onlar ağır itki ilə üzləşiblər. Bizim
hamımız da eyni qəm-qüssə içindəyik. Bu itki hamı üçün itkidir, bütün xalq üçün itkidir, dövlətimiz üçün
itkidir. Bu, şəxsən mənim üçün böyük itkidir.
Görünür ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi
yaşatmaq, Azərbaycanda həqiqi demokratik, hüquqi dövlət qurmaq, Azərbaycan xalqını bu ağır vəziyyətdən
çıxarmaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, işğal olunmuş torpaqlan azad etmək, yerindənyurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımızı öz el-obasına qaytarmaq yolu hələ çətin yoldur, ağır yoldur.
Amma biz bu yol ilə gedirik, gedəcəyik, biz mübarizə aparırıq, aparacağıq və heç kəs iradəmizi sındıra
bilməyəcəkdir, heç kəs bizi sarsıda bilməyəcəkdir! Qoy, o terroru təşkil edən qüvvələr bilsinlər ki, bu cinayət
açılacaq, cinayətkarlar mühakimə ediləcəklər. Lakin bu cinayətkarlar, bu cinayəti təşkil edənlər, terroru təşkil
edən qüvvələr təkcə məhkəmə tərəfindən deyil, bütün xalq tərəfindən bu gün lənətlənirlər, sabah da
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lənətlənəcəklər. Qatı cinayətkar kimi onlar xalq qarşısında cavab verəcəklər. Mən buna əminəm. Biz buna nail
olacağıq!
Ola bilsin ki, biz gələcəkdə də itki verəcəyik. Mən dəfələrlə demişəm, heç kəsin heç şeydən zəmanəti
yoxdur ki, nə isə ola bilər, ya ola bilməz. Hər şey ola bilər. Ancaq biz mübarizəmizdən dönməyəcəyik! Biz irəli
gedirik, Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmlətmək yolu ilə gedirik. Azərbaycanda demokratik dövlət qurmaq
yolu ilə, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumaq yolu ilə irəliləyirik və irəliləyəcəyik!
Ziya Bünyadov mübarizəmizin ön cərgəsində duran şəxsiyyətlərdən biri idi. Ziya Bünyadov bu
mübarizənin qurbanı oldu. Ziya Bünyadov bu mübarizədə şəhid oldu. Bu gün biz onu millət yolunda, dövlət
yolunda şəhid kimi son mənzilə yola salırıq.
Lakin gələcəkdə itkilərimiz olsa da biz yolumuzdan dönməyəcəyik. Hər bir belə hadisə, əksinə, bizi daha
da səfərbər edəcək, sayıq edəcək və daha mübariz edəcəkdir. Bu gün mən bütün terrorçu qüvvələrə və onların
arxasında duran cürbəcür siyasi qruplara, başqa qüvvələrə xəbərdarlıq edirəm, Azərbaycanın daxilində və
xaricində olan qüvvələrə xəbərdarlıq edirəm – qoy bilsinlər ki, onlar bu yolla heç nəyə nail ola bilməyəcəklər.
Qoy bilsinlər ki, onlar məğlub olublar və məğlub olacaqlar. Qoy bilsinlər ki, Ziya Bünyadovun qanı yerdə
qalmayacaqdır!
Ziya Bünyadov mübarizəmizin şəhididir. O, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı kimi öz mübarizəsi ilə, şəhidliyi ilə
həm də müstəqil Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı səviyyəsinə qalxmış bir insandır.
Ziya Bünyadov öz yaradıcılığı ilə, öz böyük həyat yolu ilə özünə böyük heykəl yaratmışdır, özünə böyük
bir abidə qoymuşdur. Biz Ziya Bünyadovun xidmətlərini heç vaxt unutmayacağıq. Hesab edirəm ki, Ziya
Bünyadovun Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətləri günü-gündən daha geniş, daha parlaq açılacaq,
görünəcəkdir. Ziya Bünyadovun gördüyü iş, xalqımıza qoyduğu irs, onun xatirəsi qəlbimizdə əbədi
yaşayacaqdır. Mən Ziya Bünyadovun müqəddəs cənazəsi qarşısında baş əyirəm və sizi əmin edirəm ki, biz
tutduğumuz yoldan dönməyəcəyik. Azərbaycanın milli azadlığı, dövlət müstəqilliyi bizim məqsədimiz,
amalımızdır. Bu amal uğrunda Ziya Bünyadov fədakarcasına mübarizə aparıb şəhid oldu. Bu amal uğrunda biz
axıradək mübarizə aparacağıq!
Allah Ziya Bünyadova rəhmət eləsin.
Mən bütün Azərbaycan xalqına bu faciə ilə əlaqədar başsağlığı verirəm.
Ziya Bünyadovun ailəsinə başsağlığı verirəm və bəyan edirəm ki, onun ailəsi Azərbaycan dövlətinin daim
qayğısı altında olacaqdır. Ziya Bünyadovun qoyduğu irs, onun əsərləri yaşayacaq, bizim gənclərimiz Ziya
Bünyadovun simasını, yaradıcılığını örnək edərək təhsil alacaq, tərbiyələnəcək, vətənpərvərlik duyğularını
özlərində inkişaf etdirəcəklər.
Allah rəhmət eləsin. Allah sizə və Ziya Bünyadovun ailəsinə, bütün xalqımıza səbir versin.
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XOCALI SOYQIRIMININ BEŞİNCİ İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN
XALQINA MÜRACİƏTİ
25 fevral 1997-ci il
Əziz həmvətənlərim!
Beş il bundan öncə – 1992-ci il fevral ayının 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri imperiyapərəst
qüvvələrin bilavasitə iştirakı və havadarlığı ilə Azərbaycan xalqına qarşı növbəti qanlı təcavüzə əl ataraq tarixdə
misli görünməmiş Xocalı soyqırımını törətdilər. Xocalı şəhərinin minlərlə əliyalın mülki əhalisi dişinədək
müasir hərbi texnika ilə silahlanmış düşmənin qəfil və amansız hücumuna məruz qaldı. Yüzlərlə günahsız insan
kütləvi şəkildə məhv edildi, qocalar, qadınlar, uşaqlar, hətta südəmər körpələr ən dəhşətli üsul və vasitələrlə
qətlə yetirildilər, girov götürülərək insanlığa sığmayan həqarət və təhqirlərlə üzləşməli oldular. Yeddi minlik
əhalisi olan bütöv bir şəhər yerlə-yeksan edildi.
O zamankı iqtidarın Azərbaycanın milli müstəqilliyinə və xalqımıza qarşı xəyanətkar mövqeyi, öz
konstitusion vəzifə borcuna cinayətkar laqeydliyi, ardı-arası kəsilməyən siyasi hakimiyyət oyunları,
respublikada baş alıb gedən anarxiya və başıpozuqluq, ayrı-ayrı siyasətbazların məkrli şəxsi ambisiyaları bu
tarixi faciənin törədilməsinə birbaşa şərait yaratmışdır. Uzun müddət dörd tərəfdən düşmən əhatəsində taleyin
ümidinə buraxılmış vətəndaşlarımızın imdad dolu harayı qulaqardına vurulmuş, Xocalının xilas olunması üçün
real imkanların mövcudluğuna baxmayaraq, günahsız əhali məqsədyönlü şəkildə bu milli qırğına
sürüklənmişdir.
Xocalı soyqırımı erməni faşizminin iç üzünü bir daha açıb göstərməklə, təkcə Azərbaycan xalqına deyil,
bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayətdir və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq sivilizasiyalı dünya
tərəfindən məhkum olunmalıdır.
Xalqımızı əmin etmək istəyirəm ki, bu qan yerdə qalmayacaq, Xocalı soyqırımında müqəssir olan hər kəs
öz cinayətkar əməlinə və milli xəyanətinə görə xalq qarşısında cavab verməli olacaqdır. Bunu bizdən
şəhidlərimizin narahat ruhları tələb edir.
Bu milli hüzn günündə xalqımıza başsağlığı verir, bütün şəhidlərimizə, Xocalının günahsız qurbanlarına
Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Mərd Azərbaycan xalqını həmişə olduğu kimi dərd qarşısında əyilməməyə, dövlət
müstəqilliyimizin əbədiliyi naminə daha mətin və mübariz olmağa çağırıram. Biz milli-mənəvi bütövlüyümüzlə,
Azərbaycan dövlətçiliyi ətrafında sarsılmaz birliyimizlə haqqın və ədalətin təntənəsinə nail olacağıq.
HEYDƏR ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri,
25 fevral 1997-ci il
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ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ AZƏRBAYCANA YENİ TƏYİN
OLUNMUŞ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİNİN ETİMADNAMƏSİNİN
TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
26 fevral 1997-ci il
Hörmətli cənab Kristian Zibek!
Sizi Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməyiniz
münasibətilə təbrik edir və sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Böyük məmnunluq hissi ilə qeyd
edirəm ki, Azərbaycan-Almaniya əlaqələri artıq müəyyən tarixə malikdir. Ölkələrimiz arasında diplomatik
münasibətlər yaranandın bəri əməkdaşlığımız sürətlə inkişaf edir. Bu müddət ərzində iqtisadiyyat, mədəniyyət,
elm və texnika sahələrində görülən işlər bizi sevindirir. AFR dünyanın böyük dövlətlərindəndir, beynəlxalq
siyasətdə onun əhəmiyyətli yeri var. Eyni zamanda AFR planetin ən inkişaf etmiş ölkələrindəndir. Bütün
bunlara görə, biz Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinə xüsusi diqqət yetiririk və yaranmış münasibətləri yüksək
qiymətləndiririk. Xatırlatmaq istəyirəm ki, AFR-in xarici işlər naziri K. Kinkelin ölkəmizə səfəri, mənim keçən
ilin yayında Almaniyaya səfərim ölkələrimiz arasında münasibətləri genişləndirməyə güclü təkan vermişdir. Bu
səfərlər zamanı aparılmış danışıqların və əldə edilmiş razılaşmaların ikitərəfli əlaqələrin inkişafında böyük bir
mərhələ açdığını vurğulamaq istəyirəm. Bununla belə, cəsarətlə demək olar ki, bütün bunlar başlanğıcdır,
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün perspektivdə daha geniş imkanlar var. Əmin olduğumu bildirərəm ki, cənab
Kristian Zibek səfir kimi bu imkanların gerçəkləşdirilməsinə çalışacaqdır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı AFR-in sabit mövqeyindən məmnunluğumu ifadə edərək,
ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Azərbaycanla Almaniya indən sonra da bu ədalətli mövqe əsasında əməkdaşlıq
edəcəklər. BununLa əlaqədar ATƏT-in keçən ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş Zirvə görüşünü xatırlatmaq
yerinə düşər. Həmin sammitdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün konstruktiv addım atdıq. Belə
ki, problemin tənzimlənməsinin prinsiplərini əks etdirən sənəd qəbul olundu. Sammit zamanı Azərbaycan və
Almaniya nümayəndə heyətlərinin əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirirəm. Həmin məsələ ilə əlaqədar federal
kansler Helmut Kol, xarici işlər naziri Klaus Kinkellə keçirdiyim faydalı görüşləri məmnunluqla xatırlayıram.
Bir daha vurğulayıram ki, münaqişənin tənzimlənməsi prinsiplərinin qəbul edilməsində AFR-in tutduğu mövqe
böyük rol oynadı.
Azərbaycan-Almaniya ikitərəfli əlaqələrinin böyük gələcəyi var. Mən cənab Kristian Zibekin bu
əlaqələrin reallaşdırılması prosesinin fəal iştirakçısı olacağına ümidvar olduğumu bildirirəm.
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XORVATİYA RESPUBLİKASI VƏ NİDERLAND KRALLIĞININ AZƏRBAYCANA
TƏYİN EDİLMİŞ SƏFİRLƏRİNİN ETİMADNAMƏLƏRİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
26 fevral 1997-ci il
Hörmətli səfir İviça Tomiç!
Sizi – Xorvatiyanın ölkəmizdəki ilk səfirini təyinatı münasibətilə təbrik edirəm, sizə gələcək
fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.
Xorvatiya da Azərbaycan kimi gənc dövlətdir və öz müstəqilliyini möhkəmləndirmək yolu ilə gedir.
Oxşar vəziyyətdə olan ölkələrimiz arasında əlaqələri inkişaf etdirmək üçün imkanlar var. Ümidvaram ki, siz
səfir kimi bu əlaqələrin inkişafına xidmət edəcəksiniz. Mən Xorvatiya prezidenti F. Tuncmanla beynəlxalq
tədbirlərdə keçirdiyim görüşləri yaxşı xatırlayıram. Həmin görüşlər zamanı tərəflərin qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi ilə bağlı eyni mövqedən çıxış etdiyini vurğulamaq istərdim və Xorvatiyanın ölkəmizdə səfirliyinin
açılmasını həmin mövqeyin təsdiqi kimi qiymətləndirirəm. Əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın dövlət
orqanları səfirliyin normal fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradacaqdır.
Hörmətli səfir Nikolas Van Dam!
Sizi Niderland Krallığının ölkəmizdə yeni səfiri kimi fəaliyyətə başlamağınız münasibətilə təbrik edir və
razılıqla bildirirəm ki, Niderland Azərbaycanı ilk tanıyan dövlətlərdəndir. Bundan sonra isə diplomatik
münasibətlər yaradıldı və ölkəmizə səfir təyin edildi.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası Niderland ilə əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verir. Eyni
zamanda Niderland Avropa Birliyinin üzvü kimi Azərbaycanla Avropa arasında əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinə kömək edə bilər.
Cənab səfir, sizi əmin edirəm ki, səfir kimi sizin fəaliyyətiniz əvvəllər olduğu kimi diqqət və qayğı ilə
əhatə ediləcəkdir. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, cənab Nikolas Van Dam Azərbaycan-Niderland əlaqələrinin
inkişafı naminə əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.
Cənab səfirlərdən xahiş edirəm ki, mənim salamlarımı, hörmət və ehtiramımı Xorvatiya və Niderland
rəhbərlərinə çatdırsınlar.
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"ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ" ÜZRƏ LAYİHƏNİN RƏHBƏR KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ VƏ
ABƏŞ-in RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
28 fevral 1997-ci il
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və rəhbər komitəsi bu gün növbəti toplantısını keçiribdir.
Mənə məlumat verildi ki, bəzi məsələlərimizi müzakirə etmisiniz və xüsusən keçən il görülən iş və qarşıda
duran planlar haqqında müzakirələr aparmısınız, müəyyən qərarlar qəbul etmisiniz. Sizin də, mənim də arzum
olubdur ki, görüşək. Biz bu barədə ümumi fikrə gəlmişik ki, gördüyünüz işlər haqqında siz vaxtaşırı olaraq
Azərbaycan prezidentinə məlumat verməlisiniz.
Hesab edirəm ki, biz əvvəlcə Terri Adamsı dinləyək, onun məlumatından sonra başqa məlumatlar da
dinlənilsin.
YEKUN NİTQİ
Mən birinci növbədə çox məmnunam ki, bu gün sizinlə bir daha görüşürəm. Bizim bu görüşlərimiz
ənənəvi xarakter alıbdır. Hesab edirəm ki, belə də davam edəcəkdir. Əvvəllər də demişəm, bu gün də deyirəm
ki, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin gördüyü işlər mənim şəxsi nəzarətim altındadır. Mən bir tərəfdən işlərin
gedişinə nəzarət etmək, ikinci tərəfdən isə bu işlərin müvəffəqiyyətlə getməsinə kömək etmək məqsədi
daşıyıram.
Cənab Terri Adams, sizin və Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, rəhbər komitənin başqa nümayəndələrinin
verdiyi məlumatlardan mən məmnunam. Verdiyiniz məlumatlar onu göstərir ki, 1994-cü il sentyabrın 20-də
imzalanmış müqavilə ardıcıl surətdə, müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. 1995-1996-cı illərdə görülən işləri
müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Mən çox şadam ki, siz nəzərdə tutulan bütün əməliyyatların, tədbirlərin
hamısının həyata keçirilməsinə nail ola bilmisiniz. Bu, çox yaxşıdır.
Bilirsiniz, keçmişdə və bizim bugünkü təcrübəmizdə belə hal nadir bir hal kimi qeyd olunur. Amma
bilmirəm, bəlkə siz belə işləməyə öyrənmisiniz? Yəqin hər yerdə belə işləyirsiniz, elə deyilmi? Əgər belə
deyilsə, onda sizin burada gördüyünüz iş nadir xarakter daşıyır. Bu, onu göstərir ki, konsorsiumun, xüsusən
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, rəhbər komitənin tərkibi həqiqətən dəyərli, işgüzar bir tərkibdir. Onlar işə çox
məsuliyyətlə yanaşaraq belə nailiyyətlər əldə ediblər.
Bu nailiyyətlər münasibətilə mən sizi təbrik edirəm və sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin bugünkü
məruzəniz və indiyədək gördüyünüz işlər, əldə etdiyiniz nailiyyətlər "Əsrin müqaviləsi" adlanan müqaviləmizə
mənfi münasibət göstərənlərə, ona xor baxanlara, yaxud ona inanmayanlara tutarlı cavabdır.
Rusiyanın ərazisində Şimal istiqamətində neft kəmərinin vaxtında hazırlanıb istismara verilməsi çox
böyük qiymətə layiq olan bir haldır. "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayandan sonra Rusiyanın bəzi dairələrində bizim
bu müqaviləmizə mənfi münasibət göstərirdilər. Ancaq biz isə Şimal istiqamətində neft kəmərinin çəkilməsi
haqqında 1996-cı ilin yanvar ayında Moskvada saziş imzaladıq, yəni Rusiya hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti
arasında saziş imzalandı. Bu sazişi Rusiyanın baş naziri Viktor Çernomırdin və mən imzalamışıq. Çox
məmnunam ki, artıq biz öz payımıza düşən hissəni vaxtında yerinə yetirmişik və həmin saziş əməli surətdə
həyata keçirilir.
Mən çox məmnunam ki, bizim tərəfdən nəinki neft kəməri hazırdır, indicə burada məlumat verildi ki,
hətta bu neft borusunun Rusiyanın sərhədinə qədər hissəsi Azərbaycan nefti ilə doludur.
Azərbaycan Neft Şirkəti Rusiyanın "Transneft" şirkəti ilə gərək ciddi iş aparsın. Cənab Terri Adams
burada elan etdi ki, mart ayının ortalarında görüş keçiriləcəkdir. Bunu mən də bilirəm, həmin görüşü keçirib
Rusiya ərazisindəki həll olunmamış problemləri həll etmək lazımdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında
imzalanmış sazişdə nəzərdə tutulduğu kimi, Azərbaycan nefti bu il həmin neft kəməri ilə dünya bazarına ixrac
edilməlidir.
Rusiya tərəfi, "Transneft" bunu may ayınadək hazırlamağa söz verir. Biz çalışmalıyıq ki, onlar bu sözün
üstündə dursunlar və görülməmiş işləri may ayınadək yerinə yetirsinlər. Mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə
tapşırıram ki, bu işlə çox ardıcıl surətdə məşğul olsun. Əgər çətinlikləri olsa, mənə müraciət etsinlər ki,
Rusiyanın rəhbərləri vasitəsilə mən bu məsələnin vaxtında həll edilməsinə nail olum.
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Quyuların qazılması, "Çıraq" neft yatağında ikinci quyunun qazılıb başa çatdırılması və üçüncü quyunun
qazılmasına başlanması haqqında cənab Terri Adamsın verdiyi məlumat və quyuların qazılmasından sonra
nəzərdə tutulmuş göstəricilərdən də üstün göstəricilərin əldə edilməsi çox sevindirici haldır.
Ümidvaram ki, siz üçüncü quyunu da müvəffəqiyyətlə qazıb başa çatdıracaqsınız. Artıq qazılmış iki
quyudan əldə olunan nəticələr göstərir ki, siz üçüncü quyuda da çox müsbət nəticələr alacaqsınız və beləliklə də,
"Çıraq" neft yatağından bu il avqustun 28-dən neftin çıxarılıb Sanqaçal terminalına çatdırılması barədə
verdiyiniz öhdəlik yerinə yetiriləcəkdir.
Mən 28 avqust gününü səbirsizliklə gözləyirəm. Güman edirəm ki, biz həmin günü yüksək səviyyədə
qeyd edəcəyik. Şübhəm yoxdur ki, burada nümayiş etdirdiyiniz, artıq izolə olunmuş borular da vaxtında yerinə
qoyulacaqdır və "Çıraq" neft yatağından Sanqaçaladək neft borusu da çəkilib qurtaracaqdır.
Cənab Terri Adamsın bu gün verdiyi məlumatlarda məni sevindirən cəhət bir də ondan ibarətdir ki, bu
müqavilənin həyata keçirilməsində Azərbaycanın müəssisələri, şirkətləri fəal iştirak edirlər və onlar bu işlərə
cəlb olunurlar. Məni sevindirən xüsusən odur ki, Azərbaycanın bu işlərə cəlb olunmuş, bu işlərdə iştirak edən
müəssisələri, şirkətləri işi yüksək səviyyədə görürlər. Məsələn, siz dediniz, mən də onu təkrar edirəm – Zığ
zavodunda boruların izolə edilməsi və onların beynəlxalq standartlar səviyyəsində olması haqqında məlumatınız
məni çox sevindirir. Mən sevinirəm ki, Azərbaycanın şirkətləri, müəssisələri tərəfindən görülən başqa işlər də –
bunu sizin burada verdiyiniz məlumatlara görə deyirəm – beynəlxalq standartlara cavab verir, həmin
standartlara uyğundur. Bu da "Əsrin müqaviləsi"nin Azərbaycan sənayesinə, xüsusən neft sənayesinə verdiyi
mənfəətlərdən biridir.
Cənab Terri Adamsın burada nümayiş etdirdiyi diaqramlar da məndə məmnuniyyət hissi doğurur.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra – 1997-ci ildə, gələcək illərdə nəzərdə tutulmuş işlərdə
Azərbaycanın müəssisələri, şirkətləri, təşkilatları bu müqavilənin icrasına daha fəal cəlb olunacaqlar. Hesab
edirəm ki, o cümlədən Qərb marşrutu üzrə inşa ediləcək neft boru kəmərinin tikilməsində də Azərbaycanın
şirkətləri fəal iştirak etməlidirlər. Hələ bir neçə vaxt bundan əvvəl mən bu barədə öz fikrimi Abid Şərifov
vasitəsilə cənab Terri Adamsa çatdırmışdım. Bu gün bunu bir daha deyirəm və xahiş edirəm ki, buna əməl
olunsun.
Terri Adams: Hazırda bu barədə təkliflər nəzərdən keçirilir.
Heydər Əliyev: Bu işdə Azərbaycan təşkilatlarının, şirkətlərinin fəal iştirakının zəruriliyi hökmən nəzərə
alınmalıdır.
Bu gün verilən məlumatların hamısı sevindiricidir. O cümlədən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətində Azərbaycan vətəndaşlarının işləməsi və onların sayının çox olması yaxşı haldır. Amma mən arzu
edirəm ki, onların sayı daha da artırılsın. Siz dediniz ki, bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar 3 min iş yeri
açılıbdır. Yəni bu müqavilənin həyata keçirilməsində 3 min nəfər azərbaycanlı işləyir. Bu da çox yaxşıdır.
Güman edirəm ki, işlər bu rəqəmin daha da artırılması istiqamətində gedəcəkdir. Yəni artıq görülən bu işlər
zamanı Azərbaycanın həm mütəxəssisləri, həm mühəndisləri, həm də fəhlələri yeni təcrübə toplayırlar və sizin –
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin tələblərinə uyğun işləmək qabiliyyəti əldə edirlər. Bunun özü də çox yaxşı,
sevindirici haldır. Məsələn, eşidəndə ki, azərbaycanlı fəhlələr yüksək keyfiyyətli işlər görürlər – siz bunu bu gün
dediniz – bilirsiniz, mən çox sevindim. Bir daha qeyd edirəm – bu, bizim müştərək işimizin, bir yerdə
işləməyimizin və Azərbaycana yüksək səviyyəli Qərb texnologiyasının gəlməsinin nəticəsidir.
Verdiyiniz məlumatı mən nəzərə alaram, əsas neft boru kəməri barədə fikirlərinizi aprelin axırında
müzakirə edib cəmləyəndən sonra biz bu məsələnin müzakirəsini bir yerdə aparıb son qərar çıxarmaq üçün
lazımi tədbirlər görə bilərik.
"Əsrin müqaviləsi"ni imzaladığımız vaxtdan iki ildən bir neçə ay çox vaxt keçir. Bu dövrdə bir çox işlər
görülübdür. Həmin müqavilədən sonra dörd müqavilə də imzalanıbdır. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin gördüyü işlər və əldə etdiyi nəticələr imzalanmış sonrakı müqavilələrin həyata keçirilməsi üçün də
örnəkdir və çox gözəl təcrübədir. Güman edirəm ki, hamımız bu təcrübədən səmərəli istifadə etməyə
çalışacağıq.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti isə bizim bütün bu müqavilələrimizin bayraqdarıdır, irəlidə
gedənidir. Siz əlinizdə böyük bayraq irəliyə gedirsiniz. O biri müqavilələri həyata keçirənlər də arxanızca
gedəcəklər, sizin qazandığınız təcrübədən istifadə edərək yaxşı nəticələr əldə edəcəklər.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, bu işlərin normal həyata
keçirilməsi üçün mənim tərəfimdən bütün tədbirlər görüləcəkdir.
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"ŞAHDƏNİZ" NEFT YATAĞI ÜZRƏ MÜQAVİLƏ LAYİHƏSİNİN İDARƏETMƏ
KOMİTƏSİ ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
5 mart 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün "Şahdəniz" neft müqaviləsi layihəsinin idarəetmə komitəsinin iclası keçirilmişdir. Bu iclasda
"Şahdəniz" neft müqaviləsi layihəsinin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Bu barədə mənə
vaxtilə məruzə edilmişdir. Mən idarəetmə komitəsinin üzvlərini bu gün buraya dəvət etmişəm ki, gördükləri
işlər və nəzərdə tutduqları proqram haqqında məlumat versinlər.
Fevralın 28-də biz 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış ilk neft müqaviləsinin – "Azəri", "Çıraq"
yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi üzrə layihənin rəhbər
komitəsinin üzvləri və ABƏŞ-in rəhbərləri ilə görüşdük. Həmin görüşdə son iki ildə görülən işlər, 1997-ci və
1998-ci illərdə görüləcək işlər haqqında məruzələr dinlənildi.
Bu gün "Şahdəniz" neft yatağının birgə işlənməsi üzrə müqavilə layihəsinin həyata keçirilməsi məsələləri
bizi maraqlandırır. Güman edirəm ki, biz imzalanmış digər müqavilələrin layihələrinin həyata keçirilməsini
nəzarət altında saxlayaraq, onlarla da belə görüşlər keçirəcəyik. Mən məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki,
"Şahdəniz" müqaviləsi layihəsinin idarəetmə komitəsi bu məsələlərlə vaxtında məşğul olubdur. Onlar bu
məsələləri bu gün müzakirə ediblər. Mən məmnuniyyətlə onları dinləmək istəyirəm.
YEKUN NİTQİ
Birincisi, mən çox məmnunam ki, "Şahdəniz" neft-qaz yatağının (onun neft və ya qaz yatağı olması sonra
məlum olacaqdır) müştərək işlənməsi haqqında keçən ilin iyun ayında imzalanmış müqavilə qısa bir müddətdə
əməli surətdə həyata keçirilir. Müqavilə keçən ilin oktyabr ayında təsdiq edildi. Beləliklə, o vaxtdan 5 ay keçir.
Hesab edirəm ki, bu müddətdə görülən işləri müsbət qiymətləndirmək lazımdır.
Cənab Şerman öz məruzəsində bu qısa müddətdə görülən işlər barədə məlumatı bizə çatdırdı, həm də
gələcək planları, proqramları haqqında danışdı. Bu məlumatlardan aydın görünür ki, "Şahdəniz" neft-qaz yatağı
Xəzərin Azərbaycan sektorunda çox zəngin və perspektivli bir yataqdır və onun müştərək işlənməsi haqqında
imzalanmış müqavilə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən bu gün bu məlumatları dinləyəndən sonra daha da
çox ümidlə deyə bilərəm ki, bu müqavilə çox gözəl nəticələr verəcəkdir.
Bu müqaviləni həyata keçirən şirkətlər böyük və zəngin təcrübəyə malikdirlər. "Britiş Petroleum",
"Statoyl", "Elf Akiten", "LUKoyl", İranın "OİEK", Türkiyənin "Türk petrolları" şirkətləri çox təcrübəli, yenə də
deyirəm, böyük, zəngin təcrübəyə malik olan şirkətlərdir. Onların bir yerdə, müştərək iş görməsi və işin bu qısa
müddətdə lazımi səviyyədə təşkil olunması şübhəsiz ki, yaxşı qiymətə layiqdir.
Təbiidir ki, bu konsorsium, yəni bu layihəyə daxil olan şirkətlər – buraya Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
də daxildir – bütün işləri bilavasitə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birgə görürlər. Mən məmnunam ki,
görülən işlərin əksəriyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, respublikamızın sənaye müəssisələri, şirkətləri ilə
müştərək şəkildə həyata keçirilməklə planlaşdırılır.
"Şahdəniz" neft-qaz yatağı çox mürəkkəb yataqdır. Bu yatağın yerləşdiyi sahədə suyun dərinliyi 400-500
metrə çatır. Burada deyildi ki, orada qazılacaq quyunun dərinliyi 6 min metr olacaqdır. Bunlar onu göstərir ki,
biz Xəzər dənizində hələ indiyə qədər belə bir sahədə işləməmişik.
Mən əminəm ki, bu layihəni həyata keçirən şirkətlərin imkanları, təcrübəsi və eyni zamanda, Azərbaycan
mütəxəssislərinin, neftçilərinin biliyi, bacarığı, təcrübəsi, dünyanın qabaqcıl texnologiyasından, təcrübəsindən
istifadə edərək bu yataqda müvəffəqiyyətlə iş görüb, yaxşı nəticə almaqda bizə kömək edəcəkdir. Amma Xəzər
dənizində hələ bundan da dərin yerlərdə bizim yataqlarımız var. Ona görə də "Şahdəniz" yatağında gördüyümüz
işlər və əldə edəcəyimiz nəticələr bizə bundan da dərin yerlərdə iş görməyə imkan yaradacaqdır.
Mən bizim dostlarımıza demək istəyirəm ki, onların artıq rəqibləri də vardır. Məsələn, ABŞ-ın "Eksson"
şirkətinin prezidenti bu yaxın vaxtlarda Azərbaycana gəlmişdi, mənim onunla görüşüm olmuşdur. O mənə
bildirdi ki, onlar suyun dərinliyi 700 metrə çatan sahədə işləyirlər və bu sahədə çox böyük təcrübələri vardır.
Ona görə də onlar bizim belə sahələrimizdə olan yataqlarımıza çox böyük maraq göstərirlər və bu münasibətlə
138

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

mənə müraciət ediblər. Güman edirəm ki, onlar da burada işləmək imkanı qazanacaqlar və "Şahdəniz" yatağında
əldə etdiyimiz təcrübə bizə də bu sahədə işlər görməyə imkan verəcəkdir.
Cənab Şerman layihənin həyata keçirilməsi proqramı barədə burada məlumat verərkən onun müddətlərini
də bildirdi. Bu müqavilə imzalananda da bəzi müddətlər göstərilmişdi. Qeyd edilmişdi ki, 3 il yalnız kəşfiyyat
işləri üçün ayrılır və həmin kəşfiyyat işləri müddətində bu yatağın bütün göstəriciləri tam müəyyən olunmalıdır.
Güman edirəm, bizim bu gözəl təşkilatımız, bu layihənin idarəetmə komitəsi işləri elə quracaqdır ki,
nailiyyətlər bəlkə də üç ildən də tez əldə ediləcəkdir. Mən belə düşünürəm. Siz bildirdiniz ki, neftin alınmasına
doqquz il müddətində nail olacaqsınız. Ancaq eyni zamanda, dediniz ki, siz bunu dörd il müddətində edə
biləcəksiniz. Ümidvaram ki, siz həvəslə işləyib, yaxşı nəticələr əldə edərək, bu proqramı daha da
sıxlaşdıracaqsınız və bu müddətləri qısaldacaqsınız. Çünki bu, sizin üçün də, bizim üçün də lazımdır. Bu işləri
sürətlə aparmaq və son nəticəni əldə etmək hamımız üçün lazımdır.
Eyni zamanda sizin bu məlumatınızı dinləyərkən mən bir daha düşündüm – nə qədər düzgün iş gördük ki,
"Şahdəniz" yatağının müştərək işlənməsi haqqında müqaviləni biz keçən ilin iyun ayında imzaladıq. Bunu ona
görə deyirəm ki, o vaxt bu məsələni müzakirə edərkən ətrafımızda olan, bizimlə bərabər işləyən, o cümlədən
kənardakı adamlardan bəziləri hesab edirdilər ki, bu müqaviləni imzalamaq lazım deyil. Onlar deyirdilər ki, biz
gözləyək, "Şahdəniz" yatağının işlənməsinə gələcəkdə – bağlanmış birinci müqavilədən alacağımız vəsait
vasitəsilə başlayarıq. İndi təsəvvür edin, birinci müqavilədən neft almaq, gəlir əldə etmək, müəyyən texnika,
texnologiya yaratmaq və bundan sonra "Şahdəniz" yatağının işlənməsinə başlamaq üçün bizə nə qədər vaxt
lazım idi? İşə bu cür başlayandan sonra onun gələcəkdə nə qədər vaxt alacağı göz qabağındadır.
Bu müqavilələrin əleyhinə çıxanlar, yaxud ona şübhə edən adamlar belə hərəkətləri bir tərəfdən, bu
məsələləri dərk edə bilmədiklərinə görə edirlər, digər tərəfdən isə Azərbaycanın irəli getməsinə, bizim
işlərimizə mane olmaq istəyirdilər. Bugünkü müzakirə onu açıq-aydın göstərir ki, həm "Şahdəniz" müqaviləsini,
həm "Qarabağ" müqaviləsini, həm "Əşrəfi-Dan Ulduzu" müqaviləsini, həm də "Lənkərandəniz – Talışdəniz"
müqaviləsini imzaladığımıza görə biz çox doğru yoldayıq. Onların hamısı bir vaxtda işə düşməlidir. Onların hər
birinin icrası, son nəticənin əldə olunması, respublikamız üçün fayda verməsi böyük vaxt tələb edir.
"Dədə Qorqud" yarımdalma qazma qurğusunun bərpa olunması, modernləşdirilməsi üçün əvvəlcə 37
milyon dollar deyirdilər, indi isə bildirirlər ki, 40 milyon dollar vəsait xərclənibdir. Burada deyildi ki, "Şelf-5"
qurğusunun hazırlanması və modernləşdirilməsi, – verilən məlumata görə, onun əsas hissəsindən az bir şey
qalacaq, – həmin qurğunun tamamilə yeni texnika və texnologiya ilə quraşdırılması üçün 115 milyon dollar
vəsait lazımdır. Təsəvvür edin, bu işləri görmək, müəyyən texnika, texnologiya yaratmaq üçün nə qədər böyük
xərclər lazımdır.
Bu faktlar bir daha sübut edir ki, biz bu problemlərin həllində düzgün yoldayıq və bundan sonra da bu
yolla gedəcəyik. Dünyanın böyük neft şirkətləri ilə bundan sonra da əməkdaşlıq edəcəyik. Azərbaycanın
sərvətlərindən səmərəli istifadə etməyə nail olacağıq.
Cənab Şermanın verdiyi vədlərin hamısını mən nəzərə alıram. Bu vədlərin yerinə yetirilməsini gələcəkdə
də izləyəcəyəm. Güman edirəm ki, onlar bu işləri nəinki vaxtında, hətta vaxtından qabaq yerinə yetirə
biləcəklər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu barədə öz vəzifələrini bilir və üzərinə düşən bu vəzifələri vaxtlıvaxtında yerinə yetirməlidir. Ancaq mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu proqramın yerinə yetirilməsinə
çalışmalısınız. Mən sizdən rica edirəm ki, Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin, mütəxəssislərinin
ümumiyyətlə, respublikamızın işçi qüvvəsinin imkanlarından maksimum istifadə edəsiniz
Mən sizin bu barədə verdiyiniz vədləri nəzərə alıram. Ümidvaram ki, siz onları yerinə yetirəcəksiniz.
Eyni zamanda belə anladım və mən belə də istəyirəm ki, Azərbaycanın sənaye müəssisələri, mütəxəssisləri,
respublikamızın işçi qüvvəsi, fəhlələri bu işlərə get-gedə daha da çox cəlb olunacaqlar. Mən baş nazir Artur
Rasizadəyə tapşırıram ki, o, bu məsələlərə nəzarət etsin və bu layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanın
sənaye müəssisələrindən, şirkətlərindən, zavodlarından istifadə edilməsində əgər bir problem yaranarsa, bunlara
vaxtında baxıb, lazımi ölçü götürsün.
Cənab Şerman, sizdən və idarəetmə komitəsinin üzvlərindən xahiş edirəm ki, belə çətinliklərlə rastlaşan
zaman siz utanmayın, çəkinməyin, mənə, xüsusən baş nazirə müraciət edin. Mən bu məsələləri ona həvalə
edirəm. Siz burada dediniz, əgər sifarişinizi Azərbaycanda icra etmək mümkün deyilsə, onu Leninqrad
vilayətində hazırladırsınızsa, edin, yaxud başqa bir iş Qərb ölkələrində görülməlidirsə, edin. Amma eyni
zamanda, o cihazları, texnikanı, o şeyləri ki, Azərbaycanın müəssisələrində də hazırlamaq olar, xahiş edirəm,
buna xüsusi fikir verin.
Cənab Şerman qeyd etdi, indi respublikamızın neft sənayesində dünyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu neft
şirkətləri ilə imzalanmış beş müqavilə, hər bir müqavilənin layihəsini həyata keçirmək üçün orqan var – birinci
müqavilə üzrə idarəetmə orqanı konsorsiumdur, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətidir, ondan sonra imzalanan
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müqavilələrin hər biri üzrə idarəetmə komitəsi vardır. Mən bu fikirdəyəm ki, məsələnin sürətlə və səmərəli həll
edilməsi üçün bu təşkilatlar, kollektivlər arasında sıx əlaqə olmalıdır. Gərək bu kollektivlər bir-biri ilə çox sıx
əlaqədə işləsinlər. Onu siz də, biz də nəzərə alırıq ki, bir çox işlərin görülməsi, yəni infrastrukturların yaranması,
neft kəmərlərinin, terminalların tikilməsi, yaxud bütün müqavilələrin həyata keçirilməsində gələcəkdə səmərəli
istifadə olunacaq müəssisələrin yaradılması bu müştərək işi daha da çox tələb edir. Ona görə də sizin birbirinizlə sıx əlaqədə işləməyiniz lazımdır.
Mən bir-birinizlə fikir, təcrübə mübadiləsi aparmaq barədə cənab Şermanın verdiyi məlumatlardan çox
məmnunam. Amma hesab edirəm ki, bu əlaqələr bundan sonra daha da sıx olmalıdır. İndi bizim imzalanmış beş
müqaviləmiz vardır. Düşünürəm ki, işlər qaydaya düşəndən sonra bu müqavilələrin hər birinin layihələrini
həyata keçirən təşkilatların bir yerdə toplantısını, görüşünü keçirib, qarşılıqlı əlaqələr məsələlərini müzakirə
etmək olar. Mən belə bir vəzifəni öz üzərimə götürürəm.
Nəhayət, görüşümüzə yekun vuraraq demək istəyirəm ki, qısa bir müddətdə, cəmisi beş ay içərisində siz
çox iş görmüsünüz. Mən gördüyünüz bu işlər münasibətilə sizi təbrik edirəm. 1997-ci ildə nəzərdə tutulmuş
proqramın vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsini arzu edirəm. İş prosesində nə vaxt ehtiyacınız olsa, siz mənə
müraciət edə bilərsiniz. Mən sizi həmişə dinləməyə hazıram.
Bilməlisiniz ki, həm bu layihənin, həm də bütün başqa müqavilələrin həyata keçirilməsi Azərbaycan
dövlətinin ən mühüm bir vəzifəsidir. Bu məsələlər mənim şəxsi nəzarətimdədir.
Bu gün elan etdiyiniz proqramın həyata keçirilməsində sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, gələn
görüşlərədək.
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XALQ ŞAİRİ SƏMƏD VURĞUNUN EV MUZEYİNDƏ ÇIXIŞI
6 mart 1997-ci il
Mən 1975-ci ilin oktyabrını xatırladım. O vaxtdan 21 il keçib. Keçmiş əsrlərdə də, XX əsrdə də
Azərbaycanın böyük insanları olubdur. Ancaq bu böyük insanların xatirəsini əbədiləşdirmək lazımdır. Gələcək
nəsillər onların həyat yolunu, yaradıcılığını, gördükləri işi, yaratdıqlarını daim bilməlidirlər. Bu sahədə müxtəlif
vasitələrdən istifadə etmək lazımdır.
1970-ci illərdə biz xalqımızın böyük şəxsiyyətlərinin ev muzeylərinin yaradılması fikrini meydana atdıq.
Bu gün sizə demək istəyirəm ki, bu, mənim şəxsi təşəbbüsümlə olmuşdur.
Xatirimdədir, biz 1974-cü ildə ilk dəfə Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyini yaratdıq. Sonra isə, 1975-ci ildə
Səməd Vurğunun 70 illik yubileyi ərəfəsində onun ev muzeyinin yaradılması haqqında qərar qəbul etdik.
Xatirimdədir, bu, o vaxt asan məsələ deyildi. Siz – ailə üzvləri, hamınız bu evdə yaşamısınız, bu, sizin
doğma eviniz idi. Səməd Vurğun da, siz də burada yaşamışdınız. Mən təklif edəndə ki, Səməd Vurğunun ev
muzeyi yaradılsın və siz başqa mənzillərə köçəsiniz, başa düşürəm, psixoloji nöqteyi-nəzərdən bu, sizin üçün nə
qədər çətin bir məsələ, proses idi. Mən çox məmnunam ki, o vaxt siz bu təklifi çox şüurlu, düşüncəli olaraq
qəbul etdiniz, bu cür gözəl mənzili qoydunuz, sonra tikilmiş müasir mənzillərə köçdünüz. Xatirəmdədir, o vaxt
siz başqa mənzillərlə təmin olundunuz. O vaxtdan 21 il keçib, görürsünüz bu, nə qədər lazım idi. Ona görə də
mən birinci növbədə Səməd Vurğunun həyat yoldaşı Xavər xanıma, onun övladlarına təşəkkür edirəm. O vaxt
siz burada ev muzeyi açmağa imkan yaratdınız.
Şübhəsiz ki, bu muzey sizin üçün də lazımdır. Çünki Səməd Vurğun birinci növbədə sizə, ailənizə
mənsubdur. Amma eyni zamanda Səməd Vurğun bütün xalqımıza, millətimizə mənsubdur. Siz də, biz də bu
addımı birlikdə atdıq və belə bir mədəniyyət ocağı, Səməd Vurğun ocağı yaratdıq. Bilirsiniz, Səməd Vurğunun
xatirəsini daim yeni-yeni nəsillərə çatdırmaq üçün bu muzeyin bu gün də, gələcəkdə də böyük əhəmiyyəti
vardır. Xatirimdədir, biz bu muzeyi o vaxt böyük təntənə ilə açdıq. Həmin vaxt keçmiş Sovetlər İttifaqının
böyük respublikalarından bizə çox mötəbər qonaqlar gəlmişdi. O dövrün ən görkəmli şairləri, yazıçıları,
ədəbiyyatçıları, mədəniyyət xadimləri respublikamıza gəlmişdilər. Biz bu tədbiri elə bir vaxtda keçirdik ki, ev
muzeyini məhz belə tanınmış adamların iştirakı ilə açaq.
Ev muzeyinin açılmasından 21 il keçir. Biz Səməd Vurğunun 70 illik, 80 illik yubileylərini də keçirdik.
Allah bizə imkan verdi, yaşadıq. Səməd Vurğunun 90 illik yubileyini də qeyd edirik. Hesab edirəm ki, bu
muzey indi təmirdən və eksponatları dəyişiləndən sonra daha yaxşı təsir bağışlayır. Bu muzey Səməd Vurğunun
yaradıcılığını bu gün də, gələcəkdə də təbliğ etmək üçün gözəl bir vasitədir.
Bilirsiniz, bu bizim milli borcumuzdur. Çünki Səməd Vurğun millətimizin başını tarixdə uca edən
şəxsiyyətlərdən biridir. Onun yaradıcılığını daim yaşatmaq, yeni-yeni nəsillərə çatdırmaq bizim borcumuzdur.
Biz bu ənənəni yaradaraq, bizdən sonra gələn nəsillərə də yol açırıq ki, onlar da bu yolla getsinlər.
İndi biz buradakı şəkillərə baxarkən Aybəniz xanım dedi ki, Səməd Vurğunun "Fərhad və Şirin" pyesi 50
il bundan qabaq tamaşaya qoyulmuşdur. Mən onun fikri ilə razıyam ki, indiki gənc nəsildən çoxları "Fərhad və
Şirin" pyesinin tamaşasına baxmayıblar və ya bəziləri bu əsəri oxumayıblar. İndi bu əsər teatrımızda yenidən
hazırlanır, onun tamaşası olacaq, bizim gənclər onu görəcəklər. Bu tamaşanı yenidən gedib görən yaşlı adamlar
üçün də maraqlı olacaqdır. Bu tamaşanı mən vaxtilə çox böyük məmnuniyyətlə gedib Azərbaycan Dövlət Dram
Teatrında görmüşəm. Bu əsər mənə çox böyük təsir bağışladı. Onu gedib yenidən görmək mənə də, sizə də
lazımdır. Amma gənclərə xüsusən lazımdır.
Milli ənənələrimizin nə qədər dəyərli olduğunu dünyaya gələn yeni nəsillərə çatdırmaq və onları bu
ənənələr əsasında tərbiyə etmək üçün belə muzeylər lazımdır. Səməd Vurğun muzeyi də məhz buna xidmət edir.
Mən çox məmnunam ki, siz, Səməd Vurğunun ailə üzvləri Xavər xanım, Aybəniz xanım bu muzeyi 21 ildir
saxlayırsınız, qoruyursunuz. Bu muzey daim fəaliyyətdədir. O, xalqımıza, millətimizə xidmət edir. Bu muzeyi
biz ölkəmizə ziyarətə gələn insanlar üçün gözəl bir nümunə kimi göstəririk ki, xalqımız nəyə malikdir, nəyə
qadirdir, xalqımızın milli sərvətləri nədən ibarətdir. Gəlib həm bu muzeyi görənlər, həm buradakı bu kitabları
oxuyan, onlarla tanış olanlar xalqımızı daha da dərindən tanıyacaqlar.
Mən Səməd Vurğunun 90 illik yubileyi münasibətilə sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm ki, tək sizə yox,
bütün Azərbaycan xalqına mənsub olan Səməd Vurğunun irsini, adını və burada onun ruhunu yaşadırsınız.
***
MUZEYİN FƏXRİ QONAQLAR KİTABINA YAZILMIŞ
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ÜRƏK SÖZLƏRİ:
"Bu gün böyük şair Səməd Vurğunun 90 illik yubileyini qeyd edərkən, 1975-ci ilin oktyabr ayını
xatırlayıram. O günlər ölməz Səməd Vurğunun ev muzeyinin təntənəli açılışı oldu. Ötən illər muzey Səməd
Vurğunun həyat və yaradıcılığını təbliğ etmək üçün çox iş görüb, xalqımızın, mədəniyyətimizin inkişafına böyük
xidmət göstərib. Əminəm ki, Səməd Vurğunun ədəbi irsi daim yaşayacaq, muzey ölkəmizin görkəmli mədəniyyət
ocağı kimi o şərəfli işə bundan sonra da xidmət edəcəkdir".
H. Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti"
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SƏMƏD VURĞUNUN 90 İLLİK YUBİLEYİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA
GƏLMİŞ DAĞISTANIN XALQ ŞAİRİ RƏSUL HƏMZƏTOVLA GÖRÜŞDƏKİ
SÖHBƏTDƏN
Prezident Sarayı
7 mart 1997-ci il
Hörmətli Rəsul Kubaçi!
Mən sizi səmimi salamlayır və Azərbaycana gəlişinizdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Qafqaz və
Dağıstan xalqlarının böyük və qəhrəman oğlu Şamilin 200 illik yubileyi münasibətilə Kibaçi sənətkarlarının
hazırladığı suvenir xəncəri və şer kitablarınızı mənə hədiyyə etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bir daha
vurğulamaq istəyirəm ki, sizin Bakıya, Səməd Vurğunun yubileyinə gəlişinizdən çox məmnunam.
Çıxışınızda göstərdiniz ki, Səməd Vurğun sizin üçün müəllim və ən əziz adam olmuşdur. Səməd Vurğun
təbiətən böyük şair və böyük insan idi.
Səməd Vurğunun adı və xatirəsi xalqımız üçün çox əzizdir. Biz Səməd Vurğunun 70 illiyini bayram kimi
qeyd etmiş, ondan bir qədər də əvvəl – 1975-ci ildə Bakıda sovet ədəbiyyatı günləri keçirilərkən Səməd
Vurğunun ev muzeyini təntənəli surətdə açmış, həmçinin böyük Azərbaycan şairinin adı ilə bağlı bir çox digər
tədbirləri həyata keçirmişik.
Hörmətli Rəsul Həmzətov, siz həmişə Azərbaycanın fəxri qonağı olmuşsunuz, burada sizin istedadınızın
çoxlu pərəstişkarı var... Böyük məmnunluqla bildirirəm ki, Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının dərin tarixi
köklərə malik münasibətlərinin möhkəmlənməsi və inkişafında sizin – Dağıstanın xalq şairinin böyük xidmətləri
var. Xalqlarımızı birləşdirən cəhətlərdən biri də budur ki, Dağıstanın ağır dövründə orada Əziz Əliyev
işləmişdir. Bildirirəm ki, Azərbaycanda bu görkəmli dövlət xadimi və alimin 100 illiyi qeyd olunur. Arzu
edirəm ki, Azərbaycan və Dağıstan xalqları arasındakı qədim və mehriban münasibətlər əbədi qorunub
saxlansın.
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XALQ ŞAİRİ SƏMƏD VURĞUNUN 90 İLLİK YUBİLEYİNƏ
HƏSR EDİLMİŞ GECƏDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
7 mart 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Böyük şair Səməd Vurğunun 90 illik yubileyi şeir, mədəniyyət bayramıdır, Azərbaycan xalqının
bayramıdır. Bu bayram münasibətilə mən sizi, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını ürəkdən təbrik edirəm.
Bu bayram mərasimlərində iştirak etmək üçün dost ölkələrdən zəhmət çəkib Azərbaycana gəlmiş hörmətli
qonaqlarımıza təşəkkür edirəm.
Azərbaycan bir ildir ki, Səməd Vurğunun 90 illik yubileyini qeyd edir, ölkəmizdə yubiley mərasimləri
keçirilir. Bu təbiidir, çünki Səməd Vurğun xalqımız, millətimiz üçün o qədər dəyərli bir şəxsiyyət olub, o qədər
zəngin bir irs qoyub ki, onun 90 illik yubileyi bir gün, bir ay yox, məhz bir il müddətində keçirilməli idi. Bu
müddətdə hər yerdə, hər evdə, hər şəhərdə, hər kənddə Səməd Vurğun yad olunur, onun şeirləri oxunur, əsərləri
yenidən canlanır və bunlar hamısı müasirlərimizə, gənclərimizə ruh verir, onları sevindirir, şadlandırır.
Səməd Vurğun XX əsrin əvvəlində dünyaya gəlib və az ömür sürərək 50-dən sonra dünyasını dəyişibdir.
XX əsr bəşər tarixində çox ziddiyyətli, mürəkkəb proseslər dövrüdür. Səməd Vurğunun yaşadığı illər həddindən
artıq mürəkkəb, qarışıq, çətin olub. Birinci dünya müharibəsi dünyaya nə qədər ziyanlar vurubdur. Ondan sonra
Yer kürəsinin altıda bir hissəsində yeni bir quruluş, yeni ideologiya hökm sürməyə başlayıbdır. Sonra bəşəriyyət
üçün ən təhlükəli olan faşizm meydana çıxıb, İkinci dünya müharibəsi başlanıb, nə qədər insanlar qurban gedib.
İkinci dünya müharibəsindən sonra "soyuq müharibə" başlayıb, yer üzündə yenə də gərginlik yaranıb, eyni
zamanda sülhü müdafiə etmək üçün qüvvələr yaranıbdır. Bunlar o dövrün ən böyük, tarixi hadisələridir. Belə bir
dövrdə yaşamaq, yaratmaq və yüksək yaradıcılıq səviyyəsinə çatmaq hər bir insana nəsib ola bilməzdi.
Səməd Vurğun öz dövrünün, zəmanəsinin mühitində, çərçivəsində yazıb-yaradıb və Azərbaycan xalqı
qarşısında əvəzsiz xidmətlər göstəribdir, Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini, dünya ədəbiyyatını
zənginləşdiribdir. Fitri, parlaq istedadı, çox nadir xüsusiyyətə malik olan istedadı, eyni zamanda ən gənc
yaşlarından yazıb-yaratmaq əzmi Səməd Vurğunu qısa bir zamanda xalqımızın sevimli şairinə çevirmiş və o,
həm Azərbaycanda, həm də bir çox xarici ölkələrdə tanınmış, sayılan bir insan olmuşdur.
Səməd Vurğunun yaradıcılığı dəryadır, indiyədək yazılanlar bunun hamısını əks etdirə bilməyib. Hesab
edirəm ki, onun yaradıcılığı və qoyduğu irs bu gün də, gələcəkdə də tədqiq olunacaq və bu barədə yeni-yeni
əsərlər yaranacaqdır.
Səməd Vurğun böyük şairdir. Şərq aləmində şair həmişə ən yüksək hörmətə layiq olubdur. Səməd
Vurğun isə öz dövrünün şairlərinin şairi olubdur.
Səməd Vurğun Azərbaycan şeirinə çox böyük yeniliklər gətiribdir. Ancaq mən bir məqama toxunmaq
istəyirəm. Böyük şairimiz Molla Pənah Vaqif XVIII əsrdə şeir dilini xalq dilinə daha da yaxınlaşdırdı. Onun
yazdığı şeirləri xalqın bütün təbəqələri həm anlaya, həm qavraya bildi, həm də sevdi. Beləliklə, o. Azərbaycan
şeirində yeni bir yol açdı. Səməd Vurğun Azərbaycan klassiklərinin ənənələrini davam etdirərək, bizim
dövrümüzdə – məhz 20-ci, 30-cu, 40-cı illərdə Azərbaycan şeirini daha da yüksək səviyyələrə qaldırdı.
Səməd Vurğunun şeiri Azərbaycan dilini zənginləşdiribdir, inkişaf etdiribdir. Azərbaycan dilini hər bir
azərbaycanlı üçün doğma, sevimli, şirin edibdir. Bu da Səməd Vurğunun Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyi
böyük xidmətlərdən biridir.
Səməd Vurğun şerinin böyüklüyü, eyni zamanda gözəlliyi ondan ibarət idi ki, onun hər kəlməsi, hər sətri
hər bir azərbaycanlının qəlbinə çatırdı, onun beynini fəth edirdi, onu öz təsiri altına salırdı. Səməd Vurğunun
şeiri bu gün də müasirlərimizə, gənc nəslə ilham, ruh verir, onları coşdurur, daha da vətənpərvər edir, onlara
vətəni, milləti, torpağı sevməyi öyrədir.
Səməd Vurğunun ədəbi yaradıcılığı çox genişdir, çoxşaxəlidir. Bu gün burada məndən əvvəl çıxış edən
natiqlər bu barədə çox gözəl və əsaslı fikirlər söylədilər. Səməd Vurğunun bürün yaradıcılığında ən görkəmli
yer tutan onun "Vaqif" tarixi mənzum dramıdır və Azərbaycan milli teatrında onun əsasında yaranmış "Vaqif"
tamaşasıdır. Bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, böyük Səməd Vurğunun 60 il bundan əvvəl yaratdığı və
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teatrımızı daim inkişaf etdirən "Vaqif" pyesi XX əsr mədəniyyət, ədəbiyyat tariximizdə ən görkəmli yer
tutubdur.
"Vaqif" əsərinin xüsusiyyəti, şübhəsiz ki, birinci növbədə bu əsərin Azərbaycan xalqının tarixinin
müəyyən bir hissəsini əks etdirməkdən ibarətdir. O, eyni zamanda, dərin fəlsəfi fikirləri əks etdirən bir əsərdir,
hər bir azərbaycanlının ürəyinə yatan, onu sevindirən şeir misralarıdır.
"Vaqif" əsəri Azərbaycan xalqına onun Molla Pənah Vaqif kimi bir şəxsiyyətini tanıdan əsərdir. Etiraf
etməliyik ki, Səməd Vurğunun "Vaqif" əsəri yarananadək Molla Pənah Vaqif xalqın arasında geniş təbliğ
olunmamışdı və xalq onu o qədər də tanımırdı. Şübhəsiz ki, ədəbiyyatçılar, ziyalılar, şeir pərəstişkarları Vaqifin
şeirlərini yaxşı bilirdilər. XVIII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatının, şeirinin inkişafında Vaqifin xidmətləri
haqqında mən dedim. Ancaq Vaqifi geniş tanıtmaq, onu xalqa daha da yaxınlaşdırmaq, Vaqifin şəxsiyyətini
açmaq, onun surətini xalqa göstərmək və Vaqifi xalqa doğma etmək – bunların hamısını Səməd Vurğun etdi.
Xatırlayın, 1937-ci ilədək – "Vaqif" əsəri yaranana qədər Azərbaycanda Vaqif adı daşıyan adam ya
olmayıb, ya da çox az olubdur. Bəlkə də heç kəs buna fikir verməyib. Bəlkə do hamı güman edir ki,
Azərbaycanda geniş yayılmış Vaqif adı elə dövri-qədimdəndir. Amma "Vaqif" əsəri meydana çıxandan sonra
insanlar Vaqifi, yəni Səməd Vurğunun yaratdığı Vaqif obrazını o qədər sevdi ki, həddindən çox ailə yeni
doğulan övladlarına Vaqif adı verdi.
Bilirsiniz, bu təhlili genişləndirmək, bu barədə daha geniş fikirlər, mülahizələr söyləmək olar. Ancaq mən
bu məqamları xatırladıram ki, Səməd Vurğunun yaradıcılığının nə qədər dərin iz buraxdığını bu gün biz bir daha
dərk edək.
Yenə də "Vaqif" pyesinə qayıtmalıyam. Azərbaycanın milli teatrı qədim tarixə, böyük ənənələrə malikdir.
Biz 1873-cü ildə Şərqdə ilk dəfə yaranmış Azərbaycan teatrı ilə, onun tarixi ilə həmişə fəxr etmişik, edirik.
Ancaq Azərbaycan Dram Teatrının tarixində "Vaqif" pyesi bir inqilab oldu. O illəri yaşayan adamlar
xatırlamalıdırlar – bu, mənim də xatirimdədir – həmin tamaşa o vaxt bir inqilab oldu.
Azərbaycan teatrının ən parlaq səhifələrindən biri "Vaqif" pyesidir. onun yaranmasıdır və uzun illər onun
teatrımızın səhnəsində olmasıdır. "Vaqif" pyesi, eyni zamanda teatrımızın görkəmli sənətkarlarını daha da
yüksəltdi.
Bu gün biz Vaqifin şəkillərini, heykəlini görürük. Amma həqiqətdə Vaqifin fotoşəkili olmayıbdır. Vaqifin
şəklini də Səməd Vurğun və Vaqif rolunu oynayan böyük sənətkarımız, aktyorumuz Ələsgər Ələkbərov və
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı yaratmışlar.
Görürsünüz, Səməd Vurğun bir əsərlə bizim milli mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, mənəviyyatımıza aid
nə qədər böyük məsələləri həll edibdir. Səməd Vurğun xalqımıza nə qədər böyük xidmətlər göstəribdir. Biz də
Səməd Vurğunun yolu ilə gedərək Vaqifin adını əbədiləşdirməyə çalışdıq, onun ölümündən 200 il sonra Şuşada,
Cıdır düzündə Vaqifin qəbri üzərində böyük məqbərə yaratdıq. Həmin məqbərədə Səməd Vurğun, Azərbaycan
teatrı və Ələsgər Ələkbərov tərəfindən yaradılmış Vaqif surətinin heykəlini qoyduq.
Səməd Vurğunun digər dram əsərləri də yüksək qiymətə layiqdir. "Fərhad və Şirin" də, "Xanlar" da,
"İnsan" da Azərbaycan ədəbiyyatına, şeirinə, teatrına böyük töhfələrdir. Onlar əbədi yaşayacaqlar.
Səməd Vurğun həddindən çox şeirlər, poemalar yazıbdır. Bütün bu poemalarının, şeirlərinin və
pyeslərindəki şeirlərin hamısı məhz Səməd Vurğuna məxsusdur. Bütün bunlar onu göstərir ki, Səməd Vurğun
ana dilimizi – Azərbaycan dilini təkmilləşdirib, inkişaf etdiribdir. Bu, Səməd Vurğunun ən böyük
xidmətlərindən biridir. Bizim hazırkı dilimiz 70, 80, 90 il bundan əvvəl olan dil deyil. İndiki dilimiz – türk
dilləri qrupuna məxsus olan Azərbaycan dili, türk dillərinin kökündən gələn Azərbaycan dili məhz Səməd
Vurğun kimi şəxsiyyətlərin yaradıcılığı nəticəsində, onların şeirlərinin, əsərlərinin nəticəsində bu qədər
gözəlləşib, bu qədər zənginləşib, səlisləşib, şirinləşibdir. Biz bu dilimizlə fəxr edirik və fəxr edə bilərik.
Səməd Vurğun eyni zamanda böyük alim, filosof idi. Səməd Vurğun Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
təsisçilərindən, yaradıcılarından biridir. Səməd Vurğun Elmlər Akademiyasının yaradılmasının
təşəbbüsçülərindən biridir. O, sadəcə akademik seçilmiş bir adam deyil. Səməd Vurğun və məhz onun kimi
Üzeyir Hacıbəyov, Heydər Hüseynov, Yusif Məmmədəliyev, Mustafa bəy Topçubaşov, Mirzə İbrahimov və
başqa belə insanların təşəbbüsü nəticəsində 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası yaranıbdır. Bu, böyük
tarixi hadisədir. Burada Səməd Vurğunun xidmətləri böyükdür. Ən böyük xoşbəxtlik ondadır ki, Səməd Vurğun
ömrünün son illərində həmin akademiyanın vitse-prezidenti vəzifəsini daşımışdır və Azərbaycan elminin,
ədəbiyyatşünaslığının inkişafında çox əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir.
Səməd Vurğunun bütün əsərləri Vətənə məhəbbətlə, Azərbaycana, xalqımızın dilinə, milli ənənələrinə
məhəbbətlə doludur. Səməd Vurğunun şəxsiyyətini ifadə edən, onun əsərlərinin əsas mənası və məzmunu bax,
budur.
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Şübhəsiz ki. Səməd Vurğunun əsərləri öz dövründə yazılıbdır. O dövrün hökmü, tələbləri Səməd
Vurğunun əsərlərində də öz əksini tapıbdır. Bu gün heç kəs buna görə Səməd Vurğunun əvəzindən üzr
istəməməlidir. Səməd Vurğunun bütün əsərləri ilə Azərbaycan xalqı əvvəldən axıradək fəxr edir, bundan sonra
da fəxr edəcəkdir.
Səməd Vurğun komsomola həsr etdiyi poemasında da, Kommunist Partiyasına həsr etdiyi "Zamanın
bayraqdarı" poemasında da öz əqidəsinə xidmət edib, öz əqidəsinə sadiq qalıbdır, eyni zamanda yüksək şeir
sənətini nümayiş etdiribdir.
Şərqdə həmişə şeir böyük hörmətə layiq olubdur və hər bir şair öz dövrünün aşiqi olubdur, öz dövrünü
yazıbdır. Biz buna görə keçmiş əsrlərin heç bir şairinə hər hansı bir mənfi münasibət göstərə bilmərik və kimisə
qınaya bilmərik. Səməd Vurğunu da heç kəs qınaya bilməz ki, o şeirləri, poemaları yazıbdır.
Səməd Vurğun öz xalqına, millətinə sadiq insan olubdur. O, öz millətinin oyanışına, milli dirçəlişinə
xidmət edibdir. Məhz Səməd Vurğunun şeirləri, poemaları, pyesləri, dramları – hamısı birlikdə xalqımızı xırdaxırda bu yüksək səviyyəyə çıxarıbdır.
Səməd Vurğunun yaradıcılığının əsas xüsusiyyətləri bax, budur. Məhz buna görə Səməd Vurğun
qiymətlidir. Səməd Vurğun bütün yaradıcılığı boyu öz xalqını azad görmək istəyibdir. Səməd Vurğun həmişə
azadlıq, müstəqillik tərəfdarı olubdur. Səməd Vurğun Üzeyir Hacıbəyovla, Cəfər Cabbarlı ilə çiyin-çiyinə
gedibdir. Onlar – Səməd Vurğun da, Üzeyir Hacıbəyov da, Cəfər Cabbarlı da Azərbaycanı azad, müstəqil,
sərbəst görmək istəyiblər.
Biz bu günümüzə görə – xalqımızın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, elminin, təhsilinin ümumi
səviyyəsinin bu mərtəbəyə qalxmasına görə Səməd Vurğuna minnətdarlığımızı bildirməliyik.
Bilirsiniz, hər bir insanın özünəməxsus taleyi vardır. Az ömür yaşamasına baxmayaraq, Səməd Vurğunun
taleyi xoşbəxt taledir. Ona görə xoşbəxt taledir ki, Səməd Vurğun 50 il yaşasa da, amma 40 ildir Azərbaycan
xalqının dilindən və dünyanın çox xalqlarının dilindən düşmür.
Bu gün biz azad, müstəqil ölkəmizdə yaşayarkən keçmiş nəsillərə minnətdar olmalıyıq, bizdən qabaq
yaşamış, yaratmış insanlara daim minnətdarlığımızı bildirməliyik. Çünki bugünkü Azərbaycan əzəmətli, böyük
bir binadır. Bu binanı kərpic-kərpic qoyan indiyə qədər yaşamış, yaratmış nəsillərdir. Bu binaya hərə öz payını
qoyubdur – kimi çox, kimi az. Amma bu insanların tam əksəriyyəti Azərbaycanı qurmağa, yaratmağa və inkişaf
etdirməyə çalışmışdır. Onlardan da ən görkəmlisi böyük şairimiz Səməd Vurğundur.
Səməd Vurğun öz yaradıcılığı, əsərləri, ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə XX əsr Azərbaycan tarixində ən
görkəmli şəxsiyyətlərdən biri olubdur. Biz Səməd Vurğun ilə fəxr edirik. Çox sevindirici haldır ki, biz bu
yubileyi dostlarımızla – Türkiyə cümhuriyyətinin, Qazaxıstan, Rusiya, Gürcüstan, Dağıstan respublikalarının
nümayəndələri ilə bir yerdə keçiririk. Bu da təbiidir. Buradakı çıxışların hamısı çox səmimidir və Səməd
Vurğunun yaradıcılığına, onun qoyduğu irsə böyük hörmət hissi ilə doludur.
Burada şəxsi xatirələr də söylənildi. Mənim də şəxsi xatirələrim vardır. Biz gənclər vaxtilə Səməd
Vurğunu sadəcə olaraq görməkdən özümüzü xoşbəxt hesab edirdik. Biz özümüzü xoşbəxt hesab edirdik ki,
Səməd Vurğunu haradasa gördük, dinlədik, eşitdik. Biz o illərdə bax, belə yaşamışdıq.
Xatirimdədir, 1952-ci ildə Opera və Balet Teatrının binasında Azərbaycan ziyalılarının iclası keçirilirdi.
Azərbaycanın o vaxtkı rəhbəri də ziyalılara çox təzyiq edirdi. Səməd Vurğuna söz verildi. Onun o çıxışı
qulağımda bugünkü kimi səslənir. Səməd Vurğuna söz veriləndə salona toplaşanlar onu çox böyük hərarətlə
qarşıladılar. Səməd Vurğun çox dərin məzmunlu və həyəcanlı bir nitq söylədi. Həmin nitq yəqin, haradasa dərc
olunub və onu oxuyanlar bunları bilirlər. Onun o nitqi də məhz Azərbaycanın ədəbiyyatına, mədəniyyətinə,
ziyalılarına aid qayğılarla dolu idi. O vaxt ona iki-üç dəfə replika verdilər, amma Səməd Vurğun heç bir dəfə də
əyilmədi, sınmadı, iradəsini itirmədi, öz nitqini mərdi-mərdanə, böyük iftixar hissi ilə başa çatdırdı.
Səməd Vurğun o vaxt bizim hamımız üçün nümunə – xalqına, millətinə, ölkəsinə, vətəninə sədaqətlikdə
nümunə idi. Səməd Vurğun Azərbaycanı, öz xalqını, öz dilini nə qədər sevirdi! Bunları hər dəfə yada saldıqca
insan coşur, həyəcanlanır. Səməd Vurğun əgər bu günləri – Azərbaycanın müstəqilliyini, azadlığını görmədisə
də, onun ruhu bu gün bizimlədir. Mən hesab edirəm, onun ruhu bu gün həddindən artıq şaddır ki, Azərbaycan
xalqı azaddır, sərbəstdir və Azərbaycan Respublikası müstəqildir.
Səməd Vurğunun "Azərbaycan" şeiri dillərdə əzbər olubdur. Bilirsiniz, o qısa sözlərdə o qədər dərin
məna var ki, həmin sözləri hər bir insan dilinə gətirib, təkrar edərkən öz xalqına, ölkəsinə bir daha öz
məhəbbətini, sevgisini, sədaqətini ifadə edir:
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən!
Anam, doğma, Vətənimsən!
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Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!
Biz Səməd Vurğunun ruhu qarşısında baş əyərək deyə bilərik: əziz şairimiz, sənin canın qədər sevdiyin
Azərbaycan bu gün müstəqil dövlətdir. Sənin canın qədər sevdiyin xalqın bu gün azaddır. Bu gün mən bir daha
bəyan edirəm ki, biz Səməd Vurğunun ruhunu gələcəkdə də şad edəcəyik. Müstəqil Azərbaycan yaşayacaq.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi, dönməz olacaqdır. Xalqımız daim sərbəst, öz taleyinin sahibi olacaqdır.
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!
Yaşasın Səməd Vurğun yaradıcılığı!
Səməd Vurğuna eşq olsun!
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BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ "SEVİL" AZƏRBAYCAN
QADINLARI MƏCLİSİNİN TƏŞKİL ETDİYİ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrı
8 mart 1997-ci il
Əziz xanımlar!
Mən sizi beynəlxalq qadınlar günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, sizə cansağlığı, daim gözəllik, səadət
və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Bu bayram münasibətilə mən şəhid analarım, əsgər analarını, ölkəmizin torpaqlarını qoruyan igidlərin
analarını, ordumuza əsgər böyüdən anaları xüsusi təbrik edir və onlara öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı
bildirirəm.
Cəmiyyətdə qadınların üzərinə daim çox böyük vəzifələr düşür, onların yükü həmişə ağırdır. Ancaq
qadınların da xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, onlar bu vəzifələri şərəflə yerinə yetirirlər və cəmiyyətdə həmişə
olduğu kimi, indi də aparıcı rol oynayırlar.
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində bizim qadınların bir qismi evlərindən,
yurdlarından didərgin düşüb, ağır vəziyyətdə yaşayır. Onların bir hissəsi çadırlarda yaşayır. Belə bir ağır
vəziyyətdə – çadırlarda, yaxud da çox çətin mənzil şəraitində yaşasalar da öz qadınlıq, analıq borcunu yerinə
yetirir, övladlar böyüdür, millətimizə, xalqımıza, dövlətimizə sədaqətlə xidmət edirlər. Mən respublikamızın bu
dövründə belə ağır vəziyyətdə yaşayan qadınlara xüsusi salamımı çatdırır və onlara cansağlığı, səadət
arzulayıram.
Qadınlar cəmiyyətin bəzəyidir, gözəlliyidir. Qadınsız cəmiyyət ola bilməz, qadınsız həyat ola bilməz.
Azərbaycan qadınları da öz ağıllarına, zəkalarına görə, biliklərinə, istedadlarına görə, eyni zamanda
gözəlliklərinə görə dünya qadınları içərisində özünəməxsus və çox yüksək yer tuturlar. Ona görə də biz
qadınlarımızla fəxr edirik. Azərbaycanda bütün sahələrdə gördükləri işlərə, səmərəli fəaliyyətlərinə görə bu
bayram günündə mən bütün qadınlarımıza təşəkkür edirəm.
Xalqımız milli azadlıq yolu ilə gedir, ölkəmiz müstəqil dövlətdir. Bu keçid dövründə həyatımızda çoxlu
çətinliklər, çox böyük maneələr var. Bunlar hamısı bizdən daha fəal işləməyi, daha səfərbər olmağı tələb edir,
cəmiyyətimizi, respublikamızın bütün insanlarını daha da birliyə, həmrəyliyə dəvət edir. Bu sahədə qadınların
rolu çox böyükdür. Qadınlar həmişə sülh, xoş münasibətlər tərəfdarı olublar. Qadınlar həmişə yaxşı ailələr
yaradan qüvvə olublar.
İndi, respublikamızın bu keçid dövründə, çətin dövründə, torpaqlarımızın bir qisminin işğal altında
olduğu zamanda, ölkəmizdə yerindən-yurdundan qaçqın, didərgin düşmüş bir milyondan artıq həmvətənimizin
olduğu zamanda birliyə, həmrəyliyə, dostluq əlaqələrinə, səmimi əlaqələrə daha çox ehtiyacımız var. Bu yolu
keçmək, respublikamızı bu mərhələdən keçirmək üçün, bu çətinliklərdən çıxmaq, Ermənistanın işğalından,
təcavüzündən xilas olmaq üçün, respublikamızın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün cəmiyyətimizdə qarşılıqlı
anlaşma, qarşılıqlı münasibətlər yaranmalıdır. Cəmiyyətimiz daha sıx birləşməli, əsas hədəflərimiz yolunda –
dövlət müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, işğal
olunmuş torpaqların azad edilməsi, respublikamızın dünya miqyasında özünəməxsus layiqli yerini tutması
yolunda siyasi dünyagörüşündən, fikir müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, respublikamızın bütün vətəndaşları bir
olmalı, həmrəy olmalı, birləşməlidirlər, bundan sonra ölkəmizdə heç bir təxribata, qarışıqlığa yol
verməməlidirlər.
Bütün bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində qadınların rolu da böyükdür, imkanları da çoxdur və qadınlar
çox iş görüblər, bundan sonra da görə bilərlər.
Xatirimdədir, 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd göstərən qüvvələr baş
qaldırıb ölkənin konstitusion hakimiyyətinin əleyhinə çıxdığı bir zamanda mən televiziya vasitəsilə xalqa
müraciət edərkən gecə vaxtı Prezident Sarayının ətrafına yüz minlərlə insan toplaşdı. Onların içərisində
qadınları görəndə, yaşlı, gənc qadınları, qucağında təzəcə doğulmuş, yenicə dünyaya gəlmiş uşaqla, südəmər
uşaqla o meydana ayaqyalın gələn qadınları görəndə mən bir daha düşündüm ki, qadınlar nə qədər vətənpərvər,
millətinə, ölkəsinə, dövlətinə nə qədər sədaqətlidirlər, eyni zamanda nə qədər cəsur, qorxmaz, qəhrəmandırlar.
Həmin gecə o meydana toplaşanlar, şübhəsiz ki, böyük təhlükə altında idilər, çünki bizim dövlətçiliyimizin
əleyhinə silahlı qüvvələr çıxmışdı. Amma o silahlı qüvvələrin, kişilərin əleyhinə qadınlar, – bəziləri də
ayaqyalın, başıaçıq, havanın da bir az soyuq vaxtında qucaqlarında uşaqla çıxmış, Prezident Sarayının önünə
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gəlmişdilər və Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasına qalxmışdılar, onun keşiyində dayanmışdılar. Mən bunu
heç vaxt unuda bilmərəm.
Ancaq bu, yeganə hal deyil. Qadınlarımız həmişə belə olublar və əminəm ki, bundan sonra da belə
olacaqlar. Qadınlarımız müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyinin dayağıdırlar, görəcəyimiz bütün işlərin
dayağıdırlar. Ona görə də mən qadınlara indiyə qədər güvəndiyim kimi, bu gün də güvənirəm, sabah da
güvənəcəyəm. Mən sizin hamınızı sevirəm, bağrıma basıram, əgər icazə versəniz, öpürəm, sizə cansağlığı,
xoşbəxtlik arzu edirəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Sizə uzun ömür və yeni-yeni nailiyyətlər
arzulayıram. Sağ olun.
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
19 mart 1997-ci il
Əziz həmvətənlər!
Sizi, respublikanın bütün vətəndaşlarını qədim milli bayramımız – Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm.
Xalqımızın uzun əsrlər boyu qeyd etdiyi bu Bahar bayramı Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi ilə
respublikanın dövlət bayramlarından biri oldu. Novruzun hər dəfə keçirilməsi müstəqillik və dövlətçilik
prinsiplərimizin təntənəsinə olan inamı daha da artırır.
Mənəvi dəyərlərimizə sədaqət və ehtiramı nümayiş etdirən Novruz bayramı insanlar arasında səmimiyyət,
mehribanlıq və qardaşlıq tellərinin möhkəmləndirilməsi, onların bir-birinə qayğı və diqqətinin artırılması üçün
həmişə gözəl zəmin yaratmışdır. Qoy builki Novruz da müstəqil Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə cəmiyyətdə
milli həmrəyliyin tam bərqərar olması işində yeni bir mərhələ olsun, təbiətin oyanması və yeniləşməsinin rəmzi
olan bu bayram ürəklərdə ancaq saf niyyətlər, xoş duyğular oyatsın.
Əziz Novruz bayramını hər kəsin öz ocağı başında qeyd etməsi xalqımızın gözəl adətlərindəndir.
Əminəm ki, öz yurdundan, ev-eşiyindən didərgin düşmüş soydaşlarımızın bu adəti gerçəkləşdirə biləcəkləri gün
uzaqda deyildir. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olmuş oğul və qızlarımızın qohum-əqrəbasına,
yaxınlarına bu əziz gündə Ulu Tanrıdan səbir diləyirəm. İnanıram ki, respublikanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi yolunda atdığımız hər yeni uğurlu addım şəhidlərimizin ruhunu şad edəcəkdir.
Dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, ürəyində Vətən sevgisi olan hər bir
həmvətənimiz Novruz bayramını böyük sevinc və fərəhlə qeyd edir. Bu bayram şənlikləri onları vətənlərinə,
ata-baba yurdlarına, öz milli köklərinə daha sıx bağlayır.
Əziz bacı və qardaşlar, əziz soydaşlar!
Bu şad bayram günlərində hər birinizi bağrıma basıram, sizə gözəl Novruz əhval-ruhiyyəsi diləyir,
həyatınızda və işlərinizdə uğurlar arzulayıram!
Bayramınız mübarək olsun!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 mart 1997-ci il
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ TƏRƏFİNDƏN ŞƏHİD ÖVLADLARI VƏ KİMSƏSİZ
UŞAQLAR ÜÇÜN TƏŞKİL EDİLMİŞ NOVRUZ ŞƏNLİYİNDƏ ÇIXIŞI
"Gülüstan " sarayı
20 mart 1997-ci il
Əziz balalar, bayramınız mübarək olsun!
Mən sizi, bütün Azərbaycan övladlarını, gənclərini Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizə cansağlığı, səadət, şənlik və gələcək həyatınızda uğurlar arzulayıram.
Novruz bizim ən qədim milli bayramımızdır. O, xalq bayramıdır. Xalqımız çoxəsrlik tarixində böyük
sınaqlardan keçibdir. Tariximizin ağır, çətin dövrləri olubdur. İnsanlar ağır günlər, çətin illər yaşayıblar. Ancaq
bunlara baxmayaraq, Novruz bayramını heç kəs heç vaxt unutmayıbdır. Əksinə Novruz bayramı insanları,
xalqımızı həmişə sevindirib, ən çətin anlarda, ən ağır günlərdə də onlarda xoş, nikbin əhval-ruhiyyə yaradıbdır.
Ona görə də bu bayram hər bir azərbaycanlı üçün əziz bayramdır. Bu eyni zamanda, hər bir şəxsin qəlbinin
bayramıdır, hər bir ailənin bayramıdır.
İndi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini, milli azadlığını əldə edəndən sonra Novruz bizim dövlət
bayramımız olubdur. Ona görə də xalqımızın gözəl ənənələrini son illərdə sürətlə bərpa edərək, respublikamız,
xalqımız bu bayramı ildən-ilə daha da şən, gözəl, yüksək səviyyədə keçirir.
Novruz bayramı həmişə xalqımızı birləşdirən, bir yerə yığan, insanları bir-biri ilə barışdıran bayram
olubdur. Ona görə də insanlar bu bayramı sevirlər. Xalqımızın ənənələri məlumdur: bu bayramda küsülülər
barışır, insanlar bir-birinə qonaq gedir. Bu bayramda insanlar bir-birinə daha da mehriban olur, daha da
yaxınlaşır, bir-birinin günahından keçir, səhvini bağışlayır, cəmiyyətdə insanlar arasında münasibətlər daha da
saflaşır, yüksəlir. Beləliklə, bu bayram xalqımızın milli birlik, milli həmrəylik bayramıdır.
Novruz bayramı insanlarda həmişə xoş əhval-ruhiyyə yaradır, milli ruhu yüksəldir, vətənpərvərlik
hissiyyatlarını daha da möhkəmləndirir və hər bir insanı Vətəninə, millətinə, ölkəsinə, doğma dövlətinə daha da
sadiq olmağa dəvət edir.
Xalqımız bu bayramı əziz bir bayram kimi qoruyub saxlayıbdır. Keçmişdə bu bayrama münasibət də
birmənalı olmayıbdır. Ancaq buna baxmayaraq bu bayram insanlarımız, xalqımız, millətimiz üçün o qədər əziz
və insanlara o qədər fayda gətirən və onların həyatını yeniləşdirən, gəncləşdirən bayram olubdur ki, insanlar onu
qoruyub saxlayıblar.
Xalqımızın daha bir gözəl ənənəsi vardır – bu bayramı qeyd edərkən insanlar öz əcdadlarını, dünyasını
dəyişmiş valideynlərini, qohum-əqrəbalarını yad edirlər, Vətən, torpaq, millət uğrunda şəhid olanları yad edirlər,
həyatını dəyişmiş Vətən, millət qəhrəmanlarını yad edirlər. Bu bayram dünyasını dəyişmiş yaxınlarımızın
hamısının ruhunu şad edir. Bu bayramın ən gözəl mənalarından biri də budur.
Biz bu gün də bu bayramı belə şən əhval-ruhiyyədə, gözəl, çox yüksək səviyyədə qeyd edərkən dünyasını
dəyişmiş əzizlərimizi, Vətən, torpaq yolunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizi xatırlayırıq. Bu gün buraya
toplaşan, Gülüstan Sarayının bu salonunda bu bayramı qeyd edən balalarımızın bir çoxunun valideynləri Vətən,
torpaq yolunda şəhid olublar. Biz onların xatirəsini xüsusi yad edirik. Güman edirəm ki, bu gün sizin belə şən,
gözəl, xoşbəxt, çalan, oxuyan əhval-ruhiyyəniz dünyasını dəyişmiş bütün şəhidlərin hamısının ruhunu şad edir.
Mən bu gün bu bayrama, yəni sizin yanınıza, bu bayramı sizinlə birlikdə qeyd etməyə çox yüksək
hisslərlə gəlmişəm. Siz Azərbaycanın gələcəyisiniz, bizim əziz övladlarımızsınız, balalarımsınız. İndi siz təhsil,
tərbiyə alırsınız, oxuyursunuz, özünüzü gələcək üçün hazırlayırsınız. Biz də sizə və bütün Azərbaycan
gənclərinə böyük ümidlə baxırıq.
Bu əziz bayram günündə mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikamızın
gözəl gənc nəsli yetişir, gözəl gəncləri vardır. Azərbaycanın bu gündən də gözəl gələcəyi vardır və bu gələcəyi
də quran, yaradan siz olacaqsınız, əziz balalar, ölkəmizin gəncləri olacaqlar.
Bu gün siz gözəl mahnılar oxuyursunuz, rəqslər edirsiniz, öz istedadınızı nümayiş etdirirsiniz. Sizə
baxanda hər bir kəs, o cümlədən mən də iftixar hissi keçirirəm. Xalqımız yüksək mənəviyyata, böyük zəkaya
malik olan bir xalqdır. Xalqımız qəhrəman, şücaətli xalqdır. Xalqımız məğrur, yenilməz xalqdır. Bizim
əcdadlarımız bunu tarix boyu dünyaya nümayiş etdirib, sübut ediblər. Bu gün biz çalışırıq ki, xalqımızın bu
gözəl xüsusiyyətləri qorunub saxlansın və daha da vüsət alsın, daha çox inkişaf etsin və xalqımızı yüksəklərə
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qaldırsın. Bunlar da olacaqdır. Burada – bu salonda sizin əhval-ruhiyyənizi, sevincinizi, istedadınızı görəndə
mən bir daha inanıram ki, belə də olacaq və siz bunlara nail olacaqsınız.
Bizim borcumuz gənclərə daha çox qayğı göstərməkdən, onların təhsil və tərbiyəsi işini, yaşayış şəraitini
daha da yaxşılaşdırmaqdan və gələcək nəsil üçün daha yaxşı həyat qurmaqdan ibarətdir. Əziz balalar, sizə
bildirmək istəyirəm ki, bu, bizim və şəxsən mənim ali məqsədimdir. Bu məqsəd yolunda mən bundan sonra da
durmadan çalışacağam.
Sizin borcunuz yaxşı təhsil, tərbiyə almaqdan, öz istedadınızdan səmərəli istifadə etməkdən, həyat
fəaliyyətinə, gələcəyinizə yaxşı hazırlaşmaqdan, öz əxlaqınızla, təhsilinizlə, tərbiyənizlə valideynlərinizi,
cəmiyyətimizi və bizi sevindirməkdən ibarətdir. Əziz balalarım, mən sizə bu arzularla müraciət edirəm.
Mən inanıram ki, Azərbaycanın bu gün yetişən gənc nəsli bütün keçmiş nəsillərdən daha da yüksəklərə
qalxacaqdır. Çünki siz müstəqil Azərbaycanda, öz azad Vətəninizdə yaşayırsınız. Qarşımızda duran bu
çətinliklər aradan götürüləndən sonra müstəqil, azad, sərbəst Azərbaycanın gələcək vətəndaşları olacaqsınız. Biz
bu çətinlikləri aradan götürəcəyik. Həyat gündən-günə rahatlaşacaq, yaxşılaşacaqdır. Mən buna sizi tam əmin
edirəm. Siz də çalışmalısınız bu həyatdan özünüz üçün daha da çox götürəsiniz ki, gələcəkdə müstəqil
Azərbaycanın inkişafını yaradan, quran, təmin edənlər olasınız.
Mən sizinlə bugünkü görüşümdən çox xoşbəxtəm. Gözəl uşaqlarsınız, balalarsınız. Mən sizin hamınızı ən
dərin sevgi və məhəbbət hissi ilə bir daha təbrik edirəm. Sizə səadət, daim şənlik arzulayıram. Sizə gələcək
həyatınızda xoşbəxtlik arzulayıram.
Mən sizi öpürəm, qucaqlayıram, bağrıma basıram. Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Əziz balalar, bayramınız mübarək olsun!
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BAKININ GƏNCLƏR MEYDANINDA, QOŞA QALA QAPILARI ÖNÜNDƏ NOVRUZ
ŞƏNLİYİNDƏ ÇIXIŞI
21 mart 1997-ci il
Əziz həmvətənlər, bacılar, qardaşlar!
Əziz Bakı şəhərinin sakinləri!
Sizi Azərbaycan xalqının milli bayramı – Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə
cansağlığı, səadət, həyatınızda, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Novruz bayramı ilbəil geniş vüsət alır, bizim qədim, əziz
bayramımız kimi ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında özünə layiq yer tutur və insanlara ruh verir, onları
sevindirir, şadlandırır. Bu bayram hər bir azərbaycanlının, hər bir vətəndaşımızın əziz və sevimli bayramıdır. Bu
bayram bizim ölkədə yaşayan hər bir insanın qəlbində, onun duyğularında olan bayramdır. Ona görə də bu
bayram hər kəs üçün əzizdir. Bu bayramı hər kəs böyük sevinc və məhəbbət hissi ilə qeyd edir. Bu bayram
ümumxalq, ümummillət, ümumölkə bayramına çevrilmişdir.
Bu bayram günlərində xalqımız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, milli azadlığının nə qədər qiymətli,
hər bir şəxs üçün tarixi əhəmiyyətli bir hadisə olduğunu daha da dərindən dərk edir. Ona görə də bu bayram indi
artıq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin və milli azadlığının rəmzidir. Bu bayram ölkəmizin azadlığının,
sərbəstliyinin rəmzidir. Bu bayram əmin-amanlığın, ictimai-siyasi sabitliyin rəmzidir. Bu bayram ölkəmizdə
gedən hüquqi, demokratik, dünyəvi, sivil dövlət quruculuğunun rəmzidir. Bu bayram insan azadlığının rəmzidir.
Bu bayram ölkəmizdə insan haqlarına, hüquqlarına olan yüksək hörmət və qayğının rəmzidir.
Bu bayram, yəni bu il keçirilən Novruz bayramı onu göstərir ki, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi artıq
dönməz bir amil olubdur, bu müstəqillik gündən-günə möhkəmlənir, inkişaf edir. Bu bayram, Azərbaycanın hər
bir guşəsində, hər bir ucqar ərazisində yüksək sevgi və məhəbbətlə keçirilən şənliklər onu göstərir ki, biz
ölkəmizdə artıq daxili ictimai-siyasi sabitliyə nail olmuşuq. İnsanlar o ağır, əziyyətli günlərdən, daxili
toqquşmalardan, vuruşmalardan, atışmalardan, ədavətdən, ziddiyyətlərdən xilas olublar. İnsanlar rahat, sərbəst
yaşayırlar, onların üzü gülür. İnsanlarda sevinc, nikbinlik, gələcəyə inam hissi gündən-günə artır.
3-4 il bundan əvvəl olan illəri, ayları, günləri xatirinizə salın. Həmin o illərdə də bu Novruz günlərini
xatirinizə salın. Bu qədər dostluq, mehribanlıq, qarşılıqlı anlaşma, ünsiyyət var idimi? Yox idi. O vaxt insanlar
dərd-qəm içində yaşayırdı. O vaxt insanlar bir-birinə şübhə ilə yanaşırdı. O vaxt insanlar bir-birindən qorxurdu.
Ayrı-ayrı cinayətkar qruplar, dəstələr qanun-qaydanı, mənəviyyat prinsiplərimizi pozaraq zorakılıq edirdilər,
insanları incidirdilər, insanların hüquqlarını tapdalayırdılar. Şübhəsiz ki, o zaman bayram belə ümumxalq
bayramı, bu qədər sevinc, ruh yüksəkliyi gətirən bayram ola bilməzdi. Ona görə də builki bayram şənlikləri son
illərdə Azərbaycanın həyatında mütəmadi olaraq ictimai-siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi, cəmiyyətdə sabitlik,
rahatlıq yaradılması proseslərinin əməli nəticəsidir. Bu, bizi sevindirir və görürəm ki, siz də sevinirsiniz.
Azərbaycan televiziyası bir neçə gündür ki, respublikamızın müxtəlif şəhərlərində, qəsəbələrində,
kəndlərində, ayrı-ayrı yerlərdə Novruz bayramı ərəfəsində keçirilən tədbirləri nümayiş etdirir, göstərir. Onlara
baxdıqca, insanların üzlərində olan təbəssümü, gülüşü gördükcə, adamları dinlədikcə düşünürsən ki,
həyatımızda nə qədər böyük dəyişikliklər baş veribdir!
Şübhəsiz ki, bunların hamısı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, respublikamızda
dövlət quruculuğu prosesinin əzmlə aparılması və xalqın, millətin, ayrı-ayrı insanların hüquqlarının qorunması
sahəsində görülən işlərin nəticəsidir. Bunlar ölkəmizdə, xalqımızda günü-gündən artan milli həmrəylik,
vətəndaşlıq həmrəyliyi hisslərinin yüksəlməsinin nəticəsidir. Bizim bu günümüzdə, bayram şənliklərimizin
keçirilməsində hər bir vətəndaşın, hər bir kəsin xidməti vardır. Çünki ölkəni, xalqı bu qədər həmrəy etmək, birbirinə yaxın etmək, bu qədər birləşdirmək mütləq və mütləq insanların hamısının istəyindən, rəyindən və onların
fəaliyyətindən asılıdır. Ona görə də mən bu müqəddəs Novruz bayramı günü Azərbaycanda ictimai- siyasi
vəziyyətin sabitləşməsi, insanlar üçün rahatlığın yaranması və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
möhkəmlənməsi yolunda səylərini qoymuş hər bir vətəndaşımıza təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Şübhəsiz ki, bu hələ son hədd deyil. Ancaq eyni zamanda, bu onu göstərir ki, bütün daxili və xarici
çətinliklərə baxmayaraq, bizim ölkəmiz daha da rahat, sakit yaşaya bilər, insanlar bir-biri ilə daha da mehriban
ola bilər, dostluq münasibətləri daha da yüksək ola bilər. Mən əminəm ki, əldə edilən bu nailiyyətlər əsasında
biz hamımız birlikdə irəliyə gedəcəyik, müstəqil Azərbaycanın bayrağını daha da yüksəklərə qaldıracağıq,
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Azərbaycanı daha qüdrətli dövlətə çevirəcəyik, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün daha da yaxşı yaşayış təmin
olunacaqdır.
Bu gün biz Azərbaycanın paytaxtında, Bakı şəhərində, Bakının bu gözəl guşəsində Novruz bayramı
şənliklərinə toplaşmışıq. Amma sizinlə birlikdə bilirik ki, bu gün Azərbaycanın hər bir guşəsində insanlar
bayram şənlikləri keçirirlər. Novruz bayramı onları sevindirir, bir yerə toplayır, həmrəy edir. Bu şən, xoşbəxt
günümüzdə biz son illər xalqımıza, millətimizə, ölkəmizə vurulan yaraları da unutmuruq. Yaralarımız ağırdır.
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın bir qismi işğal olunubdur. İşğal
edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq soydaşımız didərgin düşübdür, ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar.
Torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhidlər vermişik. Azərbaycanın igid övladları özlərini qurban veriblər,
şəhid olublar. Biz onların qəhrəmanlığını, şəhidliyini heç vaxt unutmayacağıq. Bu Novruz bayramı günü biz
sevinərək, bayram edərək, eyni zamanda onları xatırlayırıq, onların ruhuna dua edirik. Böyük Allahdan onlara
rəhmət diləyirik.
Yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bacı-qardaşlarımız çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Onların
maddi vəziyyətini, şəraitlərini müəyyən qədər yaxşılaşdırmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Amma eyni
zamanda, bizim xalqımızın ən yüksək mənəvi dəyərlərindən biri də odur ki, azərbaycanlılar heç vaxt əyilmirlər,
sınmırlar, dözümlüdürlər. Bu gün o çadırlarda da, çadır şəhərciklərində də Novruz bayramı qeyd olunur,
şənliklər keçirilir. İnsanlar öz müqəddəs bayramını yüksək əhval-ruhiyyə ilə keçirirlər.
Ona görə da mən çadırlarda yaşayan, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımıza, bacıqardaşlarımıza bu gün buradan, sizin adınızdan, bütün Azərbaycan xalqı adından xüsusi bayram salamı
göndərirəm, onları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Əmin edirəm ki, onlar bu ağır günlərdən xilas
olacaqlar, xalqımız bu ağır günlərdən xilas olacaqdır.
Mən əminəm, inanıram ki, biz bütün bu ağır günləri ötüb keçəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunacaqdır. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad ediləcəkdir. Yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
bacı-qardaşlarımız öz evlərinə, elinə-obasına, doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Azərbaycan öz sərhədləri
çərçivəsində bütöv, vahid Azərbaycan kimi yaşayacaq, inkişaf edəcəkdir. Biz o günü görəcəyik. O gün uzaqda
deyil, biz sadəcə dözməliyik.
Xalqımız dözümlü xalqdır. Xalqımız əsrlər boyu böyük, şərəfli yol keçərək, qəhrəmanlıq nümunələri
göstərərək, dünyaya özünün milli mənliyini nümayiş etdirərək həmişə dözümlü olmuşdur, çətinliklərə,
məhrumiyyətlərə, itkilərə, bəlalara, qarşısına çıxan cürbəcür xətalara dözmüşdür. Eyni zamanda, yüksək mənəvi
xüsusiyyətləri xalqımızı bu ağır, çətin sınaqlardan həmişə çıxarmışdır. Bu illərdə də biz böyük bir sınaqdan
keçirik. Əminəm ki, biz bu sınaqdan da çıxacağıq.
Torpaqlarımızı qoruyan, onun keşiyində duran Milli Ordumuz vardır. Qəhrəman övladlarımız,
əsgərlərimiz müstəqil Azərbaycanın, onun torpaqlarının keşiyində dayanıblar, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
təcavüzünün qarşısını almaqdan ötrü torpaqlarımızın müdafiəsində durublar. Bu gün mən onları Novruz
bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, onlara cansağlığı, qüdrət arzulayıram. Əminəm ki, onlar müstəqil
Azərbaycanın hüdudlarının, torpaqlarımızın qorunmasında bundan sonra da qəhrəmancasına duracaqlar və
qəhrəmanlıq nümunələri göstərəcəklər.
Biz gələcəyə ümidlə baxırıq. Bizim hamımız nikbinlik hissi ilə yaşayırıq. Ona görə ki, Azərbaycan
xalqının işi haqq işidir. Biz ədalət, haqq tələb edirik. Biz heç bir ədalətsiz yola getməmişik və getməyəcəyik. Bu
haqq- ədalət də tələb edir ki, dünya birliyinə daxil olan müstəqil Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
təmin olunsun, onun beynəlxalq hüquq normalan tərəfindən tanınmış sərhədləri toxunulmaz olsun, bərpa edilsin
və qorunsun. Dünya birliyi bizim səsimizi eşitməlidir və eşidir, səsimizə səs verir.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən il Lissabonda keçirilən Zirvə
görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması ilə əlaqədar məsələnin müzakirəsində bütün
ATƏT üzvləri (Ermənistandan başqa), ATƏT-ə daxil olan dövlətlərin başçıları Azərbaycanın bu haqq, ədalətli
işini müdafiə etdilər. Bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün prinsiplər təsdiq olundu. O prinsiplər
əsasında biz danışıqlar aparırıq və bu danışıqları bundan sonra da aparacağıq. Əminəm ki, bu danışıqlar
nəticəsində məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq. Son illərin təcrübəsi də, keçdiyimiz yol da
buna əsas verir.
Bilirsiniz ki, 1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan hərbi münaqişəsindəki döyüşlərdə atəşkəs
əldə olundu. Atəşi dayandırdıq. Artıq iki il on aydır ki, atəş yoxdur, qan tökülmür, şəhidlər yoxdur. Biz sülh və
əmin-amanlıq şəraitində danışıqlar aparıb ölkəmizin hüquqlarını bərpa etməyə çalışırıq. Əminəm ki, bərpa da
edəcəyik.
Mən bu gün – bizim xalqımız, millətimiz üçün müqəddəs olan Novruz bayramı günü bir daha dünyaya
bəyan edirəm ki, Azərbaycan Respublikası bundan sonra da atəşkəs rejiminə riayət edəcəkdir. Biz hərbi
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əməliyyatların, döyüşlərin yenidən başlanmasını istəmirik və bunlara yol verməyəcəyik. Atəşkəs rejiminə riayət
edəcəyik və torpaqlarımızın bu yolla, sülh yolu ilə azad olunmasına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsinə nail olacağıq. Mən ümidvaram ki, biz buna nail olacağıq. Ona görə ki, biz artıq bütün dünyaya sübut
etmişik ki, Azərbaycan sülhsevər dövlətdir, bizim xalqımız sülhsevər xalqdır.
Biz dünyadakı bütün ölkələrlə, xalqlarla qarşılıqlı surətdə faydalı, mehriban dostluq əlaqələri yaradırıq və
yaratmaq istəyirik. Biz bölgəmizdə, Qafqazda sülhün bərqərar olmasını istəyirik. Biz bütün qonşularımızla –
Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan və başqa qonşularımızla sülh şəraitində yaşamaq istəyirik. Bundan sonra da
sülh və əmin-amanlıq şəraiti yaratmağa çalışacağıq.
Biz bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmuşuq və bu əlaqələr də Azərbaycana öz
faydalarını verir, beynəlxalq miqyasda, aləmdə respublikamızın hüquqlarını müdafiə edir və Azərbaycanın
Dünya Birliyində özünə layiq yer tutmasına kömək göstərir. Bütün bunlar bizim siyasətimizin strateji
istiqamətidir. Biz bundan sonra da bu istiqamətdə hərəkət edəcəyik. Eyni zamanda, torpaqlarımızın işğal altında
qalmasına heç vaxt razı olmayacağıq. Biz heç vaxt torpağımızın bir qarışının da ; bir metrinin də heç kəsə
verilməsinə razı ola bilməyəcəyik. İşğal edilmiş torpaqlarımız azad olunmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa edilməlidir. Nəyin bahasına olursa-olsun, hansı yolla olur-olsun, biz buna nail olacağıq. Biz müstəqil
Azərbaycan Respublikasını bundan sonra da inkişaf etdirəcəyik, yüksəklərə qaldıracağıq.
Bu günlər bizim Vətənimizdə, ölkəmizdə hökm sürən bayram əhval-ruhiyyəsi, bu xoş dostluq
münasibətləri, bu meydana toplaşan insanların üzündəki təbəssüm və xoş gülüşlərin hamısı onu göstərir ki, biz
qarşımızda duran bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik. Biz bundan sonra da ölkəmizdə əmin-amanlığın
təmin olunmasına çalışacağıq. Əminəm ki, biz artıq huna nail olmuşuq və olacağıq.
Mən bu bayram günü sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hər birinizə, hər bir ailəyə, hər bir Azərbaycan
vətəndaşına səadət, xoşbəxtlik, uzun ömür arzu edirəm, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sizə, vətənimizə,
xalqımıza, ölkəmizə sülh, əmin-amanlıq arzu edirəm. Sağ olun, var olun, xoşbəxt olun! Bayramınız mübarək
olsun! Sağ olun.
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PAKİSTANIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜ ŞƏRƏFİNƏ PAKİSTAN İSLAM
RESPUBLİKASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİNTƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
"Hyatt-Recensi-Naxçıvan" mehmanxanası
23 mart 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli səfir!
Mən sizi Pakistan İslam Respublikasının yaranmasının 50 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm, Pakistan xalqına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
Pakistan bizim üçün – Azərbaycan üçün dost, qardaş ölkədir. Pakistan Asiya qitəsində böyük ölkələrdən
biridir, dünya birliyində özünə layiq yer tutmuşdur. Pakistan xalqı Pakistan Respublikasının yaranmasının 50
illik yubileyini qeyd edir. 1940-cı il martın 23-də Pakistanın qabaqcıl, öncül adamları Məhəmməd Çinnə başda
olmaqla Pakistanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə qoşulmuş və nəhayət, 1947-ci ilin avqustunda Pakistan öz
dövlət müstəqilliyini əldə etmişdir.
Bu hadisə, yəni 50 il bundan öncə Pakistan xalqının milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi əldə etməsi tarixi
bir hadisədir, həm Pakistan xalqı üçün, həm də illər, əsrlər boyu əsarət altında yaşamış və öz müstəqilliyi, milli
azadlığı uğrunda çalışmış bütün xalqlar üçün çox əlamətdar tarixi hadisədir. Məhz buna görə də bu gün
İslamabadda, Pakistanda İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin dövlət başçıları, dövlət nümayəndələri toplaşıb
bu hadisənin 50 illik yubileyini təntənə ilə qeyd edirlər.
Mən çox təəssüf edirəm ki, çox ciddi səbəblərə görə əvvəlcədən nəzərdə tutduğum planı həyata keçirə
bilmədim, yəni bu gün Pakistanda olan yubiley tədbirlərində iştirak edə bilmədim. Ancaq Milli Məclisin sədri
Murtuz Ələsgərov başda olmaqla Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti bu gün İslamabaddadır,
Pakistan Respublikasının 50 illik yubileyi münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimlərdə iştirak edir. Mən bizim
nümayəndə heyəti vasitəsilə, parlamentin başçısı Murtuz Ələsgərov vasitəsilə Pakistan xalqına Azərbaycan
xalqının təbrikini və xoş arzularını çatdırmışam. Bu axşam isə sizinlə birlikdə Azərbaycanda, Pakistanın
səfirliyində bayramı, 50 illik yubileyi qeyd edirik.
Biz böyük dostluq, məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirik ki, Pakistan xalqı 50 illik müstəqillik dövründə çox
yüksək səviyyələrə çatmış və böyük nailiyyətlər əldə etmişdir.
Pakistan ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq, əməkdaşlıq əlaqələri gündən-günə inkişaf
etməkdədir. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini elan edərkən onun müstəqilliyini tanıyan ilk
ölkələrdən biri də Pakistan olmuşdur. Pakistan ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası əlaqələrin inkişaf
etdirilməsində 1995-ci ilin sonunda Pakistan prezidenti cənab Fərrux Əhməd Xan Leqarinin Azərbaycana səfəri
və keçən il mənim Pakistana səfərim zamanı imzalanmış sənədlər və aparılmış danışıqlar çox mühüm rol
oynamışdır.
Biz Pakistan ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrə xüsusi qiymət veririk, bu əlaqələrin bütün sahələrdə
inkişaf etməsinə, genişlənməsinə çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq.
Pakistan islam ölkəsi, müsəlman ölkəsi olaraq eyni zamanda demokratik prinsiplər əsasında yaşayır,
inkişaf edir. Pakistanda demokratik prinsiplərin bərqərar olması və tətbiqi islam aləmində, islam ölkələri
arasında ona xüsusi hörmət və ehtiram qazandırmışdır.
Pakistanın böyük təbii sərvətləri, geniş iqtisadi imkanları var və şübhə yoxdur ki, müstəqil dövlət kimi
Pakistan öz ölkəsində demokratik prinsipləri inkişaf etdirərək bundan sonra daha böyük nailiyyətlər əldə
edəcəkdir.
Dost, qardaş ölkə kimi Pakistanın həyatında gedən proseslərə biz çox böyük maraq və diqqət göstərir, bu
prosesləri dostluq, qardaşlıq münasibətləri baxımından izləyirik və Pakistanın qarşısında duran bütün
problemlərin müvəffəqiyyətlə həll olunmasını arzu edirik. Şübhə yoxdur ki, 50 illik müstəqillik yolu keçən, eyni
zamanda çox qədim, zəngin tarixə, çox dəyərli milli, mənəvi ənənələrə malik olan Pakistan xalqı bundan sonra
da yüksəklərə qalxacaq və yeni-yeni nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Pakistan ilə Azərbaycan arasında yaranmış və
daim inkişaf edən əməkdaşlıq, dostluq, qardaşlıq əlaqələri bundan sonra da bizim ölkələrə fayda gətirəcək və
bölgədə sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olmasına kömək edəcəkdir.
Pakistan Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına layiqli
xidmət edir və səfirliyə öz fəaliyyətində bundan sonra da uğurlar arzulayıram.
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Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar, sizi bu bayram münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə
cansağlığı, səadət arzulayıram. Pakistan xalqına sülh, əmin-amanlıq və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Təşəkkür
edirəm.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMANIN DƏVƏTİ İLƏ
RƏSMİ DÖVLƏT SƏFƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
24 mart 1997-ci il
Ukraynaya səfər Azərbaycan ilə Ukrayna arasında yaranmış sıx qarşılıqlı əlaqələrlə bağlıdır. Bilirsiniz ki,
Ukraynanın prezidenti cənab Leonid Kuçma 1995-ci ildə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olubdur. Biz yaxşı
danışıqlar aparmış, çox mühüm sənədlər imzalamışıq. Həmin vaxt o, məni Ukraynaya rəsmi səfərə dəvət
etmişdi. Mən bu dəvəti qəbul etmişəm və indi oraya gedirəm. Hesab edirəm ki, orada yaxşı danışıqlarımız,
birinci növbədə iqtisadi əməkdaşlıq barədə danışıqlarımız olacaqdır. Özü də təkcə iki ölkə arasında yox,
ümumiyyətlə, Qafqaz bölgəsi, Ukrayna, Avropa ölkələri, Mərkəzi Asiya arasında. Bu ölkələrin bir-biri ilə
əməkdaşlığı, xüsusən nəqliyyat və başqa sahələrdə əməkdaşlıq indi çox böyük aktuallıq kəsb edir. Bunların
hamısını müzakirə edib əməkdaşlığımızın sonrakı perspektivləri və onların həyata keçirilməsi üçün konkret
tədbirlərin görülməsi barədə danışıqlar aparacağıq. Mən bu səfərə çox yüksək qiymət verirəm. Çünki Ukrayna
böyük dövlətdir, iqtisadi sahədə əməkdaşlığımıza çox böyük imkanlar var. Bu əməkdaşlığı edərkən həm
Ukrayna, həm də Azərbaycan çox fayda götürə bilər. Ona görə də mən bu rəsmi səfərə gedirəm. Hesab edirəm
ki, yaxşı olacaqdır.
Mən Ukrayna – Azərbaycan münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, bütün sahələrdə inkişaf edəcəyini
gözləyirəm. İqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlığı, təhsil sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bizim geniş
imkanlarımız var. Bu məsələlərə dair dövlətlərarası bir çox sənədlər hazırlanıb və biz bunları orada
imzalayacağıq. Bir sözlə, səfərdən yaxşı nəticələr gözləyirik.
MDB ölkələri dövlət başçılarının qarşıdakı görüşü ilə bağlı suala cavab olaraq onu deyə bilərəm ki, həmin
görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər hazırdır. Kimin hansısa rəyi varsa, ola bilər ki, biz bu barədə fikir
mübadiləsi aparaq. Ancaq görüşə hansısa birgə təklif çıxarmaq niyyəti yoxdur.
Gürcüstan kimi Ukraynanın da Azərbaycan üçün strateji tərəfdaş ola bilməsinin mümkünlüyü barədə
suala qısaca belə cavab vermək olar: biz Ukrayna ilə də Gürcüstanla imzaladığımız bəyannaməyə bənzər bir
sənəd imzalamaq niyyətindəyik.
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UKRAYNANIN ALİ MÜKAFATININ – YAROSLAV MUDRI ORDENİNİN TƏQDİM
EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Kiyev, Mariya sarayı
24 mart 1997-ci il
Çox hörmətli Leonid Daniloviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu hadisə məni son dərəcə həyəcanlandırmışdır. Lakin mən ilk növbədə ona sevinirəm ki, dostum,
Ukrayna prezidenti çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın dəvəti ilə Kiyevə, Ukraynaya gəlmişəm və biz
Ukrayna- Azərbaycan münasibətlərinin gələcək inkişafı üçün həll edilməsi tələb olunan məsələlərin
müzakirəsinə başlamışıq.
Ukraynanın Ali Ordeni – Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif olunmağım və Ukrayna prezidenti Leonid
Daniloviç Kuçma ordeni təqdim edərək Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqının ünvanına və mənim
ünvanıma çox səmimi sözlər deməsi mənim üçün böyük şərəf və şübhəsiz ki, son dərəcə xoş hadisədir.
Leonid Daniloviç, mən Sizə minnətdaram. Mənə göstərilən bu yüksək şərəf üçün Ukrayna dövlətinə
təşəkkürümü bildirirəm və Sizi əmin edirəm ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərini, geniş
Ukrayna-Azərbaycan əməkdaşlığını inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək üçün indiyə qədər olduğu kimi,
bundan sonra da əlimdən gələni edəcəyəm.
Başa düşürəm ki, bu orden mənim üzərimə çox şey qoyur və qardaş Ukraynanın belə yüksək mükafatına
layiq olmaq üçün səylərimi əsirgəməyəcəyəm.
Son vaxtlar Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əlaqələr uğurla inkişaf edir və bu işdə Ukrayna
prezidentinin, hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın böyük xidməti var. Şübhəsiz, bu əlaqələrin inkişafı üçün
mən də lazımi tədbirlər görmüşəm və görürəm və mənim bu azacıq xidmətim indi belə yüksək
qiymətləndirilmişdir.
Eyni zamanda hesab edirəm ki, bu mükafatla Ukrayna xalqı və Ukrayna prezidenti müstəqil Azərbaycan
Respublikasına, Azərbaycan xalqına özlərinin xoş münasibətini, dostluq hisslərini ifadə edirlər. Mən bu
mükafatı Ukrayna ilə Azərbaycan arasında inkişaf etməkdə olan dostluq münasibətlərinə aid edirəm.
Açığını deyirəm, mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsində ilk dəfədir ki, mükafat alıram.
Öz respublikamda indiyədək heç bir mükafat almamışam. Əlbəttə, bu təbiidir, mənim fikrimcə, prezident öz
respublikasının mükafatı ilə təltif edilə bilməz. Mən başqa dövlətin, dost ölkə, dost dövlət olan Ukraynanın
mükafatını da ilk dəfə alıram.
Bilirsiniz, bu, çoxlu mükafatlar aldığım həyatımda və böyük tərcümeyi-halımda yeni bir səhifədir. Lakin
bu mükafatın xüsusi əhəmiyyəti, xüsusi mənası var. Birincisi, ona görə ki, görkəmli Yaroslav Mudrının adını
daşıyır, ikincisi, bu, qardaş Ukraynanın mükafatıdır, üçüncüsü isə, məni bu mükafata dostum, Ukraynanın
hörmətli prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma layiq görübdür.
Mən həddən artıq həyəcanlıyam, olduqca sevinirəm və Ukrayna-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı olan
bu son dərəcə görkəmli hadisə üçün bir daha dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Hörmətli Leonid
Daniloviç, hörmətli dostlar, sizi əmin etmək istəyirəm ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf
etməsi və dərinləşməsi üçün, Azərbaycanın indən belə də qardaş Ukraynanın sədaqətli dostu və müttəfiqi olması
üçün hər şeyi edəcəyəm.
Çox sağ olun.
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UKRAYNA-AZƏRBAYCAN DÖVLƏTLƏRARASI SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANATI
Kiyev, Mariya sarayı
24 mart 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Mən və məni müşayiət edən Azərbaycandan gəlmiş şəxslər burada, Ukraynada, Kiyevdə olmağımızla
əlaqədar dərin sevinc və məmnunluq hissləri keçiririk. Buraya gəldiyimiz ilk dəqiqələrdən biz böyük qayğı və
diqqətlə əhatə olunduq, səmimiyyətlə və qonaqpərvərliklə qarşılandıq. Bu, təbiidir, çünki ölkələrimiz və
xalqlarımız arasında son dərəcə xoş münasibətlər, dostluq münasibətləri yaranmışdır və bu münasibətlər
Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın 1995-ci ilin iyul ayında Azərbaycana səfəri zamanı, sonralar
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda görüşlərimiz və danışıqlarımız zamanı daha da inkişaf etdi. Bu münasibətlər
Bakıda imzalanmış sənədlərdə və bu gün burada imzalanmış sənədlərdə də öz inkişafını tapmışdır.
Problemlər, ən əvvəl, ölkələrimizin qarşılıqlı münasibətləri ilə bağlı problemlər barəsində,
əməkdaşlığımız barədə, eyni zamanda ölkələrimizin istər Avropada, istər dünyada, istərsə də üzv olduğumuz
MDB-də qarşılaşdığımız problemlər barəsində bu gün Ukrayna prezidenti, möhtərəm Leonid Daniloviçlə
mənim aramda çox açıq, səmimi və mehriban söhbət oldu.
Mən bütün deyilənlərlə razıyam və Leonid Daniloviçin belə bir fikrinə tam şərikəm ki, bütün məsələlər
barəsində baxışlarımız tamamilə uyğun gəlir. Bu isə daha böyük inam verir ki, biz fəal əməkdaşlıq etməli,
əməkdaşlığı genişləndirməli və dərinləşdirməliyik.
Ukrayna prezidenti və Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanmış sənəd – Ukrayna ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlığı dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək haqqında bəyannamə də məhz buna xidmət edir. Biz
neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında imzalanmış sənədə çox böyük əhəmiyyət veririk. Təbii ki,
qalan bütün sənədlər də böyük əhəmiyyətə malikdir və əməkdaşlığımızın uğurla həyata keçirilə bilməsi üçün
yaxşı hüquqi zəmin yaradır.
Bu gün imzalanmış çoxsaylı sənədlərlə yanaşı, əvvəlki dövrün də başlıca yekunu bundan ibarətdir ki,
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri təşəkkül tapmış və mövcuddur, buna görə də biz bu
münasibətləri inkişaf etdirmək və möhkəmlətmək əzmindəyik. Bu münasibətlər ölkələrimizin dövlət
müstəqilliyini, ölkələrimizin suverenliyini daha da möhkəmlətməyi və inkişaf etdirməyi, demokratik, hüquqi,
sivilizasiyalı dövlətlər qurmağı, habelə keçid dövrü ilə bağlı qarşıya çıxmış sosial-iqtisadi çətinlikləri bacardıqca
tez bir zamanda aradan qaldırmaq üçün iqtisadi islahatlar aparmağı nəzərdə tutur.
Bütün bu məsələlərdə biz yekdilik, baxış və fikirlərimiz uyğun gəlir və bu gün imzaladığımız sənədlər
bizə öz ölkələrimizdə işi daha uğurla aparmağa, dostluq münasibətlərimizi möhkəmlətməyə və inkişaf
etdirməyə kömək edəcəkdir.
Leonid Daniloviç, bizim – mənim və məni müşayiət edən şəxslərin burada qarşılaşdığımız xoş qəbula,
qonaqpərvərliyə, mehribanlığa və səmimiliyə görə Sizə təşəkkür edirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz bu
dostluğa və imzalanmış bütün sazişlərə və sənədlərə sadiq olacağıq.
Sual: Bu qədər dövlətlərarası sənədlər imzalandıqdan sonra Ukrayna ilə Azərbaycan strateji
tərəfdaşdırlarmı?
Leonid Kuçma: Xüsusən Heydər Əliyeviçin indiki səfərini nəzərə alaraq Ukrayna ilə Azərbaycanın
strateji tərəfdaşlar olduğuna məndə heç bir şübhə yoxdur. Strateji tərəfdaşlıq təkcə iqtisadiyyatda deyil, yəqin ki,
ən əvvəl, siyasətdədir. Bizim siyasətimiz isə məhz bundan ibarətdir ki, dövlətlərimizin yalnız deklarativ surətdə
deyil, sözün əsl mənasında müstəqil dövlətlər olması üçün biz bir-birimizi bütün mövcud üsul və imkanlarla
dəstəkləməliyik. Bundan ötrü isə biz iqtisadi imkanlarımızı sahmanlamalıyıq. Mən razılıq hissi ilə bir daha
bildirirəm ki, Ukrayna məhz belə də edəcəkdir.
Sual: İmzalanmış sənədlərlə əlaqədar olaraq Azərbaycan nefti vurulmuş ilk eşelon Ukrayna
ərazisindən nə vaxt keçəcəkdir?
Heydər Əliyev: Görünür, suala mən birinci cavab verməliyəm... Bildiyiniz kimi, Azərbaycandan ilkin
neftin dünya bazarlarına ixracı üçün iki neft kəməri çəkilir. Bir neft kəməri bizim tərəfimizdən, Azərbaycan
ərazisindən çəkilmişdir və bu kəmərlə nefti Rusiya Federasiyasının Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk
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limanınadək nəql etmək nəzərdə tutulur. Rusiya tərəfi söz verir ki, yaxın vaxtlarda onlar da öz ərazilərində
lazımi tədbirlər görəcəklər və bu neft kəməri işləməyə başlayacaqdır.
İkinci neft kəməri Gürcüstan ərazisi ilə çəkiləcək və o da Qara dəniz sahilindəki Supsa limanına
gedəcəkdir. Onun inşasına bu ay başlanmışdır. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Azəri" və "Çıraq"
yataqlarında neft hasilatına dair bütün layihəni həyata keçirən beynəlxalq neft şirkətləri konsorsiumu bu boru
kəmərinin inşasını 1998-ci ilin sonunadək başa çatdırmağı vəd edir. Boru kəməri hazır olan kimi neft nəql
edilməyə başlanacaqdır.
Leonid Kuçma: Heydər Əliyeviç elə ətraflı danışdı ki, mənim nəsə əlavə etməyə sözüm yoxdur. Mən
ancaq arzu edərdim ki, Azərbaycanda nəzərdə tutulmuş bütün planlar hökmən həyata keçirilsin. Mən yalnız
daha bir məsələni açıqlamaq istərdim. Heydər Əliyeviç onu demədi. Həmin məsələ bundan ibarətdir ki,
Azərbaycan tərəfi Xəzər bölgəsinin böyük imkanlarını nəzərə alaraq Ukrayna tərəfini gələcək layihədə
bilavasitə iştiraka dəvət edir.
Təşəkkür edirəm.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMANIN ADINDAN AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
24 mart 1997-ci il
Çox hörmətli Leonid Daniloviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarının səmimi salamlarını və ən
dərin dostluq və hörmət hisslərini yetirirəm.
Ukraynaya rəsmi səfər bizim üçün mühüm hadisədir və mən çox məmnunam ki, bu gün səhərdən böyük
və səmərəli iş görə bildik və bu, mühüm dövlətlərarası sənədlərin imzalanması ilə başa çatdı. Bu, Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək və genişləndirmək, xalqlarımız arasında dostluğu
möhkəmləndirmək üçün böyük imkanlar açır. Bu gün Ukrayna torpağına, Kiyevə gəldiyimiz andan necə
mehriban bir şəraitə düşməyimiz isə xalqlarımız arasında sıx dostluq əlaqələrinin, qarşılıqlı anlaşma və
əməkdaşlıq olduğunu göstərir.
Mən bu qonaqpərvərlik, səmimiyyət üçün, görüşümüzün, səfərimizin və bütün işimizin belə gözəl
şəraitdə keçməsi üçün dostum Leonid Daniloviçə ürəkdən təşəkkür etmək istəyirəm. Leonid Daniloviç,
dəvətinizə görə Sizə minnətdaram və şadam ki, bu arzumu yerinə yetirə, Sizin dəvətinizdən istifadə edə bildim.
Ancaq eyni zamanda bu gün biz hamımız 1995-ci ilin iyulunu, Ukrayna prezidenti hörmətli Leonid Kuçmanın
Azərbaycana səfərini, oradakı görüşləri və danışıqları, insanlarımızla söhbətləri və imzalanmış sənədləri böyük
səmimiyyətlə xatırlayırıq.
O zamandan kifayət qədər vaxt keçmişdir, bəlkə də bunun özü ən yaxşı sübutdur ki, xalqlarımız,
ölkələrimiz, dövlətlərimiz arasında yaranmış dostluq və əməkdaşlıq dönməz xarakter daşıyır. Bu dostluq
əcdadlarımızın bizə vəsiyyət etdikləri gözəl ənənələrə əsaslanır. Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında
qarşılıqlı münasibətlərin tarixi çox böyükdür və mədəniyyət, elm, incəsənət xadimləri, müxtəlif kollektivlər
arasında əməkdaşlıq, dostluq və qarşılıqlı əlaqə nümunələri ilə zəngindir. Bu hazırda başa çatan XX əsrin
əvvəllərindən bəri olan dövrə aiddir.
Burada, Ukraynada, Kiyevdə olarkən biz faşizmin darmadağın edilməsinə Ukrayna xalqının verdiyi
töhfəni çox böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq. Mən bu gün naməlum əsgərin məzarını qəhrəmanlıq,
igidlik göstərmiş və təkcə Ukraynanı deyil, həm də Qafqazı faşist işğalçılarından müdafiə etmiş insanlara hədsiz
minnətdarlıq hissi ilə ziyarət etdim.
Bu gün, naməlum əsgərin məzarı önündə dayanarkən xatırladım ki, burada, Ukrayna torpağında
ukraynalılarla birlikdə digər xalqların nümayəndələri də, Azərbaycan övladları da cəsarətlə vuruşmuşlar. Mən
xatırladım: Ukrayna ərazisində vuruşmuş, – bunlar isə çoxdur, – azərbaycanlılardan 20 nəfəri Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.
Kökləri əsrlərin dərinliyinə gedib çıxan, ikinci dünya müharibəsi illərində yaranan və İkinci dünya
müharibəsindən sonra möhkəmlənən dostluğumuz elə bir əsasdır ki, o, bugünkü münasibətlərimizi və indinin
özündə bəhrələrini verən əməkdaşlığımızı şərtləndirir.
Lakin bununla yanaşı indi münasibətlərimiz prinsipcə tamamilə yeni əsasda qurulur. Müstəqil, suveren
dövlətlər olan Ukrayna və Azərbaycan bu münasibətləri dəstəkləyirlər. Dövlət müstəqilliyi həm Ukrayna üçün,
həm də Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyətə malikdir. Mən çox razıyam ki, bu başlıca, prinsipial məsələdə
Ukrayna və Azərbaycanın, Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın və Azərbaycan prezidentinin baxışları,
mövqeləri tamamilə uyğun gəlir.
Bir sistemdən digərinə keçidlə əlaqədar, dövlət müstəqilliyi yolunda ilk addımlar atmağımızla əlaqədar
olaraq ölkələrimiz qarşısında çox çətinliklər durur. Lakin buna baxmayaraq mən əminəm ki, biz bu çətinlikləri
dəf edəcəyik. Məhz ona görə dəf edəcəyik ki, ölkələrimizin, xalqlarımızın, dövlətlərimizin azad, müstəqil
yaşamaq və öz taleyinin sahibi olmaq imkanlarına, qabiliyyətinə inanırıq. Ukrayna çox böyük Avropa
dövlətidir. Ukrayna istər Dünya Birliyinə, istərsə də Avropa birliyinə daha böyük töhfə vermək üçün çox geniş
potensial imkanlara malikdir.
Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın hüdudlarında yerləşir, Avropanın bir hissəsidir, bununla bərabər, coğrafi
baxımdan ən ucqar cinahdadır. Ukrayna da, Azərbaycan da son dərəcə böyük coğrafi-siyasi əhəmiyyətə
malikdir. Buna görə də xalqlarımızın, ölkələrimizin rifahı naminə dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın olduqca
böyük əhəmiyyəti var. Əməkdaşlıq üçün iqtisadi sahədə geniş imkanlar meydana çıxmışdır. Odur ki, indi
162

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Ukraynanın və digər Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qoşulduqları Transqafqaz magistralının çəkilməsi iqtisadi
əlaqələrimizin inkişafı üçün, eyni zamanda Ukrayna ilə Azərbaycan arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqələr, daha
qısa yol yaradılması üçün də, iqtisadi əməkdaşlıq üçün də, xalqlarımızın daha fəal ünsiyyətdə olması üçün də
çox mühüm vasitədir. Bir çox digər imkanlar da mövcuddur. Biz onlardan əməkdaşlığımızın daha bəhrəli,
qarşılıqlı surətdə faydalı və uğurlu olması üçün istifadə edə bilərik. Bu gün gördüyümüz iş də, bu gün
imzaladığımız sənədlər də bundan ötrü böyük imkanlar verir və geniş yol açır.
Əminəm ki, biz həmin sənədlərdə şərh edilmiş razılaşmaları həyata keçirə biləcəyik. Əminəm ki, biz
əməkdaşlığın daha geniş yoluna çıxacağıq. Əminəm ki, Ukrayna və Azərbaycan bu çətinlikləri və ölkələrimizin
qarşısında sosial-iqtisadi sahədə duran problemləri aradan qaldıracaqdır. Onlar həll ediləcəkdir, başlıcası budur
ki, biz malik olduğumuzu – suverenliyi və dövlət müstəqilliyini qiymətləndiririk.
Azərbaycanda bəzi digər problemlər də var. ATƏT-in üzvləri olan ölkələrimiz – həm Ukrayna, həm də
Azərbaycan Avropada sülhün, əmin-amanlığın və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər görürlər.
Bununla yanaşı, bildiyiniz kimi, Qafqazda heç də hər şey sakit deyildir. Qafqazda gedən hərbi münaqişələr
təkcə Azərbaycanın deyil, bir çox digər ölkələrin də mənafelərinə toxunur. Təbiidir ki, Qafqazda vəziyyətin
qeyri-sabitliyi Avropada sülh, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik üçün mənfi amildir.
Buna baxmayaraq Ermənistanla hərbi münaqişəyə cəlb olunan biz sülh mövqelərində dururuq.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə aradan qaldırılması mövqelərində dururuq, halbuki
Ermənistanın hələ 1988-ci ildə başlanmış hərbi təcavüzü Azərbaycana olduqca böyük ziyan vurmuşdur. Biz çox
adam itirmişik. Biz iqtisadiyyatda çox şey itirmişik. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
birləşmələrinin işğalı altındadır. Azərbaycanın bir milyondan artıq sakini, vətəndaşı Ermənistan silahlı
birləşmələri tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdən didərgin salınmış və çadır şəhərciklərində olduqca ağır şəraitdə
yaşayır.
Leonid Daniloviç Bakıda olarkən kiçik bir rayona getdi, orada öz doğma ocaqlarından zorla qovulmuş
Azərbaycan sakinləri müvəqqəti məskunlaşmışlar. O, bu adamların necə çətin şəraitdə olduqlarını gördü. Dördbeş ildir ki, insanlar çadırlarda yaşayırlar. Bu, çox ağırdır, hələ onu demirəm ki, onlar özlərinin yaxın
adamlarını, doğmalarını itirmişlər, evləri dağıdılmışdır, əcdadlarından qalan və özlərinin yaratdıqları nə vardısa
hamısı talan edilmişdir.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, biz sülh mövqeyində dayanırıq və bu hərbi münaqişəyə sülh yolu ilə
son qoymaq istəyirik. Məhz buna görə də biz hələ 1994-cü ilin mayında Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş
əldə etmişik. İki il on aydır ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında döyüşlər getmir, biz atəşkəs şəraitində
yaşayırıq. Bununla belə tam sülh də yoxdur. Mən bayaq dedim, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi işğal atındadır.
Lakin bütün bu çətinliklərə, itkilərə, Azərbaycan Respublikasına dəymiş çox böyük zərərə baxmayaraq, bir də
təkrar edirəm, biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə çalışırıq.
Bununla əlaqədar biz ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşünün yekunlarına son dərəcə böyük əhəmiyyət
veririk. Orada ATƏT-in üzvü olan ölkələrin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması prinsiplərini nəzərdə tutan bəyanatı qəbul edilmişdir. Bunlar Azərbaycan Respublikasının və
Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq
Qarabağa yüksək özünüidarə statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat
verilməsi prinsipləridir.
Biz bu prinsipləri – Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün əsas
kimi qəbul etmişik. Fürsətdən istifadə edərək, Lissabon Zirvə görüşündə bu prinsipləri dəstəklədiyinə görə və
həmin görüş zamanı bir çox məsələlər, o cümlədən də bu məsələ barədə apardığımız söhbətə görə prezident
Leonid Daniloviç Kuçmaya təşəkkür etmək istəyirəm.
Mən bu barədə burada sizə, dostlarımıza ona görə danışıram ki, bu, təkcə bizim məsələmiz deyildir. Hər
bir dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsi – dünyaya aid məsələdir, bütün dünya birliyinin
məsələsidir, Avropada sülh və təhlükəsizliyə aid məsələdir. Bu, beynəlxalq hüquq normalarının başlıca
prinsipidir, BMT-nin prinsipidir və ATƏT-in prinsipidir. Ona görə də hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə əməl
edilməsinin bizim üçün, o cümlədən Rusiya üçün də, Ukrayna üçün də, o cümlədən bizim qonşularımız olan
Gürcüstan və Ermənistan üçün də son dərəcə mühüm əhəmiyyəti var. Ancaq eyni zamanda biz Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü, Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını bərpa etmək istəyirik, bütün qonşu dövlətlərlə
sülh şəraitində yaşamaq, regionumuzda, Qafqazda, Avropada, bütün dünyada sülh olmasını istəyirik.
Bir də qeyd edirəm, bunların hamısı Azərbaycanın bütün ölkələrlə qarşılıqlı fayda əsasında geniş
əməkdaşlıq etməsinin zəruriliyini getdikcə daha çox şərtləndirir. Bu baxımdan biz Ukrayna ilə əlaqələrə,
əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk. Bununla əlaqədar mən son dərəcə şadam ki, bu gün bizim səmərəli
görüşlərimiz və söhbətlərimiz oldu, çox mühüm sənədlər imzalaya bildik və burada belə səmimi, dostluq
163

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

şəraitində sizinlə bir yerdəyik. Problemlərimizdən danışarkən eyni zamanda onu da bilirik ki, hər bir ölkənin öz
problemləri var. Ukraynanın da öz problemləri var. Biz Ukraynanın dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü
tamamilə dəstəkləyirik və ürəkdən arzulayırıq ki, Ukrayna dövlət müstəqilliyinin bu ölkəyə verdiyi bütün
imkanlardan tam istifadə edə bilsin.
Biz əminik ki, zəngin sərvətlərə, çox böyük intellektual potensiala malik olan Ukrayna çiçəklənən ölkəyə
çevriləcək, biz bunu ürəkdən istəyir, arzu edirik. Şübhəsiz ki, qarşılıqlı fayda götürmək məqsədi daşıyan
Azərbaycan-Ukrayna əməkdaşlığı da dost Ukraynanın gələcək inkişafına və tərəqqisinə müəyyən töhfə
verəcəkdir.
Mən sizin hamınıza səadət və xoş həyat arzulamaq istəyirəm. Ukrayna prezidenti çox hörmətli Leonid
Daniloviç Kuçmanın sağlığına, hörmətli dostlar, sizin sağlığınıza, Ukraynanın şərəfinə, Ukrayna-Azərbaycan
dostluğunun şərəfinə, əməkdaşlığımızın şərəfinə badə qaldırıram.
Xay jive samostiynaya Ukraina! (Yaşasın Müstəqil Ukrayna!)
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ KİYEV ŞƏHƏRİNİN FƏXRİ QONAĞI
DİPLOMUNUN
ŞƏHƏRİNRƏMZİ AÇARININ TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Kiyev Bələdiyyə İdarəsi
25 mart 1997-ci il
Kiyev şəhərinin meri, hörmətli
Aleksandr Omelçenko cənabları!
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
İki gündür ki, mən Ukrayna torpağında, Kiyev şəhərindəyəm və hər yerdə səmimiyyət, hörmət hissləri və
böyük qonaqpərvərliklə qarşılaşıram.
Mən sizin ölkənizə Ukrayna prezidenti hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın dəvəti ilə rəsmi səfərə
gəlmişəm və sevinirəm ki, bu səfər dostluq və qarşılıqlı anlaşma, səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçir.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək üçün zəmin
yaratmaqdan ötrü biz dünən və bu gün çox iş görə bildik. Dünən Ukrayna prezidenti hörmətli Leonid Daniloviç
Kuçmanın və mənim tərəfimizdən, Ukrayna və Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin üzvləri tərəfindən
imzalanmış sənədlər əməkdaşlığımızı genişləndirmək və dərinləşdirmək, dostluğumuzu möhkəmləndirmək üçün
yaxşı hüquqi – müqavilə əsas yaratmışdır. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk.
Bu gün xatırlatmaq istəyirəm ki, Ukrayna prezidenti hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma 1995-ci ilin
iyulunda Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur. O zaman biz, demək olar, əməkdaşlığımız üçün yaxşı əsas
yaratdıq, əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək sahəsində xalqlarımızın,
ölkələrimizin iradəsini birlikdə ifadə etdik, mühüm sənədlər imzaladıq. Bundan sonra keçən dövr
əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməyin və inkişaf etdirməyin zəruriliyini, bu sahədə böyük ehtiyatlar və
imkanlar olduğunu açıq-aydın nümayiş etdirdi. Dünən imzalanmış sənədlər, iki gün ərzində prezidentlə,
parlamentdə, nazirlərlə, Kiyev şəhərinin Bələdiyyə İdarəsində aparılmış danışıqlar onu göstərir ki, biz
əməkdaşlığımızın çox mühüm mərhələsindəyik və qarşımızda gözəl perspektivlər açılır. Biz bu perspektivləri
görürük və elə edə bilərik ki, irəliyə doğru gedək, əməkdaşlığımızı dərinləşdirək və inkişaf etdirək.
Şübhəsiz ki, Kiyevdə olarkən biz kiyevlilərin və şəhər rəhbərliyinin xüsusi qayğısını hiss edirik və mən
bu qayğıya görə hədsiz minnətdarlığımı bildirirəm. Lakin mənim üçün əlamətdar olan bu görüşdən xüsusilə
sevinirəm. Kiyev şəhərinin meri hörmətli Aleksandr Omelçenkonu, burada iştirak edən nazirləri və şəhər
bələdiyyə idarəsinin rəhbər işçilərini, deputatları salamlamağıma şadam. Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın
bütün vətəndaşlarının və paytaxtımız Bakı şəhərinin sakinlərinin səmimi salamlarını və xoş arzularını sizə
çatdırıram.
Ölkələrimiz arasında, Kiyevlə Bakı arasında ənənəvi dostluq əlaqələri mövcuddur. Lakin bu gün burada,
sizin yanınızda olarkən xoş hisslər keçirir, əmin oluram ki, əməkdaşlıq etmək, yaranmış ənənəvi əlaqələri
inkişaf etdirmək üçün xalqlarımızın, ölkələrimizin, paytaxtlarımız Kiyev və Bakının daha böyük imkanları var.
Kiyev şəhərinin Fəxri qonağı diplomunu və şəhərin rəmzi açarını almaq mənə xüsusilə xoşdur. Bu, mənim
həyatımda böyük hadisədir. Bunu Azərbaycan xalqına, müstəqil Azərbaycan Respublikasına və təbii ki, şəxsən
mənə olan hörmət və ehtiram hisslərinin ifadəsi kimi qəbul edirəm. Sizə minnətdaram. Zəngin tarixə malik, rus
dövlətinin başlanğıcı sayılan, bütün tarixi boyunca Ukraynanın milli azadlığının, dövlət müstəqilliyinin rəmzi
olmuş və indi də rəmzi olaraq qalan Kiyev kimi gözəl şəhərin Fəxri qonağı statusunu almaq mənə çox xoşdur.
Ona görə də Kiyev şəhərinin Fəxri qonağı olmaq, sizdən diplom və rəmzi açar almaq son dərəcə xoşdur. Bu,
mənim üzərimə böyük vəzifə qoyur. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bundan sonra da Ukrayna xalqının, Kiyev
şəhərinin sadiq, etibarlı dostu olacağam və əlimdən gələni edəcəyəm ki, Ukrayna ilə Azərbaycan xalqları
arasında, Kiyev ilə Bakı arasında dostluq münasibətləri müstəqil dövlətlərimizin, xalqlarımızın tərəqqisi naminə
müvəffəqiyyətlə inkişaf etsin.
Sizi Azərbaycana, Bakıya dəvət edirəm. Mən də, bakılılar da Sizi qarşılamağa şad olacağıq. Sizin bu
səfəriniz münasibətlərimizin daha da inkişaf etdirilməsi işində yeni addım ola bilər.
Sizə bir daha səmimi təşəkkürümü bildirirəm və Sizə, sizin şəxsinizdə bütün Ukrayna xalqına çox böyük
ehtiram, qardaşlıq münasibəti hissləri yetirirəm. Çox sağ olun.
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***
KİYEV ŞƏHƏR BƏLƏDİYYƏ İDARƏSİNİN FƏXRİ QONAQLAR KİTABINA YAZILMIŞ
ÜRƏK
SÖZLƏRİ:
"Bu gün mən Kiyevin meri Omelçenkodan Kiyev şəhərinin Fəxri qonağı fərmanını və şəhərin rəmzi
açarını böyük minnətdarlıq hissi ilə qəbul etdim. Kiyev şəhəri böyük və zəngin tarixə, gözəl əməksevərlik,
humanizm, qəhrəmanlıq, yüksək mədəniyyət ənənələrinə malikdir. Bu gözəl şəhərin Fəxri qonağı şərəfinə layiq
olduğuma görə son dərəcə şadam. Mən buna Azərbaycan xalqına, müstəqil Azərbaycan Respublikasına dostluq
hisslərinin ifadəsi kimi baxıram. Əminəm ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin yaxşı
əsası, gözəl gələcəyi var. Bizim borcumuz bu imkanları reallığa çevirməkdir. Bütün kiyevlilərə sülh, firavanlıq,
tərəqqi arzulayıram.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti"
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AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ MƏTBUAT
KONFRANSINDA BƏYANATI
Kiyev, Mariya sarayı
25 mart 1997-ci il
Çox hörmətli Leonid Daniloviç!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Ukraynaya rəsmi səfərim başa çatır və indi hava limanına getməyə hazırlaşarkən mən bu səfərin baş
tutduğuna, olduqca əlverişli şəraitdə, dostluq, yoldaşlıq şəraitində keçdiyinə, dövlətlərarası münasibətlərimizlə,
ölkələrimiz və dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın gələcək inkişafı ilə bağlı bir çox məsələləri birlikdə
müzakirə və bu məsələlər barəsində qərarlar qəbul etdiyimizə görə böyük məmnunluq hissi keçirirəm. Hörmətli
Leonid Daniloviç, fürsətdən istifadə edərək, dəvətinizə görə, qonaqpərvərliyə görə, mənə və mənimlə gəlmiş
bütün Azərbaycan nümayəndələrinə göstərdiyiniz xoş hisslərinizə görə, getdiyimiz hər yerdə əhatə
olunduğumuz səmimi, həqiqətən mehriban mühitə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Leonid Daniloviç, mənə göstərdiyiniz yüksək şərəfə görə, diqqət və qayğıya görə, bununla yanaşı,
Ukraynanın ali ordeni – Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif olunduğuma görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Beləliklə, mən Azərbaycana Ukrayna mükafatı ilə qayıdıram. Mən bu mükafatı münasibətlərimizin
daha da dərinləşməsini və genişlənməsini ifadə edən son dərəcə mühüm amil kimi qiymətləndirirəm.
Leonid Daniloviç, 1995-ci ildə Siz Azərbaycana səfər etdiniz, indi isə mən cavab səfərinə gəlmişəm. Sizə
üz tutaraq xahiş edirəm ki, Azərbaycan Respublikasına bir daha səfər etməyi planlaşdırasınız. Mən Sizin
səfərinizi səbirsizliklə gözləyəcəyəm və düşünürəm ki, Siz elə ilk imkan düşən kimi onu həyata keçirəcəksiniz.
1995-ci ildə Bakıda da, bu günlərdə Kiyevdə də çox işlər görülməsinə, çox sənədlər hazırlanıb imzalanmasına
baxmayaraq, hələ çox şey edilməlidir ki, strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyan sənəd – Ukrayna ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi haqqında dünən imzaladığımız bəyannamə həyata keçirilsin.
Bu, bizim üzərimizə çox böyük vəzifələr qoyur, buna görə də sonrakı görüşlərə ehtiyac var. Bununla əlaqədar
olaraq mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməyə dəvət edirəm.
Ukraynanın və Kiyev şəhərinin bütün nümayəndələri ilə görüşlərdən aldığım ən xoş təəssüratlar barədə
danışmağı lazım bilirəm. Nadir qoruq, Ukrayna xalqının qədim tarixinin, qədim mədəniyyətinin nadir abidəsi
olan Kiyev-Peçera lavrası ilə tanışlıq mənə böyük təsir bağışladı. Şadam ki, bu tarix abidəsi ilə yenidən tanış ola
bildim. Bu gün Kiyev Bələdiyyə İdarəsinə getməyimə və Kiyevin fəxri qonağı adına layiq görülməyimə şadam.
Kiyevin fəxri qonağı adına layiq görüldüyüm üçün təşəkkür edirəm. Görüşlərimizin yekunları və imzalanmış
sənədlər barəsində Leonid Daniloviçin dedikləri ilə tamamilə razıyam. Bəyan edirəm ki, söhbətlər zamanı və
ikitərəfli münasibətlərə, MDB, Avropa təhlükəsizliyi çərçivəsində, bütün beynəlxalq təşkilat və strukturlarda
əməkdaşlığımıza aid məsələlərin müzakirəsi zamanı biz fikir və baxışlarımızın, mövqe və münasibətlərimizin
tamamilə uyğun gəldiyini aşkara çıxardıq. Mənim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən başlıca məsələ bundan
ibarətdir ki, Ukrayna iqtisadi bazar islahatları aparılması, demokratik dövlət quruculuğu, hüquqi cəmiyyət
yaradılması yolu ilə gedir, öz dövlət müstəqilliyini qətiyyətlə qoruyub müdafiə edir. Biz də bu yolla gedirik,
bütün bunlar ölkəmizdə də həyata keçirilir və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizdən ötrü ən mühüm tarixi
nailiyyətdir və biz bu nailiyyəti bundan sonra da qoruyacağıq.
Leonid Daniloviç, Sizə, Kiyevdəki, Ukrayna torpağındakı bütün dostlarımıza bir daha təşəkkür edirəm.
Təbii ki, bizi dünən və bu gün müşayiət etmiş, indi də bizimlə olan mətbuata da təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun.
Sual: Hörmətli prezidentlər, siz MDB-nin Zirvə toplantısı ərəfəsində birliyin perspektivlərini necə
qiymətləndirirsiniz? Sual Leonid Daniloviçədir: Siz Rusiya hərbi texnikasının Ermənistana əvəzsiz və
gizli olaraq göndərildiyi barədə Rusiyanın müdafiə naziri İqor Rodionovun təsdiqlədiyi faktı necə
qiymətləndirirsiniz?
Leonid Kuçma: Belə düşünürəm ki, martın 28-də keçiriləcək MDB-nin Zirvə toplantısının nəticələrindən
görüş keçirildikdən sonra danışmaq olar. Lakin biz belə bir ümidlə gedirik ki, dünənki və gələcək MDB
barəsində öz sözümüzü deyə biləcəyik. Zənnimcə, MDB-nin mövcud olduğu indiki forma ona daxil olan
tərəflərdən heç birini, ölkələrdən heç birini qane edə bilməz. Biz, hər şeydən əvvəl, bu strukturu bərabərhüquqlu
167

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

tərəflərin birliyi kimi görmək istəyirik. Elə bilirik ki, burada hər bir ölkə ərazisinin həcmindən və əhalisinin
sayından asılı olmayaraq eyni səsə malik olsun.
İkinci suala – o isə həqiqətən çox mürəkkəbdir, – gəldikdə, mən Azərbaycana səfər zamanı qaçqınların
məskunlaşdığı yerləri görmək imkanına malik oldum. Deməliyəm ki, bütün bunlara ürək ağrısı, sarsıntı və
təəssüf hissləri keçirmədən baxmaq olmaz. Axı adamlar əslində hər şeylərini itirmişlər, onların gələcəyi bu gün
çox problematik və qeyri-müəyyəndir. Buna görə də mən bunu əsas tuturam ki, bütün tərəflər Təhlükəsizlik
Şurasının qərarlarına ciddi əməl etməlidirlər. Bu qərarlarda açıq-aydın yazılmışdır ki, nə kimi işlər görmək
lazımdır. Mən də öz tərəfimdən, xarici işlər və müdafiə nazirliklərinə tapşırıram ki, həmin məsələni əlavə olaraq
öyrənsinlər və bu problem barəsində rəsmi fikir hazırlasınlar.
Heydər Əliyev: Vaxtınızı almamaq üçün demək istəyirəm ki, Leonid Daniloviç Kuçmanın MDB
barəsində söylədiyinin hamısı ilə tam razıyam. Mən də bu fikirdəyəm ki, birliyimiz demokratik, səmərəli olmalı
və beynəlxalq standartlara cavab verməli, bütün üzvlərinin bərabərhüquqlu iştirakını təmin etməlidir. Təəssüf ki,
buna nail olmaq hələlik mümkün olmayıbdır. Bununla belə, hesab edirəm ki, bu, real surətdə mümkündür.
Bundan ötrü lazımi şərait yaratmaq, MDB-nin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi mexanizmlərini
müəyyənləşdirmək gərəkdir. Yəqin ki, biz bu fikirləri martın 28-də deyəcəyik. Ümid etmək istərdim ki, dövlət
rəhbərlərinin görüşündən sonra birliyin fəaliyyəti əsaslı surətdə yaxşılaşmağa başlayacaqdır.
Sual: Suallarım hər iki prezidentədir: Neft dəhlizi yaradılmasının həyata keçirilməsində Ukrayna
və Azərbaycanın planlarına hər hansı üçüncü tərəf, xüsusən Rusiya mane ola bilərmi? Siz Belarusda baş
verən hadisələri necə şərh edərdiniz?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, bizə çox şeydə mane olmağa çalışırlar. 1994-cü il sentyabrın 20-də biz
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında ilk iri müqavilə
imzaladıqda çox etirazlar, narazılıqlar və müxtəlif cür uydurma əngəllər oldu. Onlar bu gün də mövcuddur, lakin
onların heç bir əsası yoxdur. Biz müstəqil dövlət kimi öz hüququmuzdan istifadə edərək, onda da tamamilə
qanunauyğun hərəkət etdik və bu gün də düz hərəkət edirik. Odur ki, mane olmaq istəyəcəklər, amma zənnimcə,
bunu bacarmayacaqlar.
Belarusda hadisələrə gəldikdə, mənim bu barədə çox az məlumatım var. Eşitdiklərim və mənə məlum
olanlar ancaq televiziya ilə gördüklərimdən ibarətdir. Lakin orda baş verən bütün hadisələr mənim üçün
anlaşıqlı deyildir, dumanlıdır. Həqiqətən, orada nələr baş verir? Bəlkə bu barədə Leonid Daniloviç danışsın?
Leonid Kuçma: Birinci sual ilə əlaqədar mən Heydər Əliyeviçlə tam razıyam. Belə konkret nöqteyinəzərə görə minnətdaram. Buna bir neçə kəlmə əlavə edib demək istərdim ki, baxır, Rusiya hansı mənafeləri
əsas tutacaq – çar Rusiyasının mənafelərini, yoxsa müasir demokratik dövlətin mənafelərini. Axı biz görürük ki,
indi Rusiyada neft hasilatı gündən-günə azalır və tezliklə onun təkcə özündə deyil, kənarda da əlavə neft
mənbələrinə ehtiyacı ola bilər. Bəs belə isə nə üçün Rusiya hər yerdə öz dostu elan etdiyi qonşularına mane
olur? Sağlam düşüncə müasir dünyada hər yerdə və hər şeydə qalib gəlməlidir.
O ki qaldı Belarusa, orada baş verən bəzi son hadisələr mənə dumanlı görünür. Lakin mən həmişə bunu
əsas tuturam ki, hər bir xalq öz ölkəsinin inkişaf yolunu seçmək hüququna malikdir.
Bir sözlə, sağlıq olsun, görərik.
Sual: Sualım cənab Kuçmayadır: Ermənistan bəyan edir ki, Ukrayna Azərbaycana silah və hərbi
texnika göndərmişdir. Bu bəyanata sizin münasibətiniz necədir? İkinci sual hər iki prezidentədir: Siz
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Ukraynanın iştirakı məsələsini müzakirə
etdinizmi, əgər etdinizsə, onda bu iştirak hansı formada olacaqdır?
Heydər Əliyev: Hesab edirəm ki, mən birinci suala cavab verə bilərəm və əgər lazım gələrsə, Leonid
Daniloviç əlavə edər. Ukraynadan Azərbaycana gizli yolla heç bir silah göndərilməyib. Bu gün sizin qarşınızda,
bütün dünya qarşısında bəyan edirəm ki, biz atəşkəs haqqında saziş imzaladığımız bu, 1994-cü il mayın 12-də
olub, – vaxtdan bəri Azərbaycan heç yerdən bir dənə də silah almayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin səhih
məlumatına cavab olaraq Yerevanda söylənilmiş fikirlər ağ yalandır, uydurma və böhtandır. Mən bunu qəti
şəkildə deyirəm. Hesab edirəm ki, Leonid Daniloviç də belə deyəcəkdir.
Leonid Kuçma: Mən bunu təsdiq etməyə bilmərəm, çünki, bu doğrudur. Həmin müddətdə silah
göndərilməsindən heç söhbət də getməmişdir.
Heydər Əliyev: O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Ukraynanın iştirakı
məsələsinə, biz onu Leonid Daniloviçlə müzakirə etdik, çünki bu, bizim üçün müstəsna əhəmiyyətli məsələdir.
Qafqazda sabitlik məsələsi isə Ukrayna üçün, şübhəsiz, böyük əhəmiyyətə malikdir. axı Ukrayna Qafqaza
coğrafi cəhətdən çox yaxındır və onunla bütün digər əlamətlərlə bağlıdır. Bundan başqa, hiss edirəm ki,
Ukrayna, xüsusən onun prezidenti hörmətli Leonid Daniloviç çox böyük maraq göstərirlər ki, ölkələr sülh və
əmin-amanlıq şəraitində yaşasınlar. Buna görə də biz bu məsələni müzakirə etdik və yekdil fikirdə olduq ki,
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması haqqında, yəni dincliklə tənzimləmənin
prinsipləri – Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq
Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək özünüidarə statusu və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün
təhlükəsizliyə təminat verilməsi prinsipləri haqqında Lissabon bəyanatı sülhə nail olmaqdan ötrü yaxşı əsasdır.
Biz məsələni bax, bu ruhda müzakirə etdik.
Leonid Kuçma: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə ciddi əməl edilməsinin zəruriliyindən başqa, bizim ayrı
nöqteyi-nəzərimiz olmamışdır və yoxdur. Biz bunu əsas tutmuşuq və ATƏT-in Lissabon görüşündə də
mövqeyimiz belə olmuşdur.
Sual: Hörmətli Heydər Əliyeviç, xahiş edirik, banknot fabriki ilə tanışlıqdan aldığınız təəssüratı
bölüşəsiniz və izah edəsiniz ki, Azərbaycan tərəfinin bu müəssisəyə marağına səbəb nədir?
Heydər Əliyev: Sualınızın axırıncı hissəsinə dərhal cavab verəcəyəm. Mən hətta bilmirdim ki, Kiyevdə
belə bir fabrik var. Buna görə də məndə ona bu cür yüksək maraq yox idi. Lakin buraya səfərimin proqrammı
mənə təqdim etdikdə və proqramda bu fabrikə getmək nəzərdə tutulduğunu gördükdə mən onunla çox
maraqlandım və oraya böyük həvəslə getdim. Deməliyəm ki, fabrik mənə çox güclü təsir bağışladı. Bu müəssisə
müasir texnologiya, texnika quraşdırılmış və beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli məhsul
buraxmağa qadir böyük bir kompleksdir. Çox şadam ki, Ukrayna belə müəssisəyə malikdir və qısa bir müddətdə
bu cür istehsalat, özü də fəaliyyətini genişləndirmək üçün böyük perspektivləri olan istehsalat yarada bilmişdir.
Bu, təsərrüfat – iqtisadi baxımdan belədir, dövlət baxımından, siyasi nöqteyi-nəzərdən isə, hesab edirəm ki, bu,
Ukraynanın dövlət müstəqilliyinin mühüm atributudur. Ukrayna böyük ölkədir, böyük potensiala malikdir və öz
qiymətli kağızlarını özü yaratmaq iqtidarındadır. O, belə də edir. Bu, Ukraynanın müstəqilliyinin rəmzidir. Mən
bunu fabrikdə dedim və indi də deyirəm. Bununla yanaşı, mən Ukrayna Milli Bankının prezidentindən xahiş
etdim ki, o, Azərbaycan Milli Bankının prezidenti ilə görüşsün. Biz bunu mütləq edəcəyik ki, o banknot fabriki
ilə tanış ola bilsin. Ola bilsin ki, biz onun xidmətlərindən istifadə edəcəyik.
Sual: Sualım Leonid Daniloviçədir: Bu gün Ukraynanın kütləvi informasiya vasitələri xəbər
vermişdir ki, iki layihəni – Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinə dair və Xəzər neftinin Ukrayna ərazisi ilə
Avropaya nəql olunmasına dair layihələri maliyyələşdirmək xahişi ilə Avropa Yenidənqurma və inkişaf
Bankına Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin ümumi müraciətinin layihəsi Sizin
danışıqlarınız zamanı razılaşdırılmalıdır. Belə bir müraciət həqiqətən mövcuddurmu, əgər mövcuddursa,
onun layihəsi hazırdırmı?
Leonid Kuçma: Bu məsələ ilk dəfə qaldırılmır. Ukrayna tərəfi bunu əsas tutur ki, əgər Xəzər neftinin
Avropaya göndərilməsi üçün dəhliz qəti şəkildə müəyyən edilərsə, onda Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankına üç prezidentin bu cür müraciət imzalaması məqsədəuyğun olar. Bu, bütün nöqteyi-nəzərlərdən
əsaslandırılmışdır. Lakin onu əlavə olaraq öyrənmək lazımdır. Biz Heydər Əliyeviçlə bu barədə razılığa
gəlmişik və yaxın vaxtlarda Ukrayna-Azərbaycan birgə komissiyası onun üzərində işləyəcəkdir.
Sual: Leonid Daniloviç, Ukrayna nə dərəcədə ümid bəsləyə bilər ki, gələcəkdə Azərbaycan nefti
Rusiyadan neft idxalına alternativ ola bilər? Heydər Əliyeviç, Siz Dağlıq Qarabağ "prezident"inin
Ermənistan baş naziri təyin olunmasını necə şərh edirsiniz?
Leonid Kuçma: Siz gərək bağışlayasınız, özgənin cibinə baxmaq yaxşı deyil. Mən bilən, Xəzərdə neftin
kəşf edilmiş ehtiyatları təkcə Ukraynaya deyil, başqa ölkələrə də neft göndərilməsinin çox ciddi alternativ
mənbəyidir. Biz bu regionun inkişafında bütün baxımlardan maraqlıyıq. Odur ki, bu neft Ukraynaya Rusiya
nefti ilə paralel surətdə gələ bilər.
Heydər Əliyev: Dağlıq Qarabağın erməni icmasının lideri Robert Koçaryanın Ermənistan baş naziri təyin
edilməsini biz mənfi və anlaşılmaz fakt kimi qiymətləndiririk. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının bir
hissəsidir. Ermənistan tərəfindən təcavüz nəticəsində Dağlıq Qarabağı, eləcə də onun ətrafındakı Azərbaycan
torpaqlarını Ermənistan silahlı birləşmələri işğal etmişlər. Bu işğalda, bu qanlı müharibədə Koçaryan da fəal
iştirak etmiş, fəal rol oynamışdır. O, son illərdə Dağlıq Qarabağın erməni icmasına başçılıq edir və ya qondarma
"Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın üzdəniraq "prezidenti" adlanır. Bu, normal anlayışlara və adicə beynəlxalq
hüquq normalarına heç cür uyğun gəlmir. Buna görə də bu təyinat bizim tərəfimizdən əsla qəbul edilə bilməz və
müvafiq orqanlarımız bu məsələyə münasibətimizi bildirmişlər.
Sual: Sual hər iki prezidentədir: Siz Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqaviləyə dair
məsələni müzakirə etdinizmi və XXI əsrdə Avropa təhlükəsizliyinin modeli, sizcə, necə olmalıdır?
Leonid Kuçma: Siz cinah məhdudiyyətlərinə dair sazişi nəzərdə tutursunuz? Bəli, müzakirə etdik.
Mövqelərimiz indiki halda üst-üstə düşür. Bu problemin təkcə Azərbaycana və Ukraynaya deyil, həm də
qonşularımıza, – mən Moldova və Gürcüstanı deyirəm, – aid olduğunu nəzərə alaraq, biz məsləhətləşmələri
davam etdirmək qəti olaraq qərar qəbul etmək barədə razılığa gəldik.
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Heydər Əliyev: Mən də bu fikirdəyəm. Biz bu məsələni müzakirə etdik və bu baxımdan fikirlərimiz
uyğun gəlir. Biz bu məsələdə əvvəllər də eyni mövqe tuturduq, çünki o, təzə məsələ deyil və danışıqların bir
neçə mərhələsində müzakirə olunmuşdur. Ukrayna ilə Azərbaycanın mövqeləri bu baxımdan tamamilə üst-üstə
düşür. Bu dəfə də, Leonid Daniloviçlə mənim aramda fikir mübadiləsi zamanı həmin məsələ müzakirə mövzusu
idi. Biz öz mövqeyimizi təsdiqlədik və belə bir qərara gəldik ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında, Gürcüstanla
və Moldova ilə məsləhətləşmələri davam etdirmək lazımdır. Axı bu, onlara da aiddir və bizim mövqelərimizə
onların da mövqeləri yaxındır.
İkinci məsələyə – XXI əsrdə təhlükəsizlik modeli məsələsinə gəldikdə isə, yəqin ki, siz bilirsiniz, ATƏTin Lissabon Zirvə görüşündə dövlət başçılarının bu barədə xüsusi qərarı qəbul olunmuşdur, biz bu qərara səs
vermişik. Hesab edirəm ki, XXI əsrdə Avropa təhlükəsizliyi modeli haqqında sənəddə şərh olunmuş prinsiplər
real və həyata keçirilə bilən prinsiplərdir. Biz bu prinsipləri dəstəkləyirik.
Leonid Kuçma: Mən bu məsələdə Heydər Əliyeviç ilə razıyam. Xüsusilə Avropaya aid olan bu
problemin nə qədər mürəkkəb və məsuliyyətli problem olduğunu biz başa düşürük. Ona görə də ölkələrin birbirinə yaxınlaşmaq üçün atdıqları addımı müsbət hadisə kimi qiymətləndirmək lazımdır. Mən Almaniyanın
Çexiya ilə barışıq haqqında müqavilə imzalamasını nəzərdə tuturam, Macarıstan Rumıniya ilə müqavilə
bağlamışdır, Ukrayna da, o cümlədən Rumıniya ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Mayda Polşa ilə də belə
müqavilə imzalamağa hazırlaşırıq. Bir sözlə, bunların hamısı Avropa qitəsində təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə
yönəldilmişdir.
Lakin hazırda elə bəlalar da var ki, biz bunlara əlac etməyin metodlarını hələ bilmirik. Bu, ilk növbədə
separatizm bəlasıdır. Onun bütün səviyyələrdə, o cümlədən də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 50-ci
sessiyası səviyyəsində pislənməsinə baxmayaraq, separatizm bəzən çox eybəcər formalarda güclənməkdə
davam edir. Bu isə Avropanın və dünyanın bir çox nöqtələrində müşahidə olunan qeyri-sabitliyə gətirib çıxarır.
Ona görə də ATƏT-in elan etdiyi prinsiplərin həyata keçirilməsinə çalışacağıq. Sağ olun.
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UKRAYNADAKI AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
25 mart 1997-ci il
Mən Ukraynaya ilk dəfədir ki, rəsmi səfərə gəlmişəm. Xarici ölkələrə bütün səfərlərim zamanı mən orada
olan azərbaycanlılarla, həmvətənlərimizlə görüşürəm. Şübhəsiz ki, indi burada da belə bir görüşə ehtiyacım
vardır. Mən xahiş etmişdim ki, Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların hamısı da olmasa, bir hissəsi gəlsin,
görüşək.
İstəyirəm biləm ki, Ukraynada nə qədər azərbaycanlı var, burada necə yaşayırsınız, nə iş görürsünüz,
Vətənlə əlaqələriniz necədir, hansı problemləriniz var? Doğrudur, mənə dedilər ki, vaxt çox azdır. Ancaq bu az
müddətə də bir şey öyrənmək, demək olar. Bilirsiniz ki, mən bu gün Bakıya qayıdıram. Bu, bizim ilk
görüşümüzdür. Mən heç də bilmirdim ki, Ukraynada 500 min azərbaycanlı yaşayır, bu böyük rəqəmdir.
Şübhəsiz ki, azərbaycanlıların Ukraynada yaşaması nə sizdən, nə də məndən asılı deyildir. Bu hər kəsin öz
taleyidir – gəlib, buraya düşüb, yaşayır. Mən buna mənfi bir hal kimi baxmıram, əksinə, müsbət hal kimi
baxıram. Çünki hər bir millət öz torpağında cəmləşib yaşamamalıdır. Bilirsiniz ki, hansı millətin nümayəndələri
bir çox başqa ölkələrdə yaşayırsa, onlar öz xalqları, ölkələri üçün orada yaxşı təmsilçi olurlar. Ona görə də
bunun xeyri var, zərəri yoxdur.
Dedilər ki, burada yaşayan azərbaycanlıları bəzən incidirlər. Onları kim, necə incidir? Bu gün mən
Ukrayna Prezidenti ilə görüşəcəyəm, ona nə deməliyəm? Deməliyəm ki, kimi, necə incidiblər?
Yerdən səs: Burada yaşayan azərbaycanlıları incidən əsasən milis orqanlarıdır. Onlar başqa millətlərin
nümayəndələrinə nisbətən, daha çox azərbaycanlılara təzyiq göstərirlər.
Heydər Əliyev: Aydındır, burada yaşayan yerli əhali ukraynalılardır, ruslar da çoxdur, başqa millətlərin
nümayəndələri də vardır.
Yerdən səs: Ukraynada təqribən 17 min erməni yaşayır.
Heydər Əliyev: Ukrayna dövlətinin, şəxsən prezidentin Azərbaycana çox böyük və gözəl münasibəti
vardır. Ümumiyyətlə siz bilməlisiniz ki, Ukrayna və Azərbaycan dövlətləri arasında son illər çox yaxşı
münasibətlər yaranıbdır. Ukraynanın Prezidenti Leonid Kuçma 1995-ci ilin iyul ayında mənim dəvətimlə
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur. Səfər çox uğurlu keçdi. Biz ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə dair bir çox sənədlər imzaladıq.
Prezident Leonid Kuçma məni buraya, Ukraynaya rəsmi səfərə dəvət etmişdi. Təəssüf ki, işlərimiz çox
olduğuna və başqa səbəblərə görə mən 1996-cı ildə bu səfəri həyata keçirə bilmədim. İndi, 1997-ci ildə mən
buraya rəsmi səfərə gəlmişəm.
Mənim indi də işim çoxdu. Sabah axşam Fransaya getməliyəm. Martın 28-də Moskvada olmalıyam. Bir
neçə işlərim də vardır. Ancaq buna baxmayaraq, martın 24-25-nə təyin olunmuş bu səfərimin vaxtını
dəyişdirmədim.
Burada bizi çox böyük qonaqpərvərliklə, mehribanlıqla dostluq şəraitində qarşıladılar. Prezident Leonid
Kuçma ilə mənim danışıqlarım çox uğurlu keçdi. Bizim nümayəndə heyətimizlə Ukraynanın Baş naziri cənab
Lazarenko, xarici işlər naziri cənab Udovenko, parlament sədrinin birinci müavini cənab Tkaçenko ilə çox
ətraflı söhbətimiz oldu. Dünən biz 17 sənəd imzaladıq. Onların içərisində ən mühüm xarakter daşıyan odur ki,
Azərbaycanla Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında əlaqələr yaranıbdır. Bu, çox yeni bir
məsələdir. Belə bir sənədi biz yalnız Gürcüstanla imzalamışıq, indi isə Ukrayna ilə imzaladıq. Bu da
Ukraynanın Azərbaycana nə qədər böyük marağı və bizim də Ukraynaya necə böyük marağımız olduğunu
göstərir.
Keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş və indi Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrlə
münasibətlərimizdə Ukrayna Azərbaycan üçün xüsusi yer tutur. Əvvəl də bilirdik ki, dünən və bu gün də bizim
üçün bir daha aydın oldu ki, Azərbaycan da Ukrayna üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi əlaqələri
inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlarımız vardır. Ukrayna gələcəkdə Azərbaycanın xüsusən neftindən və
qazından istifadə etmək istəyir. Dünən biz bu barədə də bir sənəd imzaladıq. Bu da çox böyük bir əhəmiyyət
kəsb edən bir sənəddir.
Beləliklə, ölkələrimiz arasında, yəni dövlət səviyyəsində Prezident, Baş nazir və başqa səviyyələrdə çox
dost, mehriban münasibətlər yaranıbdır. Deyə bilərəm ki, bəlkə də bu, başqa dövlətlərə nisbətən müsbət
cəhətdən fərqlənir, ona görə də belə bir halda mən təəccüblərinəm – deyirsiniz ki, burada azərbaycanlılara
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münasibətdə nə isə var. Sizi dinlədikcə mən belə bir nəticəyə gəlirəm ki, əgər belə hallar varsa, – bir halda siz
deyirsiniz var, – bu dövlət siyasətinə aid deyil, bu Ukrayna hökumətinin siyasəti deyildir. Bu, yəqin ki, müəyyən
vəzifəli şəxslərin özlərinin hərəkətlərindən doğan məsələdir. Bir də, bilirsiniz, keçmişdəki kimi deyil ki, hamı
bir fikrə tabe olsun. Görürsünüz, burada da parlament bir şey, icra orqanları başqa bir şey deyir, bəzən bir çox
məsələlərdə parlament ilə icra orqanları arasında razılıq olmur. Buradakı parlamentdə də cürbəcür partiyalar
vardır. Bizdə də belədir. Hərə bir fikir söyləyir. Birinin fikri o birisinə xoş gəlmir. Yəni belə bir şəraitdə ola
bilər ki, hansısa bir şəxs öz subyektiv hissiyyatlarına bağlı olaraq azərbaycanlılara qarşı mənfi münasibət
göstərsin. Bu, ola bilər.
İkincisi, gəlin açıq danışaq, ola bilər ki, bəzi azərbaycanlılar cinayət edirlər, qanunu pozurlar, nalayiq işlər
görürlər. Bunların da nəticəsində azərbaycanlıların hamısına belə bir münasibət bəslənilir. Hesab edirəm ki,
bunlar aradan götürülə biləsi hallardır. Mən Leonid Kuçma ilə bu barədə danışacağam. Ancaq yenə də öz
fikrimi deyirəm ki, bu, dövlətin, hökumətin siyasəti deyil. Bu, sadəcə, subyektiv təəssüratlardan, hissiyyatlardan
doğan bir hadisədir. Güman edirəm ki, bunu aradan qaldırarıq. Ancaq biz nə qədər desək də, göstəriş [74-75]
verilsə də sizin özünüzdən, yəni azərbaycanlılardan da daha çox şey asılı olacaqdır. Gərək azərbaycanlılar hər
yerdə bütün dövlət qayda-qanunlarına riayət etməklə nümunə olsunlar. Əgər nümunə olsanız, mənə elə gəlir ki,
onda azərbaycanlılara qarşı belə ədalətsiz hallar az ola bilər. İndi bu məsələləri həll etmək üçün artıq bizim
Azərbaycanın Ukraynada, Kiyevdə səfirliyi vardır. Mən səfiri təyin etmişəm. Siz onu tanıyırsınız. Özü deyir ki,
burada üç il sizin kimi adi, vətəndaş kimi yaşayıbdır, müəyyən bir işlə məşğul olubdur. İndi də səfir təyin
edilibdir. Onun səfir təyin olunmasının əsas səbəblərindən biri də odur ki, o, burada yaşayıb, işləyib. Ukraynanı
tanıyır. Ona görə də o, burada səfir vəzifəsini apara bilər.
Bundan sonra səfir və səfirlik bu məsələlərlə məşğul olacaqdır. Belə halları dərhal, təcili aradan götürmək
mümkün deyildir. Bunlar tədricən ola bilər. Güman edirəm ki, bunları tədricən aradan götürmək mümkün
olacaqdır. Ancaq mən sizdən bir şeyi xahiş edirəm. Mən səfirə də bu barədə göstəriş verirəm ki, ayrı-ayrı
insanların azərbaycanlılara qarşı subyektiv hissiyyatlarından doğan hərəkətləri ümumiləşdirməyin və bunu
Ukrayna xalqının, hökumətinin, dövlətinin azərbaycanlılara qarşı münasibəti kimi qiymətləndirməyin. Bu,
qətiyyən olmaz.
Mən bir daha deyirəm, bizim dövlətlərarası münasibətlərimiz indi o qədər sıxdır, səmimidir, yaxındır,
xüsusən şəxsən Leonid Kuçma ilə mənim münasibətlərim o qədər yaxşıdır ki, hesab edirəm, bu, dövlətlərarası
münasibətlərə gərək heç bir xələl dəyməsin.
Yəqin, dünən siz televiziyada gördünüz ki, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi müstəqil Ukrayna
dövlətinin ən yüksək mükafatı olan "Yaroslav Mudrı" ordeni ilə təltif etdilər. Özləri də mənə dedilər ki, bu
ordenlə 2-3 dövlət başçısı təltif olunubdur. Bu, çox nadir bir haldır. Hər halda keçmiş sovetlər birliyinə mənsub
olmuş, indi Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tərkibində olan dövlətlərin başçılarının heç biri belə bir ordenlə təltif
edilməyibdir. Demək, bu, Ukraynanın Azərbaycan Respublikasına, ölkəmizə olan münasibətidir. Bu, iki
ölkəmizin arasında olan dostluq əlaqələrinin daha da inkişaf etməsinə yönəldilmiş çox mühüm bir dövlət
qərarıdır. Məsələn, mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Hesab edirəm ki, Ukraynanın Azərbaycana olan münasibətini bax, bununla ölçmək lazımdır, xırda
şeylərlə ölçmək lazım deyildir.
Bilirsiniz ki, biz respublikamızda da cinayətkarlığa qarşı ciddi mübarizə aparırıq. Eşitmiş olarsınız ki,
Azərbaycanda xüsusən 1989-1990-cı illərdə cürbəcür böyük cinayətkar qruplar, silahlı dəstələr yaranmışdı, bir
çox adamların öz silahlı dəstələri olmuşdur. Bunlar nəinki dövlət qanun-qaydalarını pozmuş, dövlətə qarşı
cinayətlər etmişlər, hətta ayrı-ayrı adamlara qarşı zorakılıq etmişlər, onları incitmişlər, reketçiliklə məşğul
olmuşlar. Son üç ildə biz respublikamızı cinayətkarlardan təmizləmişik.
Bizdə olan məlumatlara görə Azərbaycanda çox böyük bir cinayətlər etmiş adamlar gəlib Ukraynada
gizləniblər. Biz bilirik ki, onlar gəlib burada saxta pasportlar alıblar, burada gizlənərək Azərbaycanın
hakimiyyətinə, dövlətçiliyinə qarşı terror aktları hazırlayıblar. Bir neçə belə adam yaxalanıbdır. Xarkovda,
Ukraynanın başqa yerlərində bir neçə belə adam yaxalanıb Azərbaycana gətirilmişdir. Onlardan bir neçəsi də
Rusiyaya, Moldovaya gedibdir. Biz onları Rusiyada, Moldovada yaxalamışıq.
Yəni Azərbaycanda cinayət etmiş adamlar gəlib burada yaşayırlarsa, cinayətkar – cinayətkardır. O burda
da cinayət edir. Azərbaycanda cinayət etmək üçün gəlib burada hazırlıq işi görürsə, demək, o, burada da cinayət
edir. Ona görə də biz deyə bilmərik ki, azərbaycanlıların hamısı burada "quzudurlar", heç bir şey etmirlər, yəni
qeyri-qanuni heç bir hərəkətə yol vermirlər. Biz bunu deyə bilmərik.
Bir halda ki, sizin burada belə bir cəmiyyətiniz var, gərək siz özünüz də, cəmiyyətiniz də
azərbaycanlıların əxlaqı, mənəviyyatı haqqında çox ciddi düşünəsiniz, bu işlərə fikir verəsiniz, çalışasınız ki,
azərbaycanlılar hər yerdə özlərini yüksək əxlaqlı, mədəniyyətli, dövlət qayda-qanunlarına riayət edən insanlar
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kimi göstərsinlər. Azərbaycanlılar həqiqətən belə insanlardır. Bizim xalqımız belə xalqdır. Amma xalqımızın
içində cinayətkar da, yaramaz da vardır.
Azərbaycanın özündə bizim hakimiyyəti nə qədər devirmək, terror etmək istəmişlər. Məsələn, 1995-ci ilin
martında bizdə dövlət çevrilişi etməyə cəhd göstərdikləri üçün cəzalandırılmalı olan adamlar qaçıb müxtəlif
yerlərdə, bəziləri isə gəlib Ukraynada gizlənmişlər. Leonid Kuçma 1995-ci ilin iyul ayında Azərbaycanda rəsmi
səfərdə olarkən onlar gəlib Bakıda hava limanına gedən körpünün altına 170 kiloqram trotil partlayıcı
qoymuşdular ki, körpünü partlatsınlar, məni öldürsünlər, mənimlə bərabər cənab Kuçmanı da öldürsünlər. Belə
bir hadisə də olub. Biz onları yaxaladıq. Həmin o trotil partlayıcı maddəsini oradan çıxardıq və respublikada
hamıya göstərdik. Onlar mühakimə olundular, cəza aldılar. Demək, belələri də vardır. Vaxt az olduğuna görə
mən bu barədə geniş danışa bilmərəm.
Mənim buradakı danışıqlarım, görüşlərim çox müvəffəqiyyətlə keçibdir. Bayaq dedim ki, biz 17 sənəd
imzalamışıq. Ukrayna-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin və digər sahələrdəki əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi
üçün bu sənədlər çox yaxşı şərait yaratmışdır. Mən hesab edirəm ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr
ölkəmiz üçün çox lazımdır. Biz bu əlaqələri bundan sonra da inkişaf etdirəcəyik. Bu sadəcə iqtisadi əlaqələr
deyildir. Bu, Avropa Birliyində, dünyada, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasında
bizə yaxın olan bir ölkə ilə yaranmış əlaqələrdir.
Bilirsiniz ki, bizim ən ağır problemimiz Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzdür. Təəssüf ki, bu
təcavüz nəticəsində Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur.
İşğal olunmuş ərazidən bir milyondan artıq soydaşımız didərgin düşübdür, çoxları ağır vəziyyətdə çadırlarda
yaşayırlar. Hərbi təcavüz zamanı bizim 20 mindən artıq insanlarımız həlak olubdur. Çoxlu adam əsir düşübdür,
onların bir qismini biz geri almışıq. Amma onların bir hissəsini hələ də geri verməyiblər. Məlumatlara görə
əsirlərin bir çoxunu öldürüblər. Təkrar edirəm ki, Azərbaycan torpağını Ermənistan silahlı qüvvələrinin
təcavüzündən qoruyarkən 20 mindən çox vətəndaşlarımız şəhid olub.
Biz 1994-cü ilin mayında "Atəşin dayandırılması haqqında" saziş imzalamışıq. Biz bu sazişə riayət edirik.
İndi atəş yoxdur. Ancaq sülh də yoxdur. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Biz hərbi
əməliyyatların, döyüşlərin, müharibənin yenidən başlanmasını istəmirik. İstəyirik ki, məsələni sülh yolu ilə həll
edək. Amma bu, asan məsələ deyildir. Bütün səviyyələrdə həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, həm Avropa
Birliyi, ATƏT çərçivəsində, ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə, həm də böyük dövlətlərin imkanlarından istifadə
edərək danışıqlar aparırıq. Sağlıq olsun. Ola bilər, mənim sizə bu barədə geniş məlumat verməyə imkanım
olacaqdır.
Ancaq sizdən bir xahişim var: harda yaşamasından asılı olmayaraq heç bir azərbaycanlı öz Vətənini, ulu
babalarını, dilini unutmamalıdır. Harda yaşayırsansa yaşa, yaxşı da, pis də yaşasan, gərək ürəyin öz vətəninlə,
torpağınla döyünsün. Gərək nəbzin vətənin nəbzi ilə vurulsun. Bu vətənpərvərlik hissi bizim hər birimizdə
olmalıdır. O cümlədən, respublikamızdan kənarda, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılarda da olmalıdır.
Mən arzu edirəm ki, bu hissiyyatlar sizdə daha çox olsun. Əminəm ki, indi burada Azərbaycanın
Ukraynadakı səfirliyi ətrafında daha çox toplaşacaqsınız, bir-birinizlə daha yaxşı ünsiyyət, əlaqə yaradacaqsınız,
birləşəcəksiniz, həmrəy olacaqsınız, bir-birinizə kömək edəcəksiniz, dayaq olacaqsınız. Eyni zamanda
Azərbaycanın qayğıları ilə yaşayacaqsınız.
Sağ olun. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm.
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FRANSAYA İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞƏRKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
26 mart 1997-ci il
Bu, çox qısamüddətli, işgüzar bir səfərdir. Mən sabah səhər Fransanın prezidenti Jak Şirakla, xarici işlər
naziri Erve de Şarett ilə görüşəcəyəm. Ola bilər, başqa görüşlərim də olsun.
Prezident Jak Şirakın və böyük musiqiçi Mstislav Rostropoviçin dəvəti ilə günün ikinci yarısında, axşam
Mstislav Rostropoviçin 70 illiyinə həsr olunmuş mərasimlərdə iştirak edəcəyəm.
Qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın "prezidenti" Robert Koçaryanın Ermənistanın baş naziri
təyin edilməsi ilə bağlı suala cavab olaraq deməliyəm ki, bu məsələ məlumdur, Xarici İşlər Nazirliyi bizim bu
barədə fikrimizi bildiribdir. Mənim Moskvada da görüşlərim olacaqdır. Levon Ter-Petrosyan ilə də görüşəcəyik.
Biz Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll edilməsi məsələsi
barədə danışıqlar aparacağıq. MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının görüşündən sonra Rusiyanın
prezidenti Boris Yeltsinlə də mənim görüşüm olacaqdır. Biz bir sıra məsələləri müzakirə edəcəyik.
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FRANSA PREZİDENTİ JAK ŞİRAK İLƏ GÖRÜŞDƏ BƏYANATI
Paris, Yelisey sarayı
27 mart 1997-ci il
Cənab prezident, hörmətli Jak Şirak!
Fransa torpağında, əzəmətli və qədim Yelisey sarayında yenidən görüşdüyümüz bu anda görkəmli
musiqiçi, böyük ictimai xadim, bizim dostumuz Mstislav Rostropoviçin 70 illik yubileyi mərasimlərinə şəxsən
dəvət olunduğum üçün təşəkkürümü bildirirəm.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə münasibətdə sizin ölkənizin mövqeyinin dəyişməz
qaldığına, yəni münaqişəyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, onun sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri
əsasında, Dünya Birliyi tərəfindən qəbul olunmuş normalar əsasında son qoyulmasına dair bəyanatınızı bu gün
bir daha eşitmək bizim üçün çox xoşdur.
Fransa böyük dövlətdir. Fransanın dünyada böyük nüfuzu var və ona görə də bu problemin həlli üçün
imkanları böyükdür. Xüsusən də indi, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olandan sonra. Biz çox ümid edirik
ki, Siz Azərbaycanın haqq işini bundan sonra da dəstəkləyəcək, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son
qoyulması barəsində öz mövqeyinizi dəyişməyəcəksiniz. Bizim üçün bunun böyük əhəmiyyəti var.
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FRANSANIN APARICI KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ BƏYANATI
Paris, "Krion" mehmanxanası
27 mart 1997-ci il
Hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram. Bilirsiniz ki, mən Parisə dünən axşam gəlmişəm. Buraya
gəlməyim bir neçə məsələ ilə bağlıdır. Mən bir neçə saat bundan əvvəl Fransanın prezidenti cənab Jak Şirakla
görüşdüm və çox ətraflı söhbət etdim. Bu gün saat 4-də xarici işlər naziri cənab Erve de Şarett ilə görüşəcəyəm.
Bu gün axşam isə görkəmli musiqiçi, böyük ictimai xadim, bizim dostumuz Mstislav Rostropoviçin 70 illiyinə
həsr olunmuş mərasimlərdə iştirak edəcəyəm.
Bilirsiniz ki, Mstislav Rostropoviç Bakıda anadan olubdur. Onun valideynləri uzun müddət
Azərbaycanda, Bakıda işləyiblər. O, bizim yaxın dostumuzdur və 70 illik yubileyi münasibətilə məni şəxsən bu
mərasimlərə dəvət edibdir. Mən bu dostluq əlaqələrinə görə də bu gün onun 70 illik yubileyində iştirak
edəcəyəm.
Gecə mən buradan Moskvaya gedəcəyəm. Sabah səhər saat 11-də Kremldə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə
daxil olan ölkələrin dövlət başçılarının görüşüdür. Şübhəsiz ki, mən bu görüşdə iştirak edəcəyəm. Sonra
Moskvada bir neçə görüşlərim olacaqdır. O cümlədən, Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinlə də görüşüm nəzərdə
tutulur.
Mən Parisə gələrkən Azərbaycanın Fransadakı səfiri xanım Hüseynova burada mətbuat nümayəndələrinin
mənimlə görüşmək istədiyi barədə mənə müraciət etdi. Mətbuat nümayəndələrinə həmişə böyük hörmət
bəslədiyimə görə mən bu təklifi qəbul etdim və sizinlə bir yerdəyəm. Bilirəm ki, adətən siz suallar verirsiniz.
Görüşümüzün daha səmimi və canlı keçməsi üçün bu gün sizə səhər yeməyi də təşkil etmişəm.
Jak Rumelar (Fransa Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri): Cənab prezident, mən öz
həmkarlarım adından Sizə "Fransaya xoş gəlmisiniz" demək istəyirəm. Biz ümid edirik ki, Sizin Parisə bu
səfəriniz xoş keçəcəkdir. Bakıda anadan olmuş Mstislav Rostropoviçin sənətinə verdiyiniz qiyməti də biz
Sizinlə bölüşdürürük. Onu da qeyd edirəm ki, jurnalistlərin suallarında və onlara verəcəyiniz cavablarda bizim
ümumi marağımız vardır. Cənab prezident, bizi buraya dəvət etdiyiniz üçün çox sağ olun.
Sual: Cənab prezident, Jak Şirakla görüşünüz zamanı əsasən musiqi, yoxsa neft haqqında
danışdınız?
Cavab: Yox, musiqi haqqında danışmadıq. Musiqi barədə danışacağıq. Neft haqqında bir az danışdıq.
Ancaq əsas danışığımız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi məsələsinə həsr olunmuşdu.
Bilirsiniz ki, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Lissabon Zirvə görüşündən sonra Fransa
Minsk konfransının həmsədrlərindən biridir. Yanvarın 13-də Fransada rəsmi səfərdə olarkən mən prezident Jak
Şirakla bu barədə ətraflı söhbət aparmışdım. İndi isə artıq Fransa Minsk konfransının həmsədridir. Bilirsiniz ki,
Minsk konfransı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi üçün yaradılıbdır. Fransa Minsk
konfransının həmsədri olduğuna görə biz söhbətimizi daha da konkretləşdirdik.
Sual: Mənim sualım Minsk qrupu ilə əlaqədardır. Deyirlər ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Minsk
konfransında Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmsədrliyinə üstünlük vermək istəyir.
Cavab: Minsk qrupunun həmsədrliyində dəyişiklik bir prosesdir. Bilirsiniz ki, həmsədrlərdən biri Rusiya,
digəri Finlandiya idi. Finlandiya bu həmsədrlikdən uzaqlaşandan sonra, şübhəsiz ki, onun yerini kimin tutacağı
müzakirə olunurdu. Sevindirici haldır ki, bir neçə dövlət bu məsələyə çox böyük maraq göstərdi. Mən bunu çox
müsbət qiymətləndirirəm. Demək, həmin dövlətlər bu münaqişənin həll olunmasını və bu prosesdə iştirak etmək
istəyirlər. O cümlədən, Amerika Birləşmiş Ştatları da, Fransa da bu məsələdə öz namizədliyini irəli sürmüşdü.
Almaniyanın da namizədliyi var idi. Ona görə də bir müddət müzakirə getdi və sonra qərar qəbul edildi ki, üç
həmsədr olsun. Rusiya əvvəldən də həmsədr idi. Sonradan isə, həm Fransa, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları
həmsədr oldular. Bu, çox yaxşı bir qərardır. Hesab edirəm, bu, yaxşı nəticə verməlidir. Biz bundan məmnunuq
və əməli nəticələri gözləyirik.
Təsəvvür edin, dünyanın üç böyük dövləti: Rusiya, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması ilə məşğul olmağa maraq göstərmişlər. Bu, bizi sevindirir. Mən
inanıram ki, bu üç ölkə məsələnin həll olunmasında həmsədr kimi çox yaxşı iş görə bilər və nəhayət, bu
münaqişəyə son qoymaq olar.
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Sual: Cənab prezident, bu mövzunu davam etdirərək Sizdən soruşmaq istəyirəm. Sabah Siz
ermənistanlı həmkarınızı Moskvada görəcəksiniz. Dağlıq Qarabağın başçısının Ermənistanın baş naziri
təyin edilməsinə Siz neçə baxırsınız?
Cavab: Cənab Ter-Petrosyanla sabah mən Moskvada görüşəcəyəm. Birincisi, dövlət başçılarının
toplantısında biz birlikdə iştirak edəcəyik. Onunla telefonla danışmışıq və razılaşmışıq ki, toplantıdan sonra
bizim fərdi görüşümüz olacaqdır. Ermənistanın baş nazirinin təyin olunmasına gəldikdə isə, biz onu Dağlıq
Qarabağdakı erməni icmasının başçısı kimi tanıyırıq. Koçaryanın Ermənistana baş nazir təyin edilməsi çox
qeyri-adi bir haldır. Çünki Dağlıq Qarabağ Ermənistanın tərkibində deyil. Dağlıq Qarabağ hüquqi cəhətdən
Azərbaycanın tərkibindədir. O, faktiki olaraq Azərbaycanın tabeliyindən çıxmış olsa da, dünyada heç kəs onu
tanımır. Ona görə də Ermənistanın vətəndaşı olmayan bir şəxsin – Azərbaycanın bir hissəsi olan Dağlıq
Qarabağda erməni icmasına başçılıq edən, özünü qeyri-qanuni olaraq "prezident" elan etmiş bir şəxsin
Ermənistanın baş naziri təyin olunması mənfi bir haldır.
Mən məmnunam ki, Fransa hökuməti bu məsələyə öz münasibətini bildiribdir. Fransanın Xarici İşlər
Nazirliyi bu barədə bəyanat veribdir. Bəyanatda da göstərilir ki, onlar bu hadisəni bəyənmirlər. Cənab Jak Şirak
da bu gün bu barədə mənə dedi. O, qeyd etdi ki, qətiyyən imkan vermək olmaz ki, Koçaryan Ermənistanın baş
naziri olaraq, eyni zamanda Dağlıq Qarabağın başçısı kimi qalsın.
Sual: Cənab prezident, indicə Siz üç böyük ölkənin ABŞ-ın, Fransanın, Rusiyanın bu problemin
həlli sahəsindəki səylərindən danışdınız. Sizdə belə bir təəssürat yaranmırmı ki, hazırda dünyada
fövqəldövlət vardır və o, hər bir şeyin həllində inhisarı öz əlinə almaq və hamıya öz hökmünü diktə etmək
istəyir?
Cavab: Bilirsiniz, bizdə belə bir təəssürat yoxdur. Şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük bir
dövlətdir. Amma Fransa da, Rusiya da böyük dövlətlərdir. Dünya Birliyində hər bir dövlətin özünəməxsus yeri
vardır. Dediyiniz fikirləri bəlkə də siz hiss edirsiniz. Amma biz kiçik bir dövlətik. Bizim üçün böyük dövlətlərin
hamısı böyük dövlətdir. Hansının daha böyük, hansının daha kiçik dövlət olmasının bizim üçün o qədər də fərqi
yoxdur.
Sual: Bu üç dövlətin Minsk qrupunda rəhbərliyindən Siz razısınızmı, onların neytral münasibəti
Sizi qane edirmi? Yaxud bu dövlətlərdən hər hansı birinin Azərbaycana, Ermənistana daha yaxın olacağı
və ya üstünlük verəcəyi barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm ki, indiyədək olan işlərdən tam razıyam. Əgər bu məsələ həll
edilmiş olsaydı, onda deyə bilərdim ki, mən tam razıyam. Çünki 1994-cü ilin mayında, təxminən üç il bundan
əvvəl biz Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq. 1997-ci ilin
mayında bunun üç ili tamam olacaqdır. Üç ildir ki, atəş yoxdur. Qan tökülmür. Bu yaxşı bir haldır. Ancaq bu üç
il elə bir vaxtdır ki, bu müddətdə həmin münaqişəni həll etmək mümkün idi. Əgər bu münaqişəni həll edə
bilməmişiksə, bizim özümüzün də, şübhəsiz ki, burada günahımız var, eyni zamanda bu məsələni həll etmək
üçün yaradılmış Minsk qrupunun, xüsusən həmsədrlərin də böyük günahı vardır.
Fransa ilə Amerika bu ilin fevral ayında həmsədr olmuşlar. Onlar hələ bir iş görə bilməyiblər. Ancaq
prezident Jak Şirakla bugünkü danışığımızdan mən belə bir fikrə gəldim ki, Fransa bu məsələ ilə çox ciddi
məşğul olmaq istəyir. Bunu nümayiş etdirən faktlardan biri də ondan ibarətdir ki, Fransanın xarici işlər naziri
cənab Erve De Şarett bu ayın axırında bizim bölgəyə gələcək, Ermənistanda, Azərbaycanda və Moskvada
olacaqdır. Həmsədr təyin olunandan sonra Fransanın xarici işlər nazirinin dərhal regiona səfər etməsinin özü
müsbət haldır, eyni zamanda çox ümidverici haldır.
Bir daha qeyd edirəm, prezident Jak Şirakla bu gün bizim söhbətimizin əsas hissəsi bu mövzuya həsr
olunmuşdu. Prezident Jak Şirakın fikirləri, mülahizələri məni rahat etdi və çox böyük ümidlər verdi. Ona görə
də mən gələcək aylara çox nikbinliklə baxıram. Hesab edirəm ki, Fransanın təşəbbüsü, yəni xarici işlər naziri
cənab Erve De Şarettin regiona gəlməsi digər həmsədrlər üçün də nümunə olacaqdır.
Sual: Gürcüstandan və Ermənistandan fərqli olaraq Siz rus qoşunlarının öz ərazinizdə qalmasına
etiraz etmisiniz. Bundan əlavə, bizə elə gəlir ki, Rusiya ilə sizin aranızda Xəzər dənizinin statusu
ətrafında da müəyyən mübahisə vardır. Yəni Rusiya Sizin ölkənizi öz təsir dairəsinə salmaq iradəsini
göstərməkdən çəkinmir. Sabah Siz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Zirvə toplantısında olacaqsınız. Orada
öz ölkənizin istədiyiniz xəttini qorumaq imkanını necə görürsünüz və bu xətti qoruyarkən Sizi kim
dəstəkləyəcəkdir, Siz kimə arxalanacaqsınız?
Cavab: Ermənistandan, Gürcüstandan fərqli olaraq bizdə, Azərbaycanda Rusiya hərbi hissələrinin,
qoşunlarının olmaması bizim tam müstəqilliyimizi nümayiş etdirir. Rusiyanın hərbi hissələrinin, qoşunlarının
Azərbaycanda olmasına hazırda heç bir ehtiyac yoxdur. Mən bilmirəm, Rusiya nə üçün Gürcüstanda,
Ermənistanda hərbi hissələrini saxlayır? Rusiyanın hazırda çox böyük problemləri, o cümlədən ordu sahəsində
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də problemləri vardır. Belə olan halda Rusiyanın öz ölkəsindən başqa, digər müstəqil ölkələrdə – Ermənistanda,
Gürcüstanda ordu saxlaması heç bir məntiqə uyğun deyildir. Ona görə də mən bunu düzgün hesab etmirəm.
Hətta mən buna etiraz edirəm.
Xəzər dənizi məsələsində Rusiya ilə bizim aramızdakı mübahisələrə gəldikdə isə, buna real yanaşsanız,
elə bir mübahisə yoxdur. Rusiyanın bəzi dairələrində dünyanın, Qərb ölkələrinin neft şirkətləri ilə Azərbaycanın
müqavilə bağlamasına qısqanclıq edilir. Amma buna da əsas yoxdur. Çünki indiyədək imzalanmış beş
müqavilənin üçündə Rusiyanın böyük neft şirkəti olan "LUKoyl" da iştirak etmişdir. Nə üçün qısqandıqlarını
mən bilmirəm. Nəhayət, Rusiya çox narahat idi ki, biz neftin dünya bazarına ixracı üçün çəkiləcək neft kəmərini
başqa istiqamətdə aparacağıq. Biz isə qərar qəbul etdik ki, neftin dünya bazarına çıxarılması üçün eyni zamanda
iki neft kəməri tikilsin, onlardan biri Rusiyanın ərazisindən Qara dənizdəki Novorossiysk limanına, ikincisi
Gürcüstanın ərazisindən Qara dənizdəki Supsa limanına getsin. Yəni biz burada da Rusiyanın marağını təmin
etmişik.
İş burasındadır ki, biz artıq şimal istiqamətində, Rusiyanın ərazisindən keçərək neft kəmərinin
Azərbaycandakı hissəsini tikmişik. Konsorsiuma daxil olan şirkətlər bu kəmərin tikintisinə 50 milyon ABŞ
dolları xərcləyiblər. Amma Rusiya tərəfi bu nefti qəbul etməyə hazır deyildir. Biz bu neft kəmərini nəinki
tikmişik, hətta həmin borunun içərisini neftlə də doldurmuşuq. Biz Rusiya ilə danışıqlar aparırıq ki, onlar bu
nefti qəbul etsinlər.
İki gün bundan əvvəl mən Ukraynada rəsmi səfərdə idim. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti
də mənimlə Kiyevdə idi. Mən onu Moskvaya göndərdim ki, gedib Rusiya ilə danışıqlar aparsın. Sabah mən
Moskvaya gedən kimi o, bu danışıqların nəticəsi barədə mənə məlumat verməlidir.
Görürsünüz, biz öz müstəqilliyimizi, milli mənafelərimizi qoruyuruq. Ancaq qonşu dövlətlərin
maraqlarına da imkan daxilində lazımi şərait yaradırıq. Ona görə də Rusiya tərəfinin bu məsələ barəsində
Azərbaycandan narazı olmağa haqqı yoxdur.
Sual: Cənab prezident, Sizə bir sual da vermək istəyirəm. Açıq-aydın görünür ki, cənab Yeltsin
NATO-nun genişlənməsindən söhbət gedəndə narazılığını bildirir və xüsusən üç Baltikyanı ölkəyə
NATO- nun genişlənməsini istəmir. Siz ukraynalı həmkarınızla görüşmüsünüz. O, bir qədər əvvəl
Fransada olarkən dedi ki, NATO-nun genişləndirilməsinə tərəfdardır. Bəs şəxsən Siz NATO-nun
genişlənməsinə necə baxırsınız? Sizə elə gəlirmi ki, cənab Yeltsin bu sahədə çox müqavimət göstərə bilər?
Cavab: Cənab Boris Yeltsin cənab Bill Klintonla Helsinkidə görüşdü. Bu məsələlər müzakirə olundu.
Cənab Yeltsin bu məsələlər barəsində sabah bizə məlumat verməlidir. O, bu məlumatı verəndən sonra mən bu
barədə fikrimi deyə bilərəm.
Sual: Cənab prezident, mənim Sizə sualım Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət
başçılarının sabah keçiriləcək Zirvə toplantısı ilə əlaqədardır. Bilirsiniz ki, cənab Yeltsinin səhhəti ilə
əlaqədar olaraq bu Zirvə toplantısının keçirilməsi vaxtı bir neçə dəfə dəyişdirilmişdir. Mən bilmək
istəyirəm ki, bu Zirvə toplantısında Azərbaycanın maraqları özünü necə göstərir? Ümumiyyətlə, Siz necə
düşünürsünüz, ölkənizin gələcək inkişafında Avropaya meyliniz daha çoxdur, yoxsa Rusiya ilə birlikdə
qalsanız Azərbaycanın milli maraqları öz həllini necə tapacaqdır?
Cavab: Birincisi, MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə görüşü həqiqətən çoxdandır ki,
keçirilmir. Boris Yeltsinin səhhəti ilə əlaqədar olaraq bu toplantı bir neçə dəfə təxirə salınıbdır. Hesab edirəm ki,
sabahkı Zirvə görüşündə geniş fikir mübadiləsi aparılacaqdır. Biz isə hər dəfə olduğu kimi, sabah da
Azərbaycanın milli mənafelərini qoruyaraq, eyni zamanda Müstəqil Dövlətlər Birliyində əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi üçün öz səylərimizi göstərəcəyik.
Siz soruşdunuz ki, biz Rusiya ilə qalmaq, yaxud Avropaya meyl etmək istəyirik. Mən buna bir balaca
aydınlıq vermək istəyirəm. Elə Rusiya da Avropadır. Azərbaycan Avropaya daxil olan ölkədir. Biz Avropanın
bütün strukturlarına daxil olmaq istəyirik. Biz, məsələn, Avropa Şurasına üzv olmaq istəyirik. Respublikamızı
oraya xüsusi qonaq statusu ilə qəbul edirlər. Ancaq güman edirəm ki, bu ilin may-iyun aylarında bizim ona
həqiqi üzv olmağımız məsələsi həll ediləcəkdir.
Keçən ilin aprel ayında biz Lüksemburqda Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamışdıq.
Biz Avropa Birliyinin bütün strukturları ilə əməkdaşlıq etmək istəyirik. Biz Avropa Birliyinin İqtisadi
Komissiyası ilə yaxşı əməkdaşlıq edirik. Bunlar bizim Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə, o cümlədən Rusiya ilə
ikitərəfli, qarşılıqlı surətdə əməkdaşlığımıza heç də zidd deyildir.
Biz müstəqil dövlətik və istəyirik ki, müstəqillikdən irəli gələn bütün hüquqlarımızdan tam istifadə edək.
Hesab edirəm ki, hansısa bir başqa dövlət buna mane olmamalıdır.
Sual: Cənab prezident, mənim bildiyimə görə, bu günədək Azərbaycanın böyük ordusu olmayıbdır.
Neft satışından gələn gəlirin müəyyən hissəsini belə ordu yaratmaq üçün istifadə etmək fikriniz varmı?
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Cavab: Yox! Biz neft istehsalından gələn gəliri ölkəmizin iqtisadiyyatının və xalqımızın sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəltməyə çalışırıq. Biz sülhsevər siyasət aparırıq və istəyirik ki, qonşu
dövlətlərin hamısı ilə dostluq, mehribanlıq əlaqələrimiz olsun, böyük ordu saxlanmasına ehtiyac olmasın.
Ermənistan ilə münaqişəni aradan qaldırandan sonra bizim sülhsevər siyasətimiz daha da uğurlu ola bilər.
Sual: Cənab prezident, sizinlə qonşu olan bir dövlət də var, onun haqqında danışmamışıq. Bu, İran
dövlətidir... Cənab prezident, bilmək istərdim ki, İrana Siz necə baxırsınız, ümumiyyətlə, İrandan
inqilabın ixrac edilməsi faktı, prosesi olubmu? Ümumiyyətlə İranın gələcək inkişafını necə görürsünüz?
Cavab: İran bizim böyük qonşumuzdur. Bizim İranla çox böyük sərhədimiz var. İranda da çoxlu
azərbaycanlı yaşayır. Bəzi məlumatlara görə, İranda 30 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Elə bilməyin ki, siz
burada, Fransada hər şeyi bilirsiniz. Çox şeyi bilmirsiniz.
Jurnalist: Siz bu 30 milyonu deyəndə mənşəcə azərbaycanlı olan iranlıları nəzərdə tutursunuz?
Cavab: Əlbəttə, azərbaycanlıları deyirəm. Necə mənşəcə? Bunlar həqiqi azərbaycanlıdırlar. Tarixən
Azərbaycan keçmişdə bir olubdur. XIX əsrin əvvəlində Rusiya ilə İran arasında gedən müharibələr nəticəsində
Azərbaycan iki yerə parçalanıbdır. Onun çox hissəsi İranın tərkibində qalıb, indi də oradadır. Az hissəsi
Rusiyanın tərkibində qalıb. Rusiyanın tərkibində olan həmin o Azərbaycan da indi bizim yaşadığımız
Azərbaycandır. Bizim aramızda ancaq Araz çayı var. Bəzi yerlərdə heç Araz çayı da yoxdur. İranda olan kəndlə
bizim kəndin arasında yüz metrlik məsafə var. Ona görə də sərhədimizin İran tərəfində olan əhalinin hamısı
azərbaycanlıdır. Bunu siz bilməlisiniz.
Ancaq şübhəsiz ki, onlar İran vətəndaşlarıdır. Biz hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıdığımız kimi,
İranın da ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Ona görə də İran ilə bizim aramızda yaxşı, mehriban dostluq əlaqələri var.
Bir dinə mənsub olmağımız və ənənələrimizin də eyni olması bu əlaqələrimizi daha da yaxınlaşdırır.
O ki qaldı İslam inqilabının Azərbaycan təsirinə, bunun Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur. Mənim təmsil
etdiyim müstəqil Azərbaycan Respublikasının öz dövlət quruluşu, dövlət prinsipləri var. İran Respublikasının da
öz dövlət quruluşu, öz yaşayış prinsipləri var. Biz onların daxili işlərinə qarışmırıq, onlar da bizim daxili
işlərimizə qarışmamalıdırlar.
Sual: Siz belə düşünürsünüzmü ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın gələcəyi Amerika Birləşmiş Ştatlarından
keçir, yoxsa Orta Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıqdan?
Cavab: Nə oradan, nə o birindən. Azərbaycanın gələcəyi onun dövlət müstəqilliyindən keçir. Siz
bilirsiniz ki, mən Azərbaycanın həyatında çox işlər görmüşəm və keçmişdə Sovetlər İttifaqı dövlətinin
başçılarından biri olmuşam. Həyat təcrübəm və gördüklərim, bildiklərim məndə qəti bir fikir yaradıbdır:
Azərbaycanın gələcəyi onun dövlət müstəqilliyi və milli azadlığı ilə bağlıdır.
Şübhəsiz ki, dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq asan bir şey deyildir. Amma sizə bildirmək
istəyirəm ki, əhalimizin tam əksəriyyəti Azərbaycanı daim müstəqil dövlət kimi görmək istəyir. Şübhəsiz ki, biz
bütün dövlətlərlə, o cümlədən, iqtisadi cəhətdən çox zəngin olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq
etmək istəyirik. İmzaladığımız neft müqavilələrinə əsasən, Amerikanın böyük neft şirkətləri artıq bizimlə
müştərək iş görürlər. Mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Amma eyni zamanda bizim bu müqavilələrdə Böyük
Britaniyanın "Bİ-Pİ", Norveçin "Statoyl" şirkətləri də çox böyük yer tuturlar. Fransanın "Elf Akiten" şirkəti də.
Mən buraya gələndə Fransanın "Elf Akiten" şirkətinin prezidenti cənab Filipp Jafreni də gördüm, onunla
görüşdüm. O da sizinlə qonşu otaqda oturub söhbət edir. Yanvarda biz burada bir müqavilə imzaladıq, "Elf
Akiten" şirkəti ilə bərabər "Total" şirkəti də oraya daxil oldu.
Bizim neft müqavilələrində Yaponiya da iştirak edir, Rusiya iştirak edir, İtaliyanın "Acip" şirkəti,
Səudiyyə Ərəbistanının "Delta", Türkiyənin "Türk petrolları" şirkətləri iştirak edir. Görürsünüz, əməkdaşlığımız
nə qədər böyük çərçivədədir. Bizim müqavilədə İran da iştirak edir.
Biz istəyirik ki, sizin dediyiniz kimi, Orta Asiya ölkələri ilə də sıx əməkdaşlıq edək. Qonşu Gürcüstanla
yaxşı əməkdaşlıq edirik. Məsələn, Amerikanın "Şevron" şirkəti Qazaxıstanın "Tengiz" yatağında neft çıxarır və
onu ixrac etmək, xarici bazara çıxarmaq üçün Rusiyada olan neft kəmərindən istifadə edir, eyni zamanda Xəzər
dənizindən və Azərbaycan, Gürcüstan ərazisindən keçməklə Qara dənizə də çıxarmaq istəyir. Biz buna da
razılıq vermişik. Beləliklə, biz Qazaxıstanla da, "Şevron" ilə də əməkdaşlığa başlamışıq.
Nəhayət, keçən ilin mayında biz – Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan və Gürcüstan Mərkəzi
Asiyadan yüklərin Avropaya Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə daşınması üçün Transqafqaz
magistralı haqqında böyük saziş imzalamışıq. Bu sazişə Ukrayna, Qazaxıstan, Qırğızıstan da qoşulublar.
Mən Ukraynada olarkən biz razılığa gəldik ki, gələcəkdə Xəzər dənizindən Azərbaycan neftinin
Avropaya ixracının bir yolu da Ukrayna ərazisi ola bilər.
Beləliklə, mən Azərbaycanın gələcək inkişafını, bax, bu yollarda görürəm.
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Sual: Cənab prezident, Sizə şəxsi sual vermək istəyirəm. Bu sualım Sizin söhbətinizdən alındı. Bayaq
dediniz ki, Siz keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmusunuz. O illərdə bir azərbaycanlı hissləri ilə SSRİ-nin
rəhbəri olmaq arasındakı ziddiyyəti necə həll edirdiniz? Azərbaycanlıtək özünüzü bir vətənpərvər kimi
görürdünüz, yaxud qarşınıza çıxan məsələlərdə bu iki qüvvə özünü necə göstərirdi?
Cavab: O vaxt belə bir ziddiyyət yox idi. Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olan bir respublika
idi. Onsuz da Azərbaycanın başçısı kimi mən Sovetlər İttifaqının rəhbər orqanlarına daxil olan şəxs idim.
Moskvada işləyərkən, Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olarkən, şübhəsiz ki, mən öz üzərimə düşən
vəzifəni də həyata keçirməyə çalışırdım. Amma eyni zamanda azərbaycanlılığımı da heç vaxt unutmamışdım,
milliliyimi və vətənpərvərliyimi də heç vaxt unutmamışdım. Əksinə, mən Moskvada işləyərkən, Sovetlər
İttifaqının rəhbərlərindən biri olarkən çalışırdım ki, bu imkanlardan istifadə edib Azərbaycanın inkişafını daha
da sürətləndirim.
Amma eyni zamanda Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olmağım, Moskvada yüksək vəzifədə
işləməyim də nadir, yəni o vaxta qədər olmayan bir hadisə idi. Tarixdə heç vaxt olmamışdı ki, azərbaycanlı,
müsəlman, ya Rusiya imperiyasının, ya da Sovetlər İttifaqının başçılarından biri olsun. Bu onu göstərir ki,
azərbaycanlı, müsəlman da belə mərtəbəyə çata bilərdi.
Jurnalist: Hər halda birinci başlayan gürcü olmuşdu.
Cavab: Gürcü həmişə olubdur. Amma müsəlman olmamışdı. Gürcü xristiandır, siz bilin. Amma Rusiya
heç vaxt müsəlmanı Moskvaya qoymamışdı. Gürcü təkcə Stalin deyildi, Stalindən başqaları da olmuşdur.
Amma eyni zamanda mən orada işləyərkən razı olmadığım bir çox faktlarla da rastlaşdım. Bunların da
nəticəsində mən 1987-ci ilin sonunda Moskvada vəzifələrimdən istefa verdim.
Sual: Cənab prezident, icazənizlə iqtisadiyyata aid sula vermək istəyirəm. Siz indicə dediniz ki, neft
sahəsində əməkdaşlıq etmək istəyən tərəflər çoxdur. Təhlilə görə mütəxəssislər deyirlər ki, 2005-2010-cu illərdə
Azərbaycan gündə təxminən 700 min barrel neft verəcəkdir. Bu, düzdürmü? İkinci sualım belədir: Siz dediniz
və biz də yaxşı başa düşdük ki, neftdən gələn pulu güclü ordu yaratmaq üçün işlətməyəcək, ölkənizin iqtisadi
inkişafını, rifahını yüksəltmək üçün istifadə edəcəksiniz. Sizin üçün hansı sənaye sahələri daha vacibdir?
Nəhayət, bu gün bizim xarici işlər naziri ilə görüşəcəksiniz. Bilmək istərdik ki, Fransa hansı başlıca sahələrə
kapital qoyuluşunda Sizə kömək edə bilərdi?
Cavab: Birincisi, ikimininci ilin əvvəlində nə qədər neft çıxarılacaq, – bunu dəqiq deyə bilmərəm. Amma
hesab edirəm ki, Siz dediyiniz rəqəmdən çox olacaq. Şübhəsiz ki, maneçilik olmasa, yeni bir faciə üz verməsə,
yəni işlər normal getsə. Güman edirəm, normal da gedəcəkdir. Kapital qoyuluşu ki deyirsiniz, şübhəsiz, indi
bizə xarici sərmayə əsasən neft-qaz sənayesi sahəsinə, infrastruktura gəlir. Bilirsiniz, indi Azərbaycanda Norveç
kimi xırda ölkənin 60 şirkətinin ofisi var. Neft müqavilələri bunların həyata keçirilməsi üçün lazım olan yeni
böyük şirkətlərin yaranmasına gətirib çıxarıbdır. Ona görə də təkcə neft müqaviləsi bağlamış şirkətlər deyil, o
müqavilələri həyata keçirmək üçün dünyanın bir çox şirkətləri Azərbaycana gəlib yerləşirlər. Odur ki, indi
infrastruktura çox sərmayə qoyulur. Neft və qazın emalı və onlardan müəyyən məhsullar alınması sənayesi də
çox inkişaf edəcəkdir. O cümlədən kimya sənayesi, – çünki bu, neftlə, qazla çox bağlı olan sənayedir, –
maşınqayırma sənayesi də.
Bizim böyük kənd təsərrüfatı kompleksimiz var. Kənd təsərrüfatı məhsulları emal edilir, pambıq, tütün
istehsal olunur, bunların emalı, son məhsul əldə edilməsi, meyvə, tərəvəz istehsalı, sənaye üsulu ilə emal
olunması da çox inkişaf edibdir.
Azərbaycanda toxuculuq sənayesi, qara və əlvan metallurgiya, alüminium istehsalı var. İndi bizdə
özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir. Ölkəmizdə çox böyük sənaye müəssisələri var. Özəlləşdirmədən sonra
bunların çoxu modernləşdiriləcək və böyük bir iqtisadi potensial yaranacaqdır.
Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, yəni keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olmuş dövlətlər içərisində
torpaq islahatı ilə əlaqədar ən radikal qanun qəbul etmişik – kolxozların və sovxozların ləğv olunması və bütün
torpaqların kəndlilərə, insanlara verilməsi haqqında. Torpaq şəxsi mülkiyyətə verilir, torpaq sahibi onu sata,
başqasına da verə bilər. Hesab edirik ki, bu islahat kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sürətlə inkişafını
təmin edəcəkdir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı, iqtisadi islahatlar bu il, gələn illərdə çox sürətlə həyata
keçiriləcəkdir.
Sual: Cənab prezident, Sizə son sualımı vermək istərdim. Siz özəlləşdirmədən danışdınız. Elə bir orqan
yaradacaqsınızmı ki, o, Şərqi Almaniyadakı kimi, torpağın özəlləşdirilməsi ilə məşğul olsun? Torpaq
özəlləşdirildikdən sonra Siz torpaqdan kapitalizmdə olan üsulla istifadə mədəniyyətini öyrənmək üçün Avropa
dövlətlərinin, yaxud başqa ölkələrin investisiyasına müraciət edəcəksinizmi?
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Cavab: Bəli, güman edirəm ki, biz bunların hamısından istifadə etməyə çalışacağıq. Həyat prosesləri bizi
buna vadar edəcəkdir. Bir halda ki, biz özəlləşdirmə aparır, torpağı şəxsi mülkiyyətə veririk, ondan səmərəli
istifadə olunması üçün tədbirlər də görməliyik. Avropada torpaqdan səmərəli istifadə etmək mədəniyyəti çox
yüksəkdir. Sizin ölkədə, Fransada bu sahədə çox gözəl təcrübə, çox gözəl nailiyyətlər var. Biz bütün bu
təcrübələrdən, o cümlədən Fransanın təcrübəsindən istifadə etməyə çalışacağıq. Bir halda ki, bu yolla gedirik,
bizdən qabaq bu yolla gedən ölkələrin sınaqdan keçmiş təcrübəsindən istifadə etməliyik.
Jak Rumelar: Çox sağ olun, cənab prezident. Qonaqpərvərlik üçün və bu gün bizə verdiyiniz izahatlar,
gətirdiyiniz aydınlıqlar üçün Sizə minnətdarlığımızı bildirirəm. Siz Fransa mətbuatına çox böyük məlumat
verdiniz. Bir daha Sizə Fransada xoş səfər arzulayırıq.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bu görüşdən çox məmnunam, gələcəkdə də sizinlə hər
dəfə görüşməyə hazıram. Sizin hamınızı, hər birinizi Azərbaycana dəvət edirəm. Vaxt tapın, Azərbaycana gəlin.
Orada Azərbaycan haqqında daha çox məlumat toplaya bilərsiniz.
Sağ olun.
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRİN BAŞÇILARININ
İCLASINDAN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
29 mart 1997-ci il
Sual: Bu gün dəfələrlə bəyan edildi ki, dövlət başçıları arasında çox açıq söhbət getdi. Bilmək istərdik,
Rusiya hərbi texnikasının Ermənistana əvəzsiz və gizli verilməsi məsələsi müzakirə edildimi?
Heydər Əliyev: Bəli, bu məsələ müzakirə olundu. Daha doğrusu, o, Birlik ölkələrinin xarici işlər
nazirlərinin görüşlərində, müdafiə nazirlərinin görüşündə, baş nazirlərinin görüşündə müzakirə edildi və dövlət
başçılarına belə bir məlumat vermək qərara alındı ki, qanunsuz surətdə hərbi texnika göndərilib və təhqiqat
aparılır. İvan Mixayloviç Korotçenya məlumat verdikdən sonra Boris Nikolayeviç təhqiqatın bitməsini
gözləməyi və iyun ayında dövlət başçılarının növbəti görüşündə bu məsələni təhqiqatın yekunlarını nəzərə
almaqla tam müzakirə etməyi təklif etdi.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNƏ MOSKVA DÖVLƏT HÜQUQ
AKADEMİYASININ FƏXRİ DOKTORU ADI VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
29 mart 1997-ci il
Hörmətli nazir, hörmətli rektor, hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi səmimi salamlayır və gözəl görüş münasibətilə ürəkdən sevindiyimi bildirirəm. Mənə Moskva
Dövlət Hüquq Akademiyasının fəxri doktoru adı verərək mənə göstərdiyiniz böyük şərəfə görə Moskva Dövlət
Hüquq Akademiyasının rektoru hörmətli akademik Oleq Yemelyanoviç Kutafinə, akademiyanın Elmi Şurasına,
sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Sözün düzü, bu qərardan xəbər tutduqda təəccübləndim və həyəcanlandım ki,
axı bu, nə üçün, nə ilə əlaqədar baş verdi. Sonra belə qənaətə gəldim ki, bu akademiya çox nüfuzlu
akademiyadır, burada görkəmli hüquqşünaslar, alimlər, professorlar işləyirlər, onlar isə çətin ki, səhv etsinlər.
Bir də ki, bizdə həmişə belə olurdu, – mən bunu öz təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, hər hansı bir sənəd və ya
məsələ müəyyən şübhə doğurduqda, mütləq hüquqşünasların rəyini soruşurdular. İndi imzalamalı olduğum hər
hansı sənədə hüquqşünas imza qoymasa, o mənə çatdırılmır. Axı söhbət qanundan gedir. Əgər belə alimlər,
hüquqşünaslar belə qərar qəbul etmişlərsə, deməli, bu, qanunidir. Ona görə də mən bu qərarla razılaşdım; sözün
düzü, indi də çox böyük həyəcan və sevinc hissi keçirirəm. Çox sağ olun.
Hesab edirəm ki, bu fakt Azərbaycanın və Rusiyanın təhsil müəssisələri arasında, Azərbaycan
Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında dostluq münasibətlərinin bundan sonra da möhkəmlənməsinə və
inkişaf etdirilməsinə yönəldilmişdir. Əmin ola bilərsiniz ki, bu yüksək adı almağımla əlaqədar mən öz vəzifəmi,
öz məsuliyyətimi başa düşürəm və Rusiya ilə Azərbaycan arasında mehriban münasibətlərin, dostluq
münasibətlərinin gündən-günə inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün, Rusiyanın və Azərbaycanın ali təhsil
müəssisələri arasında, təhsil orqanları arasında əlaqələrin uğurlu və səmərəli olması üçün səylərimi
əsirgəməyəcəyəm.
Burada çıxış edənləri dinləyərkən xatırladım ki, keçmişdə öz işimdə həqiqətən qanunla, qanunvericiliklə,
hüquqşünaslıqla, hüquq elmi ilə sıx bağlı olmuşam. Sizin vaxtınızı almaq və bütün bunlar haqqında danışmaq
istəmirəm, çünki buna çox vaxt gedərdi. Ancaq bəzi epizodlar haqqında danışmaq istəyirəm.
Hər şeydən öncə Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasının rolu və əhəmiyyəti barədə demək istəyirəm.
Müasir mərhələdə bu təhsil müəssisəsinin çox böyük əhəmiyyəti var. Şübhəsiz ki, hüquq təmayüllü, yaxud
hüquqşünaslar hazırlayan hər hansı ali məktəbin keçmiş dövrlərdə də əhəmiyyəti var idi. Ona görə də 1931-ci
ildə yaradılmış, böyük tarixi yol keçmiş və o vaxtkı Sovetlər İttifaqı üçün, onun müttəfiq respublikaları üçün
hüquqşünaslar, alimlər, əməli işçilər hazırlanması işinə çox böyük töhfə vermiş Ümumittifaq Qiyabi Hüquq
İnstitutu bu gün də çox mühüm rol oynayır. 80-ci illərin ortalarında Qiyabi Hüquq İnstitutunun zəruri olubolmaması haqqında məsələnin meydana çıxmasını xatırladan Oleq Yemelyanoviç haqlı idi, mən həqiqətən bu
məsələyə dair qərar qəbul etməli olmuşam. Özü də ona görə yox ki, mən bu kollektiv üçün nə isə yaxşı bir iş
görmək istəyirdim, ona görə ki, bu ali məktəbin gələcəkdə də mövcud olmasının zəruriliyinə şübhə edənlər səhv
edə bilərdilər, mən isə elə etdim ki, bu səhvə yol verilməsin.
Siz bilirsiniz ki, keçmişdə mən bir çox illər dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işləmişəm. Şübhəsiz ki, bu
orqanlar digər hüquq-mühafizə orqanları, hüquq xidmətləri ilə çox sıx bağlı idi. Xatirimdədir, o illərdə, 50-ci,
60-cı illərdə Azərbaycandan çoxları Ümumittifaq Qiyabi Hüquq İnstitutuna daxil olmaq üçün Moskvaya gəlirdi
və onlar burada oxuduqlarına görə fəxr edirdilər. Onlar bu gün də institutun diplomu ilə yaşayır, işləyirlər,
bəziləri yüksək vəzifələr tuturlar. Bu institut o vaxtlar Sovetlər İttifaqında, o cümlədən də Azərbaycanda böyük
şöhrət və nüfuz qazanmışdı.
Bu institut nə üçün lazım idi? Açığını deyək, keçmişdə bizim Sovetlər İttifaqında hüquq təhsilinə kifayət
qədər diqqət verilmirdi. Lakin bu, onda, ola bilsin o qədər də başa düşülmürdü. İndi isə, böyük dəyişikliklər baş
verdiyi, ictimai dövlət sisteminin dəyişdiyi bir vaxtda hər şey aydın oldu. Sovet sosialist idarəetmə sisteminin
hüquqşünaslara bir o qədər də ehtiyacı yox idi, çünki ümumiyyətlə, ölkə bir qanunla yaşayırdı. Buna görə də
hüquq sahəsində kadrlara, əsl hüquqşünaslara çox da böyük tələbat yox idi, onların nüfuzu da yüksək deyildi,
yalnız prokurorluqda, məhkəmədə, daxili işlər orqanlarında və sairədə işləmək üçün hazırlanırdı. O illərdə, –
mən 40-cı, 50-ci illəri deyirəm, – bu orqanlarda işləmək də çox da şərəfli olmadığına görə, hüquq fakültəsinə
daxil olmaq istəyən adamlar da az idi. Şəxsi həyatımdan xatirimdədir, mən 1939-cu ildə Bakı Universitetinin
memarlıq fakültəsinə daxil olanda hüquq fakültəsində yerlər dolmamışdı. İnsanlar o fakültəyə getmirdilər. Bu,
onların günahı deyildi, cəmiyyətin günahı idi, çünki hüquq təhsili olan bu qədər saylı adamlara ehtiyac yox idi.
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Ancaq Sovetlər İttifaqında qanuna hörmətin artması prosesi getdikcə, hüquq təhsilinin nüfuzu da yüksəlirdi.
Lakin mənfi proses də gedirdi, hər halda Azərbaycanda belə idi, hüquq fakültəsinə daxil olmaq üçün
gözlənilmədən ajiotaj yarandı. Bizim universitetdə hüquq fakültəsinə hər il 50 nəfər – rus və Azərbaycan
bölmələrinin hər birinə 25 nəfər qəbul edirdilər. Müsabiqə çox yüksək idi. Mən maraqlandım ki, bu, nə
məsələdir və aydın etdik ki, bu hüquqşünas işinə olan maraqla deyil, sadəcə olaraq milisdə, prokurorluqda,
məhkəmələrdə işləmək arzusu ilə izah edilir.
Sonralar mən gördüm ki, müsabiqə böyük olduğuna görə oraya ən çox hüquq-mühafizə orqanları
işçilərinin və rəhbər vəzifəli işçilərin uşaqları daxil olurlar. Bir il ərzindəki qəbulu təhlil edib aydınlaşdırdım ki,
oraya bir nəfər də olsun sıravi adam girməyib, yalnız prokurorların, milis rəislərinin, raykom katiblərinin
uşaqlarıdır. Mən onda düşünməyə başladım ki, belə halda bizdə deformasiya baş verə bilər, bəs həqiqətən yaxşı
hüquqşünas ola biləcək istedadlı, qabiliyyətli insanlar nə etsinlər ki, onların valideynləri raykom katibləri,
prokuror, milis rəisləri deyil? Bax, onda mən ixtiyarı öz əlimə alıb yüksəkvəzifəli adamların uşaqlarının
Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul edilməsinə qadağa qoydum. Bu, mənfi münasibət
doğurdu. Burada, Moskvada bəzi hüquqşünaslar etiraz etməyə başladılar. Mərhum Yuri Vladimiroviç Andropov
bir dəfə mənə zəng etdi. Həmin dövrdə o, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri idi və bizim aramızda çox
yaxşı dostluq münasibətləri vardı. O, mənim qərarımın narazılıq doğurduğunu bildirdi. Mən "Literaturnaya
qazeta"da dərc olunmuş müsahibəm haqqında onun rəyini soruşdum, dedi: "Əladır". Mən soruşdum: bəs onda
nə məsələdir? Cavabında mənə dedi ki, bəzi hüquqşünaslar Əliyevin qərarından şikayət etmək niyyətindədirlər,
çünki o, insan hüquqlarını tapdalayır. Mən bu barədə onun fikrini xəbər aldım. Andropov dedi ki, mən düzgün
hərəkət etmişəm və mənim əleyhimə çox da çıxmasınlar deyə, bu məsələni burada yoluna qoymağa söz verdi.
Ancaq deməliyəm ki, sonra, 1987-ci ilin axırında mən istefaya çıxanda – sizin xatirinizdədir, 1988, 1989, 1990cı illərdə burada, Moskvada mənim əleyhimə böyük təqib başlamışdı, müxtəlif qəzetlərdə məni gözdən salan,
başdan-başa iftiralarla dolu yazılar dərc edilirdi, məni özbaşınalıqda və sairədə günahlandırmaq üçün bu faktdan
istifadə edildi. Ancaq hesab edirəm ki, mən o zaman düzgün hərəkət etmişdim və keçmişdə qəbul etdiyim heç
bir qərardan imtina etmirəm.
Mən bu barədə məhz ona görə danışıram ki, hüquqşünas peşəsinə marağın birdən-birə artmasını, hüquq
təhsilinə birdən-birə yaranmış böyük marağı nəzərə çarpdırım. Ancaq bu, qeyri-sağlam maraq idi.
Bu mərhələlər arxada qalmışdı. İndi Rusiya da, Azərbaycan da, keçmiş Sovetlər İttifaqının ölkələri də
özlərində demokratik, hüquqi dövlət qurduqları zaman bu peşə, bu ixtisas birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir.
Bir vaxtlar Sovetlər İttifaqında biz təəccüblənirdik ki, nə üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında hüquq
kontorundan olan hansısa vəkilin böyük nüfuzu var, üstəlik də o, varlı adamdır. Fikirləşirdik ki, ilahi, bizdə
hüquqşünas, hansısa bir notarius, hansısa icraçı ən kasıb adamdır, heç nəyi yoxdur. Düzdür, milis rəisinə əlavə
nə isə gəlir. Biz təəccüblənirdik, çünki həqiqətən qanunlarla yaşayan ölkələrdən büsbütün fərqlənən bir ölkədə
yaşayırdıq. İndi Rusiyada da, Azərbaycanda da qanun hər şeydən yüksəkdir. Qanun isə səriştəli hüquqşünaslar
tərəfindən yaradılır və hüquqşünas bütün sahələrdə lazımdır. Hesab edirəm ki, bu ixtisas, bu peşə indi xüsusi
nüfuz qazanır. Ona görə də həmin Ümumittifaq qiyabi institutdan böyük yol keçərək yaranmış bu akademiya,
Rusiya Hüquq Akademiyası Rusiyanın təhsil sistemində belə layiqli yer tutur. Çünki, əvvələn, böyük tədris və
elmi potensialı var, ikincisi isə, hüquqi Rusiya dövlətində bu akademiya hüquqşünas kadrlar, bir çox məsələlərin
həlli üçün mütəxəssislər hazırlanmasında hələ çox, uzun illər fayda gətirəcəkdir. Ona görə də burada belə ad
almağımdan, sizinlə bir yerdə olmağımdan son dərəcə məmnunam.
Bununla yanaşı, keçmiş Sovetlər İttifaqında hətta həmin sistemdə, – indi mən burada Sov. İKP MK Siyasi
Bürosunun üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işlədiyim dövrləri xatırlayıram, – biz dövləti,
cəmiyyəti və başqa sahələri demokratikləşdirmək üçün az iş görməmişdik. Bu xətt Andropov ölkənin
rəhbərliyinə gəldikdən sonra götürülmüşdü. Həmin dövrdə mən görkəmli hüquqşünaslarla, hüquq institutları ilə
çox fəal əməkdaşlıq edirdim və xatırlamağa şadam ki, o illərdə mən dərin hüquqi mənaya malik olan çox
mühüm sənədlərin hazırlanmasında yaxından iştirak edirdim.
Məsələn, 1983-cü ilin əvvəllərində əmək kollektivləri haqqında qanun hazırlamaq qərara alınmışdı. Buna
görə MK Siyasi Bürosunun qərarı ilə mən bu qanunun layihəsini hazırlayan komissiyanın sədri təyin
olunmuşdum. Mənim komissiyamda hüquqşünaslar, professorlar, akademiklər, o cümlədən Kudryavtsev və
başqaları var idi. Biz bu qanunu bir neçə aya hazırladıq. Elə olurdu ki, mən günlərlə şəhər ətrafında
komissiyanın üzvləri ilə otururdum və biz müzakirə edirdik. 1983-cü ilin iyununda Ali Sovetin sessiyasında
mən layihə haqqında məruzə etdim və biz əmək kollektivləri haqqında ilk qanun qəbul etdik. Bu, onu göstərirdi
ki, biz dövlətimizdə qanunçuluğu möhkəmləndirmək yolu ilə gedirik. Sonralar, 1985-ci, 1986-cı illərdə isə biz
dövlət müəssisəsi haqqında qanun üzərində işlədik. Bu, yəqin ki, yadınızdadır. O vaxtlar bu komissiyaya
Nazirlər Sovetinin sədri Rıjkovun özü başçılıq edirdi, mən bu komissiya sədrinin müavini idim və işçi qrupuna
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başçılıq edirdim. Biz bu qanunu da hazırlayıb qəbul etdik. Doğrudur, bunların hamısı indi tarixə çevrilmişdir,
çünki həmin sistem, həmin dövlət daha yoxdur. Lakin bunlar dövlət idarəçiliyində qanunçuluq prinsiplərinin
bərqərar edilməsinə doğru, dövlətdə və cəmiyyətdə qanunun nüfuzunun yüksəldilməsinə doğru ilk addımlar idi.
Yeri gəlmişkən, mən öz aktuallığını bu gün də itirməmiş olan belə bir mühüm faktı da xatırlayıram. Mən
Dövlət Arbitrajının islahatı üzrə komissiyanın sədri idim. Siz yuristlər yaxşı bilirsiniz ki, Dövlət Arbitrajı
dövlətə bir əlavə idi, müstəqil statusa malik deyildi, Nazirlər Sovetinə tabe idi. Bu məsələni bir çox
hüquqşünaslar qaldıraraq dedilər, bir halda ki, biz demokratikləşdirməyə doğru gedirik, onda Dövlət
Arbitrajında islahatlar aparmaq lazımdır. Mən Nazirlər Sovetinin rəhbərlərindən biri idim, burada hamı Dövlət
Arbitrajını Nazirlər Sovetinin tərkibindən çıxarmağın və ona müstəqil status verməyin əleyhinə idi.
Yadınızdadırsa, Dövlət Arbitrajının sədri Anisimov idi. O da Dövlət Arbitrajının statusunun vacibliyindən
danışırdı. O vaxtlar biz Siyasi Büroda Dövlət Arbitrajında islahatın zəruriliyi məsələsinin həll edilməsinə
müvəffəq olduq. Mən sənədin üzərində işləmişdim və şadam ki, hazırlayıb müzakirəyə çıxara bilmişdim.
Beləliklə, Dövlət Arbitrajının statusu haqqında qərar qəbul edildi. Dövlət Arbitrajına böyük müstəqillik verdilər,
onu Nazirlər Sovetinin tərkibindən çıxartdılar. Mən bu epizodları sizin peşənizlə bağlı olduğunu təsdiqləmək
üçün xatırlayıram.
Hazırda Rusiyada da, Azərbaycanda da bütün sahələrdə islahatlar aparılır. Bu islahatların qanunvericilik
bazasına böyük ehtiyacı var. Bizdə də, Rusiyada da qanunlar qəbul edilir. Lakin nə qədər qanun qəbul etsək də,
məsələn, respublikamızda biz islahatları aparmaqdan ötrü qanunlara, qanunvericilik bazasına, bazar
iqtisadiyyatı, demokratiya, qanunvericilik yolu ilə tam irəliləmək üçün, şəxsiyyətin hüquqlarına əməl etmək və
s. üçün lazım olan dəyişikliklərin həyata keçirilməsindən ötrü qanunlara hələ çox böyük ehtiyac duyuruq.
Lakin demək istəyirəm ki, Azərbaycan müstəqil dövlət yolunda qətiyyətlə durmuşdur. Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi tarixi nailiyyətdir, biz onu möhkəmləndirəcək və inkişaf etdirəcəyik. Azərbaycan
demokratiya, tərəqqi yolu ilə gedir və hüquqi dövlət qurur. Bu, quruca söz deyil, gerçəklikdir. Bununla bərabər,
dövlət bir kəlmə ilə, bir ifadə ilə hüquqi dövlət olmur. Dövləti hüquqi, əsl demokratik dövlət etmək üçün
qanunlar, digər tədbirlər gərəkdir. Odur ki, biz bu yolla gedirik. Biz iqtisadiyyatı yenidən qururuq, özəlləşdirmə
haqqında qanun qəbul etmişik və onu həyata keçiririk. Amma ağıl-kamalla, iqtisadiyyatımızın sosial yönümünü
nəzərə alaraq. Zənnimcə demək olmaz ki, səhv buraxmayacağıq, səhvlərdən heç kəs sığorta olunmayıb. Lakin
biz bu yolu daha az nöqsanlarla keçəcəyik. Torpaq islahatı haqqında çox sanballı bir qanun qəbul etmişik. Bu
qanunda torpağı alıb-satmaq, vermək hüquqi ilə onun şəxsi mülkiyyətə verilməsi nəzərdə tutulur və biz bu
qanunu 2-3 il ərzində real surətdə həyata keçirəcəyik, torpaq sahibkarların, adamların, vətəndaşların tam
ixtiyarında olacaqdır. Biz artıq onun əməli səmərəsini görürük.
Bütün bunlarla yanaşı, biz öz fəaliyyətimizdə bunu əsas tuturuq ki, Rusiya ilə, digər MDB ölkələri ilə
inteqrasiya əlaqələri son dərəcə böyük əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, bu məsələyə xüsusi diqqət yetiririk. Dünən
dövlət başçılarının iclasında, xüsusən qapalı iclasda biz bu məsələləri müzakirə etdik. Deməliyəm ki, müzakirə
çox yaxşı oldu. Rusiya prezidenti, MDB-nin Dövlət Başçıları Şurasının sədri Boris Nikolayeviç Yeltsinin
olduqca məzmunlu, ağıllı, yaxşı çıxışını qeyd etmək istəyirəm. Bu gün mən onunla görüşdüm və biz ikitərəfli
münasibətlərə dair məsələləri müzakirə etdik. Mən bu görüşdən, söhbətdən çox məmnun qaldım. Bütün bunlar
Rusiya ilə dostluq münasibətlərini inkişaf etdirmək və möhkəmlətmək niyyətlərimizə uyğundur. Bizi Rusiya ilə
bir il deyil, on il deyil, yüz illərdən bəri çox şey bağlayır. Bu əlaqələri qırmaq olmaz. Bu əlaqələrin qırılması
tarix qarşısında da, bu illər, bu onilliklər ərzində bir-biri ilə son dərəcə bağlı olmuş bir çox insanlar qarşısında da
cinayət olardı.
Aprelin 1-də bizdə Rusiya mədəniyyəti günləri başlayır. Mənə elə gəlir ki, bu da böyük hadisə olacaq və
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə xidmət edəcəkdir.
Əlbəttə ki, imkanlar var. Siz əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanda biz bundan sonra da təhsil sahəsində
əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək xətti tutacağıq. Yenə də təhsildən danışarkən mən o illəri, Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini kimi təhsil, ali təhsil, maarif, texniki peşə təhsili sahələrini idarə etdiyim illəri
xatırlayıram. O illərdə də işləmiş, indi də işləyən bir çox adamlarla – universitetlərin, təhsil orqanlarının
rəhbərləri ilə yaxşı tanışam. Ali təhsil, maarif nazirliklərinin, texniki peşə komitəsinin kollegiyalarında öz
görüşlərimi çox səmimiyyətlə xatırlayıram. Bunların hamısı mənim üçün çox əzizdir. Keçmiş həyatımın parlaq
səhifələridir. Mən burada öz həyat fəaliyyətimin həmin dövrünə minnətdaram, çünki bu da elə bir təməl
olmuşdur ki, indi belə bir çətin dövrdə prezident kimi Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etmək üçün mənə
imkan verir.
Burada Azərbaycanda görülmüş tədbirlərdən danışıldı. Vaxtınızı almaq istəmirəm. Həqiqətən,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail olduğu vaxtdan bəri respublikada vəziyyət çox mürəkkəb idi. Əvvəla, bu,
onda da, indi də bununla bağlı idi ki, 1988-ci ildən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz
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başlanmışdı. Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmişlər, ölkəmizin bir
milyondan çox sakini bu işğal olunmuş torpaqlardan didərgin salınmışdır, indi onlar ağır şəraitdə, çadırlarda
yaşayırlar. Digər tərəfdən, daxili siyasi vəziyyət çox mürəkkəb idi, müxtəlif qruplar, silahlı dəstələr hakimiyyət
uğrunda mübarizə aparırdılar.
Bu beş il ərzində hakimiyyət 1992-ci ildə, sonra 1993-cü ildə, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi
başlayanda dəyişdi. O zaman məni Bakıya dəvət etdilər, mən bu dəvəti qəbul etdim və tezliklə dörd il olacaqdır
ki, mən Azərbaycanın rəhbəriyəm. Əlbəttə, çətin idi. İndi də çətindir. Ancaq mühüm cəhət odur ki, biz vəziyyəti
sabitləşdirə, bütün daxili ziddiyyətləri və çətinlikləri aradan qaldıra, bir çox silahlı, qanunsuz quldur dəstələrini
təcrid edə və zərərsizləşdirə, ölkədə ictimai-siyasi sabitlik yarada bildik.
Digər böyük nailiyyət də odur ki, artıq üç ildir hərbi əməliyyatlar yoxdur, qan tökülmür. Mən dünən
Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşdüm. Bu gün Boris Nikolayeviç Yeltsin ilə görüş zamanı da
biz bu məsələni müzakirə etdik. Biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün addımlar atırıq.
Respublikamızdakı vəziyyəti dərindən bildiyinə görə, – bunu onun çıxışından hiss etdim, – ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının prinsipləri haqqında ATƏT-in Lissabon Zirvə
görüşündə qəbul olunmuş sənədə verdiyi, – həm də təkcə o yox, – əhəmiyyətə görə mən professor Bekeşevə çox
minnətdaram. Biz bu gün də, dünən də dedik ki, Ermənistan istisna olmaqla, həmin prinsiplər ilk dəfədir ATƏTin bütün üzvləri tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu prinsiplər münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının
əsasını təşkil edir. Əmin ola bilərsiniz ki, biz öz tərəfimizdən hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasına heç
vaxt yol verməyəcəyik. Biz Zaqafqaziyada da, bütün Qafqazda da keçmiş Sovetlər İttifaqının bütün ərazisində,
bütün dünyada sülh olmasını istəyirik. Biz sülh uğrunda mübarizə aparırıq, bütün qonşularımızla sülh şəraitində
yaşamaq istəyirik, istəyirik ki, hər yerdə, xüsusən Qafqazda əmin-amanlıq olsun. Qafqaz xüsusi regiondur, onun
öz xüsusiyyəti var. Ancaq eyni zamanda indi onu bir çox münaqişələr – Ermənistan-Azərbaycan, abxaz-gürcü
münaqişələri, Çeçenistandakı münaqişə bürümüşdür. Bir baxın, kiçik ərazidə nə qədər münaqişə var və bunlar
MDB məkanının dinc yolla həllinə, sülhün bərqərar edilməsinə nail olmaq üçün tədbirlər görəcəyik. Əminəm ki,
biz Ermənistanla sülhü bərpa edəndə, – şübhəsiz ki, Azərbaycan ərazisindən erməni silahlı birləşmələrinin
tamamilə çıxarılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, onun suverenliyinə və sərhədlərinin
toxunulmazlığına əməl olunması şərtilə – onunla da mehriban münasibətləri çox uğurla inkişaf etdirə bilərik.
Mən buna inanıram.
Çıxışımın sonunda bugünkü səmimi görüş üçün mənə verdiyiniz fəxri ad üçün sizə bir daha təşəkkür
etmək istəyirəm.
Sizə, Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasının bütün kollektivinə hüquq kadrları hazırlanması işində
bundan sonra da uğurlar diləmək istəyirəm.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan ilə Moskva Dövlət Hüquq Akademiyası arasında əməkdaşlıq uğurlu ola
bilər. Biz Azərbaycanda yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaq üçün gələcəkdə də sizin akademiyanın
imkanlarından və şübhəsiz ki, böyük təcrübənizi, elmi potensialınızı nəzərə alaraq köməyinizdən istifadə
edəcəyik. Sizə təşəkkür edir, cansağlığı, xoş həyat, uğurlar arzulayıram.
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AZƏRBAYCANDA RUSİYA FEDERASİYASININ MƏDƏNİYYƏT GÜNLƏRİNDƏ
DÖVLƏT TRETYAKOV QALEREYASININ KOLLEKSİYASINDAN İBARƏT SƏRGİDƏ
ÇIXIŞI
R. Mustafayev adına İncəsənət Muzeyi
1 aprel 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Tretyakov Qalereyasının 25 cildlik kitablar külliyyatından qədim rus rəngkarlığına dair birinci cildi
lütfkarlıqla mənə hədiyyə etdiyinə görə, habelə Tretyakov Qalereyası əsərlərinin Bakıda sərgisinə görə Dövlət
Tretyakov Qalereyasının direktor müavini Raisa Litvinovaya təşəkkürümü bildirirəm və hesab edirəm ki, bu
sərgini əsl mənada böyük hadisə adlandırmaq olar. Çünki heç də sirr deyildir ki, şedevr olan Tretyakov
Qalereyasına getməyə heç də hər kəsin imkanı yoxdur.
Tretyakov Qalereyası ilə bağlı mənim çoxlu xatirələrim vardır. Mən hələ çox gənc olarkən və Moskvaya
ilk dəfə gələrkən birinci getdiyim yerlərdən biri Tretyakov Qalereyası idi. Mən bütöv bir günümü ona həsr
etdim. Sonralar bu qalereyaya dəfələrlə gedərək, gözəl əsərlərdən həzz aldım. Tretyakov Qalereyasındakı
əsərlərin qorunub saxlanmasına öz kiçik töhfəmi qeyd etmək istəyirəm. Mən Moskvada SSRİ Nazirlər Soveti
Sədrinin birinci müavini işləyərkən və mədəniyyətə, incəsənətə kuratorluq edərkən indi mərhum Korolyov, – o,
uzun illər Tretyakov Qalereyasının direktoru olmuşdur və aramızda xoş münasibət vardı, – bütün əsərlərin
qorunub saxlanması və depozitari tikilməsi barədə məsələ qaldırdı. Odur ki, sizdən xahiş edirəm unutmayasınız
ki, depozitari tikilməsi haqqında qərarı Nazirlər Sovetində mən qəbul etdim, onun həyata keçirilməsinin gedişini
nəzarət altında saxladım. O vaxtlar depozitarinin tikilməsi üçün Finlandiyadan avtomaşınlarla inşaat
materialları, konstruksiyalar gətirildi. Tretyakov Qalereyasının otaqlarını yenidən qurmaq və genişləndirmək
üçün bizim böyük bir planımız vardı. Lakin sonra mən çıxıb getdim. Buna baxmayaraq, işin bünövrəsi mənim
iştirakımla qoyulmuşdur.
Hörmətli Raisa Litvinova təmirdən sonra bu yaxınlarda açılan Tretyakov Qalereyasına məni dəvət etdi,
habelə bildirdi ki, qalereyanın Qəyyumlar Şurasına Azərbaycanda Rusiya mədəniyyət günlərinin sponsoru olan
"LUKoyl" şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov da daxildir. Mən bu dəvətin cavabında deyirəm: şadam ki,
depozitarinin tikintisinə mən başlamışam. Həmvətənim Vahid Ələkbərov isə Qəyyumlar Şurasının üzvü kimi
Tretyakov Qalereyasına himayəçilikdə mənim işimi davam etdirir.
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KƏLBƏCƏR RAYONUNUN ERMƏNİSTAN SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN
İŞĞALININ 4-cü İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR NƏRİMANOV RAYONUNDAKI
YATAQXANADA MƏSKUNLAŞMIŞ KƏLBƏCƏR QAÇQINLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
2 aprel 1997-ci il
Əziz kəlbəcərlilər!
Əziz bacılar və qardaşlar, həmvətənlər!
Bu gün biz buraya Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunmasından dörd il keçməsi ilə əlaqədar toplaşmışıq. Bir il bundan öncə biz belə bir görüş keçirmişdik. O vaxt
biz Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü başlayandan sonra Kəlbəcərin həyatında baş vermiş hadisələr,
gedən proseslər və nəhayət, Kəlbəcərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması haqqında söhbət
apardıq. Kəlbəcərlilər o dövr haqqında, Kəlbəcərin işğal olunması ərəfəsi barədə, həmin günlər haqqında öz
fikirlərini, bu barədə dəqiq məlumatları çatdırdılar. Demək olar ki. bir il bundan öncə, həmin gün, Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Kəlbəcərin işğal olunması məsələsinə əvvəlki illərə nisbətən daha çox aydınlıq
gətirdilər. Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinə daha çox, daha ətraflı məlumat verildi.
Bu gün biz yenidən toplaşmışıq. Ona görə toplaşmışıq ki, Kəlbəcərin müdafiəsi zamanı Vətənimiz,
torpağımız uğrunda şəhid olanların xatirəsini yad edək, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün başlandığı
gündən indiyədək Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda şəhid olanların xatirəsini yad edək,
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, o cümlədən 1990-cı ilin Qanlı Yanvar faciəsi günlərində şəhid olmuş
soydaşlarımızın xatirəsini yad edək. Eyni zamanda, hüzrlə və matəmlə bağlı bu görüşümüz həm də
kəlbəcərlilərin, bütün Azərbaycan xalqının ölkəmizi, respublikamızı bu ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün
həmrəylik və birlik görüşüdür. Çünki biz keçmiş hadisələri, faciələri xatırlayaraq, onlara doğru-düzgün, ədalətli,
obyektiv qiymət verərək, eyni zamanda irəliyə baxmalıyıq, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün tədbirlər görməliyik,
bunun üçün daha sıx birləşməliyik, həmrəy olmalıyıq, əl-ələ verməliyik, keçmişdə buraxılan səhvlərə,
xəyanətlərə bundan sonra daha yol verməməliyik.
Hamımız üçün ağır olan bu gündə siz kəlbəcərlilərin arasında olmağımdan, sizinlə görüşümdən çox
məmnunam. Sizə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Kəlbəcər torpaqlarını qoruyarkən, müdafiə edərkən
canlarını qurban vermiş, şəhid olmuş oğullarımızın, qızlarımızın xatirəsi qarşısında baş əyirəm. Allah bütün
şəhidlərə rəhmət eləsin! Allah şəhidlərin ailələrinə və xalqımıza səbir versin. Mən əminəm ki, xalqımız, o
cümlədən kəlbəcərlilər keçmişi təhlil edərkən ötən günləri dərin müzakirə edərək daha sıx birləşəcək,
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad olması üçün öz səylərini göstərəcəklər.
Böyük əraziyə malik olan Kəlbəcər Azərbaycanın gözəl və qiymətli guşələrindən biridir.
Respublikamızın ucqar rayonu olmaqla bərabər Kəlbəcər ölkəmiz üçün həm də strateji əhəmiyyəti olan bir
rayondur. Allah Kəlbəcərə hər cür nemətlər, gözəl təbiət, zəngin sərvətlər veribdir. Kəlbəcər məğrur dağları,
gözəl meşələri, otlaqları, çəmənləri, obaları, bulaqları olan, Vətənimizin təbiət gözəlliyini və zənginliyini
özündə əks etdirən bir parçasıdır. Kəlbəcərin həm yeraltı sərvətləri, həm də yerüstü sərvətləri Azərbaycanın
milli sərvətlərinin bir hissəsidir.
Kəlbəcərdə yaşayan insanlar da o gözəl təbiətin, məğrur qayaların, dağların təsiri altında daim cəsur
olublar, qəhrəman və rəşadətli olublar. Eyni zamanda zəkalı olublar, elmə, biliyə, mədəniyyətə həmişə çox
böyük maraq göstəriblər. Ona görə də Azərbaycanın ucqar və dağlıq rayonu olan Kəlbəcərdə eyni zamanda
həmişə yüksək mədəniyyət və yüksək mənəviyyat olmuşdur. Təbiidir ki, Kəlbəcər rayonundan çıxmış adamlar,
kəlbəcərlilər Azərbaycanın hər yerində, xüsusən Bakıda ölkəmizin ictimai-siyasi, mədəni, elmi həyatında
özlərinə məxsus görkəmli yer tutmuşlar və ölkəmizin inkişafında öz xidmətlərini göstərmişlər. Bütün bunlara
görə Kəlbəcərin dörd il bundan əvvəl işğal edilməsi, düşmən tapdağı altında qalması bizim hər birimizi ağrıdır.
Bu, bizim hər birimiz üçün, Azərbaycan xalqı üçün ürək ağrısıdır, böyük dərddir.
Şübhəsiz ki, hər bir kəlbəcərli öz evi, ocağı, eli-obası, əcdadlarının qəbirləri, doğma torpağı haqqında
düşünür. Xalqımız, dövlətimiz, o cümlədən mən də həm bu barədə, həm də Vətənimizin, ölkəmizin
parçalanması dərdi barədə düşünürəm.
Bunların hamısı bir tərəfdən bizim dərdimizi, faciəmizi göstərirsə, ikinci tərəfdən ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək, o cümlədən Kəlbəcər rayonunu Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğalından azad etmək fikrini daha da gücləndirir.
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Keçən görüşümüzdə də çox geniş söhbət oldu. Son günlər Azərbaycan televiziyasında o dövrə aid sənədli
verilişlər nümayiş etdirilir, mətbuatda yazılar dərc olunur. Kəlbəcərin başına bu faciənin gəlməsinin səbəbləri
araşdırılır. Deyə bilərəm ki, keçən görüşümüzdən indiyə qədər, yəni bir il müddətində bu barədə çox iş
görülübdür. Bu, lazımdır.
Əvvəlki illərdə bəzi dövlət orqanları və ayrı-ayrı dairələr tərəfindən Kəlbəcərin işğal olunması ilə
əlaqədar günahkar adamların və ya buraxılan səhvlərin gizlədilməsi üçün cəhdlər göstərildiyinə görə məsələlər
tam açılmamışdı. Digər tərəfdən insanları yalnız öz dərdləri düşündürdüyündən bu məsələlərə o qədər də fikir
verilmirdi. Ancaq bu, lazımdır. Keçdiyimiz illərdə baş verənlər tarixdə açıq-aydın öz əksini tapmalıdır.
Birincisi, ona görə ki, bu faciənin günahkarları, səbəbkarları aşkar olunmalıdır, ona görə ki, bundan sonra nəinki
Kəlbəcərdə, Azərbaycanın heç bir yerində belə xəyanətlər bir daha olmasın, səhvlər buraxılmasın, biz bundan
sonra torpaqlarımızı qorumaq üçün daha da etibarlı tədbirlər görək. Eyni zamanda ona görə aşkar olmalıdır ki,
xalqımız kimin kim olduğunu bilsin – kim həqiqətən Vətənə sədaqətlə xidmət edibdir, kim isə həmin o dövrdə,
Azərbaycanın həyatında ən mürəkkəb proseslərin getdiyi bir vaxtda, Ermənistanın Azərbaycana güclü hərbi
təcavüz etdiyi bir dövrdə ümummilli, ümumxalq mənafelərini tapdalayaraq öz şəxsi məqsədləri, şəxsi
mənafeləri üçün çalışıb və bunların hamısı böyük faciələrə gətirib çıxarmışdır. Ona görə də mən bu son bir il
içərisində bu barədə aparılan işləri, araşdırmaları, təhlilləri, tədqiqatları bəyənirəm və bizim mətbuatın, xüsusən
Azərbaycan televiziyasının son günlərdə hazırlayıb geniş tamaşaçı kütləsinə çatdırdığı verilişləri bəyənirəm.
Çünki bunlar həqiqətdir. Televiziya olan şeyləri göstərir. Hər kəs özü bundan nəticə çıxara bilər.
Bunları mən bəyənirəm. Güman edirəm, bu işlər davam edəcəkdir.
Xalqımızın milli mənafeyini kimliyindən asılı olmayaraq ayrı-ayrı adamların şəxsi mənafelərinə qurban
vermək olmaz. Milli mənafeyimiz, xalqın aqibəti bizim üçün hər şeydən əzizdir, hər şeydən üstündür. Kim
günahkardırsa, o bilinməli, cəzalanmalı, onun haqqında ölçü götürülməlidir. Əgər indiyə qədər bəzi həqiqi
günahkarlar cəzasız qalıblarsa, güman edirəm ki, siz də, hüquq-mühafizə orqanlarımız da bu işləri davam
etdirməlidir və Kəlbəcər faciəsinin günahkarlarının hamısı öz cəzasını almalıdır. Cəzanın böyük tərbiyəvi
əhəmiyyəti var. Əgər bir insan öz cinayətinə, xəyanətinə görə cəzalanırsa, bu, minlərlə, on minlərlə insanların
belə cinayətlərdən xilas olmasına kömək edir, belə cinayətlərə qoşulmamasını təmin edir. Ona görə də cəza
tədbirlərini təkcə ayrı-ayrı adamları cəzalandırmaq kimi qəbul etmək lazım deyil, yəni mahiyyəti bundan ibarət
deyil.
Qeyd etdiyim kimi, Kəlbəcər Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsini təşkil edir. 60 min kəlbəcərli öz
yer- yurdlarından məhrum olubdur. Əgər bir adamın hüququ tapdalanırsa, bir adamın həyatı pozulursa, bir
nəfərə qarşı ədalətsizlik edilirsə, bunun özü günahdır, ədalətsizlikdir. Ancaq 60 min adam – qoca, cavan, körpə,
qadın, kişi öz yerindən-yurdundan didərgin düşübdür, qurbanlar verilibdir, qan tökülübdür, insanlar varındanyoxundan məhrum olubdur. Bu, təbii ki, böyük hadisədir.
Mən bu gün eyni zamanda kəlbəcərlilərdə öz xalqına, torpağına nə qədər məhəbbət hissi olduğunu sübut
edən, nümayiş etdirən faktları yada salmaq istəyirəm. Bu gün burada yenə dedilər ki, gəlinlər özlərini qayadan
atdılar. Bu, Azərbaycan qadınının nə qədər yüksək mənəviyyata, namusa, qeyrətə malik olduğunu sübut edən
faktdır. Mən keçən dəfə demişdim, bu gün də deyirəm – Kəlbəcərin Ermənistan işğalından azad olacağı gün
gələcək, biz sizinlə Kəlbəcərə qayıdacağıq, orada kəlbəcərlilərin qəhrəmanlığını əbədiləşdirən abidələr
yaradılacaq. Lakin ən birinci abidə özünü qayadan atan həmin gəlinlərin abidəsi olmalıdır. Bu abidə
qoyulmalıdır.
Sizin hər biriniz varınızdan-yoxunuzdan məhrum olmusunuz. Amma Azərbaycan dövləti, Azərbaycan
Respublikası həm də öz sərvətlərindən məhrum olubdur. Kəlbəcərdə zəngin qızıl yataqları var. Təəssüf ki,
keçmiş illərdə, yəni 50-ci illərdə bu qızıl yataqlarının axtarılması, qızılın çıxarılması ilə məşğul olmamışdılar.
Bu da həmin dövrdə Azərbaycan rəhbərlərinin fərasətsizliyinin, ağılsızlığının, o vaxtlar Azərbaycanda iş
başında olan ermənilərin xəyanətinin nəticəsi idi. Kəlbəcər rayonundakı qızıl yataqları guya perspektivli deyildi
və onların istismarı iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab edilmirdi. Ancaq siz kəlbəcərlilər yaxşı bilirsiniz ki,
Ermənistanın Cermuk rayonu ilə bizim Kəlbəcər rayonu arasındakı dağın o tərəfində ermənilər hələ 50-ci
illərdən Zod yatağını istismar edir, oradan qızıl çıxarırlar.
Sonra onlar tunel açaraq Azərbaycana aid yataqdan, bizim ərazidən qızıl çıxarmağa başlamışdılar. Bu,
təxminən 70-ci illərin sonunda idi. Həqiqət naminə deməliyəm ki, bu barədə ilk dəfə o vaxt Kəlbəcərdə Rayon
Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş İnqilab Nadirov mənə böyük həyəcanla məlumat verdi. Mən böyük bir
komissiya təşkil edib oraya göndərdim, Moskvaya müraciət etdim. Bu sahəyə baxan nazir Lomakonu
Azərbaycana dəvət etdim, ciddi danışıqlar apardım, Ermənistanın Zod qızıl mədəninin Azərbaycanda gördüyü
işlərin qarşısını aldım. Bildirdim ki, bu işlərlə biz özümüz məşğul olacağıq. O vaxt mütəxəssislərimizi çağırdım.
Onlardan soruşdum ki, nə üçün dağın o tərəfində Ermənistan 20 ildir qızıl çıxarmaqla məşğuldur, amma siz
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dağın bu tərəfindəki yatağı bağlamısınız ki, bu yatağın istismarının gələcəyi və böyük əhəmiyyəti yoxdur? Bax,
həyatımızda belə günahlar və səhvlər də olmuşdur.
O vaxt mən bunun qarşısını aldım. Kəlbəcərdə, Azərbaycanda qızıl mədənlərinin yaranması haqqında
lazımi tədbirlər gördüm. Lakin sonra mən Moskvaya getdim. Daha sonra başıma gələn işləri siz bilirsiniz. Bu
məsələ sonra öz həllini tapa bilmədi. Ermənistan o vaxtlar qızılı bizim ərazidən gizli olaraq çıxardırdısa, indi
Kəlbəcər onların əlindədir. Bizə məlumdur ki, ABŞ və Kanada şirkətləri ilə əlaqə yaradıblar, oradan qızıl
çıxarmaqla məşğuldurlar və çoxlu qızıl çıxarıblar.
Görürsünüz, burada artıq söhbət Azərbaycanın milli sərvətlərinin itirilməsindən gedir. Tək budurmu?
Burada "İstisu" kompleksini yada saldılar. Nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olan mineral su mənbəyidir. Siz
bunu yaxşı bilirsiniz ki, orada İstisu yeganə mineral su mənbəyi deyil. İnsanların sağlamlığı üçün orada nə qədər
əhəmiyyətli mineral su mənbələri var. Onlar əlimizdən gedibdir. Nə qədər gözəl meşələr, otlaqlar vardı.
Azərbaycanın aran rayonlarının qoyun sürüləri yay vaxtı Kəlbəcərin otlaqlarına aparılırdı.
Yəni iqtisadi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan nə qədər böyük itki ilə üzləşibdir. Burada hər bir insanın, yəni
kəlbəcərlinin itkisi var. Eyni zamanda xalqımızın, ölkəmizin böyük sərvətləri əlimizdən çıxıbdır. Ona görə də
bu, təkcə kəlbəcərlilərin faciəsi deyil, ümummilli faciədir. Məqsədimiz və vəzifəmiz Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, işğal olunmuş torpaqlarımızın hamısını erməni silahlı qüvvələrindən təmizləmək və
xüsusən də Kəlbəcər rayonunu işğaldan azad etmək, kəlbəcərliləri öz yerlərinə, yurdlarına qaytarmaqdır.
Əminəm ki, buna nail olacağıq. Doğrudur, vaxt keçir. Mən də, siz də bunun tez olmasını istəyirik. Ancaq
bilirsiniz ki, torpaqlarımız asanlıqla verilibsə, onu geri almaq nə qədər çətindir.
Siz Kəlbəcərin işğal olunmasının hansı şəraitdə baş verməsi barədə keçən dəfə danışmışdınız, bu dəfə də
dediniz. Həqiqətən, televiziyada deyildiyi kimi, kəlbəcərlilər silahı, tankı, topu olmayanda belə əllərindəki
silahla, çomaqla, başqa nə iləsə 20-30 nəfərlə ermənilərin qarşısını almışlar. Bu, 1918-ci ildə olmuşdur.
Şübhəsiz ki, keçən dəfə dediyiniz kimi, televiziyada göstərildiyi kimi, bu gün burada bildirdiyiniz kimi,
Kəlbəcər böyük xəyanət nəticəsində verilibdir. Bizim başqa rayonların, ərazilərin əldən getməsi də xəyanət
nəticəsində olubdur. Amma Kəlbəcərin əldən getməsi xüsusi xəyanətin nəticəsidir.
Burada danışdınız ki, parlamentin sədri o ağır günlərdə Kəlbəcərə toya gəlmişdi. O zaman toy vaxtı
idimi? Ar olsun belə adamlara! Əgər sən Kəlbəcərə gəlmisənsə, respublikanın rəhbərisənsə, sən gedib xalqla
görüşməlisən, onun dərdini bilməlisən, Kəlbəcəri qorumaq üçün lazımi tədbir görməlisən. Amma hökumətə
rəhbərlik edən bir şəxsin buradan, necə deyərlər, basa-basa Kəlbəcərə toya getməsindən, orada iştirak
etməsindən, sərxoşluq etməsindən böyük xəyanət ola bilməz. Bilirsiniz, belə bir insanın xalq arasına çıxmağa
haqqı yoxdur – təkcə bu hərəkətinə görə. Burada yalan bir şey yoxdur. Qızğın müharibə gedən vaxtı kim toy edə
bilərdi? Toy vaxtı idimi? Qan tökülürdü, insanlar şəhid olurdu, qurban gedirdi. Görün nə qədər mənəviyyatsız,
nə qədər düşkün, nə qədər alçaq insanlardır ki, Bakıdan dövlət rəhbəri Kəlbəcərə gedir ki, orada icra
hakimiyyəti başçısının toyunda iştirak etsin. Siz hələ dözümlüsünüz, kəlbəcərlilər. Siz gərək çomağınızı
götürüb, gedib onun başını əzəydiniz orada, Kəlbəcərdən qovaydınız, deyəydiniz çıx buradan. Sizin də
günahınız var. Kəlbəcərlilər həmişə döyüşkən olub, cəsur olublar. Ona xalq qarşısında gərək sual verəydiniz:
sən bura niyə gəlmisən? Gəl bizə cavab ver.
Ancaq bunlar olub-keçib. Mən bunlardan həyəcansız, hiddətsiz danışa bilmirəm, öz münasibətimi ancaq
bu cür bildirə bilərəm. Bu insanlar dövlətdən, hökumətdən, xalqdan öz məqsədləri üçün istifadə etməkdən ötrü
hakimiyyətə gəlmişdilər. Ona görə də onları toy, araq içmək və başqa-başqa çirkin əməllər maraqlandırırdı.
Amma Kəlbəcərin aqibəti maraqlandırmırdı. Kəlbəcərin işğalı ilə həmin toy arasında neçə gün fərq vardı?
Təqribən bir ay, 40 gün. Fevralın 7-də toy olubdur, aprelin 2-də isə Kəlbəcər işğal edilibdir.
Yenə də deyirəm, şübhəsiz ki, kəlbəcərlilər əgər 1918-1919-cu illərdə özləri ermənilərin qabağına
çıxdılarsa, qəhrəmanlıqlar göstərdilərsə, deməli, 1993-cü ildə də bunu edə bilərdilər. Dağlıq Qarabağ
Ermənistan tərəfindən tamamilə işğal olunduğu halda, Kəlbəcər Azərbaycanın ərazisindən təcrid edilmiş
vəziyyətdə yaşaya bilirdisə, deməli, işğal olunmaya bilərdi. Bu, kəlbəcərlilərin dəyanətidir ki, onlar vaxtilə öz
torpaqlarını qoruya biliblər. Onlar Kəlbəcəri tərk etmirdilər, oradan getmirdilər.
Şübhəsiz ki, Kəlbəcərin işğalı xəyanətin, cinayətin nəticəsidir. Ancaq yenə də deyirəm, olan olub, keçən
keçib. Bizim vəzifəmiz işğal olunmuş torpaqları azad etməkdən ibarətdir. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki,
torpağı təslim etmək, təhvil vermək asandır, amma geri almaq çox çətindir. Ancaq nə qədər çətin olsa da biz bu
işlə gecə-gündüz məşğul oluruq. İndiyə kimi apardığımız və gördüyümüz işlər, tədbirlər göz qabağındadır.
Mənim iş günümün əksər hissəsi məhz Azərbaycanın bu vəziyyətdən çıxmasına və birinci növbədə ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə həsr olunubdur. İndiyə qədər
hansı işlərin görüldüyü sizə məlumdur. Bunların ən yüksək nəticəsi odur ki, keçən il Lissabon sammitində,
ATƏT-in Zirvə görüşündə biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlayandan indiyə qədər beynəlxalq
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təşkilatlarda ilk dəfə ən yüksək nailiyyət əldə etdik. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatına daxil olan
54 dövlətdən 53- ü Ermənistan müstəsna olmaqla, Azərbaycanın ədalətli, haqq işinə səs verdi, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi barədə əsas prinsipləri qəbul etdi. Bu prinsiplər
sizə məlumdur. Birincisi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, ikincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi, üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın
bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir.
Bilin, səkkiz il davam edən münaqişə şəraitində, beynəlxalq təşkilatlarda məsələnin həll olunması üçün
indiyə qədər aparılan işlərdə, bu, əldə edilən ən yüksək nəticədir. Dünyanın hər yerində deyirlər ki, Lissabon
sammitinin nəticələri Azərbaycanın böyük qələbəsi oldu. Bilirsiniz ki, indi Ermənistanda əhali öz narazılığını
bildirir ki, nə üçün onların dövlət başçısı Lissabonda belə qərarın qəbul edilməsinə yol verdi. Düzdür,
Ermənistan bu qərara səs vermədi. Ancaq eyni zamanda Ermənistan belə bir qərarın qəbul edilməsinin qarşısını
ala bilmədi.
Mən 2-3 gün bundan qabaq Parisdə idim, Fransanın prezidenti cənab Jak Şirakla görüşüb danışırdım. O,
açıqca dedi ki, Lissabon sammiti Azərbaycanın qələbəsidir. Yenə də deyirəm, bu, asan məsələ deyil. Biz qarışqarış irəliləyirik. Amma məqsədə doğru gedirik. Biz bütün beynəlxalq aləmə sübut etməli idik ki, Azərbaycana
qarşı ədalətsizlik edilib. Təsəvvür edin ki, bizim həm torpaqlarımız işğal olunub, həm insanlarımız şəhid olub,
həm də Ermənistan tərəfi bütün dünya ölkələrində çox güclü lobbiyə malik olmaqla və çevik hərəkət etməklə elə
əhval-ruhiyyə yaratmışdı ki, guya ermənilər günahkar deyil, burada azərbaycanlılar günahkardır. Bu illər
ərzində biz həmin fikri dəyişdirmişik. Biz dünya ictimaiyyətində ədalətli fikir formalaşdırmışıq ki, günahkar
Ermənistandır, Azərbaycan deyil. Onlar bizim torpaqlarımızı işğal ediblər – biz bunu sübut etmişik.
Bunların nəticəsində Lissabon sammitində belə nəticə əldə etdik. Minsk qrupu 1992-ci ildə yaradılıbdır,
münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Lissabon Zirvə görüşündən sonra
Minsk qrupuna üç həmsədr müəyyən olundu. Rusiya əvvəldən də var idi. Amma Rusiyadan başqa indi Amerika
Birləşmiş Ştatları və Fransa – dünyanın üç böyük dövləti Minsk qrupuna həmsədr təyin olunub. Mən bu
dövlətlərin başçıları ilə görüşmüşəm, danışmışam. Bu məsələni həyata keçirmək üçün son bir həftə ərzində nə
qədər görüşlər keçirmişəm.
Bilirsiniz ki, mart ayının 24-25-də mən Ukraynada oldum. Ukrayna böyük dövlətdir, bizim üçün çox dost
və yaxın dövlətdir. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında indi çox yaxşı əməkdaşlıq əlaqələri yaranıb. Ukraynanın
həm Müstəqil Dövlətlər Birliyində səsi var, həm də Dünya Birliyində səsi var. Orada başqa məsələlərlə yanaşı,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması, torpaqlarımızın azad edilməsi məsələsini də
müzakirə etdik. Ukraynanın prezidenti birmənalı olaraq dedi ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad
edilməlidir, ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır, Azərbaycanın suveren hüquqları təmin olunmalıdır.
Ondan bir gün sonra mən Parisdə oldum. Bilirsiniz ki, yanvar ayında mən Fransanın prezidenti cənab Jak
Şirakın dəvəti ilə Parisə getmişdim. Amma iki aydan sonra yenidən Fransada oldum, bu ölkənin prezidenti
cənab Jak Şirakla görüşdüm. Çox ətraflı və əhəmiyyətli söhbətimiz oldu. Deyə bilərəm ki, söhbətimizin 90 faizi
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi problemlərinə
həsr olunmuşdu. Orada Fransanın xarici işlər naziri Erve de Şarett ilə ətraflı söhbət etdim.
Martın 27-də gecə yarıyadək mən Parisdə oldumsa, martın 28-də səhər saat 10-da Moskvada Rusiyanın
baş naziri cənab Çernomırdinlə görüşdüm. Saat 11-də Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin
başçılarının görüşü oldu. Bütün günü görüşlərdə, söhbətlərdə iştirak etdim. Müstəqil Dövlətlər Birliyi
başçılarının görüşündə də mən bu məsələni, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması
məsələsini qaldırdım, bu barədə öz fikirlərimi söylədim, təkliflərimi irəli sürdüm. Ondan sonra axşamçağı
Rusiyanın xarici işlər naziri ilə görüşdüm. Ermənistanın prezidenti ilə, Moldovanın yeni seçilmiş prezidenti ilə
görüşdüm. Görüşlərimdə bu məsələ diqqət mərkəzində olub.
Martın 29-da Rusiyanın prezidenti cənab Boris Yeltsinlə görüşüm və ətraflı söhbətim olub. Yenə də bu
məsələləri müzakirə etmişik. Moskvada keçirdiyim bu görüşlərdə Rusiyanın Ermənistana gizli olaraq döyüş
silahları verməsi haqqında məsələ qaldırdım. Bu məsələni Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iclaslarında, xarici işlər
nazirlərinin görüşlərində, müdafiə nazirlərinin iclaslarında, baş nazirlərin görüşlərində və iclaslarında müzakirə
etdirdik. Məcbur etdik ki, müzakirə olunsun. Ermənistan tərəfi buna yol vermirdi. Amma biz nail olduq ki, bu
məsələ müzakirə olunsun. Müzakirə olundu və nəhayət, dövlət başçılarının – prezidentlərin görüşündə mən bu
məsələni irəli sürdüm və müzakirə edildi. Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsin bəyan etdi ki, indi istintaq gedir.
İstintaq qurtarandan sonra bu məsələnin müzakirəsinə bir daha qayıdacağıq.
Bilirsiniz ki, Ermənistana 84 ədəd T-72 tankı, 50 ədəd piyadaların zirehli maşını, ehtiyat hissələri
verilibdir. Əgər əvvəllər bunu Ermənistan inkar edirdisə, Rusiyada ayrı-ayrı dairələr bu faktı gizlədirdilərsə,
Rusiyanın prezidenti, baş naziri, müdafiə naziri, xarici işlər naziri bu məsələyə ədalətli münasibət göstərdilər.
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Bizə məlumdur ki, onların icazəsi olmadan bu silahlar Ermənistana verilib. Bu məsələləri biz Moskvada açıqaydın, aşkarcasına qaldırdıq və sübut etdik ki, bu silahlar verilibdir. İndi onlar istintaq aparırlar və onun
nəticəsindən asılı olaraq qərar qəbul edəcəklər. Biz tələb etmişik ki, cinayət törədən adamlar nəinki
cəzalandırılsın, verilmiş o silahlar mütləq geri qaytarılsın. Mən orada bəyan etmişəm və televiziya ilə göstərilən
mətbuat konfransında müxbirin mənə verdiyi suala cavab olaraq bildirmişəm ki, Rusiyanın prezidenti Boris
Yeltsin göstəriş veribdir ki, bu məsələ ilə əlaqədar istintaq aparılsın və nəticəsi sonra müzakirə edilsin.
Mart ayının 28-29-da Moskvada olarkən biz çox səmərəli iş gördük, yaxşı nəticə əldə etdik. Eyni
zamanda görürsünüz, biz 1994-cü ildən atəşi dayandırmışıq. May ayında atəşkəsin üç ili tamam olacaq. Mən
Moskvada bəyan etmişəm ki, biz bundan sonra da atəşkəs rejiminə riayət edəcəyik və hərbi əməliyyatların
yenidən başlanmasına yol verməyəcəyik. Mənimlə bərabər Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan da belə
bəyanat verdi və söz verdi ki, onlar da atəşkəs rejiminə əməl edəcəklər. Amma eyni zamanda böyük həyəcan,
təəccüb və narahatlıq hissi doğuran budur ki, bu atəşkəs dövründə, yəni 1995-1996-cı illərdə Ermənistan
Rusiyadan bu qədər silah alıbdır. Deməli, onlar öz hərbi imkanlarını gücləndiriblər, onlar öz təcavüzkar
niyyətlərindən əl çəkməyiblər. Bunu da bizim ictimaiyyət bilməlidir, siz də bilməlisiniz. Bunların da qarşısını
almağa çalışırıq.
Nəhayət, dünən axşam Fransanın xarici işlər naziri cənab Erve de Şarett buraya gəldi. Siz mənim
həyatımı bilirsiniz və bilməlisiniz. Gecə saat 3-ə qədər mən onunla danışıq apardım. Çünki bu gün səhər saat
10-da o, buradan Yerevana getməli idi. Danışığın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Minsk qrupunun həmsədri
olan Fransa ilə Ermənistan arasında tarixən sıx dostluq əlaqələri var. Fransanın prezidenti və xarici işlər naziri
ilə danışıqlarda biz çalışırıq ki, onlar Ermənistanla olan tarixi əlaqələrindən istifadə edərək ermənilərə başa
salsınlar ki, bu təcavüzkar siyasətin gələcəyi və sonu yoxdur. Biz öz torpaqlarımızın bir qarışını belə heç vaxt
Ermənistana verməyəcəyik, – bunu onlar bilməlidirlər. İşğal olunmuş torpaqlarımızın hamısı azad edilməlidir,
respublikamızın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır, – bunu onlar bilməlidirlər. Dünyanın böyük dövlətləri,
beynəlxalq ictimaiyyət, Minsk qrupuna həmsədrlik edən dövlətlər bunu artıq dərk edir və bəyan edirlər.
Məsələn, Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinlə görüşərkən mən dedim ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağa
müstəqillik istəyir. Lakin biz buna razılıq verə bilmərik. O da dedi ki, əlbəttə, vermək olmaz. Rusiya da Dağlıq
Qarabağa müstəqillik verilməsinə razı ola bilməz.
Bu nailiyyətlər hələ nəticə verməsə də, münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində atdığımız
addımlardır və onun müsbət nəticələridir. Biz bu yolla gedirik və bu yolla da gedəcəyik.
Üç ilə yaxındır ki, atəş yoxdur. Mən bilirəm, kəlbəcərlilər də, işğal olunmuş, əhalisi zorla çıxarılmış
bütün başqa rayonlardan didərgin düşmüş soydaşlarımız – bacılarımız, qardaşlarımız da ağır, çətin vəziyyətdə
yaşayırlar. Burada çıxış edən bacım dedi ki, mən kənd adamıyam, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmuşam, indi
yaşadığım doqquzuncu mərtəbədə heç bir iş görə bilmərəm. Doğrudur, əkib-biçə bilməz, – mən bunu belə başa
düşürəm. Mən bu fikirdəyəm.
Yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızın ağır vəziyyətdə yaşaması gecə-gündüz bizim
hamımızı incidir. Bilin ki, bu, mənim ən böyük dərdimdir. Əgər mən gecə saat 3-dək Fransanın xarici işlər
naziri ilə danışmışamsa, bu danışıqların təsiri nəticəsində ondan sonra iki saat yata bilməmişəm. Ancaq eyni
zamanda, inanın ki, nə mümkündürsə onu edirik və edəcəyik. Bütün son danışıqlarımız məndə çox böyük ümid
yaradır ki, bizim tutduğumuz sülh yolu məsələnin həllində müsbət nəticələr verəcəkdir. Hətta Fransada da,
başqa yerlərdə də belə fikirlər eşidirəm ki, 1997-ci ildə bu məsələ tamamilə həll olunacaqdır. Minsk qrupunun
həmsədrləri bu fikirləri söyləyirlər. Əlbəttə, biz istəyirik ki, məsələ bu gün, sabah həll olunsun. Ancaq 1997-ci
ildə biz bu məsələni həll edə bilsək bu, bizim üçün böyük nailiyyət olacaqdır.
Eyni zamanda bunun üçün hərə öz səyini göstərməlidir. Yəni yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
adamlar daim vətənpərvərlik hissləri ilə yaşamalıdırlar. Vətəni bu ağır vəziyyətdən xilas etmək üçün gərək hərə
öz payını versin, səy göstərsin, nəyə qadirdirsə onu etsin: oturub gözləməsin ki, Azərbaycanın prezidenti var, o
bizim torpaqlan azad edəcək, biz də öz yerimizə-yurdumuza qayıdacağıq. Mən öz vəzifəmi və məsuliyyətimi
bilirəm. Bilirəm ki, xalq qarşısında, sizin qarşınızda böyük öhdəlik götürmüşəm və böyük məsuliyyət daşıyıram.
İndi həyatımın yeganə məqsədi bu vəzifəni yerinə yetirmək, bu məqsədə çatmaq, xalqımızı bu vəziyyətdən
çıxarmaqdan ibarətdir. Amma bu, tək bir adamın işi deyil. Hərə öz yerində, hərə öz işi ilə bizim bu ümumi
işimizi irəliyə aparmağa çalışmalıdır. Ona görə də bizim cəmiyyətdə yaranmış ictimai-siyasi sabitlik, milli birlik
hissləri bundan sonra daha da möhkəmlənməlidir. Təxribatçılara, bizim bu işimizə maneçilik törədən adamların
hərəkətlərinə yol verilməməlidir, belə cinayətkarların qarşısı alınmalıdır.
Burada siz Surət Hüseynov haqqında dediniz. Görürsünüz, nə qədər böyük cinayətlər etmişdir. Mən heç
bilmirdim ki, o, Kəlbəcərdə də cinayətlər etmişdir. Mən bunu bilmirdim. Siz bunu indi açıb deyirsiniz. Ancaq
sonra, 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsini başlayan günahkarlardan biri o idi. Azərbaycanı
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dağıdırdılar, parçalayırdılar. Çünki Surət Hüseynov, Rəhim Qazıyev, Xalq Cəbhəsindən bir başqası prezident
olmaq istəyirdilər. Ermənistan gəlib bizim torpaqları işğal edib, torpağımız əldən gedib, burada da hərə vəzifə
üstündə dava aparır.
Biz o vaxt bunları müəyyən qədər dayandırdıq. Ancaq gördünüz ki, o, həmin çirkin niyyətlərini 1994-cü
ilin oktyabr ayında həyata keçirmək üçün dövlət çevrilişinə cəhd göstərdi. Burada nə qədər gizli silahlı dəstələr,
silahlar saxlayırdı, – onlar hamısı aşkar edildi. Qaçdı, gizləndi. Biri dedi ki, nə bilim, Surəti orada Rusiyanın
hansısa böyük bir adamı gizlədir. Biri dedi o gizlədir, bu müdafiə edir. Burada da ayrı-ayrı cinayətkar adamlar
deyirdilər ki, Surət bu gün gələcək, sabah gələcək. Bəli, gəldi. Televiziyadan gördünüz ki, necə gəldi. Onlar
bunun başqa cür gəlməyini gözləyirdilər. Amma bu, gəldi. Onu biz gətirdik.
Azərbaycana xəyanət edib, respublikamızdan qaçıb başqa ölkələrdə, şəhərlərdə Azərbaycanın əleyhinə iş
görən adamların hamısının aqibəti Surətin aqibətidir. Onların hamısı yaxalanacaqdır, gələcəkdir. Onların hamısı
xalq qarşısında cavab verəcəkdir. Ona görə də gərək insanlar bunlardan da özləri üçün nəticə çıxarsınlar. Gərək
insanlar nəticə çıxarsınlar, bilsinlər ki, bu yolların heç birisi uğurlu ola bilməz.
Öz torpağında, vətənində xalqına, millətinə sədaqətlə, namusla, şərəflə xidmət et, müstəqil dövlətini
möhkəmlətməyə çalış, milli həmrəylik yarat, dövlətlə, hökumətlə, xalqla əlbir ol. Beləliklə, hər bir vətəndaş
cəmiyyətimizdə özünə layiq yer tuta bilər – özünə layiq, özündən beş mərtəbə yuxarı yox. Eyni zamanda
millətimiz, ölkəmiz, müstəqil dövlətimiz də günü-gündən möhkəmlənə bilər.
Mən əminəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi gündən-günə möhkəmlənəcəkdir. Azərbaycanın
müstəqil siyasət aparması artıq dünyada ölkəmizə böyük hörmət qazandırmışdır. Biz dövlət müstəqilliyimizi
qoruyuruq, saxlayırıq. Heç bir başqa dövlətin müstəqilliyimizə zərər vuran bir hərəkət etməsinə yol vermirik və
bundan sonra da yol verməyəcəyik. Ölkəmizin daxilində sabitliyi pozan adamların hamısının qarşısını almışıq
və bundan sonra da alacağıq. Gedib Azərbaycandan kənarda respublikamıza qarşı terror etmək, ayrı-ayrı
adamlara, o cümlədən Azərbaycan prezidentinə təxribat etmək istəyən adamların hamısının qarşısını alacağıq,
arxayın olun.
İndi Azərbaycanda güclü dövlət var. İndi Azərbaycanda çox gözəl ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır.
İqtisadiyyat günü-gündən inkişaf edir. Rüb başa çatdı. Bilin, builki dövlət büdcəmiz keçən ilin noyabr ayında
təsdiq edildi. Amma keçmiş Sovetlər ittifaqına mənsub olmuş bir neçə başqa respublikada büdcə indiyədək
təsdiq olunmayıb. Büdcəmiz birinci rübdə yerinə yetirilibdir. Ancaq başqa respublikalarda birinci rübdə
büdcənin heç 50 faizi də yerinə yetirilməyibdir. İqtisadiyyatımızda xırda-xırda dirçəliş də vardır. İqtisadi
islahatlar aparırıq, özəlləşdirmə gedir, torpaq islahatını aparacağıq. Bizim yolumuz bu yoldur, bu yolla gedirik
və bu yol da respublikamıza, xalqımıza yaxşı həyat gətirəcəkdir. Mən buna əminəm.
Ona görə də daxili sabitlik bundan sonra da qorunub saxlanmalıdır. Hər bir vətəndaş Azərbaycanın
qayda- qanunlarına riayət etməlidir. Xarici ölkələrdə olan düşmənlərimiz artıq bilirlər ki, onların bu hərəkətləri
əhəmiyyətsizdir. Kim gəlib təslim olarsa, bəlkə o, öz cəzasını yüngülləşdirər. Kim gəlib təslim olmasa, biz
onları Surət kimi tutub, dartıb gətirəcəyik. Buna arxayın olun, hamısı buraya gələcəkdir.
Bizim üçün indi bunların hamısından da üstün vəzifə işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etməkdir.
Bunlara da nail olmaqdan ötrü bizim ordumuz gündən-günə güclənməlidir, ordumuz hər bir hadisənin
qarşısını ala bilməyə qadir olmalıdır. Mən bu gün bir də bəyan edirəm ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasının tərəfdarıyıq. Mən bunu Kiyevdə də, Parisdə də, Moskvada da bəyan etdim, bu gün burada da bəyan
edirəm. Ancaq eyni zamanda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, ərazi bütövlüyünü bərpa etmək,
sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək üçün bizim güclü ordumuz olmalıdır. Ordu güclənməlidir, xalqımız
orduya yardım etməlidir. Gənclər gedib orduda sədaqətlə xidmət etməlidirlər, hərə öz vətəndaşlıq borcunu,
orduda xidmət etmək borcunu verməlidir. Ordunun güclənməsi, inkişaf etməsi Azərbaycan dövlətinin
müstəqilliyinin əsas zəmanəti, əsas təminatıdır.
Əziz dostlar, əziz bacılar-qardaşlar, bu gün, bu hüzn, xatirə günü eyni zamanda qarşımızda duran
vəzifələrin bir daha yenidən müzakirə edilməsi ilə bağlı oldu. Hesab edirəm ki, bu da təbiidir. Çünki biz bir
tərəfdən keçmişi qiymətləndirməli və baş vermiş hadisələr barədə öz dərdimizi, qəmimizi bildirməliyik, amma
eyni zamanda gələcəyə baxmalı, nikbin olmalı, xalqımızı yaşatmalı, millətimizi, dövlətimizi inkişaf
etdirməliyik.
Mən sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Vətən yolunda şəhid olanlara, Kəlbəcərin müdafiəsi yolunda
şəhid olanlara Allahdan bir daha rəhmət diləyirəm. Sizə dözümlülük, dəyanət diləyirəm. Əmin olun ki, biz
sizinlə birlikdə qarşımızda duran məqsədlərə nail olacağıq. Çox sağ olun.
***
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EHSAN MƏRASİMİNDƏN SONRA KƏLBƏCƏRLİLƏRƏ MÜRACİƏTİ
Mən çox məmnunam ki, sizinlə görüşdüm. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Siz sağ olasınız, möhkəm
olasınız və əmin olun ki, Kəlbəcər də azad olacaq, Kəlbəcərə də qayıdacağıq, orada da sizinlə belə oturub
yemək yeyəcəyik. Arxayın olun. Sağ olun, salamat qalın.

194

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

XƏZƏRİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA “QARABAĞ” PERSPEKTİVLİ
STRUKTURUNUN MÜŞTƏRƏK İŞLƏNMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR 1995-ci İLİN
NOYABRINDA ARDNŞ-lə BİR SIRA TRANSMİLLİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA
İMZALANMIŞ MÜQAVİLƏNİ HƏYATA KEÇİRƏN "XƏZƏR" BEYNƏLXALQ
NEFT ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏR HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN SÖZÜ
Prezident Sarayı
5 aprel 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Qarabağ" neft yatağının müştərək işlənməsi ilə əlaqədar
1995-ci ilin noyabrında imzalanmış neft müqaviləsinin həyata keçirilməsi barədə sizin gördüyünüz işlərlə tanış
olmaq üçün sizi bu gün buraya dəvət etmişəm. Bu, bizim, yeni Azərbaycan Respublikasının dünyanın trans milli
şirkətləri ilə imzaladığı ikinci böyük müqavilədir.
Bildiyiniz kimi, bu müqaviləni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ABŞ-ın "Pennzoyl", Rusiyanın "LUKoyl"
şirkətləri, İtaliyanın "Acip" və "LUKAcip" birgə şirkəti ilə imzalamışdır. Müqavilə imzalanandan sonra
Azərbaycan parlamenti tərəfindən təsdiq edilibdir. Müqavilənin qüvvəyə mindiyi gündən bir ildən çox vaxt
keçibdir. Güman edirəm, siz özünüz də bu müddətdə görülən işləri müzakirə etmisiniz, onlara yekun
vurmusunuz. Mənə verilən məlumatlara görə, siz bu gün də toplaşıb müzakirələr aparmısınız. İstərdim ki, siz bu
barədə qısa məlumat verəsiniz.
Belə görüşlər, iş üslubu artıq müəyyən ənənəyə çevrilibdir. 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış ilk
müqavilə ilə əlaqədar yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərləri ilə mən bir neçə dəfə
görüşmüşəm. Onlar gördükləri işlər barədə mənə məlumatlar, hesabatlar veriblər. Bu gün "Xəzər" Beynəlxalq
Neft Şirkətinin rəhbər heyəti buraya toplaşmışdır. Sizin şirkətin rəhbər heyəti var, bunu siz özünüz müəyyən
etmisiniz. Güman edirəm ki, ilk məlumatı bu beynəlxalq şirkətin prezidenti verəcəkdir.
YEKUN SÖZÜ
Mən sizin məlumatınızı çox böyük maraqla, həvəslə dinlədim. Mən belə bir məlumatı çoxdan dinləmək
istəyirdim. Qeyd etdiyim kimi, "Qarabağ" neft yatağının işlənməsi ilə əlaqədar müqavilə 1995-ci ilin
noyabrında imzalanıbdır. Sizi də, bizi də maraqlandıran məsələ bu müqavilədə imzalanandan sonra görülən
işlər, bu işlərin sürəti və nəticələridir. Ona görə də belə müzakirəyə, görüşə ehtiyac var idi. Bu məsələ ilə
əlaqədar mən öz arzumu həm "LUKoyl", həm də "Pennzoyl" şirkətlərinin rəhbərlərinə bildirmişdim, "Xəzər"
Beynəlxalq Neft Şirkətinin rəhbər heyətinin burada, Bakıda toplanıb görülən işləri müzakirə etməsi və bunlara
yekun vurmağımız çox əhəmiyyətli bir haldır.
Sizin verdiyiniz məlumatlar onu göstərir ki, müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir. İndiyə qədər
gördüyünüz işlər, qarşıda nəzərdə tutduğunuz planlar onu göstərir ki, müqavilə üzrə müəyyən edilmiş proqram
artıq əməli surətdə həyata keçirilir. Mən qeyd etdim, müqavilənin imzalanmasından bir ildən çox vaxt keçir.
Müqavilənin Azərbaycan parlamenti tərəfindən təsdiq olunmasından və qüvvəyə minməsindən də bir ildən çox
vaxt keçir. Əlbəttə, biz istəyirik ki, bu müddətdə daha da çox iş görülmüş olsun. Hesab edirəm ki, görülən işləri
müsbət qiymətləndirmək lazımdır.
Sizin verdiyiniz məlumatdan aydın oldu ki, 1996-cı il əsasən təşkilati məsələlərin həllinə həsr edilibdir.
Məsələn, siz dediniz ki, 1996-cı ilin may, yaxud iyun ayında "Xəzər" Beynəlxalq Neft Şirkətini bizim Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyatdan keçirmisiniz. Mən hesab edirəm ki, bunu ondan da tez etmək olardı. Yaxud, siz
1996- cı ilin sentyabrında "Xəzər" Beynəlxalq Neft Şirkətinin toplantısını keçirib, bu məsələni müzakirə
etmisiniz. Hesab edirəm ki, bu da gecdir.
Siz dediniz ki, kəşfiyyat quyusunun qazılmasının yerini 1997-ci ilin fevralında müəyyən etmisiniz. Mən
belə hesab etdim ki, sizdə qazma qurğusu yoxdur. Bu, bizim ikinci müqaviləmizdir. Bizim beş müqaviləmiz
vardır. Əgər bu müqavilənin həyata keçirilməsi iki qurğu ilə olsa, hələ ki, bir qazma qurğumuz vardır, – onda nə
qədər gec vaxt keçəcəkdir.
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Ceyms A. Tilli: Əslində bu problemlərin hamısı qazma qurğusu ilə əlaqədar meydana çıxır. Plana görə
iyun- iyulda biz artıq qazma işlərinə başlaya bilərdik. Ancaq Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və Şimali Abşeron
Şirkəti qazma qurğusu ilə işləmək üçün növbədə bizdən əvvəldirlər.
Biz birinci quyunun qazılmasını başa çatdıracağıq, sonra testlər keçirəcəyik və ikinci quyunun yerini
müəyyən edəcəyik.
Heydər Əliyev: Bu, bizim üçün mühüm bir məsələdir. Əgər siz bu barədə ciddi düşünmürsünüzsə, biz
ciddi düşünməliyik. Amma siz də düşünməlisiniz. Çünki bütün quyular təkcə "Dədə Qorqud" yarımdamla və
"Şelf-5" qazma qurğularının hesabına qazıla bilməz. "Şelf-5" qurğusu nə vaxt hazır olacaqdır?
Natiq Əliyev: 1996-cı ilin oktyabrında hazır olacaqdır.
Heydər Əliyev: Onda bizim bütün bu işlərimiz gecikəcəkdir ki.
Natiq Əliyev: Cənab Prezident, biz əvvəlcə tutduğumuz plana görə, "Dədə Qorqud", "Azəri", "Çıraq"
yataqlarında qazma işlərini qurtarandan sonra, – bu il üç quyu qazılacaqdır, – avqustda "Əşrəfi", "Dan ulduzu"
yataqlarına keçiriləcək və yenidən "Azəri" və "Çıraq" yataqlarına qayıdacaqdır. Biz işi elə planlaşdırmışıq ki,
"Şelf-5" 1998-ci ilin oktyabrında bərpa edildikdən sonra gəlib "Şahdəniz"də işləyəcəkdir.
Cənab Prezident, Siz düz deyirsiniz, hazırda iki qazma qurğusu bu gün bizim üçün azdır. Biz fikirləşirik
ki, "Elf Agiten" və "Total" şirkətləri ilə müqavilə bağlandıqdan sonra daha bir qazma qurğusunu bərpa
etməliyik. Bu barədə söhbətlər gedir.
Heydər Əliyev: Siz çox gec fikirləşirsiniz. Mən hesab edirəm ki, sən burada günahkarsan. Sən bizim neft
şirkətinin prezidentisən, gərək sən bu barədə təkliflərini verəsən. Milyonlarla dollar ora-bura xərclənir. Bir, iki,
üç qurğunu təcili bərpa etməyə, yaxud da başqa yerdən alıb gətirməyə müəyyən qədər vəsait lazımdır, vəsait də
bunlarda vardır. İndi biz bu qədər müqavilə imzalamışıq, gözləyək ki, "Dədə Qorqud" burada qazsın, sonra
keçib orda, bundan başqa yerdə qazsın? Onda biz işimizi 15-20 il uzadacağıq? Sən burada günahkarsan. Gərək
sən gəlib bu barədə deyəydin. Mən bu məsələni indi özüm üçün aşkar edirəm. Bunlar bağışlasınlar, tək bunlar
yox, ümumiyyətlə, birinci müqavilə ilə bağlı neft şirkətləri və başqaları, görünür, bu məsələlər barədə lazımi
səviyyədə düşünə bilmirlər. Sənin borcun, vəzifən o idi ki, bu məsələni bizim qarşımızda qaldırasan. Şübhəsiz
ki, biz də bunun həll edilməsi yollarını axtarıb tapa bilərdik. Sən bunun yollarını da təklif edə bilərdin. Ona görə
də mən bu işdən narazıyam.
Mən bu məsələni respublikanın Baş naziri Artur Rasizadəyə tapşırıram. Biz beş müqavilə imzalamışıq.
Həmin müqavilələrin hamısının icra edilməsi, həyata keçirilməsi bu qazma qurğuları ilə bağlıdır. Biz bundan
sonra da bir neçə müqavilə imzalayacağıq. Belə təkliflər, layihələr vardır. Ona görə də bu müqavilələrin həyata
keçirilməsi proqramı və onların həyata keçirilməsi üçün lazım olan vasitələrin vaxtında hazırlanması lazımdır.
Təkcə qazma qurğusu deyil. Başqa texniki vasitələr də lazımdır. Ona görə də mən Baş nazir Artur Rasizadəyə
tapşırıram: Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, "Xəzər" Beynəlxalq Neft Şirkətinin – "Şahdəniz",
"Dan ulduzu", – "Əşrəfi", "Lənkərandəniz və "Talışdəniz" müqavilələri ilə əlaqədar yaradılmış konsorsiumların
rəhbərlərini sən dəvət etməlisən və onlarla birgə proqram tərtib etməlisiniz. Bu qazma işlərinin və ümumiyyətlə,
həmin layihələrin həyata keçirilməsi üçün lazımi texniki vasitələrin haradan, nə cür, hansı vaxtlarda alınıb
gətirilməsi, quraşdırılması, yaradılması proqramını müəyyən etməlisiniz.
Bizdə bu "Şelf-5"dən savayı başqa qazma qurğuları vardır, yoxsa yox?
Natiq Əliyev: Bəli vardır.
Heydər Əliyev: Bərpa edib onlardan istifadə etmək olar?
Natiq Əliyev: Bəzilərindən istifadə etmək olar. Ancaq bunlara hər qurğu yaramır.
Heydər Əliyev: Mən yarayan qurğuları soruşuram.
Natiq Əliyev: Bəli "Şelf-3" də bu iş üçün yarayır. Qalanlarının üzərində isə işləyirik.
Heydər Əliyev: İşləyirsiniz, amma çox gec işləyirsiniz.
Natiq Əliyev: Bunun üçün xeyli vəsait lazımdır. Şirkətlər hələlik bu işə getmirlər. Onlar qazma
qurğusunun ardıcıllıqla işləməsinə tərəfdardırlar.
Heydər Əliyev: Necə getmirlər, əgər onlar burada iş görmək istəyirlərsə, bunu etməlidirlər.
Natiq Əliyev: Cənab Prezident, biz bunların hamısını hesablamışıq. Mövcud iki qazma qurğusu hələlik
bu işlər üçün bəs edir.
Heydər Əliyev: Axı necə bəs edir? Bunlar qazma aparmalıdırlar, amma gözləyirlər ki, ona iyun ayında
qazma qurğusu versinlər, əgər qurğunu buna versələr, onda başqa yerdə iş dayanacaq. Həm də bu şirkət artıq
qazmanın yerini müəyyən edib.
Natiq Əliyev: Cənab Prezident, onlar qazmanın yerini müəyyən ediblər, amma bu qazma seysmik
işlərdən sonra aparılacaqdır. Məsələn, biz bir yerdə qazma işləri görmək istəyirdik, amma seysmik vəziyyətə
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görə onun yerini dəyişdik. Məsələ belədir ki, quyunu qazmaq, onu yenidən öyrənmək lazımdır. Sonra ikinci
quyunun qazılmasına başlanmalıdır.
Heydər Əliyev: Mən sənin bu fikirlərinlə razı deyiləm. Çünki "Xəzər" Beynəlxalq Neft Şirkətinin
prezidenti deyir ki, birinci quyu 60 günə qazılacaqdır. Ondan sonra 9 ay gözləyəcəkdir ki, ikinci quyunu qazsın.
Niyə gözləyəcəkdir? Demək, qazma qurğusu yoxdur. Əgər qazma qurğusu olsaydı, ikinci quyunu da qazar. Mən
onun verdiyi məlumatı deyirəm.
Sən düz demirsən. Biz buna vaxt itirməyəcəyik. Artıq Baş nazirə bu barədə tapşırıq verdim. Baş nazir
bütün bu müqavilələrin icrası ilə məşğul olan şirkətlərin rəhbərləri ilə danışar. Lazımi tədbirlər görmək, işləri
sürətləndirmək lazımdır. Yenə də deyirəm, gəlib respublikamızla müqavilə imzalayan şirkət buraya sərmayə
qoyur və bu sərmayənin də tezliklə nəticəsini almaq istəyir. Azərbaycan Respublikası da bu müqavilələri
imzalayarkən bunların əməli nəticəsini almaq istəyir. Bunların əməli nəticəsinin alınması üçün də işlər sürətlə
getməlidir.
Məsələn, cənab prezident Tilli məlumat verdi ki, 2001-ci ildə artıq neft hasil edəcəkdir. Doğrudurmu?
Ceyms A. Tilli: Bəli.
Heydər Əliyev: Amma bu cür işləsəniz, 2001-ci ildə neft ala bilməyəcəksiniz. 2001-ci ilə nə qalıb? 1997ci il yarıya çatdı. 1998, 1999, 2000, 2001-ci il. Bir şey qalmayıbdır.
Mən bir daha deyirəm, işləri sürətləndirmək lazımdır. İndiyədək görülən işlərə yüksək qiymət verirəm.
"Qarabağ" neft yatağının müştərək işlənməsi ilə əlaqədar respublikamızla əməkdaşlığa qoşulmuş və artıq
bizimlə birlikdə işləyən şirkətlərə təşəkkürümü bildirirəm. Amma eyni zamanda, bundan sonra işlərin daha da
sürətlə aparılmasını arzu edirəm.
Bir daha qeyd edirəm, 1996-cı il sizin üçün əsasən təşkilati işlərə həsr olunub. Artıq təşkilati işlərin
hamısı görülübdür. Ona görə də 1997-1998-ci illərdə əməli nəticələr almaq lazımdır.
Sizin burada gördüyünüz işlərə Azərbaycan Respublikası mütəxəssislərinin və işçi qüvvəsinin cəlb
olunması haqqında dediyiniz rəqəmlər müsbət fikir doğurur. Bu fikri mən bir daha təsdiqləyirəm ki, bu
müqavilələrin icrasında xarici ölkələrin şirkətlərindən gələn yüksək səviyyəli mütəxəssislər və menecerlərdən,
yaxud başqa işçilərdən əlavə, qalan bütün işlərin hamısına Azərbaycanın vətəndaşları cəlb olunmalıdır. Siz
dediniz ki, bu işlərdə çalışanların 79 faizi Azərbaycan vətəndaşlarıdır, düzdürmü?
Ceyms A. Tilli: Bəli.
Heydər Əliyev: Bu 79 faiz yaxşıdır, amma 85 faiz olsa daha yaxşıdır.
Mən bəzən eşidirəm ki, guya bu şirkətlər xarici ölkələrdən hətta ayrı-ayrı fəhlələr də gətirmək istəyirlər.
Mən əvvəlcədən xəbərdarlıq edirəm və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərinə göstəriş verirəm, nəzarət
etsin ki, biz bunlarla razı ola bilmərik. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın neftçiləri çox yüksək ixtisasa malikdirlər.
Neft sahəsində Azərbaycanın çox dəyərli alimləri, mühəndisləri, yüksək ixtisaslı fəhlələri vardır. Bunlar hamısı
mövcuddur. Neft müqavilələri imzaladığımız yataqların hamısını Azərbaycanın mütəxəssisləri, alimləri kəşf
ediblər. Azərbaycan artıq 50 ildən çoxdur ki, dənizin dərin yerlərindən neft hasil edir. Azərbaycanın neftçiləri
nəinki öz ölkəmizdə, vaxtilə gedib Vyetnamda da dənizdə neft çıxarmaqla məşğul olublar. Bilirsiniz,
Vyetnamın cənubunda dənizdə Vunqtau deyilən bir yer vardır. Orada neftin kəşf olunmasına və çıxarılmasına
ilk dəfə Azərbaycan neftçiləri başlayıblar. Mən 1983-cü ildə Vyetnama, Azərbaycan neftçilərinin işlədiyi həmin
yerə də getmişəm və bunları görmüşəm. İndi Vyetnam oradan çox böyük miqdarda neft hasil edir.
Azərbaycan neftçiləri Kubada da, Hindistanda da, Rumıniyada da neft axtarmaqla çox məşğul olublar.
Ona görə də Azərbaycan neftçiləri çox yüksək ixtisasa malik olan neftçilərdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın
həm mühəndisləri, həm də texnikləri, fəhlələri bu işlərə geniş cəlb olunmalıdırlar.
Məsələn, "Dədə Qorqud" yarımdalma qazma qurğusunu ziyarət edəndə gördüm ki, orada Qərb
ölkələrindən gəlmiş yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə Azərbaycan Respublikasının yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri
bir yerdə işləyirlər və çox da yaxşı işləyirlər. Ona görə də rica edirəm ki, mənim bu fikrimi bütün gələcək
işlərdə, ştatların təşkil olunmasında da nəzərə alasınız. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə və onun prezidentinə
tapşırıram ki, bu məsələlərə bizim tərəfimizdən nəzarəti təmin etsin.
Biz imzaladığımız bu müqavilələrin hamısının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün çalışırıq və
bundan sonra da çalışacağıq, mən məmnunam, – Siz bəyan etdiniz, – burada Sizin işiniz üçün yaranmış
şəraitdən razısınız. Biz xaricdən gələn şirkətlər, mütəxəssislər üçün bundan sonra da yaxşı şərait yaratmaqdan
ötrü lazımi tədbirlər görəcəyik.
Dünyanın böyük neft şirkətləri ilə bizim əməkdaşlığımız uzunmüddətli xarakter daşıyır. İmzaladığımız
müqavilələrin hamısının müddəti 30 ildir. Amma güman edirəm ki, iş nəticə verəndən sonra 30 ilin üstünə daha
da çox illər gələcəkdir.
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Cənab prezident Tilli, əgər hesab edirsiniz ki, 30 ildən sonra Sizin 82 yaşınız olacaqdır, mənim yaşım
100- dən çox olacaqdır. Amma elə işləməliyik ki, bizdən sonra gələnlər bizdən də yaxşı işləsinlər. Biz burada
Azərbaycan üçün və gəlib respublikamızda iş görməyə başlamış dünyanın iri neft şirkətləri üçün böyük və yaxşı
gələcəyi olan yol açırıq. Bu, bizim şərəfli vəzifəmizdir ki, biz bu yolu açırıq. Yəni biz ilk yol açanlarıq. Amma
bu yolu elə açmalıyıq ki, bizdən sonra gələnlər çətinlik çəkməsinlər, bu yolla rahatlıqla getsinlər.
İndi bu işlərin hamısının təməli, əsası qoyulur. Biz çalışmalıyıq ki, bu təməl, əsas, bünövrə möhkəm
olsun. Onda gələcək işlər də etibarlı olacaqdır. Mən əminəm ki, biz belə əməkdaşlıq edə biləcəyik.
Mən arzu edirəm ki, 1997-ci ildə nəzərdə tutduğunuz proqramı vaxtında yerinə yetirə biləsiniz, 1998-ci il
üçün olan proqramın üzərində işləyəsiniz ki, o proqramı daha da genişləndirərsiniz və burada Sizin bəyan
etdiyiniz kimi, 2001-ci ildə bu şirkət ilk neft hasil edə bilsin. Mən bu ümidlərlə də sizin hamınıza cansağlığı və
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANDA RUSİYA FEDERASİYASININ MƏDƏNİYYƏT GÜNLƏRİNDƏ
VAXTANQOV ADINA MOSKVA AKADEMİK TEATRININ
SƏMƏD VURĞUN ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RUS DRAM TEATRINDA
D. KİLTİNİN "ƏZİZ YALANÇI" TAMAŞASI QURTARDIQDAN SONRA
MOSKVALI QONAQLARLA SÖHBƏTDƏN
5 aprel 1997-ci il
Mən şadam ki, bizdə Rusiya mədəniyyəti günləri keçirilir. Həqiqətən, 25 il əvvəl burada ilk dəfə olaraq
geniş miqyasda Rusiya mədəniyyəti günləri keçirildi və bu tədbir çox yadda qalan tədbir oldu. Sonrakı illərdə də
teatrların, konsert qruplarının, ayrı-ayrı kollektivlərin Azərbaycanda vaxtaşırı qastrolları olmuş, kino festivalları
keçirilmişdir. Amma 1989-1990-cı illərdən başlayaraq əlaqələrimiz zəiflədi. Son iki-üç ildə biz bu əlaqələri
bərpa etməyə, canlandırmağa və itirilmiş nə varsa, onların yerini doldurmağa çalışırıq. Bizə elə gəlir ki, bunu
etmək mümkün olacaqdır.
Sabah mədəniyyət günləri başa çatır, yekun konserti olacaq. Buraya gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Bu günlərdə təkcə Bakıda deyil, Rusiya incəsənət xadimlərinin getdikləri bütün şəhərlərdə hər şey əla
keçmişdir. Bu da sübut edir ki, əlaqələrimizi kəsmək olmaz. Münasibətlərimizin müəyyən dərəcədə zəiflədiyi
ötən bu illərdə rus və Azərbaycan xalqları arasında uzun illərdən, onilliklərdən və əsrlərdən bəri adamlarda
yaranmış dostluq və hörmət hisslərini məhv etmək olmaz. Azərbaycanlılarda bu hisslər Rusiyaya, rus xalqına,
rus adamına xoş, dostluq, qardaşlıq münasibətləridir.
Bugünkü tamaşa iki aktyorun qavrayış üçün heç də asan olmayan bir tamaşasıdır bu, qeyri-adi tamaşadır.
Bir fikir verəydiniz, salondakılar necə diqqətlə tamaşa edir və sizi necə səmimi qarşılayırdılar. Bu da təbiidir.
Bu alqışlar sizin şəxsiyyətinizə aiddir. Sizinlə, belə görkəmli incəsənət ustaları ilə görüş böyük fərəhdir. Sizi
teatrdan, kinodan tanıyırlar. Sizi bir il deyil, on illərdir sevirlər. Bu təbiidir. Belə görüş sizin şəxsiyyətinizə,
istedad və sənətinizə dəlalət edir. Lakin bununla yanaşı, bu alqışlar rus mədəniyyətinə, Rusiyaya da
ünvanlanmışdır. Çox sağ olun.
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YAPONİYANIN AZƏRBAYCANDA YENİ TƏYİN OLUNMUŞ FÖVQƏLADƏ VƏ
SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİNİN ETİMADNAMƏSİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
6 aprel 1997-ci il
Yaponiya ilə diplomatik əlaqələrimiz yaranandan sonra ölkələrimiz arasında iqtisadiyyat sahəsində xeyli
nailiyyət əldə edilmişdir. Yaponiya nümayəndələri və şirkətləri Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin inkişafına
xüsusi maraq göstərir və bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün böyük imkanlar vardır. Dünyanın böyük və
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərindən olan Yaponiyanın Qafqaza, xüsusən Azərbaycana olan marağı bizi
çox sevindirir. Son illərdə Yaponiyanın bir neçə nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlişi, ölkəmizin müvafiq
orqanları ilə danışıqlar aparması, mənimlə keçirilən şəxsi görüşləri ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin
inkişaf etməsi üçün əsas yaratmışdır. İndiyədək aparılan görüşlər və danışıqlar onu göstərir ki, bizim iqtisadi
əlaqələri inkişaf etdirmək üçün böyük imkanlarımız vardır. Yaponiyanın böyük "İtoçu" şirkəti Azərbaycanın
neft və qaz yataqlarının müştərək istifadə olunması üçün yaradılmış iki beynəlxalq konsorsiumun üzvüdür. Bu
şirkətlə yaranmış iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın iqtisadiyyatının başqa sahələrinə və Yaponiyanın digər
şirkətlərinə də yayıla bilər.
Ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etməsinin böyük perspektivləri göz qabağındadır. Bu
perspektivlərin gerçəkləşdirilməsi həm Yaponiya, həm də Azərbaycan üçün faydalıdır.
Cənab səfir, ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Siz Azərbaycanda bu vəzifəyə başlayarkən bütün bu
məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayacaq və Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsinə xüsusi
diqqət verəcəksiniz. Əmin ola bilərsiniz ki, Sizə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri kimi burada öz
fəaliyyətinizi həyata keçirmək üçün bütün imkanlar yaradılacaq, o cümlədən Azərbaycanın hökuməti və
müvafiq orqanları səfirliklə sıx əməkdaşlıq edəcəklər.
Sizi bir daha təbrik edirəm, işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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YAPONİYANIN İŞGÜZAR DAİRƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
7 aprel 1997-ci il
Hörmətli cənablar və xanımlar!
Mən sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayır və Yaponiyadan Azərbaycana geniş tərkibdə nümayəndə
heyətinin gəlməsi münasibətilə məmnun olduğumu bildirirəm.
Bir neçə dəqiqə bundan öncə biz Yaponiyanın Azərbaycana təyin olunmuş yeni səfiri ilə görüşdük və
mən səfirin etimadnaməsini qəbul etdim. Bilirsiniz ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra, 1992-ci ildə yaranıbdır. Biz Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini dərhal tanıdığına görə Yaponiya hökumətinə minnətdarıq və ötən illərdə Yaponiya ilə
Azərbaycan arasında yaranmış əlaqələri də müsbət qiymətləndiririk.
Mən məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, son illərdə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin
genişlənməsi sahəsində həm Yaponiya, həm də Azərbaycan tərəfindən ciddi addımlar atılmışdır. Biz belə hesab
edirik ki, görülən bu işlər nəticəsində Yaponiyada Azərbaycan haqqında, respublikamızın iqtisadi vəziyyəti və
imkanları haqqında ətraflı təəssürat və dolğun fikir yaranıbdır. Ona görə də mən belə düşünürəm ki, YaponiyaAzərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsinin artıq yeni mərhələsi başlayıbdır. Biz öz tərəfimizdən Yaponiya ilə
əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət veririk. Yaponiyanı dünyanın böyük, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərindən
biri kimi tanıyırıq. İkinci dünya müharibəsindən sonra Yaponiyanın iqtisadiyyatda əldə etdiyi yüksək
nailiyyətlər bütün dünyanı heyran etdiyi kimi, Azərbaycanı da heyran edibdir. Ona görə də Yaponiya ilə
əməkdaşlıq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Mən qeyd etdim, bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, son illərdə, xüsusən 1995-ci ilin ikinci yarısında –
1996- cı ildə Yaponiyadan Azərbaycana bir çox nümayəndə heyətləri gəlibdir. Bir neçə şirkətin nümayəndələri
Azərbaycanın həm dövlət strukturları, həm də ayrı-ayrı müəssisələri, sənaye birlikləri ilə danışıqlar aparıblar və
bu danışıqlar indi də davam edir. Bunların əməli nəticəsi olaraq Yaponiyanın böyük şirkətlərindən biri – "İtoçu"
şirkəti Azərbaycanın neft yataqlarının müştərək işləməsi ilə əlaqədar yaradılmış iki beynəlxalq konsorsiumun
üzvüdür. "İtoçu" şirkəti neft sənayesi ilə yanaşı, Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sahələrinə də maraq
göstərmişdir. Bundan əlavə, "Niçiment" şirkəti bizim kimya kompleksi ilə uzun müddət danışıqlar aparır.
"Mitsui", "Mitsubisi" şirkətlərinin nümayəndələri də Azərbaycanda olublar və bizimlə danışıqlar aparıblar.
Biz burada Yaponiyanın həm Ticarət Nazirliyinin, Ticarət Palatasının, həm də Xarici İşlər Nazirliyinin,
xarici ticarətlə əlaqədar sahələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşük. Bizə məlumat verilmişdir ki, Yaponiya
şirkətinin Azərbaycanda işləməsi üçün onlara 100 milyon dollar məbləğində sığorta krediti verilməsi haqqında
qərar qəbul olunubdur. Mən belə düşünürəm ki, bunlar hamısı hazırlıq işləridir. İndi hazırlıq mərhələsindən
əməli işlər mərhələsinə keçmək lazımdır.
Mən hörmətli səfirlə danışarkən dedim: ümumiyyətlə, dünyada belə bir fikir formalaşıbdır ki, yaponlar
uzun müddət öyrənməklə məşğul olurlar və xarici ölkələrdəki işlərinə çox ehtiyatla yanaşırlar. Ancaq bu
uzunmüddətli öyrənmədən sonra dərhal işə başlayarkən onlar çox sürətlə işləyirlər. Bu fikrin nə qədər doğru
olub-olmadığını siz deyə bilərsiniz. Mən bunları eşitdiyimə görə deyirəm. Əgər belədirsə, bu, pis hal deyil.
Demək, artıq siz Azərbaycanı sağdan-sola, soldan-sağa yaxşı-yaxşı öyrənmisiniz və Azərbaycanın imkanlarını
bilirsiniz. Ona görə də əməli işə başlamaq lazımdır.
Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, xarici sərmayə qoyulması üçün Azərbaycanda yaxşı imkanlar
yaranıbdır, Azərbaycanın yaxşı iqtisadi potensialı var. Biz ölkəmizi xarici sərmayələr üçün açmışıq, bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə iqtisadiyyatımızı tənzimləyirik. Ona görə də Azərbaycanda iş görmək üçün, buraya
sərmayə qoymaq üçün, yenə də deyirəm, bütün imkanlar yaranıbdır. Lazım olan qanunlar da qəbul edilib və
qəbul edilməyənlər də ardıcıl surətdə qəbul olunacaqdır.
Azərbaycan bu bölgədə, Qafqazda Yaponiyanın çox etibarlı və faydalı tərəfdaşı ola bilər. Ona görə də
mən sizi Azərbaycanla sıx əməkdaşlığa dəvət edirəm. Sizin belə geniş tərkibdə nümayəndə heyətinizin
Azərbaycana gəlməsini Yaponiyanın Azərbaycana olan marağının nümayişi kimi qiymətləndirirəm. Təşəkkür
edirəm.
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TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, DÖVLƏT MÜKAFATI
LAUREATI TAMERLAN ƏZİZ OĞLU ƏLİYEVİN MATƏM MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzi
7 aprel 1997-ci il
Hörmətli dostlar!
Tamerlanın vəfatı bizim ailəmiz üçün ağır, böyük itkidir, şəxsən mənim üçün ağır itkidir. Eyni zamanda
Tamerlanın vəfatı Azərbaycanın tibb elmi üçün, Azərbaycanın elmi, ali təhsili üçün böyük itkidir.
Tamerlan uzun illər mənim yaxın dostum olmuşdur. Əlli il bundan öncə mən onunla tanış olmuşam, sonra
qohum olmuşuq. Amma bu illər ərzində o, mənim yaxın dostum olub, çox sədaqətli dostum olubdur. Ona görə
belə bir dostu, belə bir yaxın adamı itirmək çox ağırdır.
Əlli il müddətində mən Tamerlanı yaxşı tanımışam, onun həyatını, fəaliyyətini həmişə müşahidə etmişəm.
Burada onun haqqında deyilən sözlər tam həqiqətdir. O özü çox istedadlı bir insan, fitri istedada malik adam
olubdur. Bununla yanaşı çox fədakar, əməksevər, işgüzar adam olubdur. Seçdiyi peşəni daim sevib və bu sevgi
ilə, məhəbbətlə peşəsinə, insanlara xidmət edib və cəmiyyətdə özünə layiq yer tutubdur.
Tibb, səhiyyə hər bir insan üçün çox vacib olan sahədir. Özünü tibb, səhiyyə işinə, insanların
sağlamlığının keşiyində durmaq işinə həsr edən adamlar həqiqətən çox yüksək hörmət və ehtirama layiq olan
insanlardır. Azərbaycanda belə insanların içərisində Tamerlan Əliyevin xüsusi yeri olubdur. O, doğrudan da
Azərbaycanda tibb elminin inkişafına öz töhfələrini verib, xidmətlərini göstərib, minlərlə, on minlərlə insanları
müalicə edib, onların ömrünü uzadıbdır. Ancaq indi özü həyatdan gedibdir.
Tamerlan, gözəl xüsusiyyətlərə malik bir insan, yüksək mədəniyyətli, sözün əsl mənasında ziyalı, deyə
bilərəm ki, Azərbaycan ziyalılarının görkəmli nümayəndəsi, bir Azərbaycan ziyalısı kimi əsl nümunə olmuşdur.
O, həddindən artıq təvazökar bir adam idi. Bəlkə do onun təvazökarlığı bəzən ifrat dərəcəyə gəlib çatırdı, o
qədər təvazökar idi. Sadə, çox sadə bir insan idi, ancaq çox zəkalı, çox mədəni, çox xeyirxah, insanpərvər,
sülhsevər insan idi. O, daim insanlar arasında xoş münasibətlər yaranmasına çalışırdı, daim xeyirxahlıq edirdi,
insanları bir-birinə yaxınlaşdırmağa çalışırdı.
Dediyim kimi, işinə çox sədaqətli idi, öz işinə çox məsuliyyətlə yanaşırdı. Mənim xatirimdədir, gənc
vaxtlarında da müəyyən bir gün işə gecikmiş olsun, yaxud üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməmiş olsun və ya
işində bir səhlənkarlığa əl vermiş olsun – belə şeylər mümkün deyildi. O qədər məsuliyyətli idi ki. öz işinə,
peşəsinə o qədər məsuliyyətlə yanaşırdı ki, bəzən bu. insanları təəccübləndirirdi. Onu fərqləndirən
xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarət idi ki, çox təmənnasız adam idi. Burada artıq deyildi, məktəbdə də. ali
təhsildə də fərqlənibdir, fərqlənmə diplomları, yüksək adlar alıb, çox elmi əsərlər yazıb, böyük xidmətlər
göstəribdir.
Ancaq heç bir vəzifədə, heç bir mənsəbdə gözü yox idi. Nəinki gözü yox idi. hətta belə təkliflərdən
dəfələrlə imtina etmişdir. Bu, mənim xatirimədir. O, ancaq öz sənəti sahəsinə çalışmaq istəyirik. Şübhəsiz ki,
həm Tibb İnstitutunun, universitetinin, həm də Azərbaycanın tibb ictimaiyyətinin, elminin həyatında fəal iştirak
edirdi. Ancaq bununla yanaşı, o heç vaxt bu fəaliyyətini hansısa bir vəzifə, mənsəb tutmaq naminə, yaxud o
arzularına etmirdi. Bir də qeyd edirəm, ona bir neçə dəfə həm institut çərçivəsində, həm do səhiyyə çərçivəsində
vəzifələr təklif olunmuş, hamısından imtina etmişdi. Ona görə də ki. bu istər bacara bilməzdi. Ona görə ki, öz
işini, sənətini özünün dərk etdiyi çərçivədə o qədər sevir, o qədər qiymətli və vacib hesab edirdi ki, ondan başqa
çərçivəyə keçmək istəmirdi. Alicənablığı. yüksək mədəniyyəti, ziyalılığı, fədakarlığı, sadəliyi, insanpərvərliyi
ilə həqiqətən o, atasının – mərhum Əziz Əliyevin xüsusiyyətlərinin əksəriyyətini özündə əks etdirirdi. Bu gün
Tamerlanı son mənzilə yola salarkən demək olar ki, o, atası Əziz Əliyevin layiqli oğlu olmuşdur.
Mənim üçün isə onun bütün bu xüsusiyyətlərindən başqa ən dəyərlisi dostluğa sədaqətli olması idi.
Sədaqətli insan idi. Bilirsiniz ki, insanlar cürbəcür vaxtlarda sınanırlar, hətta yaxın qohumlar, dostlar da
sınanırlar. Mənim həyatımda da əlli il müddətində bu sınaq dövrləri olubdur. Tamerlan bütün mərhələlərdə
mərd, sədaqətli dost olubdur. Hesab edirəm ki, insan mənəviyyatının ən yüksək keyfiyyəti, ən yüksək göstəricisi
səmimilikdir, sədaqətlilikdir. Tamerlan bu keyfiyyətlərə malik bir adam idi. Hətta deyə bilərəm ki, bu
keyfiyyətlərə görə yüksək nümunə idi. Ona görə də bu gün mənim üçün və Tamerlanın bütün ailə üzvləri üçün,
bizim qohum- əqrəba üçün ağır gündür. Bu, bizim matəmimizdir.
Ancaq eyni zamanda təsəlli verən odur ki, Tamerlan şərəfli həyat yaşayıbdır, öz işi ilə xalqına, millətinə,
respublikasına göstərdiyi xidməti ilə, qazandığı yüksək adı ilə bizim qəlbimizdə və tələbələrinin, onu
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tanıyanların, onunla bir yerdə işləyənlərin qəlbində böyük iz buraxıbdır. Ona görə də Tamerlanın xatirəsi heç
vaxt unudulmayacaq, şəxsən mənim qəlbimdə daim yaşayacaqdır. Güman edirəm ki, onu yaxından tanıyanların,
onunla təmasda olanların da qəlbində daim yaşayacaqdır.
Deyə bilərəm ki, bu, mənim həyatımda ən ağır itkilərdən biridir. Mən dostum Tamerlanın müqəddəs
cənazəsi qarşısında baş əyirəm. Allahdan ona rəhmət diləyirəm.
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ABŞ-ın "AMOKO" ŞİRKƏTİNİN BAKIDA YENİ OFİSİNİN AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
11 aprel 1997-ci il
Hörmətli cənab Riçard Fleri!
Hörmətli cənab Don Steysi!
Hörmətli səfir Riçard Kozlariç!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Azərbaycanın həyatında bu gün yeni bir əlamətdar hadisə baş verir: Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük
neft şirkəti olan "AMOKO"-nun Azərbaycanda, Bakıda daimi ofisi açılır. "AMOKO"-nun Bakıda ofisi çoxdan
açılıbdır, bu ofis indi yeni binaya keçir və şirkət burada öz işini daha da yaxşı qurmağa çalışır.
"AMOKO" Azərbaycanın neft yataqlarından müştərək istifadə olunması üçün respublikamıza gəlmiş ilk
xarici şirkətlərdən biridir. "AMOKO" şirkəti 1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanda imzalanmış və "Əsrin
müqaviləsi" adlanan ilk müqavilənin hazırlanmasında çox xidmətlər göstərmişdir və bu müqavilənin həyata
keçirilməsində aparıcı şirkətlərdən biridir. "AMOKO" şirkəti 1996-cı ildə respublikamızda imzalanmış başqa bir
müqavilənin də iştirakçısıdır. Mən bilirəm ki, cənab Steysinin gələcək işlər haqqında da çox böyük planları
vardır. Güman edirəm ki, bu planların həyata keçirilməsi mümkün olacaqdır. Hər halda biz uzunmüddətli
əməkdaşlığa başlamışıq. İlk müqavilə 30 il müddətinə imzalanıbdır. Həmin müqavilə imzalananda da demişəm
və bu gün daha qətiyyətlə deyirəm ki, bu 30 ilin üstünə bir neçə onilliklər də gəlmək lazımdır. Yəni XXI əsr
Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə və xüsusən "AMOKO" şirkəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq
əsri olacaqdır.
Güman edirəm, bilirsiniz, mən də bilirəm – aparılan qazma işləri, alınan nəticələr onu göstərir ki, biz
müqavilədə nəzərdə tutulmuş göstəricilərdən daha da yüksək səviyyələrə gəlib çata biləcəyik. Yəni bizim
əməkdaşlığımız çox əsaslı və etibarlıdır. İndiyə qədər görülən işlər bu nəticəyə gətirir ki, biz burada həqiqətən
böyük neft sahibi olacağıq. Ona görə də əməkdaşlığımız uzunmüddətli olacaqdır.
Mən bütün bu işlərdə "AMOKO" şirkətinin xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm, o cümlədən cənab Don
Steysinin Azərbaycanla qurduğu əlaqələrdə səmimi, çox fədakar olduğunu xüsusi qeyd edirəm. Belə
münasibətlər məni çox sevindirir. Azərbaycanın prezidenti kimi mən yaratdığımız bütün əlaqələrin, xüsusən
ABŞ şirkətləri ilə və ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaratdığımız əlaqələrin daha da
genişlənməsini və səmimi olmasını istəyirik.
"AMOKO" şirkəti ilə bizim yaratdığımız əlaqələr, cənab Don Steysi ilə olan əlaqələrimiz məhz bu sahədə
nümunədir. Ona görə də bu gün mən bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, bu binada sizin, "AMOKO" şirkətinin Azərbaycanda olan nümayəndələrinin işi daha da
müvəffəqiyyətli olacaqdır və daha da sürətlə gedəcəkdir. Biz isə indiyədək olduğu kimi, bundan sonra da
əməkdaşlıq edəcəyik və "AMOKO" şirkətinin burada fəaliyyət göstərməsi üçün lazımi imkanları yaradacağıq.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm, bu ofisdə sizə uzun ömür arzulayıram. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar
arzulayıram. Arzu edirəm ki, "AMOKO" şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük şirkətləri səviyyəsinə
gəlib çata bilsin. Mən buna kömək edəcəyəm. Sizi təbrik edirəm.
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MƏŞHUR HEYKƏLTƏRAŞ, XALQ RƏSSAMI ÖMƏR ELDAROVUN GÖRKƏMLİ
OFTALMOLOQ, AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVANIN XATİRƏSİNƏ HƏSR ETDİYİ
"ELEGİYA" ƏSƏRİNİN – MƏRMƏRABİDƏNİN VƏ BU ABİDƏDƏN BƏHS EDƏN
ALBOMUN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Bakı İncəsənət Mərkəzi
15 aprel 1997-ci il
Hörmətli dostlar!
Bu gün bizim üçün əziz, eyni zamanda kədərli gündür. Əzizdir o mənada ki, Zərifə xanımın xatirə
günüdür. Kədərlidir o mənada ki, Zərifə xanım 12 ildir bizdən ayrılıbdır. Ancaq bu hadisə bu gün bizim buraya
toplanmağımızda bir məna daşımır. Ailəmiz üçün bir xatirə günü olaraq biz bu günü həmişə yad edirik. Eyni
zamanda, bu gün Zərifə xanımın surətini əks etdirən gözəl bir incəsənət, heykəltəraşlıq əsəri nümayiş etdirilir.
Ona görə də bu, bizim respublikamızın mədəniyyətində, heykəltəraşlıq, incəsənət sahəsində yeni bir əsərin
meydana çıxmasını nümayiş etdirir.
Ola bilər, mənim fikirlərim subyektiv olsun. Ancaq mən həmişə düşündüyümü demişəm. Ömər
Eldarovun yaratdığı heykəl – Zərifə xanımın surətini əks etdirən heykəl həqiqətən böyük, gözəl bir əsərdir.
Ömər Eldarov Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Mən Ömər Eldarovu çox
illərdir ki, yaxından tanıyıram. Onun əsərlərinin demək olar ki, hamısı ilə tanışam. Hələ on, iyirmi il bundan
əvvəl mən Ömər Eldarovu Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin ən görkəmli simalarından biri hesab
etmişəm. İndiyədək onun heykəltəraşlıq sahəsindəki xidmətləri bu fikri ardıcıl olaraq təsdiq edibdir və mən bu
fikri bir daha deyiləm. Ömər Eldarovun yaratdığı heykəltəraşlıq əsərləri Azərbaycan xalqının mədəni, mənəvi
sərvətidir və onlar Azərbaycan xalqının mədəniyyətini zənginləşdirmişdir.
Məlumdur ki, bizim xalqımızın keçmiş tarixində, mədəniyyət tarixində heykəltəraşlıq olmamışdır. Bu,
bizim dini, mənəvi ənənələrimizlə bağlı olmuşdur. Azərbaycanda heykəltəraşlıq məktəbi demək olar ki, XX
əsrdə yaranmış və bu əsrdə çox böyük sürətlə inkişaf etmişdir. Bu gün biz böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki,
Azərbaycan Respublikasının ərazisində, ölkəmizin muzeylərində, şəhərlərində, o cümlədən, xüsusən Bakıda
meydanlarda, bağçalarda, parklarda çox dəyərli heykəltəraşlıq əsərləri qoyulmuşdur. Bunlar bizim
mədəniyyətimizə, memarlığımıza, incəsənətimizə böyük yenilik gətirmişdir.
Bu illər ərzində bizim böyük heykəltəraşlarımız yaranmışdır. Bu gün onların heykəllərinə baxarkən
xalqımız bunları qiymətləndirir, xatırlayır. Fuad Əbdürrəhmanov gözəl əsərlər yaradıbdır. Cəlal Qaryağdı,
Tokay Məmmədov və başqaları da həmçinin. Biz sevinməliyik ki, heykəltəraşlarımız çoxdur. Bu görkəmli
Azərbaycan heykəltəraşları içərisində Ömər Eldarov xüsusi yer tutur – həm yaratdığı əsərlərin bədiiliyinə,
yüksək təsirliyinə, gözəlliyinə görə, eyni zamanda, öz sənəti sahəsində çox məhsuldar işinə görə.
Ömər Eldarov nə qədər yüksək səviyyəli heykəltəraşdırsa, o qədər də zəhmətkeş, fədakar və işgüzar bir
adamdır. O, daim çalışır, işləyir. Mən vaxtilə, hələ çox illər bundan əvvəl Ömər Eldarovun emalatxanasında
olmuşam. Orada onun nə qədər çox heykəltəraşlıq eskizlərinin, işlərinin nümunələrini görmüşəm, cürbəcür
heykəllərin hazırlanması ilə əlaqədar hazırlıq işlərini əks etdirən əlamətləri görmüşəm. Bunlar həddindən artıq
idi. Yenə də deyirəm, bir, iki, üç böyük və gözəl heykəl yaradan heykəltəraşlar da tarixdədirlər. Qədim yunan,
İtaliya, Avropa, Rusiya və Qərb ölkələrinin heykəltəraşları bizə məlumdur.
Onların bir çoxu iki-üç əsəri ilə məşhurluq əldə etmişlər, əsrlər boyu sayılırlar, yeni gələn nəsillər
tərəfindən qiymətləndirilirlər. Hesab edirəm ki, Ömər Eldarov belə heykəltəraşlardan biridir. Amma onu
dünyanın ən məşhur heykəltəraşlarından, onların bəzilərindən fərqləndirən cəhət bir də bundan ibarətdir ki, o,
həddindən artıq işləyir və çox əsərlər yaradıbdır.
Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət, incəsənət xadimlərinin, ədəbiyyatımızın görkəmli simalarının,
ictimai xadimlərin heykəllərinin əksəriyyətini yaradan Ömər Eldarovdur. Ona görə də mən bu günü eyni
zamanda, heykəltəraş Ömər Eldarovun yaradıcılığı ilə bağlı olan bir gün hesab edirəm. O, yaratdığı əsəri,
nəhayət, bu gün nümayiş etdirərkən mən onun bütün yaradıcılığına öz münasibətimi bildirmək istəyirəm və
bildirməyə çalışaram.
Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi, bəlkə də bu mərasim mənim üçün şəxsi xarakter daşıyır. Ancaq bu
fürsətdən istifadə edib, Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi mən Ömər Eldarova onun böyük yaradıcılığına,
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Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyi xidmətlərə və yaratdığı dəyərli, hesab edirəm, ölməz əsərlərə görə
təşəkkürümü bildirirəm.
Bu gün önünə toplaşdığımız heykəl isə mənim üçün çox əziz olan bir insanın surətini əks etdirən
heykəldir. Ömər Eldarov burada onun yaranma tarixi haqqında danışdı. Ancaq bu gün xatirə günü olduğuna
görə mən də xatirələrimin bəzi məqamlarına toxunmaq istəyirəm.
Zərifə xanımın həyatdan getməsi bizim ailəmizi, şəxsən məni və mənim övladlarımı çox sarsıtdı. Hər bir
ailə üçün itki itkidir. Burada heç bir şeyə fərq qoymaq olmaz. Ancaq hər bir insan da, ailə də özünün daxili
mənəviyyatına, yaxud xüsusiyyətinə uyğun olaraq, ailəyə baş vermiş faciəyə, bədbəxt hadisəyə, yaxud itkiyə öz
münasibətini bildirir. Ümumiyyətlə, ailəmiz çox həssas ailə olduğuna görə Zərifə xanımın vəfatı bizim üçün çox
ağır olmuşdur. Bunun üstündən 12 il keçibdir. Biz bu gün də razılaşa bilmirik ki, biz onsuz yaşayırıq. Onun
xatirəsi bizim qəlbimizdə, nəinki bizim qəlbimizdə, bizim ailənin bütün gələcək davamçılarının qəlbində daim
yaşayacaqdır.
Şübhəsiz ki, Zərifə xanımın vəfatından sonra onun Moskvada, Novodeviçye qəbiristanındakı məzarının
üstündə abidə yaranması mənim və övladlarımın arzusu olmuşdur. Bilirsiniz ki, Moskvada da heykəltəraşlar
çoxdur və çox görkəmli heykəltəraşlar vardır, bunu qeyd etmək lazımdır. Bizim Azərbaycanın heykəltəraşları da
– adını çəkdiklərimin də, çəkmədiklərimin o əksəriyyəti, etiraf etmək və minnətdarlıq hissi ilə demək lazımdır
ki, Rusiya heykəltəraşlarının təsiri altında yaradıcılıq yolunu keçiblər, onların tələbələri olublar və onlardan
aldıqları dərs və təcrübə nəticəsində formalaşıb böyük heykəltəraş olublar.
Ömər Eldarovun özü də keçmiş Sovetlər İttifaqında, Rusiyada, Moskvada heykəltəraşlar içərisində çox
yüksək qiymətə layiq olan bir heykəltəraş idi. Ona görə də təsadüfi deyildir ki, Ömər Eldarov o vaxt Sovetlər
İttifaqı Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir, – indi bu, Rusiyanın akademiyasıdır. Məlumdur ki,
həmin akademiyaya seçkilər çox ciddi aparılırdı. O vaxt Sovetlər İttifaqında olan çoxsaylı heykəltəraşlardan azaz sənətkar belə bir ada layiq görülürdü. Onlardan biri bizim azərbaycanlımız, soydaşımız Ömər Eldarovdur.
Onu demək istəyirəm ki, Moskvada heykəltəraşlar çox idi. Onların əksəriyyəti mənim yaxın tanışlarım,
dostlarım idi. Mən vaxtilə Azərbaycanda da, Moskvada da işləyərkən onlarla yaxın təmasda olmuşdum.
Şübhəsiz, Moskva heykəltəraşları tərəfindən bir neçə təklif gəldi ki, onlar mənə kömək etmək, bu arzumu yerinə
yetirmək istəyirlər. Amma bunların hamısını nəzərdən keçirəndən sonra fikirləşdim ki, mənim istədiyim bu
abidənin müəllifi mütləq azərbaycanlı, öz həmvətənim olmalıdır. Həmvətənlərim içərisindən də Ömər Eldarovu
seçdim. Onu Moskvaya dəvət etdim, o vaxt görüşdük, söhbət etdik. İlk söhbətlərimiz rəssam Tahir Salahovun
iştirakı ilə gedirdi. Xatırlayıram, biz Kremldə də, mənim yaşadığım xüsusi villada da söhbət etdik. Beləliklə,
birgə yaradıcılıq işinə başladıq.
Şübhəsiz ki, mən Ömər Eldarova öz arzularımı bildirdim. O isə bir usta, incəsənət xadimi, heykəltəraş
kimi mənim bu arzularımı necə yerinə yetirəcəyi barədə düşünərdi, onu ölçərdi-biçərdi. Çünki həqiqi incəsənət
əsəri yaratmaq çox çətin işdir. Hər bir adam həqiqi rəssamın yaratdığı rəsm əsərini yarada bilməz. Hər bir adam
həqiqi bəstəkarın bəstələdiyi musiqini bəstələyə, yarada bilməz, onun müəllifi ola bilməz. Hər bir adam böyük
şairin, yazıçının yazdığı əsərlər kimi əsərlər yarada bilməz. Şübhəsiz ki, hər bir adam yüksək istedada malik
musiqiçi ola bilməz. Eləcə də hər bir adam Ömər Eldarov kimi və başqa heykəltəraşlar kimi heykəltəraş ola
bilməz. Bunun üçün xüsusi bir istedad, bilik, təcrübə, xüsusi daxili, fitri istedad lazımdır.
Ona görə də, ola bilər, hər birimiz, o cümlədən mən də arzu edim, tövsiyəmi verim, ancaq həqiqi
incəsənət ustası istənilən, arzu edilən o incəsənət əsərini yaratmaq üçün gərək bunu öz daxili aləmindən
keçirsin, gərək bunu özü dərk etsin. Ona görə də Ömər Eldarov da çox düşündü və həqiqətən bir çox hazırlıq
işləri gördü, eskizlər hazırladı. Bizim bir neçə görüşümüz oldu, nəhayət, bunların nəticəsində Ömər Eldarov bu
gün nümayiş etdirilən heykəlin eskizini hazırlayıb mənə təqdim etdi. Mən eskizi bəyəndim və xahiş etdim ki, o,
bunu icra etməyə başlasın.
Görürsünüz, bu, adi bir əsər deyil. Bu əsərdə məni valeh edən, – bu sözü tam həqiqətlə deyirəm –
sevindirən və məndə böyük hissiyyatlar doğuran odur ki, bu əsərdə böyük fəlsəfə, məna vardır. Ən birincisi
odur ki, Zərifə xanımın daxili mənəviyyatını, onun simasını, daxili və zahiri simasını Ömər Eldarov əks etdirə
bilibdir. Eyni zamanda, o, gözəl bir heykəltəraş kimi heykəltəraşlıq sənətinin, məktəbinin, – nəinki Azərbaycan
heykəltəraşlıq məktəbinin, dünya heykəltəraşlıq məktəbinin elementlərini, yaxud onların müəyyən cəhətlərini –
bu əsərində həyata keçirə, tətbiq edə bilibdir.
Bu, heykəltəraşlıq əsəri kimi mürəkkəb əsərdir. Çünki burada heykəltəraş üçün, xüsusən daş, ağ mərmər
üzərində işləyən heykəltəraş üçün çox çətinliklər vardır. Görürsünüz, bu heykəlin çox incə, nazik, zərif
fraqmentləri vardır. Yenə də deyirəm, bunların hamısı bir tərəfdən bir heykəltəraş kimi Ömər Eldarovun
əsərinin dəyərini nümayiş etdirir, amma eyni zamanda, mənim üçün bu, mücərrəd əsər deyil. Deyə bilərəm ki,
Zərifə xanımın mərhum ata-anası da bəlkə onu mənim kimi tanımayıblar. Ona görə də mən Zərifə xanımın
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daxili mənəviyyatını tam bildiyim üçün görürəm ki, bu əsərdə bunların hamısı öz əksini nə qədər tapıbdır. Ona
görə də bu əsər həm bədii, həm də fəlsəfi xarakter daşıyır və yüksək heykəltəraşlıq səviyyəsini nümayiş etdirir.
Şübhəsiz, mənim fikrim var idi ki, bu heykəli Moskvada Zərifə xanımın qəbrinin üstündə yerləşdirək.
Ancaq əsər hazır oldu, – indi keçən günləri xatırlayıram, – mənim üçün problem oldu ki, bunu necə gətirim. O
vaxt bunların hamısı mənim üçün böyük çətinlik yaradırdı. Sonra necə olsun, gələcək necə olacaq?
Bunların hamısı mənim qarşımda duran məsələlər idi. Ona görə də mən Ömər Eldarova bildirdim ki,
təşəkkür edirəm, ancaq bu əsəri saxla, yəqin, bir zaman gələcək. Dünya elə idi ki, bu gündən sabaha ümid yox
idi. Mənim özüm də bu işi axıra çatdırmasam, övladlarımdan kimsə bunu axıra çatdıra biləcək. Ömər Eldarov
bu əsəri həqiqətən bu illər müddətində – bu gün burada dedi ki, səkkiz ildir – öz emalatxanasında qorudu,
saxladı.
Mən Bakıya gələndən sonra dəfələrlə emalatxanaya gedib, saatlarla heykəlin qarşısında durub, ona
həmişə böyük heyranlıqla tamaşa etmişəm. Bilirsiniz ki, mənim heyranlığımın bir tərəfi Zərifə xanımın xatirəsi
idisə, ikinci tərəfi həqiqətən bu əsərin incəsənət, heykəltəraşlıq nöqteyi-nəzərindən yüksək keyfiyyətə malik
olması idi. 1994-cü ildə Zərifə xanımın cənazəsini Moskvadan Bakıya gətirəndən sonra isə yeni bir mərhələ
başlandı ki, bunu harada qoyaq? Ancaq Ömər Eldarov fikirləşdi, mənə məsləhət verdi, mən də onun məsləhətinə
qulaq asdım ki, bu əsər həqiqətən elə bir əsərdir ki, ola bilər, heykəltəraşlıq, incəsənət əsəri kimi onu muzeydə
qoruyub saxlamaq lazım olsun. Mən də buna razılıq verdim. Bu, 1994-cü ildə olan söhbətdir. Qəbirin üzərinə
həmin heykəl əsasında tuncdan hazırlanmış heykəl qoyuldu. Bu əsər isə yenə də Ömər Eldarovun
emalatxanasında qaldı. Nəhayət, bu yaxın vaxtlarda mənə xəbər verdilər ki, Ömər Eldarov deyir, onu daha bu
qədər saxlamaq olmaz, onu göstərmək, nümayiş etdirmək istəyirəm, çünki bu mənim əsərimdir.
Beləliklə də, bu gün biz buraya toplaşmışıq.
Bu heykəlin hazırlanması üçün Ömər Eldarov məndən xahiş etdi ki, yüksək keyfiyyətli ağ mərmər
lazımdır, Azərbaycanda da bu yoxdur. O vaxt mənim Moskvada imkanım var idi. Bilirsiniz ki, bu mərmər
bütövdür, bir hissədən ibarətdir, ayrı-ayrı hissələrdən ibarət deyil. Ömər Eldarov da bunu xahiş etmişdi.
Mən həyatımda iki dəfə belə hadisə ilə rastlaşmışam. Biz Cəfər Cabbarlının heykəlini yaradırdıq. Onun
müəllifi, indi burada olan Mirqasımov məsələ qoydu ki, bu heykəli yaratmaq üçün gərək elə böyük qranit
gətirəsiniz ki, bütöv olsun, heç bir parça olmasın. O vaxt mən burada işləyirdim. Gəlib mənə dedilər ki, bu
mümkün deyildir. Mirələsgər Mirqasımov öz xanımı ilə, – o da buradadır, – mənim yanıma gəlib dedilər ki,
əgər belə olmasa, biz bu heykəli qoymayacağıq. Şübhəsiz, mən də istəyirdim ki, Cəfər Cabbarlının heykəlini
yaradaq və yaratdıq, bilirsiniz – şəhərin gözəl bir guşəsində qoyduq. Çox gözəl bir heykəltəraşlıq əsəridir.
Amma o vaxt mən tədbir gördüm və Ukraynada belə böyük qranit tapıldı. Siz onu görmüsünüz, rəngini də
görmüsünüz.
Bu gün biz xatirə gecəsinə toplaşmışıq, ona görə bəzi xatirələri yada salmaq lazımdır. Mənə dedilər ki, bu
həcmdə qranit tapılıb, ancaq vaqona qoyub gətirmək mümkün deyildir. Çünki elə bir vaqon tapmaq mümkün
deyil ki, bu ağırlığa dözsün. Onu mütləq parçalamaq lazımdır. Yenə də Mirələsgər Mirqasımovun tələbləri
mənim qarşımda durdu və mən də dedim ki, yox, nə edirsiniz – edin, vəzifə yerinə yetirilməlidir. Biz buna nail
olduq. O heykəlin qoyulmasından neçə il keçir? 1980-ci ildə qoyulub? 1981-ci ildən 16 il keçir ki, biz o heykəli
qoymuşuq. Hesab edirəm ki, Cəfər Cabbarlıya layiq olan heykəl Bakının gözəl guşələrindən birində yüz illər
yaşayacaq və bizdən sonra gələn nəsillər də birinci növbədə Mirələsgər Mirqasımova dua edəcəklər. Ola bilər
duanın bir hissəsi də bizə çatsın.
Hər halda, bilirsiniz, rəssam, heykəltəraş – incəsənət ustası öz istəyini yerinə yetirmək istəyəndə, – əgər
bu istək doğrudan da yeni bir əsərin yaranmasına kömək edəcəksə, – bunu etmək lazımdır. Dövlət adamlarının,
dövlət işində olan insanların borcu odur ki, bunu etsinlər. O vaxt mən bunu etdim və öz həyatımda gördüyüm
çoxsaylı işlərin ən dəyərlilərindən biri hesab edirəm. Cəfər Cabbarlı 1934-cü ildə vəfat etmişdir. Mən bunu bir
dəfə demişəm, – Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan milli şüurunun inkişafında onun nə qədər böyük
xidmətləri olubdur! Onun yaratdığı əsərlər neçə-neçə nəsilləri tərbiyə edib və yüksəldibdir. Bunu hamımız
bilirik, amma onun abidəsini 1981-ci ildə biz qoyduq. Onun yaşadığı binada ev-muzeyini 1981-ci ildə biz
yaratdıq. Mən bu işlərlə fəxr edirəm.
Bundan sonra ikinci dəfə idi mənə heykəltəraş müraciət etdi ki, gərək böyük həcmli ağ mərmər tapılsın.
Bu dəfə mənim imkanlarım 1980-1981-ci illərdə olandan çox idi və ağ mərmərin tapılıb Bakıya göndərilməsini
təmin etdim. Ancaq Ömər Eldarov da çox cəld hərəkət elədi. O qədər çox sifariş vermişdi ki, mən də hamısını
icra etdim, onun xahişlərini yerinə yetirdim. Beş blok mərmər buraya gətirildi. Sonra bunu da biləndə çox
məmnun oldum. Çünki mənim buraya göndərdiyim ağ mərmərlərin bir bloku Zərifə xanımın indi gördüyümüz
heykəlinin yaranması üçün istifadə olunubsa, o birilərindən Ömər Eldarov bizim hamımız üçün, xüsusən mənim
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üçün çox əziz olan insanların – Fikrət Əmirovun, Niyazinin gözəl heykəllərini yaradıbdır. O biriləri bilmirəm
harada istifadə eləmisən – özün bilərsən. Amma Niyazi ilə Fikrət Əmirovun heykəllərini mən bilirəm.
Ömər Eldarov: Müslüm Maqomayevin abidəsi.
Heydər Əliyev: Müslüm Maqomayevin heykəli, tamamilə doğrudur. Vaxtilə, bizdən qabaq Fəxri
xiyabanda onun qəbrinin üstündə gipsdən heykəl qoymuşdular, yadınızdadırmı? O da uçub dağılırdı. Biz
Müslüm Maqomayevin 100 illik yubileyini qeyd edəndə mən dedim ki, heykəli dəyişmək lazımdır və dəyişdik.
Filarmoniyanın qarşısında da büstü qoyuldu. Çox gözəl büstdür.
Beləliklə, mən bu işlərimlə o vaxt Ömər Eldarovun da yeni-yeni əsərlər yaratmasına kömək etdim. Eyni
zamanda, onlardan biri də Zərifə xanımın heykəlinin yaranmasına sərf olunubdur.
Bu işlərin görülməsində çox adamlar iştirak ediblər, hamısına təşəkkür edirəm. Ancaq xüsusi xidmətləri
Rəfael Allahverdiyev göstəribdir. o vaxt Ömər Eldarovla sıx əməkdaşlıq edibdir. Bilirsiniz ki, 1987-ci ildə mən
böyük vəzifələrdən istefa verəndən sonra həyatımda qaranlıq bir dövr yarandı. O dövrdə Rəfael Allahverdiyevi
də burada tutduğu vəzifədən çıxardılar. Ancaq Ömər Eldarovla o, bu işə sadiq qaldılar, bütün təzyiqlərə,
təqiblərə baxmayaraq, bu işi birlikdə apardılar və heykəli 1989-cu ildə hazırladılar. Xatırlayın, o illər mənim
həyatım üçün çox ağır illər idi. O mənada ağır ki, mənə qarşı ədalətsiz ittihamlar, böhtanlar, keçmiş fəaliyyətimi
ləkələmək məqsədi ilə cürbəcür hərəkətlər xatirinizdədir. Amma o vaxt Ömər Eldarov da, Rəfael Allahverdiyev
də mənəviyyata sadiq olduqlarını göstərdilər və o sınaqlardan keçdilər. Mən təkcə bu işi gördüklərinə görə yox,
sədaqətlərinə görə onlara – Ömər Eldarova da, Rəfael Allahverdiyevə də təşəkkür edirəm. Sonra Ömər Eldarov
bu heykəlin rəsmlərini gətirib mənə göstərdi. Həqiqətən, mən ona məsləhət verdim ki, bir albom yaratsın. Məni
düzgün başa düşün, ona görə yox ki, bu, Zərifə xanımın heykəlidir. Ona görə ki, bu, həqiqətən çox dəyərli bir
əsərdir, heykəltəraşlıq əsəridir. Bu heykəltəraşlıq əsərini bir fikirlə nümayiş etdirmək mümkün deyildir.
Ömər Eldarov bilir, bəzi başqaları da bilir, mən keçmişdə memarlıq fakültəsində təhsil almışdım. O
illərdə, gənc yaşlarımda mən ayrı-ayrı memarlıq əsərlərinin, həmçinin antik yunan heykəllərinin, yaxud da
Romada, İtaliyada yaranmış heykəllərin fraqmentlərinin şəkillərini görmüşəm. O vaxt bizim müəllimlərimiz, –
vaxtilə mənim heykəltəraş, memar müəllimlərim də olub, – bu albomlar əsasında bizə dərs verirdilər, bunlar
hamısı mənim xatirimdədir. Ona görə də mən Ömər Eldarova dedim ki, belə təcrübələr var. Belə bir albom
yarat, bu, sənin əsərini tam nümayiş etdirəcəkdir. Ola bilər, əsərin bir-iki şəkli olsun. Amma indi hazırladığın
həmin albomda bu əsər çoxcəhətli, çoxtərəfli, çoxsahəli əks olunmuşdur. Çünki onun hər bir nöqtəsinin
özünəməxsus heykəltəraşlıq xüsusiyyəti var. Ömər Eldarov bunu da edibdir, bu gün təqdim edir. Buna görə də
mən çox məmnunam.
Ömər, sənə bir daha, xüsusən bu əsərinə görə təşəkkür edirəm. Səni təbrik edir, ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra daha yeni, daha gözəl heykəllər, əsərlər yaradacaq, Azərbaycan
mədəniyyətinə çox xidmətlər göstərəcəksən və Azərbaycanın monumental sənətinə öz töhfələrini verəcəksən.
Sənin hələ böyük imkanların var. Təşəkkür edirəm. Səni təbrik edirəm.
Sizə də təşəkkür edirəm ki, Ömər Eldarovun dəvətini qəbul edib bugünkü görüşə gəlmisiniz. Güman
edirəm ki, bu əsər, şübhəsiz ki, bir muzeydə olmalıdır. İncəsənət əsəri kimi muzeydə olmağa onun haqqı var.
Sağ olun, təbrik edirəm.
***
Mənim xatirimdən çıxdı, Ömər burada Nosovun adını çəkdi, o, çox iş işləmişdir. Mən yaxşı bilirəm ki,
Nosov çox iş görmüşdür, onu o vaxt Leninqraddan dəvət etmişdik. Ancaq Ömər özü çəkiclə çox işləmişdir.
Heykəltəraş kimi, Ömərin bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, özü həm yaradır, həm də fəhləlik işini görür. O,
həm böyük heykəltəraşdır, həm də çox zəhmətkeş bir fəhlədir. Çox, həddindən artıq nadir bir insandır. Çünki
bəzən böyük rəssamlar, heykəltəraşlar əsərin ümumi konsepsiyasını, kompozisiyasını verirlər, sonra onların
köməkçiləri bu işi başa çatdırırlar. Amma bu adam bilavasitə özü işləyir. Bunların hamısını incəliklərinə qədər
yonmaq nə qədər çətin işdir! Bu, daşdır, mərmərdir, amma elə bil ki, parçadır. Mərmərə, daşa bu qədər incəlik
vermək böyük məharətdir, böyük ustalıqdır. Mənəviyyatca pak, təmiz insanlar həmişə yüksək zirvələrə
qalxıblar. Ömər Eldarov belə insanlardan biridir. Ona görə yox ki, sən bunu etmisən, bu mənim əziz adamımdır.
Mən səni 20-30 ildir tanıyıram, o illərdə də sənin əsərlərin haqqında bu sözləri demişəm. İndi yaradıcılığının lap
yüksək zirvəsinə çatanda bunu yaratmısan, amma o illərdə yaratdıqlarının hamısı barədə mən öz sözümü
demişəm. Bu abidəyə gəldikdə isə, Zərifə xanımın xarakterini başqa bir adam aça bilməzdi. Mən isə Ömər
Eldarovu tanıyıram, – o, sınaqdan çıxmış adamdır. Mənə başqa təkliflər də olmuşdu, onlarla görüşmüşdüm də,
ancaq Ömərin yerini verə bilməzdilər.
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AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ İSLAHATLARIN GEDİŞİNƏ, EYNİ ZAMANDA KƏND
TƏSƏRRÜFATINDA CARI İŞLƏRİN VƏZİYYƏTİNİN MÜZAKİRƏSİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
16 aprel 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bugünkü müşavirə Azərbaycanda iqtisadi islahatların gedişinə həsr olunubdur. Eyni zamanda kənd
təsərrüfatı sahəsində cari işlərin vəziyyətinin də müzakirə olunması nəzərdə tutulubdur.
Bildiyiniz kimi, respublikamız tutduğu strateji yolu davam etdirərək iqtisadiyyatın bütün sahələrində
islahatların hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesi ilə məşğuldur. 1994-cü ildən başlayaraq bu sahədə əməli
tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıbdır. Bu tədbirləri həyata keçirmək üçün zəruri hüquqi-normativ aktların,
qanunların, sənədlərin hazırlanması lazım olmuşdur. Biz bu işlərlə məşğul olmuşuq, islahatların həyata
keçirilməsinin qanunvericilik aktları ilə təmin olunması işlərini aparmışıq və 1995-ci ildən başlayaraq əməli
tədbirlər görülür.
Bilirsiniz ki, 1995-ci ilin fevralında respublikada "Aqrar islahatların əsasları haqqında", "Sovxoz və
kolxozların islahatı haqqında" qanunlar qəbul olunubdur. Bu qanunların həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanın
Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası yaradılıb, komissiya o vaxtdan işə başlayıbdır. Bir çox eksperimentlər həyata
keçirilibdir. 1996-cı ilin iyulunda "Torpaq islahatları haqqında" qanun qəbul olunubdur. Bu qanunun da həyata
keçirilməsi tədbirləri müzakirə edilibdir və əməli iş aparılır.
Ümumiyyətlə, şübhəsiz ki, bu islahatların, dəyişikliklərin həyata keçirilməsi qanuna söykənməli, qanun
əsasında, hüquq normaları çərçivəsində olmalıdır. Ona görə də, qeyd etdiyim kimi, biz əvvəlcə hüquqi
sənədlərin hazırlanmasına çox diqqət yetirmiş və çox vaxt sərf etmişik. İndi deyə bilərik ki, o vaxtdan indiyə
qədər 15-dən çox qanun, fərman, sərəncam və başqa normativ aktlar qəbul olunubdur. Bu sənədlər də
respublikamızın aqrar sektorunda, – mən aqrar sektor haqqında danışıram, – iqtisadi islahatların keçirilməsi
üçün tam əsas, bütün imkanlar yaradılıbdır.
Əməli iş gedir və bir çox sahələrdə bu işlərin nəticələrini də görürük. Hər halda 1996-cı ilin yekunları ilə
əlaqədar olan, ümumiyyətlə, bütün iqtisadiyyatda əldə etdiyimiz göstəricilər və 1997-ci ilin birinci rübündə həm
büdcənin yerinə yetirilməsi, həm vergilərin toplanması ilə əlaqədar planların ödənilməsi, həm də başqa iqtisadi
göstəricilər onu sübut edir ki, bizim tutduğumuz yol və həyata keçirdiyimiz tədbirlər doğrudur, düzgündür,
iqtisadi islahatlar ardıcıl surətdə həyata keçirilir və bunlar iqtisadiyyatımızın vəziyyətində, müəyyən mənada
onun inkişafında, artmasında öz nəticələrini göstərir.
Şübhəsiz ki, bunlar bizdə daha çox inam yaradır və məmnunluq hissi doğurur. Ancaq eyni zamanda
müşahidələr, aparılan təhlil, mənim mütəmadi surətdə tanış olduğum materiallar onu göstərir ki, ümumən
iqtisadi islahatların, o cümlədən aqrar sektorda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi işi istənilən səviyyədə
aparılmır. Yəni bunların həyata keçirilmə sürəti hələ lazımi səviyyəyə çatmayıbdır və bəzi hallarda bu
tədbirlərin həyata keçirilməsinə maneçilik törədən amillər də meydana çıxır.
Eyni zamanda çətinliklər də var. İqtisadi islahatların keçirilməsini heç də asan bir məsələ hesab etmək
olmaz. Bəzi adamlar, xüsusən bu işə kənardan baxanlar və bizim gördüyümüz işlərə qərəzli münasibət bəsləyən
adamlar bu barədə cürbəcür fikirlər söyləyirlər. Fikir söyləmək, söz demək çətin deyildir, xüsusən əsassız fikir
söyləməyə öyrənmiş adamlar üçün çətin deyildir. Ancaq belə böyük, köklü iqtisadi dəyişikliklər aparmaq,
şübhəsiz ki, çətindir. Çətinlikləri də aradan götürmək üçün bu məsələlərin həll olunmasına daim nəzarət etməli,
həm meydana çıxan çətinliklərin, həm də maneçiliklərin qarşısını almalıyıq. Eyni zamanda, bizim vəzifəmiz
iqtisadi islahatların və xüsusən aqrar sektorda islahatların həyata keçirilməsi sahəsində konkret iş görən
orqanlara, təşkilatlara, rayonlara, müəssisələrə əməli yardım etməkdən ibarət olmalıdır.
Bütün bunlara görə də mən bu gün belə bir müşavirənin keçirilməsini zəruri hesab etmişəm və sizi bu
müşavirəyə dəvət etmişəm. Nəzərdə tutulur ki, dövlət aqrar islahat komissiyasının sədri Abbas Abbasov bu
barədə məlumat versin, sonra kənd təsərrüfatı naziri İrşad Əliyev islahatların gedişi haqqında, eyni zamanda
kənd təsərrüfatı işlərinin cari vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr haqqında məlumat versin. Hansı tədbirləri
həyata keçirmək, hansı işləri görmək lazımdır ki, həm islahatların gedişi sürətlənsin, həm də kənd təsərrüfatı
sahəsində cari işlər axsamasın və islahatların aparılması cari işlərin həyata keçirilməsinə mane olmasın, əksinə,
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onların daha da müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin etsin – İrşad Əliyevdən təxminən belə bir çıxış
gözlənilir. Bundan sonra isə dəvət olunan şəxslər müzakirədə iştirak edə bilərlər.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bugünkü müşavirəni sona çatdıraraq hesab edirəm ki, bu müşavirənin keçirilməsi çox zəruri imiş.
Ümidvaram ki, bu gün burada aparılmış müzakirə davam edəcəkdir və bunlar hamısı 1997-ci ildə respublikanın
iqtisadiyyatında ciddi müsbət dəyişikliklər əldə olunmasına, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə kömək
edəcəkdir.
Dinlədiyimiz məlumatlar onu göstərir ki, respublikamızda iqtisadi islahatlar ardıcıl surətdə həyata
keçirilir və onlar öz müsbət nəticəsini verir. Bu gün əsasən aqrar islahatların gedişi müzakirə olunur. Bununla
əlaqədar qətiyyətlə demək olar ki, bu sahədə böyük iş görülübdür. "Aqrar islahatların əsasları haqqında" və
"Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında" 1995-ci ilin fevralında qəbul olunmuş qanunlar, 1996-cı ilin iyulunda
qəbul olunmuş "Torpaq islahatı haqqında" qanun və prezidentin bu islahatlarla əlaqədar fərmanları,
sərəncamları və başqa normativ sənədlər həyata keçirilir və onlar əməli nəticələr verir. Bugünkü çıxışlarda aqrar
bölmədəki islahatlar haqqında ətraflı məlumatlar verildi, alınan nəticələrdən söhbət açıldı.
Bu məlumatları mən məmnuniyyət hissi ilə qəbul edirəm. Çünki iqtisadi islahatların keçirilməsi
mürəkkəb bir prosesdir. O adi bir iş deyil, çox mürəkkəb prosesdir. Şəxsən mən məmnunam ki, respublikamızda
bu prosesləri normal inkişaf etdirmək üçün cürbəcür maneələrin və obyektiv amillər nəticəsində yaranmış
vəziyyətin mənfi təsirinə baxmayaraq, biz iqtisadi islahatları ardıcıl surətdə həyata keçiririk və artıq onların
müsbət nəticələrinin şahidiyik.
Bugünkü məlumatlar bir də ona görə sevindiricidir ki, keçən illərdə bəziləri hesab edirdilər ki,
Ermənistanla hərbi münaqişə mövcud olduğu, ölkəmizin ərazisinin bir qismi işğal altında qaldığı, bir milyondan
çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşüb köçkün vəziyyətində, ağır şəraitdə yaşadığı bir halda
respublikamızda islahatlar keçirilməsi mümkün deyil, yaxud, ümumiyyətlə, lazım deyil. Digərləri isə çox böyük
"qəhrəmanlıqlar" göstərmək istəyirlər. Onlar deyirdilər ki, nəyin bahasına, necə olur-olsun, islahatları tezliklə
keçirmək, indiyədək dağılmayanları da dağıtmaq lazımdır, hər şey dağılmalıdır. Onlar belə hesab edirdilər ki,
həmin dağılanların yerində guya, yeni bir möcüzə əmələ gələcəkdir. Belə bəyanatlar, çıxışlar xatirinizdədir.
Bizim bu müşavirələrdə də həm islahatların əleyhinə olan fikirlər, həm də islahatları plansız, qaydasız,
özbaşınalıq yolu ilə həyata keçirmək barədə təkliflər və çıxışlar olmuşdur.
Bunlar hamısı artıq geridə qalmışdır. Biz isə nə o cür, nə də başqa cür mənfi fikirlərin təsiri altına
düşmədik. İşimizi planlı, təmkinli, düşüncəli aparmaqla məşğul olduq. Qanunlar da qəbul etdik, fərmanlar da,
sərəncamlar da verildi, başqa hüquqi sənədlər də yarandı. İndi onlar əməli surətdə həyata keçirilir. Bunlar onu
göstərir ki, bizim strateji yolumuz düzdür, doğrudur. Yəni, respublikanın iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı yolu
ilə inkişaf etməlidir, xüsusi mülkiyyət yaranmalıdır. Bunun üçün iqtisadi islahatlar ardıcıl surətdə həyata
keçirilməlidir, sahibkarlıq, təşəbbüskarlıq yaranmalıdır və inkişaf etməlidir.
Bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, biz bundan sonra da bu yolla gedəcəyik və görürəm, heç kimdə
şübhə yoxdur ki, həm iqtisadiyyatın inkişafında, həm də respublika əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin, rifah
halının yaxşılaşmasında biz bunları tezliklə müşahidə edəcəyik, görəcəyik, bunların şahidi olacağıq.
Bugünkü məlumatlar eyni zamanda onu göstərir ki, nə o tərəfə, nə də bu tərəfə əyilmək olar. Keçmiş
zamanlarda da qanundan, yaxud məntiqdən kənar fikirlər, – ona ifratçılıq deyirlər, – zərər veribdir. Bunlara indi
də yol vermək olmaz. Hər işi təmkinlə, ağılla görmək lazımdır. Respublikanın mövcud sərvətlərini qoruyub
saxlamaq, dağıntının qarşısını almaq, dağıntıya yol verməmək, ölkənin mülkiyyətini qoruyub saxlamaq yolu ilə
islahatları həyata keçirib, dövlət mülkiyyətini xalqın, vətəndaşların mülkiyyətinə çevirmək lazımdır. Bu
prosesdə dağıntının, özbaşınalığın qarşısı alınmalıdır. İndiyədək çox dağılıbdır. Xüsusən 1990-cı ildən bəri
respublikamızda hərə bir tərəfdən dağıdıbdır. Bu dağıntıların, qanunsuzluqların, özbaşınalığın, hərc-mərcliyin
nəticəsində bəziləri həddindən artıq zənginləşib, bəziləri isə həddindən artıq kasıblaşıb, müflisləşib və
respublikanın iqtisadiyyatına böyük zərbələr vurulubdur.
Aydındır ki, respublikamızda gedən bu proseslər ölkəmizin iqtisadi vəziyyətinə mənfi təsir göstərməli idi
və göstərdi. Bunu, yəni bu mənfi təsiri təbii qəbul etmək lazım idi. Çünki əgər respublikamız bir tərəfdən
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünə məruz qalıbsa, döyüşlər gedibsə, torpaqlarımız işğal olunubsa, digər
tərəfdən respublikanın daxilində özbaşınalıq, hərc-mərclik, qanunsuzluq hökm sürübsə, şübhəsiz, bunlar ölkənin
iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərməli idi. Amma bununla yanaşı, ümumiyyətlə, keçmiş Sovetlər İttifaqı
məkanında, o cümlədən, Azərbaycanda gedən proseslər, yəni iqtisadi-siyasi sistemin dəyişilməsi, yeni iqtisadi
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formaların tətbiq edilməsi iqtisadiyyatın vəziyyətinə təbii olaraq təsir göstərməli idi. Keçmiş Sovetlər
İttifaqından ayrılmış, indi müstəqil dövlət olan bütün müstəqil dövlətlərin həyatında da bu, özünü
göstərməkdədir.
Ancaq Azərbaycana rəhbərlik etmək etimadı almış adamlar, vəzifəli şəxslər vicdanlı, namuslu, xalqın
mənafeyini öz şəxsi mənafelərindən üstün tutmuş olsaydılar, bu mənfi təsir çox az olardı və biz
iqtisadiyyatımızda bu qədər itkilərə yol verməzdik. Bu gün buradakı çıxışlarda, o cümlədən dövlət müşaviri
Vahid Axundovun məlumatında rəqəmlər gətirildi. Görürsünüz, 1996-cı ildə və 1997-ci ilin birinci rübündə
iqtisadiyyatımızda az da, kiçik də olsa müsbət dəyişikliklər vardır. Birincisi, iqtisadiyyatda bir neçə il – 7-8 il
ardıcıl mövcud olan tənəzzülün qarşısı alınıbdır, bunun özü böyük bir haldır, hadisədir, böyük bir nailiyyətdir.
Amma təkcə tənəzzülün qarşısının alınması deyil, dirçəliş, inkişaf, artım da vardır.
Əgər 1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda sənaye istehsalı ilbəil aşağı düşübsə – burada rəqəmlər
gətirildi ki, 1995-ci ildə bu, 21, yaxud 22 faiz, 1996-cı ildə 6 faiz aşağı düşüb, 1997-ci ilin birinci rübündə 0,4
faiz artım varsa, bu artım müsbət meylin sabit və ardıcıl olduğunu göstərir. Ümidvaram ki, ikinci, üçüncü
rüblərdə və 1997-ci ilin yekununda biz bu göstəricini daha da artıra bilərik. Ümumi daxili məhsulun istehsalı
keçən il 1,2 faiz, yaxud, gərək ki, 1,4 faiz artmışdır, artıq bu ilin birinci rübündə isə 3 faiz artmışdır.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı bütün illər, ilbəil azalıbdır. 1996-cı ildə isə 3 faiz, bu ilin birinci
rübündə 3 faizdən bir az çox artım olmuşdur. Demək, bu ilin birinci rübündə 1996-cı ilin birinci rübünün
səviyyəsindən 3 faiz çox artım əldə edilmişdir. Başqa iqtisadi göstəricilər də sizə məlumdur. Sevindirici hal
budur ki, kapital qoyuluşunda, yüklərin daşınmasında artım vardır. Burada deyildi, sərmayələrin qoyuluşunda
böyük artım vardır. Nəhayət, vergilərin planının yerinə yetirilməsi müsbət haldır.
Vahid Axundov burada xatırlatdı ki, 1995-ci ilin sonunda və 1996-cı ilin əvvəlində biz 1996-cı ilin
büdcəsini təsdiq edərkən, – o vaxt biz Milli Məclisdə büdcəni 1996-cı ilin fevralında təsdiq etdik, – Milli
Məclisdəki yüksək vəzifəli bəzi şəxslər hesab edirdilər və təklif edirdilər ki, bu büdcə heç büdcə deyildir, onu
təsdiq etmək lazım deyildir, işləyib görək ki, bir neçə aydan sonra nə olur, çünki büdcə təsdiq olunacaq, amma
yerinə yetirilməyəcəkdir. Bilmirəm, o şəxslər kimə, hansı qüvvələrə xidmət edirdilər – xalqa, bizim ümumi
işimizə, yaxud öz şəxsi iddialarına, başqa kənar qüvvələrə xidmət edirlər?
O vaxt belə təkliflər gələndə mən çox qəti surətdə dedim ki, büdcə layihəsi hazırlanıb, təqdim olunub və
Milli Məclisin borcudur ona baxsın, öz fikrini desin. Milli Məclis baxdı və büdcə təsdiq olundu. 1996-cı ilin
yekunlarına görə, büdcə 101 faiz yerinə yetirilibdir. Bu qədər də qərəzçilik olmazdı ki! 1996-cı ilin yekunlarına
görə, o cümlədən, vergilərin yığılması planı yerinə yetirilibdir. Amma 1997-ci ilin birinci rübündə 1996-cı ilin
birinci rübünə nisbətən plan xeyli artırılıbdır. Artırılmış plan 103 faiz yerinə yetirilmişdir. Fakt da ondan
ibarətdir ki, bu ilin birinci rübündə respublikanın büdcəsinə daxil olan, vergidən gələn gəlir 1996-cı ilin birinci
rübünə nisbətən 60 faiz artmışdır.
Biz həmişə özümüzü başqa ölkələrlə müqayisə edirik. Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan başqa
ölkələrin birinci rübdəki göstəriciləri barədə məlumatlar bizdə yoxdur. Ancaq keçən ilin və bu ilin birinci
rübünün yekunları ilə əlaqədar Rusiyanın rəqəmləri bizə məlumdur. Çünki hər gün axşam kim Moskva
televiziyasına baxırsa, bunları müşahidə edir. Orada vergi planı birinci rübdə 60 faiz yerinə yetirilibdir. 1996-cı
ildə isə plan tamamilə yerinə yetirilməmişdir, xatirimdədir ki, 54 faiz yerinə yetirilmişdir.
Bilirsiniz, təsəvvür etmək mümkün deyildi. 1994-cü ildə inflyasiyanın səviyyəsi 1600 faiz idi və burada
hərə cürbəcür hoqqabazlıqla məşğul olurdu – biri orada bank açmışdı, digəri "Vahidbank" düzəltmişdi. Hətta
bəzi vəzifəli adamlar aparıb oraya pul qoymuşdular ki, böyük faizlər alacaqlar. Yaxşı ki, elə onların da pulu
batdı. Əlbəttə ki, mən camaatın pulunun batmasına çox heyfsilənirəm, ürəyim ağrıyır. Çünki orada bir çox sadə
adamın pulu batıbdır. Axı burada onların günahı nədir, onları aldadıblar. Amma vəzifəli adamlar ki, gedib o cür
yaramaz təşkilatlara, cürbəcür uydurma banklara – "Vahidbank"a, "Xəyalbank"a və başqasına dollar
qoymuşdular ki, ondan faiz götürəcəklər, – onların pulu batdı və çox yaxşı oldu ki, batdı. Mən bilirəm ki,
bəzilərinin pulu batıbdır.
Belə bir vəziyyəti indi unutmaq lazım deyildir. Bu, iki il bundan qabaq olan məsələlərdir. Bunlar 1994-cü
ildə baş vermişdir.
1995-ci ildə də vəziyyətimiz yaxşılaşırdı, amma belə deyildi. Ancaq 1996-cı ilə baxın. Nəhayət, 1997-ci
ilin birinci rübünə baxın.
Bu rəqəmlərdən söhbət açıldı. Mən sizin diqqətinizi sadəcə olaraq bu rəqəmlərə cəlb edirəm, ona görə ki,
bir həqiqəti bir daha bildirim. Əgər qanun-qayda, nizam-intizam yaranırsa, ən çətin hallarda da nailiyyət əldə
etmək mümkündür. Mən çox məmnunam ki, bizim apardığımız işlər müsbət nəticələr verir. Bu rəqəmlər çox
asanlıqla əldə olunan rəqəmlər deyildir. Biz bu işlərlə gecə-gündüz məşğuluq. Apardığımız işlər öz nəticəsini
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verir və bunlar hamısı da birinci növbədə respublikanın əhalisinin, Azərbaycan vətəndaşlarının, müstəqil
dövlətimizin insanlarının rifah halının yaxşılaşması naminə edilir və bundan sonra da ediləcəkdir.
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, respublikamızda iqtisadi islahatların hamısı həyata keçirilir və 1997-ci il
Azərbaycanda iqtisadi islahatların daha da sürətlə, dərin, geniş həyata keçirilməsi ili olacaqdır. Əminəm ki,
1997-ci il Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının inkişafına yeni müsbət nəticələr gətirəcəkdir.
Buradakı çıxışların hamısında bildirildi ki, bu nəticələr birinci növbədə, iqtisadiyyat sahəsində bizim
apardığımız düzgün siyasətin nəticəsidir. Mən bunu bu gün bir daha təkrar edirəm, kəskin olaraq bir daha
deyirəm ki, bu, düzgün siyasətin nəticəsidir. Mən bir il də, iki il də bundan əvvəl belə düşünürdüm. Amma o
vaxt hələ nəticələr yox idi. Ancaq mən inanırdım ki, bu nəticələr olacaqdır. İndi isə nəticələr göz qabağındadır.
Kənardan kim nə deyir-desin, burada bu barədə söhbət açıldı, kənardan deyilən bu sözlərə siz fikir verməyin.
Belə danışan adamların özləri bilmirdilər ki, iqtisadiyyat, islahat nədir və onu necə aparmaq olar.
Əldə olunan uğurlar iqtisadiyyat sahəsində bizim apardığımız işlərin və siyasətimizin nəticəsidir. Eyni
zamanda respublikamızda son illər görülən çox gərgin işlərin və böyük tədbirlərin əsasında yaradılan daxili
ictimai-siyasi sabitliyin nəticəsidir. Bu ictimai-siyasi sabitliyin nəyin bahasına, hansı çətinliklər hesabına əldə
edildiyini siz hamınız bilirsiniz. Bunların hamısı sizin gözünüz qabağında olubdur, bunu respublikanın bütün
ictimaiyyəti, hər bir vətəndaş bilir.
İndi artıq aydın görünür ki, hər bir vətəndaşın həyatı naminə respublikadakı bu cinayətkarların qarşısının
alınması, ayrı-ayrı silahlı dəstələrin zərərsizləşdirilməsi, ayrı-ayrı qrupların aradan götürülməsi nə qədər lazım
imiş, vacib imiş. İndi insanlar rahat işləyirlər, yaşayırlar, istirahət edirlər. Görülən işlər də həyatımızda, o
cümlədən iqtisadiyyatımızda, sosial sahədə öz nəticələrini verir.
Eyni zamanda, görülən bu işlər, yəni əldə olunan nəticələr Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində
yaranmış atəşkəs rejimi ilə də bağlı olubdur. İndi artıq iki il on bir aydır ki, atəş yoxdur. Bir aydan sonra üç il
tamam olacaqdır ki, atəş yoxdur. Bu, böyük nailiyyətdir. Hətta insanların çoxu artıq unudur ki, vuruşlar,
döyüşlər var idi, şəhidlər verirmişik, bunu unudurlar.
Mən hesab edirəm ki, biz bu barədə də düzgün yoldayıq, düzgün siyasət aparırıq. Ümidvaram ki, bizim
bu siyasətimiz də öz son nəticəsini verəcəkdir. Hər halda, – bu gün çıxışlarda da bildirildi, – ATƏT-in keçən ilin
dekabrında Lissabonda keçirilən Zirvə görüşündə qəbul edilən sənəd Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
tarixində ən böyük müsbət nəticədir, nailiyyətdir, ən dəyərli bir sənəddir. İndi artıq bütün dövlətlər, o cümlədən
ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri, ATƏT-in Minsk konfransının həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Fransa danışıqları və məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasını məhz Lissabon Zirvə görüşündə qəbul
olunmuş bu prinsiplər əsasında aparırlar. Bu, böyük nailiyyətdir, böyük hadisədir.
Bilirsiniz, bizim apardığımız bu siyasətə zidd olan qüvvələr indi nə qədər təlaş, narahatlıq içindədirlər ki,
ATƏT-in Zirvə görüşündə belə bir qərar qəbul edilibdir. Biz bu danışıqları aparırıq. Sizə məlumdur ki, bu ilin
əvvəlində mən Fransada olarkən – yanvar ayında rəsmi səfərdə olarkən, martda isə bir günlük işgüzar səfərim
zamanı – Fransanın prezidenti cənab Jak Şirakla və başqa vəzifəli şəxslərlə çox ətraflı danışıqlar aparmışam.
Martın 28-29-da həm Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının görüşündə, həm də
Rusiyanın prezidenti cənab Boris Yeltsinlə danışıqlarımda bu barədə ətraflı söhbətlər aparmışıq. Mənim şəxsi
nümayəndəm Vəfa Quluzadə Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmişdi, orada görüşlər keçirib və mən bu ölkənin
yüksək vəzifəli şəxsləri ilə telefon əlaqələri saxlamışam. Beləliklə, biz indi Minsk qrupunun işinin yeni
mərhələsinə başlamışıq. Güman edirəm ki, biz artıq müsbət nəticələr əldə edə biləcəyik.
Mən fürsətdən istifadə edib bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan Respublikası, dövləti ErmənistanAzərbaycan münaqişəsində yaranmış atəşkəs rejiminə sadiq qalacaqdır. Bizim tərəfimizdən onun pozulmasına
yol verilməyəcəkdir. Böyük Sülh Müqaviləsi əldə olunana qədər biz atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacağıq.
Martın əvvəlindən indiyədək Rusiyada aşkar olunmuş hadisə – Rusiyanın bəzi dairələri tərəfindən
Ermənistana gizli, qeyri-qanuni külli miqdarda çox ağır silahların verilməsi bizim bölgədə vəziyyəti
gərginləşdirmişdir. Buna baxmayaraq, biz öz prinsiplərimizə sadiqik, atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq və
qoruyub saxlayacağıq.
Bilirsiniz ki, mən Ermənistana külli miqdarda silah verilməsi haqqında Rusiyanın prezidenti cənab Boris
Yeltsinə müraciətlər etmişəm, rəsmi məktublar göndərmişəm. Onunla şəxsi görüşüm zamanı da bu məsələni
ciddi müzakirə etmişəm və məsələni kəskin qoymuşam ki, həmin silahlar Ermənistandan Rusiyaya
qaytarılmalıdır. Azərbaycan parlamenti – Milli Məclis bu məsələni iki dəfə müzakirə edibdir və həm Rusiyanın
Dövlət Dumasına, parlamentinə, həm də prezidentinə müraciətlər göndəribdir. Milli Məclisin Arif Rəhimzadə
başda olmaqla nümayəndə heyəti son vaxtlar Moskvada, Dumada görüşlər keçirib, danışıqlar aparıbdır.
Nəhayət, Rusiyanın Dövlət Duması bu məsələ ilə əlaqədar bir neçə gün bundan əvvəl qərar qəbul edibdir.
Həmin qərarda açıq-aydın göstərilir ki, silahların qeyri-qanuni verilməsi barəsində istintaq aparılmalıdır.
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Dumanın Müdafiə Komitəsi sədrinin məruzəsi Rusiya prezidentinə və istintaq aparmaq üçün baş prokurora
göndərilibdir. Biz bu məsələlərə daim nəzarət edirik və onunla daim məşğuluq, çalışırıq və bundan sonra da
çalışacağıq ki, Rusiyadan Ermənistana qeyri-qanuni verilmiş silahlar geriyə qaytarılsın.
Təkrar edirəm, bu faktlar bizi çox narahat edir, gərginlik yaradır. Ancaq bunlara baxmayaraq, biz öz
prinsiplərimizin üstündə dururuq. Yəni, atəşkəs rejimi qorunub saxlanmalıdır və biz öz tərəfimizdən bunu
qoruyub saxlayacağıq. Moskvada olarkən mən bu barədə Ermənistanın prezidenti Ter-Petrosyan ilə görüşümdə
də ona bildirdim, o da belə bəyanat verdi. Martın 29-da onun da, mənim də mətbuat qarşısında bəyanatım
olubdur. Ümid edək ki, Ermənistan tərəfi də verdiyi bəyanatlara sadiq qalacaqdır.
Beləliklə, atəşkəsin üç ilə yaxın davam etməsi bizim iqtisadi məsələlərlə məşğul olmağımız üçün şərait
yaradıbdır. Bunlar hamısı birlikdə respublikamızda ümumi vəziyyəti dəyişibdir.
Şübhəsiz ki, görülən işlər qarşımızda duran vəzifələrin həyata keçirilməsində ilk addımlar, ilk
nəticələrdir. Biz hələ çox iş görməliyik. Çox iş görməliyik ki, bütün iqtisadi islahatları axıra çatdıraq,
iqtisadiyyatımızda ciddi dəyişikliklər əmələ gətirək, bazar iqtisadiyyatı Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün
sahələrində bərqərar olsun. Çox iş görməliyik ki, Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesini tam axıra çatdıraq. Çox iş görməliyik ki, 1995-ci ilin noyabrında qəbul etdiyimiz Konstitusiyanın
tələbləri Azərbaycanın həyatının, cəmiyyətinin bütün sahələrində tətbiq olunsun və həyata keçirilsin. Çox iş
görməliyik.
Ona görə də bu gün burada verilən məlumatlar, söhbət açılan müsbət nəticələr heç kəsdə belə fikir
yaratmasın ki, biz artıq hesab edirik ki, çox böyük nailiyyətlər sahibiyik və bununla da rahatlana bilərik. Yox,
rahat ola bilmərik və bu rahatlığa əsas yoxdur. Hələ çoxlu problemlər vardır, çoxlu məsələlər həll edilməlidir.
Ona görə də çox iş görülməlidir.
Aqrar bölmədə islahatların keçirilməsinin bugünkü müzakirəsi – burada verilən məlumatların hamısı bu
fikri cəmləşdirdi, – bir tərəfdən, aqrar bölmədə bu islahatların artıq əldə olunmuş çox gözəl nəticələrini nümayiş
etdirdi, eyni zamanda bir çox problemləri açıqca göstərdi. Biz həmin problemlərin həll edilməsi ilə məşğul
olmalıyıq.
Aqrar islahatların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilən nailiyyətlərə görə bizim sevinməyə haqqımız
vardır. Mən bu işdə nailiyyət, müsbət nəticə əldə edən vətəndaşlarımızın, təşkilatlarımızın, orqanlarımızın
hamısına təşəkkür edirəm. Ancaq eyni zamanda hələ bu islahatların tam həyata keçirilməsi üçün nə qədər iş
görəcəyimiz də tamamilə aşkar edildi. Ona görə də gərək biz bütün fikrimizi, diqqətimizi bu nöqsanların,
qüsurların aradan qaldırılmasına, islahatların daha da sürətlə həyata keçirilməsinə yönəldək. Vəzifə bundan
ibarətdir.
Hesab edirəm ki, hər kəs öz sahəsində mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılmasına çalışmalıdır və
aqrar islahatların ardıcıl surətdə həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Hər kəs öz sahəsində ciddi çalışmalıdır.
Heç kəs hesab etməməlidir ki, bunu ondan yuxarıda kimsə və yaxud onun yanındakı etməlidir. Hər bir kəsin bu
sahədə imkanı vardır və bu imkanlar hərəkətə gətirilməlidir, bu işlər görülməlidir.
Ancaq eyni zamanda aqrar islahatlar komissiyasının üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Vaxtilə biz belə
bir komissiyanı yaratmışıq. Bu komissiyada çox yüksək vəzifəli şəxslər toplaşıbdır – komissiyaya baş nazirin
birinci müavini Abbas Abbasov, kənd təsərrüfatı naziri İrşad Əliyev və başqa şəxslər, alimlər, mütəxəssislər
toplaşıblar. Komissiya yaxşı işləməlidir.
Mən əldə edilən bax, bu nəticələrə müsbət qiymət verərək, komissiyanın işini müsbət qiymətləndirə
bilmərəm. Çünki komissiya təkcə bəzi məsələlərin həll olunması ilə məşğul olmamalı, bax, bu günlər meydana
çıxan məsələlərin həll edilməsi yollarını aramalıdır.
Bizim qanunlarımız müəyyən edibdir ki, torpaq şəxsi mülkiyyətə verilməlidir. Burada çıxış edənlər də
dedilər ki, torpağın hansı hissəsi şəxsi mülkiyyətə verilir, hansı hissəsi bələdiyyə mülkiyyətinə veriləcəkdir,
hansı hissəsi dövlətdə qalır. Bu, aydındır. Baxmayaraq ki, bu prosesin özü də çox ağır, çox çətin bir prosesdir.
Heç kəs hesab etməsin ki, məsələlər həll edilibdir. Yox, biz bu məsələnin həllinin hələ başlanğıcındayıq. Ancaq
iş təkcə bu torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsində deyil. Şəxsi mülkiyyətə keçən torpaqdan sahibkarın istifadə
edə bilməsi, yəni daha da səmərəli istifadə edə bilməsi üçün bir çox məsələlər həll olunmalıdır. Bunların çoxu
həll olunmayıbdır.
Təsadüfi deyildir ki, pambıqçılıq rayonlarının başçılarına – Saatlı və Bərdə rayonlarının icra hakimiyyəti
başçıları çıxış edərkən – mən bu sualları verdim. Onlar bu suallara cavab verə bilmirlər. Çünki məsələ ilə
dərindən məşğul olmayıblar. Amma bizim dövlət aqrar islahat komissiyası bununla məşğul olmalıdır, bir çox
variantlar təklif etməlidir, hansı variantın, hansı yolun üstün olduğu barədə təklif verməlidir.
Bilirsiniz, torpaq Azərbaycan respublikasının sərvətlərindən ən qiymətlisidir. Qiymətinə görə torpağa
bərabər sərvət yoxdur. Çünki bu, daimi sərvətdir. Bizim yerli sərvətlərimiz vardır. Onların müəyyən miqdarı var
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və müəyyən dövr istifadə edildikdən sonra onlar tükənir. Cürbəcür müəssisələr var – yararlıdır, işləyir, öz
ömrünü sürüb qurtarır. Amma torpaq, təbiət daimidir. Ona görə də torpaq islahatı deyəndə bu məsələ barəsində
nə qədər yüksək hissiyyatlarla düşünmək lazımdır.
20-30-cu illərdə kollektivləşdirmə aparılan zaman torpağın başına bir iş gətirdilər. Həmin o illərdə,
kollektivləşdirmə aparılan zaman nə qədər insanlar qurban gedibdir. Eyni zamanda torpaq əsrlər boyu olduğu
vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə, özü də qısa bir müddətdə keçdiyinə görə nə qədər itkilər olubdur. Bəs, 30-cu
illərin əvvəllərində olan aclıq – Rusiyada, təkcə Rusiyada yox, Sovetlər İttifaqının hər yerində, o cümlədən,
Azərbaycanda da bu aclıq var idi – nə ilə bağlı idi? Axı, bunlar tarixdən məlumdur. Yaşlı adamlar o aclığı
xatırlamalıdırlar. Mənim özüm, məsələn, 1930-1931-ci illərdə Azərbaycanda olan aclığı xatırlayıram. Bu nə ilə
bağlı idi? Çünki kollektivləşdirmə lazım idi, başqa işə fikir vermirdilər. Ancaq 30-cu illərin sonunda o
kolxozları, sovxozları qaydaya salandan sonra, İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində Sovetlər İttifaqında kənd
təsərrüfatı sahəsində müəyyən nəticələr əldə etmək mümkün oldu.
Doğrudur, həqiqəti demək lazımdır ki, sonrakı dövrdə, xüsusən müharibədən sonrakı illərdə Sovet
İttifaqında torpağa çox böyük sərvətlər sərf olundu, meliorasiya işləri aparıldı, böyük xərclər çəkildi və
torpaqdan çox da məhsullar götürüldü. O cümlədən, Azərbaycanda da biz məhsullar götürdük. 1970-ci illərdə,
1980-ci illərin birinci yarısında biz Azərbaycan torpaqlarından nə qədər çox məhsullar – taxıl, üzüm, pambıq,
tərəvəz və başqa məhsullar götürdük. Xatırlayın, orta hesabla ildə 800 min ton pambıq istehsal olunurdu, indi
300 min tona çata bilmirik. Üzüm istehsalı 2 milyon tona çatmışdı, indi heç 300 min ton da istehsal edə
bilmirik.
Vaxtilə ildə 1 milyon 500 min ton taxıl istehsal edirdik. Keçən il isə 1 milyon tondan bir az çox istehsal
edildi. O illərdə Azərbaycanda torpaqdan da səmərəli istifadə olunurdu. Ancaq sonrakı illərdə səmərəlilik aşağı
düşməyə başladı və bu vəziyyətə gəldik.
İndi torpaqla əlaqədar başqa proses gedir. Vaxtilə torpağı, bütün kənd təsərrüfatını, mal-qaranı
kollektivləşdirirdilər. O vaxt nə qədər mal-qara qırıldı. İnsanlar öz inəyini, davarını kolxoza vermək istəmirdi,
ya kəsirdi, ya nə gəldi edirdi, ona görə nə qədər adam cəza çəkdi. Həm bitkiçilik, həm də heyvandarlıq sahəsinə
nə qədər zərbələr dəydi. İndi şükür olsun ki, görürsünüz, biz heyvandarlıq sahəsində son bir il müddətində yaxşı
nəticələr əldə etmişik. Güman edirəm, bu müsbət nəticələr daha da artacaqdır. Biz burada dağıntının qarşısını
aldıq, amma nə qədər dağıldı? İndi biz ancaq 1982-ci ilin səviyyəsinə gəlib çatmışıq. Görün nə qədər dağılıb.
Burada çıxış edən hər bir adam böyük iftixar hissi ilə deyirdi ki, heyvandarlıq özəlləşdirildikdən sonra nə
qədər artım vardır. Amma buna baxmayaraq, biz hələ 1982-ci ilin səviyyəsinə çatmışıq. Ancaq 1982-ci ildə
bazarda ət yox idi. Ət, süd məhsullarının 50 faizini biz Rusiyadan, Ukraynadan gətirirdik. 1980, 1981, 1982-ci
illərdə ət talonla verilirdi. İndi burada çıxış edənlər dedilər, hətta Lənkəran rayonu da əgər özünü ət-süd
məhsulları ilə təmin edirsə, çünki məlumdur, orada tarixən mal-qara, ümumiyyətlə, çox az olubdur, bu özü
böyük nailiyyətdir. Ona görə də bu məsələ məni artıq narahat etmir.
Mən çox məmnunam ki, bu bir il müddətində siz artıq bu məsələnin əhəmiyyətini başa düşmüsünüz.
Bizdə kolxozlarda və sovxozlarda olan mal-qara artıq özəlləşdirilibdir. Özəlləşdirilməyəni isə qısa müddətdə –
bir-iki aya özəlləşdirilməlidir. Ümidvaram ki, 1997-ci ilin sonunda biz çox gözəl nəticələr əldə edəcəyik, ət, süd
məhsullarının qiyməti get-gedə aşağı düşəcək və əhalimiz bunlardan istifadə edəcəkdir.
Yenə də deyirəm, ancaq torpaq çox mürəkkəb bir amildir. Ona görə də torpağın bölünməsi, onun xüsusi
mülkiyyətə verilməsi və torpaqdan səmərəli istifadə edilməsi məsələsi kompleks surətdə həll olunmalıdır.
"Torpaq islahatı haqqında" qanunun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar görülən işləri mən qiymətləndirirəm. Amma
hesab edirəm ki, hələ yerli hakimiyyət, kənd təsərrüfatı orqanları da, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də və bizim
Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası da bu sahədə istənilən səviyyədə iş görmürlər.
Pambıqçılıq rayonlarında o böyük torpaqların şəxsi mülkiyyətə verilməsi və ondan səmərəli istifadə
olunması məsələsinə yenə də qayıdıram. Məsələn, Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı burada çıxış etdi.
Onun verdiyi məlumat məni narahat etmir, çünki orada torpaq sahələri o qədər də böyük deyildir. O dedi ki,
taxıl əkini sahəsi 20 min hektara çatdırılacaqdır, bu sahələr normal bölünəcəkdir. Burada o qədər böyük
narahatlıq yoxdur. Baxmayaraq ki, orada da ədalətsizlik də ola bilər, torpaq dağıla da bilər, hərc-mərclik də ola
bilər.
Böyük torpaq sahələrinin bölünməsi, şəxsi mülkiyyətə verilməsi və xüsusən ondan istifadə olunması çox
mühüm məsələdir. Çünki böyük torpaq sahələrinin təkcə şəxsi mülkiyyətə verilməsi ilə iş bitmir, eyni zamanda
su mənbələrindən, irriqasiya, su sistemindən, texnikadan istifadə edilməsi, kənd təsərrüfatı servisi məsələsi –
bunlar hamısı kompleks surətdə həll olunmalıdır. Yenə də deyirəm, iş təkcə torpağı bölüb hərənin payını özünə
verməkdə deyildir. Bizim vəzifəmiz onu, birincisi, ədalətli bölməkdən ibarətdir. Yəni heç kəs vəzifəsindən suiistifadə etməsin, ədalətsizlik olunmasın, çünki biz qərar qəbul etmişik, "Torpaq islahatı haqqında" qanunda da
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var – kənddə yaşayan hər bir vətəndaş torpağın sahibkarıdır. Demək, ona məxsus olan torpaq ona çatmalıdır.
Burada ədalət prinsipi gözlənilməlidir və yerli hakimiyyət orqanları buna başları ilə cavabdehdir.
Ancaq bununla yanaşı, torpaqdan səmərəli istifadə olunması üçün şərait yaradılmalıdır. Torpağı xüsusi
mülkiyyətə verməkdə bizim əsas məqsədimiz torpaqdan istifadənin səmərəliliyini, torpağın məhsuldarlığını
artırmaqdır.
Torpaq şəxsi mülkiyyətdə olanda həmin torpağın sahibi onu göz bəbəyi kimi qoruyacaqdır. Ancaq məsələ
təkcə onun qorunmasında deyildir. Gərək torpağın sahibinə bütün şərait yaradılsın ki, o, bu torpaqdan səmərəli
istifadə edə bilsin. Torpağı alıb onun üstündə oturdu – nə olsun? Torpağı alandan sonra onun min dənə problemi
çıxdı, onu da həll edə bilmədi – vətəndaş bundan da razı olmayacaqdır. Əksinə, hətta bəlkə bəziləri söyəcək ki,
niyə məni bu işə saldılar. Ona görə də burada çox problemlər vardır. Amma gərək bu problemlərə bizim
komissiyada baxılsın. Kənd təsərrüfatı orqanları, yerli icra hakimiyyəti gərək bu işə xüsusi fikir versinlər. Bu işi
bütün rayonların hamısında eyni cür həll etmək olmaz. Hər rayonun özünə görə xüsusiyyəti vardır. Buna görə
də həmin məsələlər hər rayonun xüsusiyyətinə uyğun həll edilməlidir.
Həm iqlim şəraiti, həm su, həm də texnikadan, gübrədən istifadə etmək imkanları, başqa məsələlər də var.
Birincisi, rayonlarda bu işlə məşğul olmalıdırlar. İkincisi, bizim islahat komissiyasında bu məsələlər müzakirə
edilməlidir, yollar axtarılmalıdır. Rayonların təşəbbüsü nəticəsində Mərkəzi İslahat Komissiyasında gərək bir
neçə tipik variant olsun. Məsələn, Qəbələ, Oğuz rayonları üçün bir variant, Sabirabad, Saatlı rayonları üçün bir
variant, Yevlax rayonu üçün bir variant, Qazax, Tovuz rayonları üçün ayrı bir variant, Xaçmaz, Quba rayonları
üçün bir variant və cürbəcür başqa variantlar ola bilər.
Bunlar hamısı hazırlanmalıdır. Yoxsa burada yenə də söz verirlər ki, bu il bu qədər pambıq, taxıl istehsal
edəcəyik. Bu göstəricilər keçən ilkindən fərqli deyil. İrşad Əliyev keçən il də demişdi ki, 320 min ton pambıq
istehsal olunacaq. Amma 273 min ton məhsul istehsal edildi. Bu il də onu deyir. Axırda gəlib deyəcəkdir ki,
belə oldu, elə oldu, olmadı. Amma nə 320 min ton, nə də ondan aşağı bizi qane edə bilər. Biz torpaq islahatını
aparırıq ki, – bu gün mənə dedilər ki, 219 min hektar sahədə pambıq əkiləcəkdir, – ondan daha da çox məhsul
götürək. Biz torpaq islahatını ona görə aparırıq.
Buna nail olmaq üçün iş təkcə torpağı bölməkdən ibarət deyil. Böyük sahələrdə torpaq hələ
bölünməyibdir. Torpaqdan səmərəli istifadə prosesini təşkil etmək lazımdır. Bu prosesin də bir çox
komponentləri, ünsürləri, elementləri vardır. Hər bir element ayrılıqda və hamısı bir yerdə kompleks surətdə
müəyyən edilməlidir.
Bu işləri yerli islahat komissiyaları və bizim Mərkəzi İslahat Komissiyası aparmalıdır. Əgər bunlar bu
gün yoxdursa, hər halda yoxdur, çünki mən nə Mərkəzi İslahat Komissiyasının sədri Abbas Abbasovun, nə İrşad
Əliyevin, nə də yerli icra hakimiyyəti başçılarının çıxışlarından bunu hiss etdim. Mən görülən işləri
qiymətləndirərək, eyni zamanda bunlara görə hesab edirəm ki, aqrar islahat komissiyalarının işini kafi,
qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Çox ciddi işləmək lazımdır.
Güman edirəm ki, mənim dediyim bu sözlər, irəli sürdüyüm fikirlər bu məsələlərə daha da geniş
yanaşmaq üçün sizə əsas verir. Mən istəmirəm indi bu məsələləri xırdalayım. Birincisi, siz bunu məndən yaxşı
bilməlisiniz, çünki siz mütəxəssissiniz. İkincisi, bu, bugünkü müşavirənin yeri deyil. Amma mən indi bir neçə
məqamlara toxundum.
Mən hesab edirəm ki, yerlərdə islahat komissiyaları və Mərkəzi İslahat Komissiyası işlərində olan bu
nöqsanları aradan götürməlidir və işi daha da yaxşı təşkil etməlidir. Qarşıya çıxan bütün suallara, problemlərə
cavab tapılmalıdır. Biz bu islahatların gedişini uzun müddətə uzada bilmərik. Bu islahatların həyata
keçirilməsində 1997-ci il həlledici il olmalıdır. Bax, bizim komissiyalar bu fikirləri əsas götürərək işləməlidirlər.
Cari işlər haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Burada verilən məlumatlar onu göstərir ki, indi
yaz tarla işləri ümumən normal gedir, amma çətinliklər də vardır. Burada İrşad Əliyev yanacaq, kreditlər,
maliyyə məsələləri, gübrə və başqa məsələlər haqqında danışdı. Şübhəsiz ki, bu məsələlərin hamısını istənilən
səviyyədə həll etmək mümkün deyil. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu müşavirədən sonra Nazirlər Kabineti bu
gün burada qaldırılan bütün məsələlərin hamısına baxmalıdır. Mən bunu baş nazir Artur Paşazadəyə tapşırıram.
O, öz müavinləri ilə, nazirlərlə birlikdə bu məsələləri müzakirə etməlidir və biz cari işlərin gedişini
sürətləndirmək üçün və hazırkı kənd təsərrüfatı işlərini müvəffəqiyyətlə aparmaq üçün hansı imkanlardan bu
gün – sabah istifadə edə biləriksə etməliyik. Çünki biz gərək çalışaq ki, bu il daha çox kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsal edək. Məqsəd bundan ibarət olmalıdır. O cümlədən, taxıl, pambıq və başqa məhsulların
hamısı çox istehsal edilməlidir.
Nazirlər Kabineti, baş nazir Rasizadə bu məsələlərə baxmalıdır, lazımi tədbirlər görməlidir. Bəlkə əlavə
vəsaitlər də tapmaq lazımdır və bunu bir neçə günün ərzində etməlidir, mənə məlumat verməlidir.
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Mənə məlumatlar gəlib çatır ki, bu kreditlərin verilməsindən bəzən sui-istifadə olunur. Vaxt olmadı,
Aqrar- Sənaye Bankı idarə heyətinin sədri Musayevi qaldırıb burada dinləmək istəyirdim. Ancaq bilsin ki,
mənim qulağıma bəzi məlumatlar gəlib çatır ki, bu banklarda, Maliyyə Nazirliyində kreditləri verərkən onların
üstündə faiz istəyirlər, başqa belə çirkin işlər yenə də mövcuddur. Belə siqnallar gəlir. Ona görə də mən hamını
xəbərdar etmək istəyirəm ki, belə çirkin işlərlə məşğul olmaq bəsdir, bunlardan əl çəkmək lazımdır. Bütün
sahələrdə korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirmək lazımdır. Bunu gücləndirmək üçün, birinci, o sahələrdə ki,
korrupsiya baş verir, onlar özləri tədbirlər görməlidirlər. Məcbur etməməlidirlər ki, başqa orqanları bu işə cəlb
edək. Baxmayaraq ki, başqa orqanlar da öz vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər.
Dağıntı, oğurluq hallarını aradan götürmək lazımdır. Üç-dörd gün bundan əvvəl Salyan pambıqtəmizləmə
zavodundan 250 ton pambığı çıxarıb Gəncəyə apararkən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları orada
onları tutub saxlayıblar. Mən tapşırmışam ki, çox ciddi istintaq aparsınlar. Oradan birinci növ pambığı dördüncü
növ əvəzinə çıxarırlar, deyirlər ki, hər tonunda 300 dollar, daha nə qədər mənimsəyirlər. Verilən məlumata görə,
250 ton pambıqdan 400 min dollar mənimsəmə meydana çıxır. Bu, yarayarmı? Biz o pambığı nə qədər
çətinliklə istehsal edirik.
İndi mən bu gün sizinlə danışıram ki, sentyabrda, oktyabrda nə qədər məhsul əldə edəcəyik. Ona görə ki,
ayrı-ayrı pambıq zavodlarının direktorları, yaxud rayon icra hakimiyyəti başçıları götürüb bundan şəxsi
məqsədləri üçün istifadə etsinlər? Belə şey yarayarmı? Yaxşı ki, o tutulubdur. Amma nə qədər belə tutulmayan
hallar vardır.
Siqnallar gəlir ki, Salyan pambıqtəmizləmə zavodunda, ümumiyyətlə, Salyan rayonunda belə çirkin
işlərlə məşğul olurlar. İndi də bu, tutulub. Şübhəsiz ki, cinayətkarlar cavab verməlidirlər. Dəfələrlə bildirmişəm,
bu gün bir daha deyirəm – əgər kim oğurluqla, əyriliklə, xalqın, dövlətin malını mənimsəməklə məşğuldursa,
yaxud bununla məşğul olmaq istəyirsə, çıxsın aradan. Bilsin ki, bu gün də olmasa, sabah bu adamların cəzası
gəlib çatacaqdır.
Bu məsələlərdə bizim mövqeyimiz məlumdur. Bizim mövqeyimiz dövlətin, xalqın mənafeyidir. Xalqımız
belə ağır, çətin vəziyyətdə yaşadığı bir zamanda, iqtisadiyyatımızda belə çətin proseslər keçirdiyimiz zaman bir
pambıq zavodunda bir əməliyyatdan 400 min dollar pul, valyuta mənimsəsinlər – bu, yarayarmı? Bu, bizim
bugünkü günümüzə yaraşarmı?
Mən göstəriş vermişəm və bu gün də deyirəm – belə hallarla kəskin mübarizə aparılır və aparılacaqdır.
Prokurorluq istintaq aparmalıdır, cinayətkarlar qısa müddətdə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bu işə qatılmış
vəzifəli şəxslərin hamısı öz cəzasını almalıdır. Mən hamınızı xəbərdar edirəm. Bir sizi yox, respublikamızın
bütün vəzifəli şəxslərini, dövlət, hakimiyyət orqanlarında, aqrar bölmədə, sənayedə, iqtisadiyyatda, hüquqmühafizə orqanlarında işləyənləri, hamını xəbərdar edirəm: bu işlərdən əl çəkin! Rüşvətxorluqdan, oğurluqdan,
əyrilikdən, korrupsiyaya qurşanmaqdan əl çəkin! Bilin ki, biz bu mübarizədən geri dönməyəcəyik. O
cinayətkarlar bu gün də olmasa, sabah aşkar ediləcəklər. Görürsünüz, son illər Azərbaycanın başına bəla
gətirmiş bu adamların hamısını biz harada da olsa tapıb gətiririk. Əgər o cinayətkarları haralarda olsa da tapıb
gətiririksə, buradakıları onlardan da tez aşkara çıxaracağıq.
Hesab edirəm ki, mənim bu ədalətli və kəskin sözlərimdən hər bir vəzifəli şəxs və hər bir vətəndaş nəticə
çıxaracaqdır. Respublikamızın iqtisadiyyatının bu çətin mərhələdən keçməsi üçün təkcə iqtisadi islahatların
keçirilməsi, istehsalatda vəziyyətin yaxşılaşdırılması yox, eyni zamanda ölkənin varidatının, əmlakının
qorunması, saxlanılması çox vacibdir. Respublikanın, xalqın, dövlətin əmlakını dağıdanlar, mənimsəyənlər ən
yüksək cəzaya məhkum olunmalıdırlar. Həm bu gün, həm də gələcək üçün bunu bilmək lazımdır.
Bu gün biz iqtisadiyyatda əldə etdiyimiz nailiyyətlər haqqında danışarkən şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın bu
müsbət dəyişikliklərindən respublika əhalisinin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün istifadə etməyə çalışmalıyıq.
Burada rəqəmlər gətirildi ki, keçən il biz maaşların artırılmasını da təmin etmişik. Bu il də bu barədə müəyyən
tədbirlər görüləcəkdir. Sosial fondlardan səmərəli istifadə olunmalıdır. Hər sahədə vətəndaşların rifah halının
yaxşılaşdırılmasına çalışmalıyıq. Bu bizim borcumuzdur, vəzifəmizdir və bütün siyasətimizin, sosial-iqtisadi
siyasətimizin əsas məqsədidir.
Bu baxımdan, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, qaçqın vəziyyətində yaşayan vətəndaşlarımıza
xüsusi qayğı göstərilməlidir. Sizin rayonlarınızda çoxlu qaçqınlar məskunlaşıblar. İndiyə qədər görülən işlər
qiymətləndirilir. Ancaq mən hesab edirəm ki, hər bir rayon, şəhər icra hakimiyyəti, müvafiq nazirliklər,
təşkilatlar qaçqın, köçkün vəziyyətində yaşayan insanlara xüsusi qayğı, diqqət göstərməlidirlər. Bu, sizin əsas
vəzifənizdir və bizim hamımızın əsas vəzifəmizdir. Bunu heç vaxt unutmaq lazım deyil. Xahiş edirəm ki, bu
vəzifəni daim diqqət mərkəzində saxlayasınız.

216

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Şəhid ailələrinə xüsusi qayğı göstərmək bizim bütün orqanların diqqət mərkəzində olmalıdır. Vətənimizi
müdafiə edərkən əlil olmuş, xəsarət almış adamların sosial vəziyyətinə qayğı göstərmək də əsas vəzifəmizdir.
Mən xahiş edirəm və tələb edirəm ki, bir daha deyirəm, bu vəzifələri daim diqqət mərkəzində saxlayasınız.
Hesab edirəm ki, bugünkü danışıq çox səmərəli, əhəmiyyətli oldu və bu, 1997-ci ildə, ümumiyyətlə,
iqtisadi islahatların və xüsusən aqrar islahatların həyata keçirilməsinə kömək edəcəkdir. Ancaq o şərtlə ki,
burada qarşıya qoyulan vəzifələr ardıcıl surətdə həyata keçirilsin. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz
bunu edəcəksiniz.
Mənə ümid verən bir də odur ki, bu gün çıxış edənlərin hamısı çox yüksək hisslərlə, həvəslə və
nikbinliklə danışırdılar. Məni sevindirən odur ki, bizim insanlarımız bu islahatların nə qədər əhəmiyyətli
olduğunu artıq dərk edirlər və bunun əməli nəticələrini görərək özləri sevinirlər. Bu, çox gözəl haldır. Demək,
beləliklə, bu məsələlərdə başqa bir fikir, başqa bir yol yoxdur. Hərə öz sahəsində lazımi tədbirlər görməlidir.
Mən əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bugünkü müzakirədən lazımi nəticələr çıxarılacaqdır və
aqrar bölmədə həm islahatların həyata keçirilməsi, həm də cari kənd təsərrüfatı işlərinin yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar bizim sizinlə görüşlərimizdə müsbət nəticələr haqqında danışacağıq.
Nəhayət, biz Qurban bayramı ərəfəsindəyik. Bu, bizim milli xalq bayramımızdır. Bu bayram münasibətilə
mən sizi təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, səadət və bütün
işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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QURBAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
16 aprel 1997-ci il
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Ulu tanrının İslamı bir din kimi tamamlayıb insanlar üçün hidayət yolu seçdiyi bu əziz Qurban bayramı
günündə hamınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Bütün müsəlmanların həmrəylik və qardaşlıq rəmzi olan mübarək Qurban bayramının ölkəmizdə rəsmi
qeyd olunması həm müstəqilliyimizin dönməzliyini, həm də Azərbaycan xalqının öz milli, dini ənənələrinə
sadiq olduğunu dünyaya nümayiş etdirir.
İnanıram ki, bu müqəddəs bayram günlərində böyük xalqın bəxş etdiyi nemətlərə görə minnətdarlığınızı
bildirməklə yanaşı Azərbaycanın suverenliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi,
xalqımızın xoşbəxt həyata qovuşmasını diləyirsiniz.
Əminəm ki, arzu və diləkləriniz Allahın köməyi və xalqımızın qeyrəti ilə həyata keçəcəkdir. Xalqımızın
haqq işi qalib gələcəkdir. Şəhid balalarımızın ruhlarının şad olacağı gün – Vətən torpağının mənfur düşmən
tapdağından tamamilə azad ediləcəyi və taleyinə qaçqınlıq, köçkünlük düşmüş həmvətənlərimizin öz doğma
yerlərinə qayıdacaqları gün uzaqda deyildir. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin dinc yolla həlli uğrunda
apardığımız ardıcıl siyasət və tutduğumuz qətiyyətli mövqe, gənc ordumuzun günü-gündən artan döyüş qüdrəti
bu inam üçün möhkəm zəmindir.
Qurban bayramı insanlar arasında mehribanlıq və qardaşlıq tellərinin möhkəmləndirilməsi üçün ən
gözəl vasitədir. Qoy bu ilki Qurban bayramı da bürün azərbaycanlıların, o cümlədən xaricdə yaşayan
soydaşlarımızın bir-birinə qayğı və diqqətinin artırılması, cəmiyyətdə milli həmrəyliyin daha da
möhkəmləndirilməsi işinə öz töhfəsini versin!
Əziz bayram münasibətilə Allah-Təaladan hər birinizə can-sağlığı və xoşbəxtlik arzulayır, xalqımıza
müstəqil Azərbaycanın tərəqqisi naminə daha böyük əzmkarlıq və hünər diləyirəm!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 aprel 1997-ci il
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QURBAN BAYRAMI GÜNÜ LERİKLİ FERMER
XANIŞ ŞAHIYEVLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
18 aprel 1997-ci il
Səni və Lerik camaatını Qurban bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Qurban bayramı xalqımızın,
millətimizin milli, dini bayramıdır, əziz bayramımızdır. Bu gün bütün xalqımız bayram edir. Bir zəhmət adamı,
əsl Azərbaycan vətəndaşı kimi bu bayramı həm öz evində qeyd etmisən, həm də qurban kəsib gətirmisən ki, onu
səninlə birlikdə paylayaq, camaatın bu bayramı yaxşı keçirməsinə kömək edək. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
Səninlə artıq birinci dəfə deyil ki, görüşürük. Sən mənim dostumsan, mən də sənin dostunam. Mən
həmişə dostluğa sədaqətli olmuşam. Həmişə arzu etmişəm ki, mənimlə dostluq edən adamlar sədaqətli olsunlar.
Düzdür, həyatımda sədaqətsizliyə də rast gəlmişəm. Ancaq bu böyük, uzunmüddətli həyatımda mən xalqın
sədaqətini həmişə hiss etmişəm və ona yüksək qiymət vermişəm. Bu ağır dövrlərdə məni yaşadan, bütün bu
çətinliklərin öhdəsindən gəlməyimə imkan verən xalqın sədaqəti, xalqın zəhmətimə verdiyi qiymət olubdur.
Mənim ən böyük dayağım xalqdır. Xalqın da ən görkəmli nümayəndələrindən biri sənsən.
Lerik Azərbaycanın dağ, ucqar rayonudur. İndi sən dedin ki, Lerikdə 64 min əhali yaşayır. Orada gözəl
insanlar, zəhmətkeş adamlar, qəhrəman insanlar yaşayır. Bu qəhrəmanlardan biri də sənsən və doğrudan da
nümunəsən. Həm əməkdə, həm həyatda, həm də Vətənə sədaqətində qəhrəmansan. Oğlun şəhid olubdur,
övladların ölkəmizə sədaqətlə xidmət edirlər. Məni sevindirən odur ki, indi sən bildirdin, iki oğlunu orduya
xidmətə göndərmisən.
Gördüyün işlər, zəhmətin, qazandığın hörmət ailənlə birlikdə sənin xalqa, millətimizə göstərdiyin böyük
xidməti sübut edir. Ona görə də mən sənə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, mənim salamımı, bayram təbriklərimi
bütün Lerik camaatına çatdırasınız. Mən leriklilərlə əbədi dostam. Bu dostluq çox böyük sınaqlardan keçibdir.
Bu dostluğun ən gözəl nümunəsi isə mənim səninlə dostluğumdur. Bu gün sən gözəl sözlər danışdın. Bilirsiniz,
mən keçən dəfə də demişəm, – alimlərimiz, yazıçılarımız, şairlərimiz, mədəniyyət xadimlərimiz hesab edirlər ki,
dəyərli sözləri onlar deyə bilərlər. Ancaq xalqımızın çoxəsrlik tarixində dəyərli, müdrik sözləri müdrik insanlar
deyiblər. Müdriklik təkcə o insanların elmi biliyi, təhsili ilə bağlı deyildir. Müdriklik insanın fitri istedadıdır,
müdriklik həm də insanın həyatı dərk etməsi, gedən proseslərə düzgün qiymət verə bilməsi və ondan özü üçün
lazımi faydalar götürməsidir.
Sən dağda yaşayan, təsərrüfatla, heyvandarlıqla məşğul olan bir şəxssən. Azərbaycanın xarici siyasəti
haqqında nə gözəl, ağıllı, dəyərli sözlər deyirsən. Lissabon Zirvə görüşündə dünyanın 54 dövlətinin başçılarının
toplandığı mötəbər beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan Respublikasının siyasətinin əldə etdiyi nailiyyəti, qələbəni
tamamilə doğru, düzgün qiymətləndirirsən, bu qələbəyə sən qurban kəsmisən.
Xanış Şahıyev: Cənab prezident, bayaq da dedim, mən Sizin keçirdiyiniz bütün tədbirlərə, səfərlərinizə
televiziya vasitəsilə çox böyük maraqla tamaşa edirəm. Bu gün mən buraya 155-dən çox qurban kəsib
gətirmişəm. Mənim üçün Sizinlə dostluq etməkdən böyük xoşbəxtlik yoxdur. Siz mənim gözəl prezidentimsiniz.
Bu, gözəl arvadımdır, bu da mənim nəvəmdir. Kişi gərək kişinin ayağı altında ölsün, namərdin yox. Mən
Allahdan həmişə arzu edirəm ki, Sizin kimi kişinin ayağı altında ölüm. Bu, mənim üçün bəsdir. Elə bil ki, gedib
Kərbəlanı ziyarət edirəm. Lissabonda dünyanın bütün ölkələrinin başçıları Sizin sözünüzü eşitdi. Siz bu
qələbəni əldə etdiniz. Qoy xalq da bilsin ki, əgər Siz hər hansı bir işdə mənə kömək etsəniz, mən dostluğu
pozaram. Bu mənə bəsdir ki, mən Heydər Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyətlə dostluq edirəm. Mən tamahkar
adam deyiləm. Adam var ki, vəzifə dostudur, adam var, ehtiyac dostudur. Amma mən ürək dostuyam, bir gün də
məktəbə getməmişəm.
Heydər Əliyev: Sən vəzifəli adam deyilsən. Amma nə qədər böyük məktəblər qurtarandan da çox ağıllı
sözlər danışırsan.
Xanış Şahıyev: Mən uşaq deyiləm ki, prezidentin dostuyam.
Heydər Əliyev: Prezidentin dostu olmaqla yanaşı, sənin əməllərin, həyatın var.
Xanış Şahıyev: Mən boş-boş danışan adamları sülhə, prezidentin ətrafında birləşməyə çağırıram. Cənab
prezident, rayonumuzda işlər çox yaxşı gedir. Əkin də yaxşı gedir. İndi yaylaqdan Lerikə yeni su kəməri çəkilir.
Bu su yayda gəlib Lerikə çatacaqdır. Yaxşı işə Siz də, biz də qiymət veririk.
Heydər Əliyev: Müdriklik insanın kökündə, əməllərindədir. Mən də səni öz dostum, müdrik bir adam
kimi qəbul edirəm. Müdrik, ağıllı adamsan. Sənin bu təşəbbüsün Azərbaycanda bütün zəhmət adamları, saf, pak
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insanlar üçün böyük nümunədir. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sən bu qədər qoyun kəsib gətirirsən. Lerikdə
camaat yaxşı yaşayır, yoxsa yox?
Xanış Şahıyev: Mən prezidentə yalan danışa bilmərəm, çətinlik var. Amma Allahın köməyi ilə ötən il
payız Lerikdə çox yaxşı keçdi. Camaat necə lazımdır, elə də əkib. Allahın köməyi ilə gələn il leriklilər taxıl
satacaqlar.
Heydər Əliyev: Mən Lerikdə gedən islahat haqqında soruşmaq istəyirəm.
Xanış Şahıyev: Mənə elə gəlir ki, heç bir rayonda Lerikdəki kimi islahat getmir. Lerikdə mal-qara, qoyun
nəzarət altında camaata verildi. Rayonda islahatlar çox yaxşı gedir.
Heydər Əliyev: Biz islahatların gedişi vəziyyəti haqqında müşavirə keçirdik. Sən ona qulaq asdın?
Xanış Şahıyev: Sizin tədbiriniz olanda mən işimi-gücümü atıb həmin gün televizorun qarşısında oturub
bunlara qulaq asıram.
Heydər Əliyev: Sən müşavirədə gedən müzakirələri bəyəndinmi? Demək istəyirəm ki, islahatlarla
əlaqədar görülən işlər doğru-düzgün işlərdimi?
Xanış Şahıyev: Bəli, bunlar çox düzgün işlərdir. Xalq bütün bunları çox yaxşı qarşılayır. Fəhlə onsuz da
fəhlədir, qoy o boş-boş danışanlar da işə qoşulsunlar.
Heydər Əliyev: Biz istəyirik ki, camaatın malı, mülkü olsun, adamlar sahibkar olsunlar, hərə öz
mülkünün sahibi olsun.
Xanış Şahıyev: Bunlar mənim ata-babamdan qalma malımdır. Əgər təsərrüfatım yaxşı olmasaydı, bunları
bura gətirə bilməzdim. Gərək camaat da çalışsın, işləsin, öz xüsusi malına, əkininə yaxşı baxsın.
Heydər Əliyev: Lerikdə torpaq camaata paylanıbdırmı? Camaat bundan razıdırmı?
Xanış Şahıyev: Bəli, paylanıb, camaat da bundan çox razıdır. Ağsaqqal olduğuma görə məni islahat
komissiyasının sədri təyin ediblər. Hər iş razılıqla görülür, hamı bu təşəbbüsü bəyənir.
Heydər Əliyev: Çox sağ ol. Mən sənə təşəkkür edirəm, səni təbrik edirəm. Çox yaxşı ki, bu dəfə
xanımını da gətirmisən.
De görüm, bu sənə neçə övlad bəxş edibdir?
Xanış Şahıyev: 17 uşaq anasıdır. Onların 16-sı oğlandır. Bu uşaqlardan ikisi şəhid olubdur. Hörmətli
prezident! Mənim ailə üzvlərim ilə mehribanlıqla görüşdüyünüzə görə Sizə bir daha öz dərin minnətdarlığımı
bildirirəm.
Heydər Əliyev: Mən sənin ailənlə görüşümdən, xüsusən 17 uşaq anası olan, Qəhrəman ana Səmərqənd
xanımla görüşdən çox məmnun oldum. Mən sənin nəvəni bağrıma basıram və deyirəm: sağ ol, oğlum, sən
böyüyüb baban kimi olacaqsan, işləyəcəksən və xalqımıza baban kimi xidmət göstərəcəksən.
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AZƏRBAYCANA RƏSMİ SƏFƏRƏ GƏLƏN QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ ƏSGƏR AKAYEVİN BİNƏ HAVA LİMANINDA QARŞILANMASI
MƏRASİMİNDƏ BƏYANATI
23 aprel 1997-ci il
Hörmətli dostumuz, Qırğızıstan Respublikasının prezidenti cənab Əsgər Akayev!
Sizin Azərbaycan Respublikasına ilk rəsmi səfəriniz münasibətilə məmnun olduğumu bildirirəm, Sizə
"Qədim Azərbaycan torpağına xoş gəlmisiniz!" – deyirəm.
Qırğızıstanla Azərbaycan arasında olan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin qədim tarixi var. Biz bu
əlaqələrin yeni mərhələsini yaşayırıq. Qırğızıstan və Azərbaycan müstəqil dövlətlərdir. Ölkələrimiz,
dövlətlərimiz arasında dostluq əlaqələri yaranıb və ümidvaram ki, Sizin Azərbaycana rəsmi səfəriniz bu
əlaqələrin inkişaf etməsinə təkan verəcək, kömək edəcəkdir.
Sizi Azərbaycanda xoş görüşlər, mehriban qonaqpərvərlik gözləyir. Bizim ölkəmizə xoş gəlmisiniz, səfa
gətirmisiniz! Sağ olun.
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QIRĞIZISTAN PREZİDENTİ ƏSGƏR AKAYEVİN AZƏRBAYCANA RƏSMİ SƏFƏRİ
ZAMANI YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ AZƏRBAYCAN-QIRĞIZISTAN DANIŞIQLARINDA
ÇIXIŞI
Prezident sarayı
23 aprel 1997-ci il
Hörmətli Əsgər Akayev!
Qırğızıstan nümayəndə heyətinin hörmətli üzvləri. Mən sizi Azərbaycan torpağında səmimiyyətlə
salamlayır, sizə "Xoş gəlmişsiniz!" deyir və bildirirəm ki, Qırğızıstan dövlət başçısının ölkəmizə rəsmi səfəri
bizim iki dövlətimiz arasında münasibətlərin inkişafında əlamətdar hadisə, mühüm mərhələdir.
Mən ötən il "Manas" eposunun 1000 illiyinin bayram edildiyi günlərdə Qırğızıstan torpağında keçirdiyim
və mənə dərin təsir bağışlayan görüşləri böyük səmimiyyətlə xatırlayıram.
Azərbaycan və Qırğızıstan müstəqillik əldə etdikdən sonra çoxdankı və sıx iqtisadi, elmi, mədəni
əlaqələrin möhkəmlənməsi və inkişafı üçün ölkələrimizin imkanları xeyli artmışdır. Bu müddətdə az iş
görülməmişdir, lakin hələ çox iş görülməlidir, bundan ötrü bütün mövcud imkanlardan fəal istifadə etmək
lazımdır.
Qətiyyətlə bildirirəm ki, öz müstəqilliyi illərində Azərbaycan suveren dövlət kimi formalaşması üçün
böyük yol keçmiş, hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu yolunu qətiyyətlə tutaraq böyük
çətinlikləri aradan qaldırmış və aradan qaldırmaqda davam edir.
Mən müstəqillik yolunda inamla irəliləyən Azərbaycanla Qırğızıstanın MDB-də, bütün beynəlxalq
təşkilatlarda uğurlu əməkdaşlığını böyük məmnunluq hissi ilə qeyd edərək deyirəm ki, indiki görüş ölkələrimiz
arasında münasibətləri fəallaşdırmağa və bu münasibətlərin səmərəliliyini yüksəltməyə dair bir çox məsələlər
barəsində ətraflı fikir mübadiləsi aparmağa imkan verir.
Mən Qırğızıstan rəhbəri cənab Əsgər Akayevə mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana rəsmi dövlət
səfərinə gəldiyinə görə təşəkkürümü bildirir və əmin olduğumu söyləyirəm ki, bu səfər Azərbaycana da,
Qırğızıstana da böyük fayda gətirəcəkdir.
Azərbaycan xalqı, respublikamız haqqında səmimi və dostcasına sözlər üçün, Azərbaycan-Qırğızıstan
münasibətləri barədə verdiyi ətraflı məlumata görə, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əməkdaşlığın və dostluq
əlaqələrinin bundan sonra da genişləndirilməsinə dair söylədiyi mühüm fikirlərə görə Qırğızıstan prezidentinə
təşəkkür edirəm. Eyni zamanda baxışların və mövqelərin bütünlüklə üst-üstə düşməsindən razı qaldığımı
bildirərək deyirəm ki, bu, Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında münasibətlərin gələcək inkişafı üçün yaxşı əsas
və etibarlı təminatdır. Mən dost və qardaş Qırğızıstanın hörmətli başçısını əmin edirəm ki, Azərbaycan bundan
sonra da bütün sahələrdə Qırğızıstan üçün çox etibarlı tərəfdaş olacaq, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığı
inkişaf etdirməkdən ötrü bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir. Bununla əlaqədar mən Qırğızıstan rəhbərinin
belə bir fikri ilə tam razıyam ki, onun Azərbaycana səfərinin tarixi əhəmiyyəti var, çünki bu səfər ölkələrimiz
arasında əlaqələri indən belə də möhkəmləndirməyin və inkişaf etdirməyin daha sanballı bünövrəsini qoyur.
Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan və Qırğızıstan arasında imzalanmaq üçün hazırlanmış başlıca sənəd dostluq
və əməkdaşlıq haqqında müqavilədir, digər sənədlər də mühümdür və əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi və
möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı normativ – hüquqi əsas yaradırlar.
Bir daha qeyd edirəm ki, Qırğızıstanın müstəqillik qazandıqdan sonra bu yolla inamla və ardıcıl surətdə
getməsini Azərbaycan yüksək qiymətləndirir. Dövlətlərimizin xalqlarının başlıca vəzifəsi onların qazandıqları
müstəqilliyi qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək, ölkələrimizi Dünya Birliyinin tam hüquqlu üzvlərinə
çevirməkdir ki, dövlət müstəqilliyi dövlətlərimiz üçün dönməz hadisəyə çevrilsin, onlar əcdadlarımızın
arzularını həyata keçirə bilsinlər.
Müstəqillik illəri Azərbaycan üçün çox mürəkkəb və çətin olubdur. Ermənistanın təcavüzü, 1990-cı ilin
yanvarındakı faciəli hadisələr Azərbaycanın həyatına və ictimai mühitinə, xalqımızın psixoloji vəziyyətinə ağır
təsir göstərmişdir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın torpaqlarının iyirmi faizdən çoxu
işğal olunub, bir milyondan çox vətəndaşımız işğal olunmuş torpaqlardan qaçqın düşüb və indi ağır şəraitdə
çadırlarda yaşayır. İşğal olunmuş ərazilərdə sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrimiz, sosial obyektlərimiz və
mədəniyyət abidələrimiz, taxıl zəmilərimiz, pambıq plantasiyalarımız, üzüm bağlarımız işğalçılar tərəfindən
yandırılmış, viran edilmişdir. Böyük itkilərə və qurbanlara baxmayaraq ölkəmiz məsələnin sülh yolu ilə həllinin
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tərəfdarıdır. Üç ildir ki, atəşkəs haqqında sazişə əməl olunur, Azərbaycan bunu Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin bütün tarixi ərzində mühüm nailiyyət sayır və ona tam sülhə nail olmaq üçün imkan kimi baxır.
Münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində Azərbaycanın gördüyü işlər artıq ciddi bəhrələr
verməkdədir. Lissabon Zirvə görüşünün yekunları və həmin toplantıda münaqişənin aradan qaldırılmasına dair
qəbul edilmiş universal prinsiplər, – gələcəkdə bütün danışıqların əsasını təşkil etməli olan prinsiplər bu
deyilənlərə inandırıcı sübutdur.
Lissabonda qəbul edilmiş sənədi dəstəklədiyinə, habelə bu prinsiplərin məsələnin həlli üçün yeganə
məqbul prinsiplər olduğunu indi də təsdiqlədiyinə görə prezident Əsgər Akayevə təşəkkürümü bildirirəm.
Ümidvaram ki, bu prinsiplərin həyata keçirilməsində ATƏT, MDB çərçivələrində Azərbaycan indən belə də
Qırğızıstan tərəfindən dəstəklənəcəkdir.
Biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, qaçqınların doğma yurdlarına qayıtması şərtilə, Dağlıq
Qarabağ üçün nəzərdə tutulanlar da gözlənilməklə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülhə tərəfdarıq,
dünyanın bir çox ölkələri, o cümlədən Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də böyük əhəmiyyəti olan Qafqazda sülh
yaranmasına tərəfdarıq. Azərbaycan Qafqazda sülh haqqında Tbilisidə imzalanmış bəyannamənin həyata
keçirilməsinə çalışacaqdır, öz qonşuları – Gürcüstan, Rusiya, İran, Türkiyə ilə, habelə tarixən bağlı olduğu
Mərkəzi Asiya ölkələri ilə tam dostluq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamaq, əlaqələri inkişaf etdirmək və
möhkəmləndirmək niyyətindədir. Bunun üçün ən mühüm vasitə isə sülhdür.
Mən Bakıda 1990-cı ilin faciəli Yanvar hadisələri ilə əlaqədar Qırğızıstan başçısının ifadə etdiyi səmimi
hisslərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli prezident Əsgər Akayevin tamamilə haqlı olaraq qeyd etdiyi
kimi, müharibədən sonrakı dövrdə Sovet İttifaqının heç bir xalqı SSRİ-nin mərkəzi hakimiyyət orqanları
tərəfindən bu cür təcavüzə məruz qalmamışdır. Azərbaycan xalqı bu faciəni heç vaxt unutmayacaqdır. Bu faciə
xalqımızın milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi mövqelərində nə dərəcədə möhkəm dayandığını, xalqımızın nə
dərəcədə azadlıqsevər olduğunu göstərdi.
Yeri gəlmişkən, mən həm bu yaxınlarda respublikada baş vermiş və ölkəmizdə vəziyyəti
mürəkkəbləşdirmiş hadisələr üzərində qısaca dayanmaq istərdim. Müstəqilliyimizin ilk illərində hakimiyyət üç
dəfə dəyişmişdi, müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr fəaliyyət göstərirdi, dövlət çevrilişi etməyə, terror əməlləri
törətməyə cəhdlər edilirdi. Mən 1993-cü ilin iyununda Azərbaycan rəhbərliyinə gəldikdən sonra respublikada
ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirmək üçün çox iş görülüb, 1994-cü ilin oktyabrı və 1995-ci ilin martında iki
böyük dövlət çevrilişinin qarşısı alınıb. İndi bütün bunlara son qoyulmuş, xalq sıx birləşmişdir, ictimai-siyasi
sabitlik yaradılmışdır, Azərbaycan demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə qətiyyətlə gedir. Bütün bunlar
əlbəttə Azərbaycanda yeridilən və xalq tərəfindən dəstəklənən siyasət sayəsində əldə olunmuşdur. Mən
respublikada aparılan və artıq öz müsbət nəticələrini verən islahatlardan, xüsusən aqrar sektorda, maliyyə
sahəsində və bütövlükdə iqtisadiyyatda həyata keçirilən islahatların əhəmiyyətindən danışarkən bildirmək
istəyirəm ki, bu islahatlar nəticəsində artıq iqtisadiyyatda durğunluğa son qoyulmuş və hətta istehsalda artım
əmələ gəlmiş, yığılan vergilərin məbləği çoxalmışdır. Bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan olduqca böyük
sənaye potensialına malikdir. Düzdür, hələlik bir çox sahələr ağır vəziyyətdədir, lakin ümid var ki, özəlləşdirmə
və islahatlar sənayedə vəziyyəti yaxşılaşdırmağa imkan verəcəkdir. Mən xarici sərmayələrin cəlb olunmasına
yönəldilmiş siyasətin də öz bəhrələrini verdiyini vurğulamaq, imzalanmış neft müqavilələrindən, onların həyata
keçirilməsi üçün, Azərbaycan neftinin dünya bazarına nəqli üçün görülən işlərin əhəmiyyətini xüsusi
vurğulamaq istərdim.
Transqafqaz magistralı haqqında dördtərəfli saziş imzalanmasını böyük iqtisadi və sosial hadisə
adlandıraraq prezident Əsgər Akayevin belə bir məlumatını minnətdarlıqla qəbul edirəm ki, Qırğızıstan da bu
nəqliyyat dəhlizinə qoşulur və dəhliz ölkələrimizi daha da yaxınlaşdıracaq, onların bütün sahələrdə əlaqələrini
canlandıracaqdır. Bunda isə Azərbaycanın marağı var.
Böyük rəğbət hissi ilə bildirirəm ki, Qırğızıstan füsunkar məmləkətdir, Azərbaycana qardaş, dost olan
gözəl bir xalqın yaşadığı respublikadır. Elə bunun özü də göstərir ki, bu ölkə ilə dostluq etmək, onunla
münasibətləri möhkəmlətmək və genişləndirmək lazımdır. Mən imzalanmağa hazırlanmış sənədləri yüksək
qiymətləndirərək, bunun ölkələrimiz arasında münasibətləri daha da genişləndirmək üçün böyük addım
olduğunu hesab edərək nəzərə çarpdırmağı özümə borc bilirəm ki, Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü
öhdəliklərə, başlıcası isə Qırğızıstan xalqı ilə, Qırğızıstan dövləti ilə dostluğa və əməkdaşlığa sadiq qalacaqdır.
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AZƏRBAYCAN–QIRĞIZISTAN İKİTƏRƏFLİ SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Prezident sarayı
23 aprel 1997-ci il
Hörmətli Qırğızıstan prezidenti cənab Əsgər Akayev!
Hörmətli qonaqlar, hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Qırğızıstan prezidentinin, dostumuz cənab Əsgər Akayevin Azərbaycana rəsmi səfəri
başlanmışdır. Artıq bir neçə saat keçibdir və böyük məmnunluq hissi ilə deyə bilərik ki, səfər uğurla keçir. Biz
çox səmərəli, faydalı danışıqlar, söhbətlər apardıq və dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlər imzalanıbdır.
Gördüyünüz kimi, görüş, danışıqlar, söhbətlər ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlər üçün xarakterik
olan tamamilə dostluq, səmimilik şəraitində keçir.
İndinin özündə demək olar ki, Qırğızıstan prezidentinin Azərbaycana səfəri respublikamızın həyatında
əlamətdar hadisədir, bu səfərin tarixi əhəmiyyəti var. Bu, Qırğızıstan Respublikası prezidentinin Azərbaycana
ilk səfəridir və bu gün imzalanmış 13 sənəd müstəqil respublikalarımız arasında imzalanmış ilk sənədlərdir.
Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilənin xüsusi əhəmiyyəti var,
o, bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın, əməkdaşlığımızın möhkəm müqaviləli-hüquqi bünövrəsini qoyur.
Ümidvaram ki, bu müqavilə xalqlarımız arasında dostluğun və qardaşlığın əbədiliyini bildirir. İmzalanmış digər
bütün sənədlər də müxtəlif sahələrdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın təşkili və həyata keçirilməsi üçün
müstəsna əhəmiyyətə malikdir, respublikalarımızın qarşılıqlı münasibətlərinin yaxşı müqaviləli, hüquqi əsasını
təşkil edir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün yaxşı zəmindir.
Əməkdaşlığımızın bundan sonra da inkişaf etməsi, şübhəsiz, hökumətlərarası bir çox digər sənədlərin də
hazırlanmasına və imzalanmasına gətirib çıxaracaqdır. Biz bunu edəcəyik. Ancaq bu gün imzalanmış sənədlər
bünövrədir, yaxşı başlanğıcdır və tam əminlik var ki, münasibətlərimiz bu zəmində daha uğurla inkişaf
edəcəkdir.
Prezident Əsgər Akayev ilə təkbətək söhbətimizdə, nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar zamanı bir
çox məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. Biz qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığı, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in prinsiplərini, qırğız və Azərbaycan xalqlarının dostluq və qardaşlıq ənənələrinə
əsaslanan prinsipləri rəhbər tutaraq ilk növbədə dövlətlərarası, hökumətlərarası məsələlərimizi müzakirə etdik.
Regional məsələləri, Avropada, Asiyada, ümumən dünyada müasir vəziyyətə dair məsələləri müzakirə etdik.
Qafqazda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər diqqət mərkəzində olubdur. Biz belə bir yekdil
fikirdəyik ki, Qafqazda, Zaqafqaziyada sülh və əmin-amanlıq yaratmaq üçün əlavə tədbirlər gərəkdir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə məsələ söhbət və danışıqlarımızın diqqət mərkəzində idi. Biz
yekdil olduq ki, bu məsələ sülh danışıqları yolu ilə, ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısının sənədlərində əksini
tapmış prinsiplər əsasında həll edilməlidir.
Yaradılmış Transqafqaz dəhlizinin əməli fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər danışıqlarımızda mühüm yer tutdu.
Qırğızıstan bu sazişə qoşuldu və biz yekdil olduq ki, bu iqtisadi cəhətdən son dərəcə səmərəli nəqliyyat
dəhlizinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa ölkələri arasında
gələcək əməkdaşlıq üçün böyük əhəmiyyəti olacaqdır ki, bu da nəinki iqtisadi bəhrələr verəcək, həm də həmin
nəqliyyat dəhlizindən istifadə edəcək ölkələrin əməkdaşlığını hərtərəfli genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün
müstəsna əhəmiyyət kəsb edəcəkdir.
Biz MDB ölkələri dövlət başçılarının görüşünün bu yaxınlarda, martın 28-də keçirildiyini və onların
yayda yeni görüşə toplaşacağını nəzərə alaraq, MDB-nin vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi apardıq. Biz yekdil
olduq ki, MDB-nin fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün səmərəli tədbirlər gərəkdir.
Biz bir çox digər məsələləri də müzakirə etdik. Bir daha demək istəyirəm ki, görüşlərimiz, söhbətlərimiz,
danışıqlarımız səmimilik və dostluq şəraitində keçdi və bu gün ötən saatlar ərzində baş verənlərin hamısı sübut
edir ki, Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasında sıx münasibətlər, dostluq münasibətləri möhkəm zəminə və yaxşı
perspektivə malikdir. Biz daha da irəliləmək, gözəl gələcəyə doğru getmək əzmindəyik. Diqqətinizə görə sağ
olun.
Sual: – Hörmətli Heydər Əliyeviç, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində MDB-nin rolu nədən
ibarətdir? Bu barədə Əsgər Akayeviçin də fikrini bilmək istərdim.
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Heydər Əliyev: – Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində MDBnin əslində heç bir rolu yoxdur. Rusiya vasitəçilik səyləri göstərir. ATƏT-in, Minsk qrupunun üzvü kimi,
böyük ölkə kimi o, vasitəçilik vəzifəsini üzərinə götürübdür və 1994-cü ilin dekabrından ATƏT-in Minsk
konfransının, xüsusi olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün yaradılmış konfransın
həmsədridir. Rusiya bu müddət ərzində və ondan əvvəl də vasitəçilik funksiyalarını həyata keçirmişdir. Bir
halda ki, sual verilir, bu imkandan istifadə edərək demək istəyirəm ki, Rusiyanın, Minsk qrupunun vasitəçiliyi
və mayın 5-də Bişkekdə imzalanmış protokolun köməyi ilə 1994-cü il mayın 12-də Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında atəşkəs əldə olunmuşdur. O vaxtdan bəri döyüş əməliyyatları, atəş yoxdur. Bir sözlə, Rusiya
vasitəçilikdə iştirak edibdir, 1994-cü ilin dekabrında Minsk qrupunun həmsədri olana qədər də münaqişənin
aradan qaldırılmasında fəal iştirak edibdir. İndi, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun
həmsədrliyi tərkibində dəyişiklik baş veribdir. Hazırda onun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və
Fransadır. Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Rusiyanın fəal rolu
olduğunu deyə bilərəm. Ancaq təəssüf ki, bu məsələdə MDB-nin hansısa bir fəal iştirakı yoxdur.
Deməliyəm ki, MDB dövlət başçılarının 1993-cü ilin dekabrında Aşqabatda keçirilən növbəti görüşündə
mən belə bir bəyanatla çıxış etdim ki, MDB çərçivəsində kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilənin
iştirakçısıyıq, bununla belə, MDB-yə daxil olan iki ölkə arasında hərbi münaqişə mövcuddur, bu,
yolverilməzdir. O zaman fəal hərbi əməliyyatlar, müharibə gedirdi və mən təklif etdim ki, MDB məsələni
müzakirə edib qərar qəbul etsin ki, MDB-yə daxil olan ölkələr bir-birilə hərbi münaqişə vəziyyətində ola
bilməzlər. Əgər münaqişə baş verərsə, onu MDB-nin ümumi səyləri ilə aradan qaldırmaq lazımdır.
Ancaq təəssüf ki, MDB dövlət başçılarının Aşqabat görüşündəki bu bəyanatım diqqətdən kənarda qaldı.
Bu yaxınlarda, martın 28-də Moskvada MDB dövlət başçılarının görüşü zamanı müstəqil dövlətlərin bir
çoxunun prezidentləri MDB məkanında hərbi münaqişələrin olmasını yolverilməz sayaraq, qapalı iclasda bu
mövzunu qaldırdılar. Çoxlu təkliflər oldu ki, bu məsələni xüsusi olaraq nəzərdən keçirib münaqişələri ləğv
etmək, onların yaranmasına yol verməmək üçün səmərəli tədbirlər görmək lazımdır. Mən də bu cür çıxış etdim,
çünki ölkələrin öz daxilində, məsələn Rusiyada Çeçenistan, Gürcüstanda gürcü-abxaz və gürcü-osetin,
Moldovada Dnestryanı münaqişələr var, Zaqafqaziyada isə MDB-nin üzvü olan iki dövlət – Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında münaqişə var. Ona görə mən də bu mövzuda fəal çıxış etdim. Bəyan edildi ki, tədbirlər
görüləcək, münaqişələrin həllinə dair hansısa bir komitə yaradıldı. Ümid edəcəyik ki, tədbirlər görüləcəkdir.
Hələlik isə bu sahədə MDB- nin fəaliyyətini mən qənaətbəxş saymıram. Diqqətinizə görə sağ olun.
Əsgər Akayev: – Bu suala Heydər Əliyeviç, məncə, ətraflı cavab verdi. Mən əslində heç nə əlavə edə
bilmərəm, ancaq buna təəssüflənirəm ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, – mən onun möhkəmlənməsi naminə
həmişə ardıcıl çıxış etmişəm, – birlik daxilindəki bu cür regional münaqişələrin aradan qaldırılması üçün, yeni
münaqişələrə yol verilməməsi üçün səmərəli mexanizm yaratmamışdır. Yeni münaqişələr də mümkündür, ona
görə ki, əgər Siz MDB-nin iclasına cəmi bir neçə gün qalmış, martın ya 26-da, ya da 27-də çıxmış
"Nezavisimaya qazeta"nı oxumuş olsanız, görərsiniz ki, bu qəzet bax, beləcə millətlərarası ədavəti qızışdırmaq,
yeni münaqişələr törətmək əhvalı oyadır, elə bil ki, indiki münaqişələr bizim üçün azdır. Buna görə də mən
ancaq təəssüflənirəm ki, MDB bu cür səmərəli mexanizm işləyib hazırlamamışdır.
Heydər Əliyeviç dedi ki, biz həmin məsələni müzakirə etdik və bu məqsədlə iyunda da görüşəcəyik. Mən
də buna qoşulmaq və ümid etmək istəyirəm ki, səmərəli mexanizm, kifayət qədər səlahiyyətlərə malik komitə
olacaqdır. Elə bir komitə ki, MDB məkanında münaqişələr yaranmasının qarşısını qətiyyətlə ala bilsin, hər hansı
formada, hər hansı təzahürdə və hər hansı yerdə separatçılığa, xüsusən təcavüzkar separatçılığa qarşı əzmlə
mübarizə apara bilsin. Çünki münaqişələr də, separatçılıq da heç bir xalqa yaxşı heç nə gətirmir. Mən Heydər
Əliyeviçin bu məsələ barəsindəki fikrinə şərikəm.
Sual: – Sual hər iki prezidentədir. Hazırda MDB çərçivəsində gedən və fövqəlmilli strukturlar, o
cümlədən Qırğızıstanın da üzv olduğu Gömrük İttifaqı kimi, yaxud Belarus-Rusiya ittifaqı kimi
strukturlar yaradılmasına gətirib çıxaran inteqrasiya prosesləri, Sizcə, nə dərəcədə əsaslıdır?
Əsgər Akayev: – Qırğızıstan Gömrük İttifaqının üzvü olmağı həqiqətən istəyir, çünki bizim iki əsas
müttəfiqimiz, ənənəvi ticarət-iqtisadi tərəfdaşımız – Qazaxıstan və Rusiya bu ittifaqa daxildirlər. Bu gün xarici
iqtisadi fəaliyyətimizin, xarici ticarət dövriyyəmizin 50 faizi onların payına düşür. Əgər bu Gömrük İttifaqı
bizim müəyyənləşdirdiyimiz, Sizə söylədiyim kimi, Mərkəzi Asiya İttifaqında, – bu ittifaq sayəsində,
Qırğızıstan ticarətin həcmini təxminən iki dəfə artırmışdır, – tətbiq olunan prinsiplər əsasında işləsəydi, onda biz
başlıca ticarət-iqtisadi tərəfdaşımız olan Rusiya ilə ticarətin həcmini genişləndirə bilərdik. Amma təəssüf ki,
belə olmadı. Bunun isə, bildiyiniz kimi, obyektiv və subyektiv səbəbləri olmuşdur. Gömrük İttifaqı haqqında
sənəd imzalandıqdan sonra Rusiyada prezident, qubernator seçkiləri keçirildi və digər hadisələr baş verdi. İndi
də hökumətin tərkibi təzələndi. Gömrük İttifaqına daxil olan dövlətlərin başçıları may ayında Moskvada
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görüşəcəklər. Əgər biz gömrük İttifaqını işə salsaq, onda bu, Qırğızıstana da, Qazaxıstana da, Rusiyaya da
iqtisadi cəhətdən sərfəli olar. O ki qaldı Belarusa, onunla əlaqələrimiz azdır.
Belarusun Rusiya ilə ittifaqına gəldikdə, bu, iki dövlətin, iki xalqın öz işidir. Mən Rusiya Federasiyasının
prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinin yalnız bu sözlərini xatırlatmaq istərdim ki, inteqrasiya proseslərinin,
xüsusən də maliyyə, bank sahəsində, digər çox mühüm sahələrdə bu proseslərin dərinləşdirilməsi məsələlərində
hər hansı şəkildə irəliyə qaçmaq inteqrasiyanın dərinləşməsi prosesinə ancaq ziyan vura bilər. Mənə elə gəlir ki,
bundan da yaxşı heç nə demək olmaz. Buna görə də biz yaxın illərdə vəzifəmizi bunda görürük ki, Gömrük
İttifaqı yalnız iqtisadi əsasda işləsin. Sizdə heç şübhə qalmasın deyə həmçinin nəzərə çarpdırmaq istərdim ki,
biz MDB-nin tərəfdarıyıq, Qırğızıstan həmişə birliyin tərəfdarı onun möhkəmlənməsinin tərəfdarı olmuşdur.
1997-ci il martın 28-də istisnasız bütün prezidentlər yekdilliklə belə bir fikirdə olmuşlar: biz elə bir birliyin
tərəfdarıyıq ki, o, yeni müstəqil dövlətlərin müstəqilliyinin, suverenliyinin möhkəmlənməsi naminə işləsin,
regional münaqişələri aradan qaldırmağa, yenilərinin yaranmasına yol verməməyə qadir olsun. Avropa
Birliyindəki kimi, qarşılıqlı surətdə faydalı, bərabərhüquqlu əsasda iqtisadi əməkdaşlığa kömək etsin. Odur ki,
Qırğızıstan fövqəlmilli orqanlar yaradılacaq hər hansı ittifaqa daxil olmayacaqdır. Çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Görünür, mən də bir-iki kəlmə deməliyəm, çünki bu sual mənə də verilib, sonra
deməsinlər ki, cavabdan yayınıram.
Azərbaycan Gömrük İttifaqına daxil deyil, ona görə də heç nə deyə bilmərəm. O ki qaldı Rusiya və
Belarusun ittifaqına, bu, onların işidir. Sağ olun.
Sual: – Sualım prezident Əsgər Akayevədir. Lissabon Zirvə görüşünün iştirakçısı, ATƏT sədrinin
bəyanatını dəstəkləyən dövlət başçısı kimi Sizə müraciət edirəm. Həmin bu üç prinsipə, o cümlədən
Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi prinsipinə Ermənistana səfərinizdən
sonra münasibətiniz necədir? İkinci sualım Ermənistana Rusiyanın qanunsuz olaraq hərbi texnika
göndərməsi ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar Azərbaycan MDB-nin bütün ölkələrinə və ATƏT-ə müraciət
etmişdir. Qırğızıstanın münasibətini bilmək istərdim.
Əsgər Akayev: – Birinci suala cavab verərkən, Ermənistanla münasibətlərimizin necəliyindən asılı
olmayaraq, qəti, aydın mövqeyimizi bildirmək istəyirəm. Lissabonda ATƏT-in üzvü olan bütün ölkələr Heydər
Əliyevin ifadə etdiyi üç prinsipə əsaslanan bəyanatı dəstəklədilər. Bu üç prinsip bütün beynəlxalq hüquq
normalarına cavab verir, Yer kürəsinin bütün nöqtələrində bu cür münaqişələri aradan qaldırmaq üçün əsas
rolunu oynayır. Ona görə də, şübhəsiz ki, bu bəyanat yekdilliklə dəstəkləndi. Məsələ yalnız həmin bəyanatı
praktikada nə cür həyata keçirməkdədir. Heydər Əliyeviç artıq dedi ki, Lissabon Zirvə görüşündən sonra
Qarabağda münaqişənin aradan qaldırılması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyində dəyişiklik baş
vermiş, üç böyük dövlət – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa onun həmsədrləri olmuşlar. ATƏT-in
və MDB-nin üzvləri kimi biz hamımız ürəkdən arzu edir və inanır, ümid bəsləyirik ki, bu üç böyük dövlət
Lissabon bəyanatı əsasında həmin problemi həll edə biləcəkdir.
O ki qaldı ikinci suala, burada iki fikir ola bilməz, çünki bu məsələ Rusiyanın özündə də müzakirə
edilmişdir. Bilirsiniz, Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsin qapalı iclasda, zənnimcə,
hətta ümumi iclasda da qəti şəkildə demişdir ki, Rusiyanın ən səlahiyyətli orqanlarına həmin məsələni
araşdırmağı və bu qanunsuz əməliyyatda əli olanların hamısını cəzalandırmağı tapşırır.
Sual: - Cənab Akayev, Yerevana səfəriniz zamanı Siz 1915-ci il hadisələri ilə bağlı abidənin
qarşısına əklil qoymusunuz. Əklili qoyanda bilirdinizmi ki, ermənilər bu abidəni bütün türk xalqlarına
tarixi düşmənçilik kimi səciyyələndirirlər, yoxsa abidəyə Sizin münasibətiniz başqadır?
Əsgər Akayev: - Demək istərdim ki, əziz dostlar, biz hamımız ümumbəşəri prinsipləri və ümumbəşəri
dəyərləri rəhbər tutmalıyıq. Yeri gəlmişkən, bu gün biz danışıqlar apararkən sizin prezident Heydər Əliyev bu
barədə çox yaxşı dedi ki, qarşıdurmaya səbəb olan, dünyanı parçalayan, vətəndaş müharibələrinə gətirib çıxaran
amillərdən biri də insanları xristianlara, müsəlmanlara bölmək, dinləri bir-birinə qarşı qoymaqdır. Ona görə də
biz hər halda ümumbəşəri prinsipləri əsas götürməliyik. Harada, hansı ölkədə baş verməsindən, kim tərəfindən
törədilməsindən asılı olmayaraq, soyqırımına bəraət qazandırmaq olmaz. Hesab edirəm ki, bütün sivilizasiyalı
bəşəriyyət, biz hamımız mümkün olan hər şeyi etməliyik ki, belə hallar heç vaxt baş verməsin. Azərbaycanın
azadlığı, müstəqilliyi, bütövlüyü uğrunda həyatlarını qurban vermiş minlərlə azərbaycanlı oğlanın və qızın dəfn
olunduğu Şəhidlər xiyabanını bu gün ziyarət edəndə də mən xatirə kitabına bu sözləri yazdım. Ona görə də
hesab edirəm ki, biz bu məsələdə Sizin dediyinizi əsas götürməməliyik. Bilirsiniz, mənim qarşımda həmişə
Almaniyanın böyük kansleri Villi Brandt nümunə kimi dayanır, neçənci ildə olduğunu yada sala bilmirəm,
Varşavada diz üstə çökərək öz xalqının törətdiyi soyqırımını pisləmişdir.
Müxbir: Hesab edirsiniz ki, türk xalqı doğrudan ermənilərə qarşı soyqırımı törətmişdir?
Əsgər Akayev: Bu məsələ barədə fikrimi bildirdim.
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Sual: Hörmətli Heydər Əliyeviç, Azərbaycan Qərbə neft ixracına yaxın bir neçə ildə Şərqə ixracı da
əlavə etməyi planlaşdırırmı? Azərbaycanın neft biznesinin bu yeni istiqamətində Qırğızıstan bir növ ilk
qaranquş olacaqmı? Sualım hörmətli Qırğızıstan prezidentinədir: Siz Azərbaycandan Qırğızıstana neft,
neft məhsulları, kimya sənayesi məhsulları göndərilməsi baxımından əvvəlki əlaqələri bərpa etmək
arzusunda olduğunuzu bildirdiniz. Əgər bu sazişlər imzalanarsa, Qırğızıstan hesablaşmaları necə –
sərbəst dönərli valyuta ilə, yaxud mal göndərməklə aparmağı planlaşdırır? Əgər mal göndəriləcəksə, bu
nədən ibarət olacaqdır. Başqa sözlə, hazırda Qırğızıstan Azərbaycandakı tərəfdaşlarına nə təklif edə
bilər?
Heydər Əliyev: Azərbaycanın böyük nefti olanda, – bu isə, şübhəsiz, olacaq, çünki biz beş müqavilə
imzalamışıq və yəqin ki, bu işi indən belə də davam etdirəcəyik, – biz Qərbə də, Şərqə də neft göndərə bilərik,
Qırğızıstana isə ələlxüsus göndərə bilərik, çünki o dost, qardaş ölkədir. Axı Qırğızıstana nə üçün neft
göndərilməsin? Bir sözlə, qoy bu məsələyə heç kim şübhə etməsin.
Əsgər Akayev: Demək istəyirəm ki, biz Azərbaycandan vaxtı ilə həmişə aldığımız neftin, neft
məhsullarının idxalına çox maraq göstəririk. Xüsusi ilə yağları nəzərdə tuturam. Ona görə ki, benzini, dizel
yanacağını qonşuluqda da almaq mümkündür. Mən bu gün imkanları öyrənməyi və Qırğızıstana ildə bir milyon
ton neft göndərilməsi haqqında uzunmüddətli saziş imzalamağı təklif etdim. Bu bizim üçün çox faydalı olardı,
çünki hazırda neftin dərin emalı ilə məşğul olacaq neftayırma zavodu tikirik. Təkcə benzinə, dizel yanacağına
deyil, həm də neftdən alınan kimya məhsullarına ehtiyacımız var. Ona görə də maraq göstəririk.
İndi isə necə hesablaşacağımız barədə. Bilirsiniz ki, Qırğızıstan milli gəliri az olan kiçik ölkədir, lakin
hazırda biz bütün ölkələrlə yalnız dönərli valyuta ilə hesablaşırıq, iki ildir ki, Qırğızıstan somu da sərbəst
dönərlidir. Siz Bişkekdə istənilən sərbəst dönərli valyutanı soma və əksinə dəyişə bilərsiniz, heç bir
məhdudiyyət yoxdur. Som möhkəm valyutadır və bilirsiniz ki, biz onun məzənnəsini saxlaya bilmişik. Somu
1993-cü il mayın 10-da dövriyyəyə buraxmışdıq və birinci il, əlbəttə, məzənnəsini bir qədər itirdi. Biz dörd
somu bir dollara bərabər götürməklə tətbiq etmişdik. Birinci il 11 soma endi və bu məzənnəni əslində üç il
saxlaya bildik. Keçən il ödəmə balansımızı, ticarət balansımızı yaxşılaşdırmaq üçün onu azacıq devalvasiya
edərək dollara nisbətdə 18- ə endirdik. Bu məzənnəni saxlayacağıq. Bir sözlə, bizim valyutamız möhkəmdir və
hesablaşmaları yalnız onunla aparırıq.
Təəssüf ki, bizimlə ticarətdə daha güclü dövlətlərdən belə münasibət görmürük. Onlar bizə barteri qəbul
etdirməyi çalışırlar. Zənnimcə barterdən uzaqlaşmaq lazımdır, əgər Bakıdan neft, neft məhsulları idxal etsək,
əvəzini valyuta ilə ödəməyə hazırıq. Azərbaycan bizim məhsullumuza, mallarımıza maraq göstərərsə,
sivilizasiyalı ticarət aparmaq mümkündür. Qırğızıstan bu yolu çoxdan tutmuşdur. Başqa ölkələrin isə, təəssüflər
olsun, buna hazır olmaması ayrı məsələdir, heç də hamının sərbəst dönərli valyutası yoxdur və bizə barter təklif
edir. Bu da bizim üçün faydalı deyildir. Sağ olun.
Heydər Əliyev: Qurtardı, daha sual yoxdur? Sağ olun.
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QIRĞIZISTAN PREZİDENTİ ƏSGƏR AKAYEVƏ M. Ə. RƏSULZADƏ adına BDU-nun
FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
23 aprel 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli müəllimlər, tələbələr!
Əziz dostlar!
Bu gün mən Bakı Dövlət Universitetinin binasında yenidən olmağımdan, universitetin müəllim və
tələbələrinin nümayəndələri ilə görüşməyimdən çox məmnunam. Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Sizə – Bakı
Dövlət Universitetinin müəllim, tələbə heyətinə, professorlara, alimlərə və universitetdə çalışan insanların
hamısına cansağlığı, səadət və işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Bizim dövlət işlərimiz və xüsusən böyük ölkələrlə əlaqələrimiz o qədər sürətlə inkişaf edir ki, mən bu
münasibətlə son vaxtlar tez-tez universitetə gəlirəm və sizinlə görüşmək imkanı əldə edirəm. Bilirsiniz ki, mən
Bakı Dövlət Universitetini çox sevirəm, işinizi yüksək qiymətləndirirəm və sizinlə daha da tez-tez görüşmək
arzusundayam. Ancaq onu da bilirsiniz, – bizim başqa işlərimiz o qədər çoxdur ki, belə imkan əldə etmək
mümkün olmur. Bu fürsət indi mənim üçün çox əhəmiyyətlidir, dəyərlidir.
Bakı Dövlət Universiteti öz ənənələrinə sadiqdir. Respublikamızda gedən gərgin ictimai-siyasi proseslərə,
o cümlədən ali təhsil sahəsində cürbəcür yeniliklərin olmasına baxmayaraq Bakı Dövlət Universiteti öz
ənənələrini qoruyur, saxlayır və ümidvaram ki, saxlayacaqdır. Nə qədər yeni ali təhsil ocaqları, özəl
universitetlər yaransa da Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan xalqının, millətinin ən yüksək səviyyədə duran
ali təhsil ocağıdır.
Əziz Əsgər Akayeviç!
Mən olduqca şadam ki, bizə təşrif gətirmisiniz. Bu gün Sizinlə çox səmərəli işlədik və işləyirik. Mən bu
görüşə Bakı Dövlət Universitetinin professor – müəllim heyəti və tələbələri ilə görüşünüzə şadam. Mən şadam
ki, müsəlman Şərqində ilk universitet olan bu universitet XI-XIII əsrlərdə fəaliyyət göstərmiş universitetlərin,
əlbəttə davamıdır. Siz bu barədə danışdınız. Mən Sizin fikirlərinizə tamam şərikəm, həmin mədrəsələr əsl
universitetlər idi, sadəcə olaraq o vaxtlar Şərqdə universitet adı yox idi, buna görə də çoxları belə hesab edir ki,
universitet sonralar meydana gəlmişdir. Lakin bildiyiniz kimi, hər dövr, hər zəmanə öz adlarını müəyyənləşdirir,
odur ki, həmin mədrəsələr doğrudan da əsl universitetlər idi. Əks halda nə Nəsirəddin Tusi olardı, nə də bir çox
digər görkəmli alimlər. Dostum Əsgər Akayev burada onların haqqında çox gözəl danışdı.
Lakin buna baxmayaraq, Bakı Dövlət Universiteti XX əsrdə Şərqdə, müsəlman dünyasında ilk
universitetdir. Bu universitetin nəinki Azərbaycanda ali təhsilin, elm və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsində çox
böyük xidmətləri var, həm də o, Orta Asiyanın qardaş xalqları qarşısında da, demək olar, bu cür xidmətlərə
malikdir. Məlum olduğu kimi, Orta Asiyanın bir çox alimləri vaxtı ilə burada, Bakıda, məhz bu universitetdə
təhsil almışlar. Bakı Dövlət Universiteti ilə Orta Asiya universitetləri arasında, o cümlədən Qırğızıstan Dövlət
Universiteti arasında uzun illərdən və onilliklərdən bəri mövcud olan əlaqələr – elmi əlaqələr, tədris əlaqələri
bunun təsdiqidir.
Bəli, mən çox şadam ki, bu gün Siz öz həmkarlarınız arasındasınız, Bakı Dövlət Universitetinin professor
– müəllim heyəti ilə, tələbə nümayəndələri ilə görüşürsünüz. Əvvəla, ona görə ki, bu görüş Sizin üçün
respublikamızın nümayəndələri ilə görüşdür. İkincisi, mən görürəm ki, Siz alimsiniz, bir çox illər ali
məktəblərdə dərs demisiniz. Mən görürəm ki, Siz özünüzü bu auditoriyada balıq özünü suda hiss etdiyi kimi
hiss edirsiniz.
Mən Sizin dövlət fəaliyyətinizə, siyasi, ictimai, elmi fəaliyyətinizə yüksək qiymət verilməsi münasibətilə
təbrik edirəm. Bu yüksək qiymət Sizə Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri doktoru adı verilməsində ifadəsini
tapmışdır. Siz buna bütün öz əmək fəaliyyətinizə və xüsusən, əlbəttə, qardaş qırğız xalqının rifahı naminə öz
müdrik siyasi, dövlət fəaliyyətinizə görə layiqsiniz.
Əziz dost, mən Qırğızıstanın başçısı kimi, qardaş xalqın rəhbəri kimi Sizə cansağlığı, firavanlıq,
xoşbəxtlik və yeni böyük uğurlar arzulayıram.
Eyni zamanda Sizi söylədiyiniz gözəl nitqiniz, məzmunlu, ağıllı, dərin mənalı nitqiniz münasibəti ilə
alqışlayıram. Mən Sizə Azərbaycan xalqının tarixinə, dünya sivilizasiyasına Azərbaycan xalqının töhfəsinə və
müasir Dünya Birliyində Azərbaycanın roluna yüksək qiymət verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən şadam ki,
Siz Nizamini, Füzulini əla bilirsiniz. Mən şadam ki, Siz Nəsrəddin Tusini əla tanıyırsınız. Mən öz xalqım üçün
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şadam, həm də ona görə şadam ki, bütün bu dühalar bizim hamımıza məxsusdur. Onlar bütün xalqlarımıza,
bütün türkdilli xalqlara, o cümlədən də qırğız xalqına məxsusdur.
Burada qırğız dövlətinin banisi dahi Manasın min illiyi münasibətilə şənliklərdə mənim iştirakımdan
danışıldı. Siz də danışdınız. Bəli, bu, çox böyük tarixi hadisə idi. Zənnimcə, qırğız xalqının bütün tarixi ərzində
heç vaxt Manası min illiyi münasibətilə keçirilən bayram kimi belə möhtəşəm, məzmunlu bayram. başlıcası isə,
qırğız xalqının milli ləyaqət hisslərini belə yüksəklərə qaldıran bayram olmayıb. Həqiqətən mən Sizə gələndə
respublikamızda çoxlu problem və olduqca mürəkkəb işlər var idi. Lakin bununla yanaşı, mən bunu özüm üçün
böyük bir qəhrəmanlıq hiss etmirəm. Əksinə, mən bunu öz borcum, öz vəzifəm bilmişdim və bilirəm, çünki biz
eyni köklərə mənsubuq və öz əcdadlarımıza, öz köklərimizə hörmət bəsləmək xalqlarımızın ən yüksək
nailiyyətidir. Biz milli azadlıq əldə etdikdə, dövlət müstəqilliyi əldə etdikdə, öz millətimizdən, öz xalqımızdan,
öz tariximizdən, öz keçmişimizdən açıq, ləyaqət hissi ilə danışmaq və bununla fəxr etmək imkanına nail
olduqda biz, şübhəsiz bir olmalıyıq, birlikdə olmalıyıq.
Mən bunu Qırğızıstanda 1995-ci ilin avqustunda da demişdim və bu gün də deyirəm. Manas qırğız
xalqının böyük oğludur və eyni zamanda o, bizim hamımıza məxsusdur. Manas eyni dərəcədə bütün türkdilli
xalqlara məxsusdur, elə eyni dərəcədə Azərbaycan xalqına məxsusdur.
Bax, belə görüşlər xalqlarımızın tarixi keçmişini səciyyələndirən və bugünkü əməkdaşlığımız üçün,
dostluğumuz üçün, qardaşlığımız üçün bünövrə olan qiymətli, əziz nə varsa, hamısını yaddaşlarda
canlandırmağa imkan verir.
Qırğızıstan prezidenti, əziz dostum Əsgər Akayev bu dostluğun möhkəmlənməsinə, bu qardaşlığın
möhkəmlənməsinə böyük töhfə vermişdir və verir. Mən şadam ki, Bakı Universitetinin hörmətli professorları,
müəllimləri, tələbələri, siz möhtərəm qonağımız Əsgər Akayevi qəlbən hiss edirsiniz. Mən şadam, çünki siz,
belə yüksək hörməti, belə yüksək etimadı həm də öz çox böyük, zəngin elmi fəaliyyətinizlə, ən başlıcası isə, öz
dövlət fəaliyyətinizlə, siyasi fəaliyyətinizlə qazanmışsınız və qazanırsınız. Axı məlumdur ki, 80-ci illərin
axırları – 90-cı illərin əvvəlləri xalqlarımız üçün çox ağır dövr olmuşdur. Doğrudur, keçmiş Sovet İttifaqı
respublikalarında vəziyyət müxtəlif idi, lakin hamıda böyük problemlər meydana çıxdı, hamı böyük çətinliklərlə
və mürəkkəb hadisələrlə qarşılaşdı. Bu, Qırğızıstanda olduğuna nisbətən Azərbaycanda daha ağır və faciəli
surətdə baş vermişdir, lakin Qırğızıstanın da öz problemləri, öz çətinlikləri yaranmışdır.
Sovet İttifaqı süquta uğradı, öz xalqın üçün, öz millətin üçün, öz ölkən üçün yolu, istiqaməti
müəyyənləşdirmək lazım idi. Məhz belə bir tarixi dövrdə qırğız xalqı Əsgər Akayevi özünə rəhbər, özünə
bələdçi, ilk prezident seçərək, bu mürəkkəb, çətin işi belə bir tarixi mərhələdə ona etibar etdi. Bu da təsadüfi
deyildir, çünki Əsgər Akayev ondan əvvəlki dövrdə alim, siyasi xadim və dövlət xadimi kimi öz görkəmli
keyfiyyətləri ilə özünü öz xalqı arasında da, başqa respublikalarda da, keçmiş Sovet İttifaqında da göstərmişdi.
Budur, artıq neçə illər ötüb keçmişdir və həmin dövr inandırıcı surətdə sübut edir ki, qırğız xalqı düzgün hərəkət
etmişdir, yanılmamışdır, onların həmin çətin dövrdə, prezidentin ümumiyyətlə, nə demək olduğunu və bütün bu
strukturun o çətin dövrdə ümumiyyətlə, necə fəaliyyət göstərəcəyini aydınlaşdırmaq hələ çətin olduğu bir
vaxtda Əsgər Akayevi prezident seçməklə düzgün hərəkət etmişdir.
Əsgər Akayev, bundan əvvəl olduğu kimi, Qırğızıstan Respublikasının, Qırğızıstanın prezidenti
vəzifəsində də öz istedadını, öz görkəmli keyfiyyətlərini göstərdi və öz xalqmı bu keçid dövründə azadlıq yolu
ilə, dövlət müstəqilliyi yolu ilə irəli aparmışdır və aparır. Bu müddətdə də o, öz vətənində, Qırğızıstanda çox
böyük nüfuz qazanmışdır. Axı məlumdur ki, o, ikinci dəfə ümumxalq səsvermə yolu ilə, açıq, demokratik yolla
prezident seçilmişdir, zənnimcə, bu, ötən il olmuşdur. Bilirəm ki, onun rəqibləri də vardı, onlar bir deyildi, çox
idilər. Lakin Qırğızıstanda prezident seçkiləri zamanı məhz demokratik prinsiplər əsas olmuş və bu prinsiplər
ona gətirib çıxarmışdır ki, Əsgər Akayev bürün xalq tərəfindən ikinci dəfə prezident seçilmişdir.
Bütün bunlar məhz ona görə olmuşdur ki, Əsgər Akayev öz xalqına, öz respublikasına rəhbərlik etmək
bacarığını özünün bütün dövlət, siyasi fəaliyyəti ilə sübut etmişdir. O sübuta yetirmişdir ki, öz xalqını dövlət
müstəqilliyinin və tərəqqinin hamar yoluna çıxarmağa qadirdir.
Heç bir şübhə yoxdur və şəxsən mən Qırğızıstanda indiki vəziyyəti bildiyimə görə əminəm ki, Qırğızıstan
doğru yolla gedir, demokratiya yolu ilə, islahatlar yolu ilə, azadlıq yolu ilə, yeniləşmə yolu ilə gedir və qırğız
xalqının çox böyük potensial imkanları, intellektual potensialı, Qırğızıstanın olduqca böyük iqtisadi potensialı
sözsüz ki, bütün bu müasir tədbirlər nəticəsində öz bəhrələrini verəcək və Qırğızıstan suveren, müstəqil bir
dövlət kimi Mərkəzi Asiyada və bütün dünyada öz layiqli yerini tutacaqdır.
Bu gün burada Əsgər Akayev birlikdə gördüyümüz böyük işdən danışdı, öz tərəfimdən mən də
Qırğızıstan prezidenti Əsgər Akayevin Azərbaycana səfərini tarixi əhəmiyyətə malik əlamətdar bir hadisə kimi,
Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasında dostluğun və əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsi və möhkəmlənməsində
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son dərəcə mühüm mərhələ açan bir hadisə kimi qiymətləndirirəm. Mən də əminəm ki, bu gün görülmüş olan və
görülən işlərin hamısı Azərbaycana da, Qırğızıstana da çox böyük fayda gətirəcəkdir.
Mən əminəm ki, dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamaqla, bütün digər sənədləri, – cəmi 13
sənəd olmuşdur, – imzalamaqla, qoyduğumuz bünövrə ilə əməkdaşlıq üçün geniş yol açdıq. Mən də əminəm ki,
biz bu geniş yolla uğurla irəliləyəcəyik.
Əziz dostum, sizi bu əlamətdar hadisə ilə əlaqədar bir daha təbrik edir, sizə cansağlığı və xoşbəxtlik, çox
böyük dövlət fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram və əminəm ki, bu gün yadınızda Azərbaycan ziyalıları ilə,
Azərbaycan elmi və Azərbaycan ali məktəbi ilə gözəl bir görüş günü kimi qalacaqdır. Hesab edirəm ki, bu
görüşün iştirakçıları da bu günü Qırğızıstanın və Azərbaycanın, qırğız xalqının və Azərbaycan xalqının
dostluğunu və qardaşlığını təcəssüm etdirən gözəl bir gün kimi xatırlayacaqlar. Qırğızıstan prezidenti Əsgər
Akayevin Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri doktoru adına layiq görülməsi aktı da dostluq münasibətlərimizin
daha da möhkəmlənməsinin və inkişaf etməsinin mühüm amilidir.
Sizə xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram.
Sizi təbrik edirəm.
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QIRĞIZISTAN PREZİDENTİ ƏSGƏR AKAYEVİN M. Ə. RƏSULZADƏ adına BDU-nun
TƏLƏBƏ ŞƏHƏRCİYİNDƏ MÜVƏQQƏTİ YERLƏŞDİRİLMİŞ QAÇQINLARLA
GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
23 aprel 1997-ci il
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və sizə öz hörmət, ehtiramımı bildirirəm. Azərbaycan
Respublikasının, müstəqil dövlətimizin qarşısında çox böyük problemlər vardır. Biz yeni dövlət, yeni həyat
qururuq, iqtisadiyyatda böyük dəyişikliklər edirik.
Bir çox məsələlər, problemlər vardır, amma bunların içərisində ən mühüm, ən vacib problem
respublikamızın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, işğal olunmuş torpaqlarımızdan Ermənistan silahlı qüvvələrini
çıxarmaq, Azərbaycanın dövlət suverenliyini tamamilə təmin etmək və əziz bacılar, qardaşlar, sizi – doğma
yurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımızı öz yerinə-yurduna, elinə-obasına qaytarmaqdan ibarətdir.
Azərbaycanın başına gələn bu bəla böyük bəladır. Ermənistan 1988-ci ildə Azərbaycana hərbi təcavüzə
başlayandan indiyədək biz böyük itkilər, şəhidlər vermişik. Bizim bugünkü qonağımız, hörmətli prezident Əsgər
Akayevlə birlikdə Şəhidlər xiyabanında olduq, şəhidlərin məzarlarım ziyarət etdik, dualar oxuduq, onların
xatirəsini yad etdik, məzarları qarşısında baş əydik. Biz milli azadlığımız, dövlət müstəqilliyimiz,
torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda şəhidlər, çox itkilər vermişik. Əziz bacılar və qardaşlar, ən çox itki verən,
zərər çəkən sizsiniz. Siz yerinizdən-yurdunuzdan, elinizdən-obanızdan, evinizdən, yaşadığınız yerlərdən zorla
çıxarılmısınız, varınızı-yoxunuzu itirmisiniz. Neçə illərdir ki, doğma yerlərinizə həsrətsiniz. Bu, ağır dərddir,
bəladır. Sizin, bizim birlikdə verdiyimiz itkilər də böyük itkilərdir.
Məlumdur ki, xalqımız əsrlər boyu böyük sınaqlardan keçibdir. Keçən əsrlərdə, dövrlərdə də xalqımızın
başına bəlalar gətirən qüvvələr, xalqımıza zülm edənlər olubdur. Bizim xalqımızı sındırmaq, əzmək istəyənlər
olubdur. Xalqımız itkilər də, qurbanlar da, şəhidlər də verib, ancaq heç vaxt sınmayıbdır, iradəsindən
dönməyibdir, iradəsini itirməyibdir. Xalqımız məğrur xalqdır. Xalqımız ötən dövrlərdəki o sınaqlardan keçdiyi
kimi, biz də bu sınaqlardan keçəcəyik, bu addımı atacağıq və müstəqil Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü təmin edəcəyik, Ermənistan silahlı qüvvələrini işğal etdikləri torpaqlarımızdan çıxaracağıq, siz öz
yerinizə yurdunuza qayıdacaqsınız.
Dəfələrlə keçirdiyimiz görüşlərdən, danışıqlardan sizin arzunuzu, istəyinizi bilirəm. Bilirsiniz ki, evinizeşiyiniz dağılıb, varınız, varidatınız viran olub, amma sizə doğma torpaq, eliniz-obanız lazımdır. Bu, bizə də
lazımdır. Bizə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, respublikamızın sərhədlərini bərpa etmək lazımdır. Bunlar
hamımıza lazımdır. Biz bunlara nail olacağıq.
Bilirsiniz, uzun müddətdir ki, biz bu barədə lazımi iş aparırıq, bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə çalışırıq.
Hörmətli qonağımız, prezident Əsgər Akayev burada dedi, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının
keçən ilin dekabrında Lissabonda keçirilən zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll
edilməsinin əsas prinsiplərini əks etdirən bəyanat qəbul olunubdur. Bu, tarixi sənəddir, nailiyyətdir.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü başlayandan biz Dünya Birliyinin, dünya, Avropa ölkələri başçılarının
birgə həmrəyliyi ilə qəbul edilən belə beynəlxalq əhəmiyyətli sənəd kimi bir sənəd indiyədək əldə edə
bilməmişdik. İndi isə biz bunu əldə etmişik.
Bu sənədin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, orada Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və
suverenliyinin tanınması göstərilir, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün Azərbaycan Respublikasının
tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün
əhalisinin təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsi nəzərdə tutulubdur. Ancaq bu üç prinsipin əsasını işğal olunmuş
torpaqlarımızdan Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxması və sizin – yerindən-yurdundan didərgin düşmüş,
köçkün, ağır vəziyyətdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının öz yerlərinə, yurdlarına, elinə-obasına qayıtması
təşkil edir.
Biz bu sənədin həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. Deyildiyi kimi, Minks qrupunun üç həmsədri təyin
olunubdur: Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa. Biz bürün vasitələrdən istifadə edirik ki, 1997-ci ildə
məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olaq. Biz buna nail olacağıq. Mən buna inanıram. Ancaq o da
məlumdur ki, bu, xalqımızın, Azərbaycan millətinin iradəsidir, biz torpaqlarımızı başqalarının tapdağı altında
heç vaxt qoymayacağıq. Biz heç vaxt ərazimizin bir qarışının da belə heç kəsə verilməsinə razı olmayacağıq.
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İşğal olunmuş torpaqlarımız nəyin bahasına olursa-olsun azad ediləcək, Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü bərpa olunacaq və siz yerinizə-yurdunuza qayıdacaqsınız.
Bilirik ki, belə vəziyyətdə yaşamaq çətindir. Əlimizdən gələni edirik ki, sizin yaşayışınızı müəyyən qədər
yüngülləşdirək, vəziyyətinizdə müəyyən müsbət halların əldə edilməsinə nail olaq. Bunun üçün bu gün də
çalışırıq, sabah da çalışacağıq. Sizin yaşayışınız Azərbaycan dövlətinin, şəxsən mənim daim qayğım altındadır.
Bilin ki, Azərbaycan prezidenti kimi, mənim üçün sizin həyatınıza olan qayğı kimi, başqa birinci dərəcəli
məsələ yoxdur. Mənim üçün işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi, Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması kimi, başqa bir ali vəzifə yoxdur. Mən bu vəzifəni yerinə yetirməyi özümün
müqəddəs borcum hesab edirəm. İnanın, bilin ki, mən sözümü yerinə yetirmək üçün həyatımın son dəqiqəsinə
qədər çalışacağam və buna nail olacağam.
Xalqımız dözümlü xalqdır. Biz keçən dövrlərdə də çox əzab-əziyyətlərə, çətinliklərə, məhrumiyyətlərə
dözmüşük. İndi də sizin aqibətiniz belə gətirib. Bu ağırlıqlara, çətinliklərə məhrumiyyətlərə dözürük,
dözməliyik. Sizə və bütün xalqımıza, xüsusən yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımıza bu
dözümlülüyünüzə, dəyanətinizə görə təşəkkür edirəm. Dözün, biz xalqımızla bir yerdə dözək, ona görə ki,
istədiyiniz həmin o günə gəlib çataq. Əmin olun ki, torpaqlarımızın azad olunması, respublikamızın ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi, müstəqil Azərbaycanın gələcək xoşbəxt günü gəlib çatacaqdır. Sizə cansağlığı
arzu edirəm. Bunu bilin, mənim qəlbim sizinlədir. Sizə dözümlülük, xalqımıza vüqar, cəsarət, qəhrəmanlıq arzu
edirəm. Bu yolla biz respublikamızın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirib, müstəqil Azərbaycanı yaşadacağıq.
Əziz dostlar, sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASINI
PREZİDENTİ ƏSGƏR AKAYEVİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
"Gülüstan " sarayı
23 aprel 1997-ci il
Hörmətli prezident Əsgər Akayev!
Hörmətli Məryəm Akayeva!
Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar! Qırğızıstan prezidenti, dostum Əsgər Akayev cənablarının
Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatır. Biz tam əsasla deyə bilərik ki, səfər səmərəli nəticələrlə sona yetir. Bu,
Qırğızıstan prezidentinin Azərbaycana ilk səfəridir, Azərbaycan və Qırğızıstan dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi
vaxtdan bəri bu gün ilk dəfə olaraq dövlətlərarası və hökumətlərarası sənədlər imzalanmışdır.
Qırğız və Azərbaycan xalqları arasında dostluğun kökləri əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxır. Biz eyni
tarixli köklərə malikik, bir dil qrupuna, bir dinə mənsubuq, milli, mənəvi adət və ənənələrimizdə oxşar, uyğun
cəhətlər çoxdur. Xalqlarımız əsrlər boyu dost olmuş, bir-birini dəstəkləmiş, bir-birinə kömək etmişlər.
Xalqlarımız arasında əvvəlki tarixdə yaradılmış çoxsahəli ədəbi, mədəni, iqtisadi, insani əlaqələrdən
danışmaq olar. Lakin Qırğızıstan və Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail olduqdan sonra, öz aralarında
diplomatik münasibətlər yaradaraq dostluq əlaqələri ənənələrini davam etdirməyə başladıqdan sonra biz rəsmi
dövlət səviyyəsində ilk dəfə görüşdük və mühüm sənədlər imzaladıq.
Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında prezidentlər tərəfindən imzalanmış
müqavilə çox böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu gün dövlətlərimiz arasında imzalanmış bütün digər sənədlər
kimi, həmin müqavilə də əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı yardımın prinsipcə yeni münasibətlərinin, yeni
prinsiplərinin əsasını qoyur. Beləliklə, yeni mərhələ açılır və bu mərhələdə suveren Qırğızıstan və suveren
Azərbaycan münasibətlərimizi inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək üçün gələcək fəaliyyət proqramını
müəyyənləşdirmişlər. Buna görə də Qırğızıstan prezidenti, əziz Əsgər Akayevin Azərbaycana səfəri
respublikamızın həyatında əlamətdar hadisədir, həm Qırğızıstan üçün, həm də Azərbaycan üçün tarixi
əhəmiyyətə malikdir.
Heç bir şübhə yoxdur ki, bu gün yaradılmış nə varsa onların əsasında biz əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
üçün və dostluğumuzu əcdadlarımızın bizə vəsiyyət etdikləri ənənələr üzərində möhkəmlətmək üçün yüksək
sürətlə irəliləyəcəyik.
Biz Qırğızıstanla bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Hər iki dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının,
ATƏT-in, İslam konfransının, MDB-nin üzvüdür, türkdilli dövlətlər birliyinə daxildir. Bu gün böyük razılıq
hissilə demək olar ki, bütün bu beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq görüşlərdə və məclislərdə ölkələrimiz birbirini ədalətli prinsiplər əsasında, beynəlxalq hüquq normalan əsasında dəstəkləyərək dostluğumuzun
ənənələrini, keçmişdə bizi yaxınlaşdırmış, qovuşdurmuş və birləşdirmiş olan və bu işdə indi də xidmət edən
tarixi köklərimizi əsas tuturuq.
Biz hesab edirik ki, iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək üçün daha böyük imkan var. Bu gün biz bütün
bunlar barədə razılığa gəldik. Transqafqaz dəhlizi bundan ötrü çox mühüm vasitədir. İndi biz hamımız –
Qırğızıstan da, Azərbaycan da bu dəhlizə bağlıyıq. Bununla yanaşı, əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və
dərinləşdirmək üçün başqa imkanlar da var. Bu gün biz bu barədə ətraflı danışdıq və belə düşünürəm ki, gələcək
iş prosesində daha bir sıra sənədlər imzalamağa ehtiyac yaranacaqdır. Elə sənədlər ki, əməkdaşlığımızın
yollarını və vasitələrini tənzimləyəcək və müəyyən edəcəkdir.
Bu gün biz tarixi keçmişimizdən də danışdıq. Hörmətli dostumuz Əsgər Akayevə Bakı Dövlət
Universitetinin Fəxri doktoru diplomu verilməsi münasibətilə universitetin kollektivi ilə görüşdə tarixi
əlaqələrimizə dair çoxlu faktlar gətirildi. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bunlar həmin köklərdir ki, bizi
həmişə birləşdirmişdir, bu gün də münasibətlərimizi möhkəmlətmək üçün mənbədir. Dil birliyimiz, türkdilli
ölkələr, türk dövlətləri qrupuna daxil olmağımız üzərimizə çox vəzifələr qoyur. Buna görə də biz bu gün həm
qırğız xalqı üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün bərabər əhəmiyyəti olan Manas, Nizami, Füzuli haqqında heç
də təsadüfən danışmadıq.
Biz keçmişdə olanların hamısını, indi müstəqil dövlətlər olduqdan sonra əldə etdiyimiz hər şeyi yüksək
qiymətləndiririk. Dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi Azərbaycanda tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirilir və biz
bu nailiyyəti qorumağı, dövlət müstəqilliyimizi, milli azadlığımızı möhkəmlətməyi və inkişaf etdirməyi
233

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

özümüzə müqəddəs borc bilirik. Bunlar bütün ölkələrlə, o cümlədən də bizə dost olan Qırğızıstanla
münasibətlərimiz üçün tamamilə yeni imkanlar və yeni şəraitdir.
Bu mövzunu biz türk dövlətləri başçılarının görüşləri zamanı vaxtaşırı müzakirə edirik. Bu görüşlər
Türkiyədə də, Qırğızıstanda da, Özbəkistanda da keçirilmişdir. Belə görüş bu il Qazaxıstanda olacaqdır. Biz bu
görüşlərə böyük əhəmiyyət veririk və ildən-ilə daha çox yəqin edirik ki, türk dövlətləri başçılarının görüşü
böyük gələcəyə malikdir. Bizi tarixi keçmişimiz, dilimiz, ənənələrimiz birləşdirir və bu zəmin dövlət
müstəqilliyimizi, suverenliyimizi daha da möhkəmlətmək üçün, habelə ölkələrimiz və xalqlarımız arasında
əməkdaşlıq üçün yaxşı vasitədir.
Biz MDB çərçivəsində əməkdaşlığa da böyük əhəmiyyət veririk. Bu gün biz bu barədə ətraflı danışdıq.
Ümidvarıq ki, MDB-nin fəaliyyəti, əlbəttə, birliyə daxil olan hər bir ölkənin dövlət müstəqilliyi və suverenliyi
prinsipləri əsasında təkmilləşəcəkdir.
ATƏT çərçivəsində əməkdaşlığımızın olduqca böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan tezliklə Avropa
Şurasına da qəbul ediləcəkdir. ATƏT elə bir təşkilatdır ki, o, şəxsiyyət azadlığı, insan hüquqları ilə bağlı
prinsiplərin bərqərar olması üçün ölkələrimizin bundan sonra da demokratikləşdirmə yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı
islahatları aparılması yolu ilə gedə bilməsi üçün çox iş görə bilər.
ATƏT-in bizim üçün böyük əhəmiyyəti var. Ona görə ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini dincliklə
aradan qaldırmaq üçün ATƏT-in tərkibində Minsk qrupu yaradılmışdır. Biz ATƏT-də, onun Minsk qrupunda
iştirakımıza böyük əhəmiyyət veririk və ona Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan
qaldırılması üçün, Azərbaycanın erməni təcavüzündən, erməni işğalından xilas olması üçün, işğal altındakı
Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi və çox ağır şəraitdə yaşayan köçkünlərin, qaçqınların öz yaşayış yerlərinə
qayıtması üçün səmərəli bir vasitə kimi baxırıq.
Artıq bu gün deyildiyi kimi, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən
işğal olunmuş, erməni təcavüzü nəticəsində bu torpaqların bir milyondan çox sakini qaçqın vəziyyətinə
düşmüşdür. Bu gün hörmətli qonağımız Əsgər Akayev və onu müşayiət edən şəxslər Cəbrayıl, Ağdam
rayonlarından və digər rayonlardan olan qaçqın ailələrinin yerləşdirildiyi Dövlət Universitetinin yataqxanasına
getdilər. Dostumuz bu qaçqınların necə ağır şəraitdə yaşadıqlarını gördü. Lakin qonaqlarımız qaçqınlar üçün
düşərgələrə getdikdə daha ağır təəssürat yaranır, belə ki, onlar çadırlarda yaşayırlar. Odur ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli, öz yaşayış yerlərindən
didərgin salınmış bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının doğma ocaqlarına qayıtması bizim üçün birinci
dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlaqədar Minsk qrupunun, ATƏT-in fəaliyyəti bizim üçün çox vacibdir
və biz ötən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında qəbul edilmiş sənədi böyük razılıq hissilə
qarşıladıq.
İlk dəfə qəbul olunan bu sənəddə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılmasının
əsas prinsipləri nəzərdə tutulur – bunlar Azərbaycanın, eləcə də Ermənistanın ərazi bütövlüyünün,
suverenliyinin tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək özünüidarə statusu
verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizliyin təmin edilməsi prinsipləridir.
Bu sənədi qəbul etmək ona görə mümkün olmuşdur ki, ATƏT-in bütün üzvləri yəqin etdilər ki,
Azərbaycana qarşı ədalətsizliyə yol verilmişdir, erməni təcavüzü nəticəsində baş vermiş bütün hadisələr
beynəlxalq hüquq normalarına, BMT-nin və ATƏT-in prinsiplərinə tamamilə ziddir. Mən prezident Əsgər
Akayevə təşəkkür edirəm ki, Qırğızıstan Lissabon Zirvə toplantısı zamanı bizi dəstəklədi. Orada necə mürəkkəb
vəziyyət yarandığı, bu sənədin qəbul edilməsinə nail olmaq üçün bizim nə kimi çətinliklərdən keçdiyimiz
məlumdur. Prezident Əsgər Akayevə həmçinin buna görə təşəkkür etmək istəyirəm ki, Cakartada İslam
Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşündə Qırğızıstan bizi dəstəklədi ki,
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması üçün Lissabon sənədində əsas prinsiplər
kimi təsdiqlənmiş prinsiplər İslam konfransının qərarlarında öz əksini tapsın.
Bu konkret əməli işlər beynəlxalq meydanda əməkdaşlığımızın, xüsusən də erməni təcavüzünə son
qoymaq və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini dincliklə aradan qaldırmaq, işğal olunmuş əraziləri azad
etmək, yaşayış yerlərindən didərgin salınmış vətəndaşlarımızı öz əvvəlki yerlərinə qaytarmaq kimi çox mühüm
məsələdə əməkdaşlığımızın nəticəsidir.
Buna görə də mən ikitərəfli dövlətlərarası, hökumətlərarası münasibətlərimiz üzərində ayrıca dayanmağı
lazım bildim. Mən bu münasibətləri yaxşı hesab edirəm, bu gün imzalanmış sənədlər isə onları daha da
yaxşılaşdıracaqdır. Mən məhz belə bir məsələnin üzərində dayandım ki, biz beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
üzrə yaxşı təcrübəyə malikik və deməli bir-birimizə kömək göstərmək, bir-birimizi dəstəkləmək üçün bu
təcrübəni artırmaq, ondan gələcəkdə də istifadə etmək lazımdır.
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Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət inandırıcı şəkildə göstərir ki, harada baş verməsindən asılı olmayaraq,
separatçılıq böyük təhlükə törədir. Buna görə də hər hansı formada separatçılığa qarşı mübarizənin məhdud
milli deyil, həm də beynəlxalq əhəmiyyəti var. Bu, təkcə Azərbaycan üçün deyil, dünyanın bütün ölkələri üçün
də vacibdir. Əgər bu gün Azərbaycan kimi hər hansı bir ölkə separatçılıqdan əziyyət çəkirsə, bu ona dəlalət
etmir ki, açığını deyəcəyəm, bu cinayətdən sabah başqa bir ölkə də əziyyət çəkməyə bilməz. Odur ki,
separatçılığa münasibət, ona qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmaq, separatçılığın qarşısını almaq məsələlərində
bütün beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən də MDB-də həmrəylik beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir. Buna görə
də biz bundan sonra da öz dövlət müstəqilliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü əzmlə qoruyacaq, hər hansı formada,
yer kürəsinin hər hansı bölgəsində separatçılığın əleyhinə çıxacağıq.
Hörmətli qonaqlarımız, siz bu gün, görünür yəqin etdiniz ki, Azərbaycan sülhsevər ölkədir, dünyanın
bütün ölkələri ilə, ən əvvəl öz qonşuları ilə dinc münasibətlərə, dostluq münasibətlərinə malik olmaq istəyir. Biz
Qafqazda mühüm strateji mövqe tuturuq və ondan Qafqazda, onun hüdudlarından kənarda, bütün dünyada
sülhün möhkəmlənməsi naminə istifadə etmək istəyirik. Biz bundan ötrü gələcəkdə də müvafiq addımlar
atacağıq. Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması ilə, ölkələrimiz arasında tam
sülh və nəticə etibarilə Qafqazda sülh yaradılması ilə, bölgələrdə, o cümlədən Gürcüstanda, Şimali Qafqazda
gedən digər münaqişələrin də aradan qaldırılması yolu ilə Qafqazın sülh bölgəsinə çevrilməsinə nail ola bilərik.
Bu, Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də əhəmiyyətə malikdir. Hesab edirəm ki, artıq yaradılmış olan və
fəaliyyət göstərən Transqafqaz dəhlizi uzunmüddətli xarakter daşıyır. O, ölkələrimizin xalqlarına təkcə bu gün
üçün deyil, gələcəkdə də lazımdır. Transqafqaz dəhlizi ilə biz Mərkəzi Asiya, Qafqaz, Şərqi və Qərbi Avropa
ölkələrində böyük gələcəyin bünövrəsini qoymuşuq. Deməli, bu əlverişli imkandan, bu vasitədən istifadə etmək
üçün sülh gərəkdir – Qafqazda da, Mərkəzi Asiyada da, Şərqi və Qərbi Avropada da, bütün dünyada da. Buna
görə də biz sülh uğrunda, ədalət uğrunda, dövlət müstəqilliyimizin daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi
uğrunda mübarizə aparırıq və aparacağıq. Azərbaycan bütün bunlarda. iqtisadi əməkdaşlıq üçün, bütün digər
əməkdaşlıq üçün sizin etibarlı tərəfdaşınızdır.
Biz Qırğızıstanda gedən prosesləri böyük diqqətlə izləyirik. Mən Manasın 1000 illiyi ilə əlaqədar 1995-ci
ilin avqustunda qırğız torpağında keçirilmiş bayram şənliklərindən aldığım böyük təəssüratın təsiri altındayam.
Biz Qırğızıstanın hər yerindən çox böyük miqdarda insanın axışıb gəldiyi Manas – Aulda Manasın 1000 illiyini
bayram edərkən orada hökm sürmüş şən mühiti indiyədək xatırlayırıq. Bütün təntənəli mərasimləri və xüsusən
Manasın vətəni Talasda olduğumuz anları xatırlayıram. Bunların hamısını xatırladıqda qırğız xalqı üçün,
dostluğumuz üçün çox böyük sevinc hissləri keçirir və məmnunluq duyuram. Bütün bunlar üçün sizin kimi, mən
də sevinirdim və sevinirəm. Çünki bütün bunlar bizim hamımızındır.
Qırğızıstanda olarkən öz gözlərimlə gördüm ki, Qırğızıstan dövlət müstəqilliyi şəraitində necə də dəyişir,
nə qədər iş görülmüşdür və görülür, necə böyük perspektivlər açılır. Bütün bunlarda dostum, Qırğızıstan
prezidenti Əsgər Akayevin olduqca böyük rolu var. Bu gün mən universitetdə də dedim və bir daha demək
istəyirəm ki, öz tarixinin ən mürəkkəb, çətin mərhələsində qırğız xalqı öz elmi ixtiraları ilə, təhsil sahəsində öz
çoxtərəfli fəaliyyəti ilə, öz ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə Qırğızıstanda və onun hüdudlarından kənarlarda
məşhurlaşmış bir insanı – Əsgər Akayevi özünün ilk prezidenti seçməkdə düz hərəkət etmişdir. Dostumuz
Əsgər Akayev Ali Sovetin üzvü olarkən onun necə coşqun fəaliyyət göstərdiyini yaxşı xatırlayırıq. O vaxtlar
bunu televiziya ilə göstərirdilər. Doğrudur, onda mən işdən kənarda idim və buna görə də televizora tez-tez
baxır və Əsgər Akayevin çox kəskin çıxış etdiyini görürdüm, Qorbaçovla və başqa adamlarla sözləşəndə
replikalarını eşidirdim. Təbii ki, bütün bunlar onun fəal həyat mövqeyi tutduğunu, güclü ictimai-siyasi
fəaliyyəti, dövlət fəaliyyəti göstərdiyini, öz xalqının milli mənafelərini qətiyyətlə qorumağa qadir olduğunu çox
inandırıcı şəkildə nümayiş etdirirdi.
Bütün bunların əsasında Əsgər Akayev Qırğızıstanın ilk prezidenti seçildi və öz xalqının etimadını
doğruldaraq, ötən il bu etimadı ikinci dəfə qazandı – ümumxalq demokratik seçkilərindən bir daha keçərək
Qırğızıstanın prezidenti seçildi. Bunun qırğız xalqı üçün də, Qırğızıstanın dostları üçün də, o cümlədən bizim
üçün, Azərbaycan üçün, respublikamız üçün də çox böyük əhəmiyyəti var. Bu, qardaşlıq münasibətlərimizin
daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi üçün, bu gün imzalanmış sazişlərin əməli surətdə həyata keçirilməsi
üçün çox mühüm amildir.
Erməni təcavüzü, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün pozulması ilə əlaqədar Azərbaycanda böyük çətinliklər
çəkirik. Bununla yanaşı, bizdə iqtisadi islahatların aparılması, respublikamızda sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı
çətinliklər də var. Qırğızıstanın da keçid dövrü ilə bağlı öz çətinlikləri var. Lakin bu gün biz fikir mübadiləsi
edərək yekdil rəyə gəldik ki, biz bu çətinlikləri aradan qaldırmağa, dövlət müstəqilliyi prinsipləri əsasında
ölkələrimizi, xalqlarımızı azad inkişafın geniş yoluna çıxarmağa qadirik. Hörmətli dostlar, sizi əmin etmək
istəyirəm ki, biz dostluqda və əməkdaşlıqda həmişə etibarlı olacağıq və siz bizə tamamilə bel bağlaya bilərsiniz.
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Qırğız xalqının şərəfinə, müstəqil Qırğızıstan Respublikasının şərəfinə, qırğız xalqının gələcək uğurları
şərəfinə, Qırğızıstan prezidenti, dostumuz Əsgər Akayevin şərəfinə, onun zövcəsi Məryəm xanımın şərəfinə,
Qırğızıstan nümayəndə heyətinin bütün üzvlərinin şərəfinə, Qırğızıstandan gəlmiş bütün qonaqların şərəfinə
badə qaldırıram! Əziz dostlar, sizin sağlığınıza badə qaldırıram! Sizə cansağlığı və firavanlıq, dövlət
müstəqilliyinin və milli azadlığın çətin, lakin doğru yolunda uğurlar arzulayıram. Sizin sağlığınıza!
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PASXA BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ RESPUBLİKANIN PRAVOSLAV
XRİSTİANLARINA TƏBRİKİ
25 aprel 1997-ci il
Əziz həmvətənlər!
Müqəddəs Pasxa bayramı münasibətilə sizi – respublikamızın bütün pravoslav xristianlarını ürəkdən
təbrik edir, ən səmimi arzularımı yetirirəm.
İnsanların mənən yeniləşməsində və saflaşmasında, cəmiyyətdə əxlaqi dəyərlərin, dostluq və humanizm
prinsiplərinin olmasında dinin mühüm rolu vardır. Bu xeyirxah niyyətlərin gerçəkləşməsi, müstəqil demokratik
Azərbaycanda əmin-amanlığın və vətəndaş həmrəyliyinin qorunub saxlanması işində başqa konsessiyalarla
yanaşı, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən rus pravoslav kilsəsi də yaxından iştirak edir. Əminəm ki, dilindən, dini və
etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq respublikamızın bütün vətəndaşları doğma vətənimiz Azərbaycana
müqəddəs övladlıq borcunu bundan sonra da ləyaqətlə yerinə yetirəcək, ölkəmizin daha da çiçəklənməsi və
tərəqqisi, dövlət müstəqilliyimizin əbədi olması naminə var qüvvə ilə çalışacaqlar.
Bu əziz bayram günündə uca Tanrıdan hamınıza xoş ovqat, ailə sevinci və firavan həyat arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 mart 1997-ci il
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QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN
ÖLKƏLƏRİNİN
İSTANBULDA KEÇİRİLƏCƏK BİZNES KONFRANSINDA İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN
TÜRKİYƏYƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ
MÜSAHİBƏSİ
28 aprel 1997-ci il
Bildiyiniz kimi, İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının biznes konfransı keçirilir. Bu,
çox əhəmiyyətli bir toplantıdır, çünki bu dəfə Qara Dəniz hövzəsi ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlıq çərçivəsində
ən çox xüsusi şirkətlərə, biznes nümayəndələrinə yer verilir. Bu ölkələrin bir çox dövlət başçıları, Dünya
Bankının, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri toplantıda iştirak edəcəklər. Hətta
Qərb ölkələrindən, o cümlədən ABŞ-dan da iş adamları gəlmişlər. Ona görə də toplantıda Azərbaycan da təmsil
olunur, orada respublikamızın da nümayəndə heyəti var. Ancaq Türkiyə prezidenti cənab Süleyman Dəmirəl
mənə müraciət edərək dedi ki, mənim də oraya gəlməyim münasib olar, lazımdır, çünki bir neçə başqa ölkənin
də prezidentləri oraya gəlirlər.
Bu. birgünlük səfərdir, axşam vətənə dönəcəyəm. Mən bu səfəri əhəmiyyətli hesab edirəm. Biz bütün
imkanlardan istifadə edib iqtisadiyyatımızın inkişafı və xarici sərmayənin cəlb olunması, bazar iqtisadiyyatının
inkişaf etdirilməsi sahəsində yeni-yeni işlər görmək istəyirik.
Sual: Konfransda Azərbaycandan keçəcək nəqliyyat yolları layihələrinin, yəni Traseka layihəsinin
maliyyələşdirilməsi məsələsi müzakirə ediləcəkmi?
Cavab : Ola bilsin ki, bu barədə məlumatlar veriləcək, lakin məsələ müzakirə edilib hər hansı qərar qəbul
olunmayacaqdır. Bununla yanaşı, bu layihələr, xüsusən kommunikasiya layihələri, elektrik enerjisi
sistemlərinin, habelə Avropa və Asiya qitələrinin bu cür sistemlərinin birləşdirilməsi və Xəzər dənizindən enerji
daşıyıcılarının nəqli məsələləri də orada müzakirə olunacaq, yəni bu barədə fikir mübadiləsi ediləcəkdir. Ola
bilər ki, müəyyən layihələr də müzakirəyə çıxarılsın. Orada yeni bir qərar qəbul etmək nəzərdə tutulmayıb,
ancaq bu məsələlərin irəlilədilməsi üçün, inkişaf etdirilməsi üçün fikir mübadiləsi, müzakirələr lazımdır, çox
əhəmiyyətlidir.
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İSTANBULDA "QARA DƏNİZ REGİONUNDA YENİ İMKANLAR" MÖVZUSUNDA
KEÇİRİLMİŞ BİZNES KONFRANSINDA NİTQİ
28 aprel 1997-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Xanımlar və cənablar!
Hörmətli dövlət və hökumət başçılarını, Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı İşgüzar Şurasının
Türkiyə Respublikası Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurası ilə birlikdə təşkil etdiyi "Qara dəniz regionunda yeni
imkanlar" biznes konfransının bütün iştirakçılarını ürəkdən salamlayıram.
Qonaqpərvərlik üçün və bizə əla iş şəraiti yaratdığı üçün hörmətli prezident Süleyman Dəmirələ,
konfransın təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirirəm.
Olduqca əlamətdardır ki, məclisimiz gözəl İstanbul şəhərində keçirilir. Beş il bundan əvvəl, 1992-ci ilin
iyununda məhz burada Qara dəniz hövzəsinin on bir ölkəsi regionumuzu sülh, sabitlik və tərəqqi regionuna
çevirməli olan, xalqlarımızın rifahını yüksəltməli olan yeni beynəlxalq təşkilat yaradıldığını elan etmişdir.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək olar ki, ötən beş il bu qərarın düzgünlüyünü, Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının zəruriliyini və yaşamağa qadir təşkilat olduğunu inandırıcı şəkildə sübut etmişdir.
Həmin dövr ərzində bir çox sahələrdə əməkdaşlığımızın genişlənməsi və dərinləşməsi üçün xeyli iş görülmüş,
regional ticarətdə və iqtisadi kooperasiyada müsbət nəticələr əldə edilmişdir.
Bütün bunlar bizim əməkdaşlığımızın yeni, daha yüksək səviyyələrinə və formalarına çıxmaq üçün
əlverişli ab-hava və şərait yaranmasına kömək etmişdir. Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı ölkələrinin biznes
konfransı da belə yeni formalardan biridir. Biznes konfransının işində Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığının
iştirakçısı olan ölkələrin biznesmenləri, işgüzar dairələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Şübhə yoxdur ki, bu,
əməkdaşlığımızın müvəffəqiyyətinə, planlarımızın konkretləşməsinə, yeni birgə müəssisələr yaradılmasına,
mövcud problemlərin həllinə kömək edəcəkdir.
Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının, BMT nümayəndələrinin,
Dünya Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyasının və bir çox digər nüfuzlu beynəlxalq təsisatların rəhbərlərinin bu məclisdə iştirak etməsi Qara
dəniz İqtisadi Əməkdaşlığına çox böyük əhəmiyyət verdiyini sübut edir.
Əminəm ki, konfransımız regionumuzun nəhəng iqtisadi potensialından daha yaxşı istifadə etməyə şərait
yaradacaq, investisiyaların artmasına və bizim regional iqtisadi layihələrimizin əməli surətdə həyata
keçirilməsinə kömək edəcəkdir.
Məsələn, nəqliyyat, energetika, rabitə sahələrində birgə fəaliyyət üçün, investisiya qoyuluşu üçün böyük
imkanlar vardır. Qara dəniz iqtisadi əməkdaşlıq regionunun nəqliyyat infrastrukturunun layihələri böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bu infrastruktur Avropanın nəqliyyat sisteminə inteqrasiya olunacaqdır. Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlığının nəqliyyat layihələrinin "TRASEKA" layihələri ilə əlaqələndirilməsi Avropa və Asiya ölkələri
arasında yük daşımaları üçün çox geniş imkanlar açacaqdır.
Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığının üzvü olan ölkələrin elektroenergetika sistemlərinin birləşdirilməsi
layihəsi perspektivli layihədir. Ona birləşmiş Avroasiya elektroenergetika sisteminin yaradılması istiqamətində
atılan addım kimi də baxmaq olar. Qara dəniz regionu Xəzər dənizi regionundan enerji daşıyıcılarının nəql
edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlaqədar olaraq həmin enerji daşıyıcılarının nəql
edilməsinin ekoloji cəhətdən təhlükəsiz və etibarlı sistemini yaratmaq zərurəti meydana çıxır.
Azərbaycanın bu layihələrdə marağı vardır və o, bunların hazırlanıb həyata keçirilməsində fəal iştirak
etmək niyyətindədir.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığının əsas məqsədi regionumuzun çiçəklənməsini, xalqlarımız üçün sülhü
və firavanlığı təmin etməkdir. Ona görə də bizim regionda mövcud silahlı münaqişələrin davam etməsi
yolverilməzdir.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində çox böyük
ziyan çəkmişdir – ərazimizin iyirmi faizi işğal edilmişdir, Azərbaycanın bir milyondan çox sakini qaçqına
çevrilmişdir və olduqca ağır bir şəraitdə yaşayır.
1996-cı ilin dekabr ayında ATƏT-in Lissabon sammiti bu təşkilatın üzvü olan 53 dövlət adından
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasının aşağıdakı əsas prinsiplərini qəbul etmişdir:
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- Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü;
- Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağın geniş muxtariyyəti;
- Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizlik.
Bu prinsipləri Avropa Şurasının Parlament Assambleyası da 1997-ci ilin aprelin 22-də öz qətnaməsində
təsdiq etmişdir.
Biz Lissabon sammitinin qərarlarının əməli surətdə həyata keçməsinə nail olmaq üçün öz tərəfimizdən
bütün lazımi tədbirləri görürük və ümidvarıq ki, 1997-ci il sülh sazişinin əldə edilməsi üçün həlledici il
olacaqdır. Biz uzun sürən bu münaqişənin aradan qaldırılmasında ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin
güclənəcəyinə, Minsk konfransının həmsədrləri olan Rusiyanın, ABŞ-ın və Fransanın birgə səylərinə, habelə
Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin köməyinə bel bağlayırıq.
Biz Ermənistanı ATƏT-in Lissabon sammitinin təsdiq etdiyi prinsiplər əsasında münaqişənin sülh yolu
ilə aradan qaldırılmasına çağırırıq.
Bu tribunadan istifadə edərək mən Azərbaycan Respublikasının qəti fikrini bir daha təsdiq edirəm ki,
respublikamız üç ildən bəri davam edən atəşkəs rejiminə sülh sazişi imzalanana qədər riayət etmək
niyyətindədir.
Ümidvaram ki, əlbir səylərlə biz regionumuzda bütün münaqişələrin aradan qaldırılmasına nail olacaq,
möhkəm sülhün, sabitliyin, xalqlarımızın tərəqqisinin və əməkdaşlığının təməlini qoya biləcəyik. Diqqətinizə
görə təşəkkür edirəm.

240

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

MSTİSLAV ROSTROPOVİÇ, ONUN ZÖVCƏSİ QALİNA VİŞNEVSKAYA VƏ
AİLƏSİNİN
DİGƏR ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident Sarayı
29 aprel 1997-ci il
Əziz Mstislav Leopoldoviç, əziz Qalina Pavlovna, əziz qonaqlar, dostlar! Mən hədsiz dərəcədə şadam ki,
siz dəvətimi qəbul edib öz vətəninizə, Bakıya, Azərbaycana gəldiniz və biz 70 illik münasibətilə sizi burada
şərəflə qarşılamaq imkanına malik olduq.
Mən şad oldum ki, dəvətinizi alıb Parisə gəldim, orada sizin 70 illiyinizə həsr olunmuş mərasimlərdə
iştirak etdim. Bu mərasimlər çox əla keçdi, mənə silinməz təəssürat bağışladı. Sevinirdim ki, dostumuz,
həmyerlimiz belə geniş beynəlxalq nüfuza malikdir, onun yubileyi Avropanın mərkəzində – Parisdə layiqincə
və böyük hörmətlə, çox ehtiramla qeyd edilir.
Bununla yanaşı, Paris Parisdir, Moskva Moskvadır, Bakı isə planetimizin görkəmli adamı olan Mstislav
Rostropoviçin dünyaya gəldiyi torpaqdır. Doğma torpağa sitayiş etmək həmişə hər bir insanın müqəddəs
borcudur. Sizin dəvəti qəbul edib bizə təşrif gətirməyiniz bir daha sübut edir ki, siz həqiqətən böyük adamsınız,
keçmişdə nə varsa hamısını, öz mənşəyinizi, doğulduğunuz torpağı yüksək qiymətləndirirsiniz.
İctimaiyyətimiz sizi böyük ruh yüksəkliyi ilə gözləyir. Yəqin ki, bu gün bunu hiss etdiniz. 70 illiyinizi
qeyd etmək üçün biz burada bacardığımız qədər hazırlaşmışıq. Başlıcası budur ki, siz buradasınız, sizin doğma
Bakıda həmyerlilərinizlə birlikdəsiniz.
Çox şadam ki, Qalina Pavlovna sizinlə birlikdə gəlmişdir. Mən onu Parisdə olarkən təkidlə dəvət edirdim.
Şadam ki, ailənizin üzvləri dəvətimizi qəbul edib sizinlə birlikdə gəlmişlər. Bu da müstəsna hadisədir. Siz öz
ailənizlə birlikdə belə bir heyətdə Bakıda heç vaxt olmayıbsınız. Sizin və gözəl insan olan zövcəniz Qalina
Pavlovnanın, uşaqlarınızın və nəvələrinizin buraya gəlməyiniz ictimaiyyətimiz, xalqımız, respublikamız üçün
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Mən sizi ürəkdən salamlayır, 70 illik münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
Bu il sizin yubileyiniz ilidir. Əgər ilk şənliklər Parisdə başlamışsa, indi onlar Bakıda davam edir. Bilirəm
ki, şənliklər mayın üçüncü ongünlüyündə Moskvada olacaq və yəqin, bundan sonra da keçiriləcəkdir. Mən sizi
ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, firavanlıq, xoşbəxtlik, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları və əlbəttə, çox
böyük ictimai-siyasi fəaliyyətinizdə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.
Mən Qalina Pavlovnanı salamlayıram. O, bütün dünyada həm Rostropoviçin həyat yoldaşı kimi, həm də
görkəmli aktrisa, görkəmli incəsənət adamı kimi məşhurdur. Onun yaradıcılığı hamıya yaxşı bəllidir. Onun
yaradıcılıq yolu, bioqrafiyası parlaqdır. Onun sənətinə görə, vətəndaş hünərinə görə, misilsiz keyfiyyətlərinə
görə onunla Böyük Teatr da, rus opera sənəti də, dünya da fəxr edir.
Biz dostumuz Mstislav Rostropoviçdən danışdıqda onun haqqında heç də təkcə görkəmli musiqiçi,
incəsənət ustadı kimi danışmırıq. Söz yox ki, bunlar onun ləyaqətidir və onu bütün dünyada şöhrətləndirmişdir.
Bununla bərabər, o, birlikdə yaşamış olduğumuz ölkədə – Sovet İttifaqında 70-ci illərdə mövcud olmuş
ədalətsizliyə qarşı çıxış edərkən öz cəsarətli hərəkətləri, mövqeyi, prinsipiallığı ilə şöhrətlənmişdir. Ola bilsin ki,
avtoritarizmə, totalitarizmə qarşı çıxışlarınızı, siz Sovet İttifaqını tərk etməyə məcbur olduğunuz dövrdə başqa
ölkələrdə coşqun siyasi fəaliyyətinizi bəzi adamlar pisləyirdi, bəziləri isə buna mənfi bir hal kimi baxırdılar.
Həyat isə sizin nə dərəcədə haqlı olduğunuzu və nə dərəcədə şərəfli, prinsipial insan olduğunuzu, haqq-ədalət
naminə, öz vicdanınız naminə. bütün bu çətinliklərə, məşəqqətlərə nə dərəcədə cəsurluqla sinə gərdiyinizi
göstərdi. Sizin vicdanlı, ədalətli, namuslu olmağınız, haqq-ədalət uğrunda, vətəndaş hüquqları uğrunda,
şəxsiyyətin azadlığı uğrunda, insan azadlığı uğrunda mərdanə mübarizəniz sizə bir musiqiçi, məşhur incəsənət
xadimi kimi görkəmli fəaliyyətinizdən heç də az şan-şöhrət gətirməmişdir.
Buna görə də siz elə bir insansınız ki, özünüzdə hər şeyi təcəssüm etdirirsiniz.
Bu sözləri sizin vəfalı dostunuz Qalina Pavlovna haqqında da demək olar. Biz onu heç də təkcə Böyük
Teatrın görkəmli müğənnisi və olduqca istedadlı insan kimi tanımırıq. Biz bilirik ki, haqq-ədalət uğrunda
mübarizənizdə o sizinlə birlikdə özünü cəsarətli aparırdı və həmişə sizinlə birlikdə idi. Bu, insanın etibarlı,
vəfalı və sədaqətli dostu olmasına layiqli misaldır. Buna görə də mən çox istəyirdim ki, o, Azərbaycana gəlsin.
Şadam ki, indi o buradadır.
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Sizin uşaqlarınız, nəvələriniz sizin səadətinizdir, Rostropoviç ailəsinin gələcəyidir. Bu, bizim üçün də
böyük fərəhdir, ona görə ki, belə böyük insanların, təbii olaraq böyük də varisləri, böyük də nəsilləri olur, özü
də hökmən olur. Odur ki, burada onlar mənə olduqca böyük sevinc bəxş edirlər. Mən özüm də babayam, buna
görə də nəvələrin olmasının necə böyük sevinc olduğunu başa düşürəm. İndiki halda biz sizinlə eyni hissləri
keçiririk. Mən sizi ürəkdən salamlayır və 70 illiyiniz münasibətilə təbrik edirəm.
Mən Parisə gəldikdə və sizi salamladıqda öz təbrik məktubumu sizə verdim. Lakin burada 70 illiyinizi
qeyd etməyimizlə əlaqədar mən bu gün sizin Azərbaycanın yüksək ordeni – "Şöhrət" ordeni ilə təltif
olunmağınız haqqında fərman imzaladım. Gördüyünüz kimi, bu necə böyük xoşbəxtlikdir: siz şöhrətsiniz və
Azərbaycanın yüksək mükafatı olan "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmisiniz. Mənim təbrikim sizə çatdırılmışdır.
Lakin mətbuat nümayəndələrinin də burada olmasını nəzərə alaraq, sizə göndərdiyim və portretiniz əks olunmuş
öz təbrikimi sizə təqdim etmək istəyirəm.
Mstislav Rostropoviç: Zati-aliləri, cənab prezident, mənim əziz dostum Heydər Əliyeviç, mən çox
həyəcanlıyam. Siz mənim əsla gözləmədiyim bir iş etdiniz. Bugünkü gün həyatımda ən emosional günlərdən
biridir. Bir insan kimi demək istəyirəm ki, Türkiyəyə səfərinizdən səhər tezdən qayıtmağınıza baxmayaraq,
gümrah görünürsünüz.
Bilirsinizmi, bu gün biz qəbiristanda olarkən göz yaşlarımızı saxlaya bilmədik. Biz insanların, o
cümlədən həyatlarına müharibənin son qoyduğu cavanların məzarlarını gördükdə düşündüm ki, müharibəni,
mənim sevimli Azərbaycanımın prezidenti, siz dayandırdınız. Buna görə də səmimi qəlbdən sizə baş əyirəm.
Sizə çox sağ olun deyirəm ki, olduqca böyük bir iş görmüsünüz – xalqı öz ölkəsinin sahibi etmisiniz,
bütövlükdə ölkədə böyük dəyişikliklər edib, onun nüfuzunu yüksəltmisiniz. Bunun misli yoxdur. Siz böyük
insansınız. Elə bir insan ki, bu müharibəni dayandırmışdır, öz xalqını, bu torpaqda sülhü, əmin-amanlığı
qoruyub saxlayır.
Bu gün mən yaxın dostlarımın – Niyazinin, Qara Qarayevin məzarlarını ziyarət etdim. Biz Qara
Qarayevlə Şostakoviçdən dərs almışıq. Bilirsinizmi, Bakı mənim üçün xüsusi bir şəhərdir. Bu gün çox gülərüzlə
qarşılanmağım, xalqın böyük istedadından xəbər verən gözəl, yüksək professional incəsənətiniz məni o
dərəcədə valeh etdi ki, Bakı ilə hələ atamın başladığı öz əlaqəmi uzatmağı özümə borc bilirəm. Buna görə də
xahiş edirəm mənim təklifimlə razılaşasınız. 2000-ci ilədək mənim hər bir günüm üçün konsert nəzərdə
tutulmuşdur. Buna baxmayaraq, artıq 1998-ci ildə bəzi konsertlərimdən azad olmağa çalışacağam və cənab
prezident, sizin icazənizlə həmin vaxtdan hər il on günlüyə Bakıya gəlib, gənc Azərbaycan musiqiçilərinə
ustalıq dərsi verəcəyəm. Bu, mənim ünvanıma söylədiyiniz gözəl sözlərinizə cavab olacaqdır.
Məni təltif etdiyiniz ordenlə bir bakılı kimi çox fəxr edirəm. Mən öz ordenlərimin bütün rəmzlərini
sinəmə taxaraq demək istəyirəm ki, bəlkə də mən özüm belə bir görüşə layiq deyiləm. Lakin hər halda nəyəsə
layiqəm. Sizə bir daha səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm.
Mən nəvələrimi xüsusi olaraq ona görə gətirmişəm ki, qoy onlar görsünlər babaları harada yaşamışdır.
Həyatımız elə gətirdi ki, bizi ölkəmizdən – Sovet İttifaqından didərgin saldılar. Qalina Pavlovnanın mənə bəxş
etdiyi qızlarım öz iradəsindən asılı olmayaraq qürbətə düşdülər, orada ərə getdilər. Birinin əri fransız, o birinin
əri isə italyandır. Biz öz qanımızı zənginləşdirsək də, köklərimiz Bakıdadır.
Mən çox həyəcanlıyam. Əziz dostumuz, çox sağ olun ki, Parisə gəlib məni öz hörmət və ehtiramınızla
sevindirdiniz. Mən buna sizə öz məhəbbət və minnətdarlığımla cavab verəcəyəm. Qalina Vişnevskaya da
Bakıya səfərdən aldığı təəssüratını bölüşdü. O dedi: Mən Zaqafqaziyaya ilk dəfədir gəlirəm və xalqınızla görüş
mənə olduqca böyük təsir bağışladı. Xalqınız məğrur, azadlıqsevər xalqdır. Bu gün qəbiristanda gördüklərimiz
bizi sarsıtdı. Bunu görmədən mən inana bilməzdim ki, belə bir şey ola bilər. Biz bu hadisələr haqqında
eşitmişdik, oxumuşduq, amma həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış bu əzəmətli abidəni gördükdə insanın
qəlbində güclü bir təlatüm əmələ gəlir. Bunu ağıl-zəka ilə dərk etmək mümkün deyildir. Bunu ancaq emosional
surətdə anlamaq və bütün həyatın boyu yadda saxlamaq olar. Xalqınıza dərin hörmətimi bildirirəm, istəyirəm ki,
xalqınız arzuladığı kimi yaşasın, ölkəniz bir daha heç vaxt təhqirlərə, sıxıntılara məruz qalmasın. Allah sizə
xoşbəxtlik, ailələrinizə firavanlıq bəxş etsin, öz əzizlərini itirənlərin hamısına təskinlik versin. Sizə ən xoş
arzularımı bildirirəm.
Heydər Əliyev: Xalqımızın, respublikamızın ünvanına dediyiniz xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Bu,
sizin də doğma torpağınızdır. Əziz Slava, sizin təklifinizi böyük minnətdarlıqla qəbul edirəm ki, 1998-ci ildən
başlayaraq bizə təşrif gətirəcək və haqqında danışdığınız vəzifəni yerinə yetirəcəksiniz. Açığını deyim, bu,
respublikamız üçün, xalqımız üçün böyük hədiyyə olacaqdır və buna görə sizə bəri başdan təşəkkür edirəm.
Lakin siz keçmişdən də bilirsiniz və bunu indi də yəqin edərsiniz ki, Azərbaycan xalqı bütün xalqlara
həmişə dostluq hissləri bəsləmişdir, həmişə sülhsevər xalq olmuşdur. Xalqımız Qərb mədəniyyətindən çox şey
əxz etmişdir. Ölkəmizdə Qərb mədəniyyətinin yayıcılarından biri də sizin atanız, valideynləriniz olmuşlar. Sizin
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valideynləriniz kimi gözəl insanlar Azərbaycana gələrək burada çox böyük iz qoymuş və Şərq ilə Qərbin,
Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda olan Azərbaycan xalqının öz milli, özgür mədəniyyətini qoruyub saxlaması,
dünya sivilizasiyasına, professional musiqiyə, Qərb incəsənətinə qovuşması üçün çox iş görmüşlər. Sabah siz
bizim konservatoriyada olacaqsınız. Onun bünövrəsinin qoyulmasında sizin atanızın da xidməti var.
Cəmiyyətimiz, musiqiçilərimiz, gənclərimiz dediyiniz o təklifə ehtiyac duyurlar. Bunu ancaq arzulamaq olardı.
Odur ki, sizin təşəbbüsünüzü böyük minnətdarlıqla qəbul edirəm.
Bildiyiniz kimi, indi Azərbaycan müstəqil bir respublikadır. Biz çətin bir şəraitdə yaşayırıq, çünki dövlət
müstəqilliyinin təşəkkülü prosesi özlüyündə olduqca mürəkkəb və çətin prosesdir. Bu çətinliklər bir də onunla
izah edilir ki, milli azadlığa, dövlət müstəqilliyinə qarşı müqavimət göstərilmişdir. Gördüyünüz o məzarlar
1990- cı ilin yanvarında, o vaxtkı Sovet İttifaqı rəhbərliyinin göstərişi ilə Bakıya sovet qoşunlarının iri
kontingenti yeridildiyi vaxtda meydana gəlmişdir. O gecə çox böyük miqdarda adam həlak oldu.
Mən görürəm ki, siz bütün bunlara çox həssaslıqla yanaşırsınız, ona görə ki, siz məhz elə adamlarsınız ki,
Azərbaycanda Yanvar faciəsindən hələ xeyli əvvəl, bundan 20 il qabaq belə hadisələrə qarşı öz etiraz səsinizi
ucaltmışdınız. Əslinə qalsa, məhz bu, sizi o vaxtlar Sovet İttifaqını tərk etmək məcburiyyətində qoydu, həmin
köhnə totalitar rejimin dirçəldilməsinə cəhd göstərilərkən Ağ evin müdafiəsinə qalxıb Kremlin divarları
qarşısında mübarizə aparmağa məcbur etdi. 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycanda o faciəni məhz bu rejim
yaratmışdı. Yeri gəlmişkən, o vaxtlar 1987-ci ildə məni çalışdığım yüksək vəzifələrdən uzaqlaşdırmışdılar, lakin
Moskvada yaşayırdım və Azərbaycana qarşı bu hərbi təcavüzlə əlaqədar öz etiraz səsimi ucaltdım. Buna görə
təqiblərə məruz qaldım və bir neçə aydan sonra Moskvanı tərk etməli oldum, çox çətinliklərdən keçdim. Bunlar
sizə məlumdur. Xalqımız öz müstəqilliyini qurbanlar bahasına, böyük itkilər bahasına əldə etmişdir. Bu yandan
isə Ermənistan tərəfindən təcavüz olmuşdur. Bu təcavüz Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistana
birləşdirmək məqsədilə 1988-ci ildə başlamışdır. Mayın 12-də müharibənin dayandırılmasının üç ili tamam
olacaqdır.
Mən Azərbaycana rəhbərliyə 1993-cü ilin ortalarında qayıtdım və bir neçə aydan sonra atəşkəsə nail ola
bildim. Bu rejim üç ildir saxlanılır. Yeri gəlmişkən, İstanbulda böyük biznes konfransı keçirilməsi – konfrans
indi də davam edir – ilə əlaqədar dünən mən orada oldum. İstanbulda Türkiyə, Rumıniya, Gürcüstan, Ukrayna,
Moldova, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşləri keçirildi. Mən oraya dünən səhər getdim, axşam
da geri qayıtdım. Orada mən bütün prezidentlərlə görüşdüm və biz yenə də yekdil fikirdə olduq ki, Qafqazda,
bütün regionda, bütün dünyada sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq yaratmaq lazımdır.
Dünən mən Ermənistan prezidenti Ter-Petrosyanla görüşdüm, bu konfransda çıxış edib bir daha bildirdim
ki, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi, qaçqınların öz doğma ocaqlarına qayıtması şərti ilə
Ermənistanla Azərbaycan arasında tam sülh sazişi imzalanan vaxta qədər biz atəşkəs rejiminə əməl edəcəyik və
hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasına gətirib çıxara biləcək hərəkətlərə Azərbaycan tərəfindən yol
verməyəcəyik.
Xalqımız bu çətinliklərdən keçmiş, çox böyük itkilər vermişdir. lakin bu gün də öz dövlət müstəqilliyi və
milli azadlığı mövqelərində qətiyyətlə dayanmışdır. Bununla yanaşı, biz müstəqil dövlət olmaq etibarilə nəinki
təcrid olunmaq istəmirik, əksinə, keçmiş Sovet İttifaqının bütün respublikaları ilə, əlbəttə, ən əvvəl Rusiya ilə
daha sıx dostluq münasibətləri yaratmaq istəyirik.
Yeri gəlmişkən, biz sizinlə Yelisey sarayında ayrıldıqdan sonra mən Moskvaya yola düşdüm və artıq
səhər Kremldə MDB ölkələrinin prezidentləri ilə görüşdüm və bunu onlara danışdım. Sonra mənim Rusiya
prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinlə ayrıca görüşüm oldu. Mən ona sizin yubileyiniz haqqında ətraflı
danışdım və dedim ki, sizin stolunuzun arxasında Mayya Plisetskaya və Rodion Şedrin əyləşmişdilər, biz Boris
Nikolayeviçin şərəfinə badə qaldırdıq. Yeri gəlmişkən, onun qızı Tatyana da orada idi.
Demək istəyirəm ki, biz bütün imkanlardan, vasitələrdən istifadə edib Rusiya ilə, MDB ölkələri ilə, eləcə
də bütün digər ölkələrlə həqiqi, mehriban, səmimi əlaqələr saxlayırıq və saxlayacağıq. Məsələn, biz Fransadan
çox uzaq idik. İndi isə ölkələrimiz arasında çox yaxşı, yaxın münasibətlər yaranmışdır. Prezident Jak Şirak
cənablarının dəvəti ilə mən yanvarda Fransada rəsmi səfərdə oldum, ay yarımdan sonra isə o və siz məni
yenidən oraya dəvət etdiniz. Buna görə də biz dostluğumuzu bu prinsiplər əsasında möhkəmlədəcəyik.
Görürəm ki, Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də buradadırlar, mən onlara
minnətdaram ki, onlar, əvvəla, 70 illiyiniz münasibətilə şənliklərdə iştirak etmək üçün, ikincisi, bu gözəl
hadisənin şahidi olmaq, habelə hazırda Azərbaycanda reallığı öz gözləri ilə görmək üçün sizinlə birlikdə
gəlmişlər. Problemlər, çətinliklər var, ancaq həyat yaxşılığa doğru getdikcə daha çox irəliləyir. İqtisadiyyatımızı
yenidən qurmaq, cəmiyyətimizi demokratikləşdirmək, hüquqi, demokratik dövlət qurmaq, bütün sahələrdə
demokratiya prinsiplərini möhkəmləndirmək üçün gördüyümüz tədbirlər öz nəticələrini verir.
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MSTİSLAV ROSTROPOVİÇİN 70 İLLİK YUBİLEY ŞƏNLİKLƏRİNƏ GƏLƏN
KÜTLƏVİ
İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ BƏYANATI
Prezident sarayı
1 may 1997-ci il
Salam hörmətli qonaqlar, mətbuat nümayəndələri!
Qonaqlarımızın əksəriyyətinin rus dilini bildiyini nəzərə alaraq rus dilində danışacağam. Əgər kimin
üçünsə ingilis dilinə və ya başqa bir dilə tərcümə etmək lazımdırsa, bizim tərcüməçimiz var.
Sözümə başlamazdan əvvəl sizə təşəkkür etmək istərdim ki, həmyerlimiz, görkəmli musiqiçi Mstislav
Rostropoviçin 70 illiyinə həsr olunmuş yubiley şənlikləri ilə əlaqədar Azərbaycana gəlmisiniz. Siz özünüz bu
şənliklərin necə keçdiyinin şahidisiniz, buna görə də, zənnimcə, müəyyən izahat verməyə ehtiyac yoxdur.
Nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, biz buna böyük əhəmiyyət veririk. Hər şeydən əvvəl, biz həmyerlimiz
kimi, musiqi sənətinin, bütün mədəniyyətin inkişafında, ümumbəşəri dəyərlərin bərqərar edilməsində, ictimaisiyasi fəaliyyətdə çox böyük xidmətləri olan bir insan kimi Mstislav Rostropoviçin şəxsiyyətinə yüksək hörmət
bəsləyirik. Şəxsiyyət azadlığının müdafiəsi ilə, totalitarizmə qarşı etirazla, demokratiyanın, siyasi plüralizmin,
söz azadlığının bərqərar edilməsi zəruriliyi ilə bağlı onun göstərdiyi səylər, gördüyü işlər məlumdur. Birlikdə
götürdükdə bütün bunlar Rostropoviçin şəxsiyyətini səciyyələndirir və buna görə də o, beynəlxalq aləmdə və
bizdə belə böyük şöhrətə, nüfuza malikdir. Biz iftixar hissi keçiririk ki, o, Bakıda, valideynlərinin yaşayıb
yaratdıqları şəhərdə doğulmuşdur. Onun valideynlərinin Azərbaycanda ali musiqi təhsilinin yaradılmasında,
ölkəmizdə musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətləri var.
Bu dediklərimə mənim Mstislav Rostropoviçə şəxsi münasibətim də əlavə edilir. Mən onu çoxdan
tanıyıram. Onun sənətini həmişə qiymətləndirmişəm. 70-ci illərin əvvəllərində o, Bakıda olmuş, burada
konsertlər vermişdir. Mən onunla həmin illərdə də, təbii ki, sonrakı dövrdə də görüşmüşəm. Onun coşqun
ictimai-siyasi fəaliyyəti məndə ona böyük hörmət hissi, onunla böyük həmrəylik hissi oyatmışdır. Ona şəxsi
münasibətim bütün bunlarla bağlıdır.
Siz bilirsiniz ki, mən martın 27-də Parisdə onun yubiley gecəsində iştirak etmişəm. Bu, onun arzusu ilə,
onun dəvəti ilə olmuşdur. Bununla bərabər, bu həm də Fransa prezidenti cənab Jak Şirakın dəvəti idi. Çox
şadam ki, mən bu dəvəti həyata keçirməyə müvəffəq oldum. Mən Parisdə qaldığım bir gündən olduqca böyük
məmnunluq duydum. Fransa ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətlərlə bağlı orada Fransa prezidenti
cənab Jak Şirakla, bu ölkənin xarici işlər naziri Erve De Şarett ilə görüşlərim və söhbətlərim oldu. Mən Opera
Teatrında da, Yelisey sarayında da yubiley şənliklərində iştirak etdim. Elə onda biz Mstislav Leopoldoviçin
yubileyini Azərbaycanda da keçirmək üçün onu buraya dəvət etdik. O, dəvətimizi qəbul etdi və indi bu dəvət
həyata keçirilir.
Bu, Azərbaycanın mədəni, ictimai-siyasi həyatında böyük hadisədir, çünki Rostropoviç nəinki böyük
musiqiçi, bəstəkar, dirijordur, həm də öz vətəndaşlıq hərəkətləri ilə, azadlıq, ədalət, həqiqət, demokratiya
uğrunda mübarizəsi ilə şöhrətlənmiş bir insandır.
İndi biz bu prinsipləri müstəqil Azərbaycan dövlətimizdə bərqərar edirik, buna görə də onun baxışları,
mövqeyi, bütövlükdə keçmişdəki fəaliyyəti bizim üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də Rostropoviçin
Azərbaycanda olmasının və onun yubileyi ilə əlaqədar burada baş verən hər şeyin böyük ictimai-siyasi
əhəmiyyəti var.
Siz görürsünüz ki, hər yerdə camaat onu böyük hörmətlə, ruh yüksəkliyi ilə qarşılayır. Bu, müəyyən
dərəcədə həm də respublikamızda ictimai-siyasi əhval-ruhiyyəni, habelə mədəniyyət, təhsil sahəsində vəziyyəti
əks etdirir, yəni xalqımızın bu keyfiyyətlərini səciyyələndirir. Buna görə də sizin burada olmağınız, zənnimcə,
sizin üçün də faydalıdır. Bizim bunda marağımız var və sizi də buna görə dəvət etmişik.
Bizə təşrif gətirdiyinizə, bütün yubiley şənliklərinin iştirakçısı olduğunuza görə sizə bir daha təşəkkürümü
bildirirəm. Ümidvaram ki, bu, sizə respublikamızdakı indiki vəziyyətlə, təkcə Azərbaycanın deyil, eləcə də
dünyanın bir çox ölkələrinin, xüsusən keçmişdə Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş ölkələrin keçirdikləri bu
çətin dövrdə xalqımızın halı ilə daha yaxşı tanış olmağa imkan verəcəkdir. Rostropoviçin Azərbaycanda şərəflə
qarşılanması ümumbəşəri dəyərlərə, dünya, Qərb və rus mədəniyyətinə xalqımızın, ictimaiyyətimizin
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münasibətini də əks etdirir. Bunların hamısı bizim respublikamızda mövcuddur. Bunu bu günlərdə qonaqlarımız
da yəqin edə bilərlər.
Söhbətlə daha vaxtınızı almaq istəmirəm. Sizi ona görə dəvət etmişəm ki, buraya gəlməyinizdən
məmnunluq duyduğumu bildirim. Təbii ki, suallarınız olacaq, mən onlara ya burada, ya da sizinlə ayrı-ayrılıqda
görüşərək cavab verə bilərəm. Lakin mənə dedilər ki, sizlərdən bəziləri onları maraqlandıran suallara cavab
almaq üçün mənimlə ayrıca görüşmək istəyirlər.
Yəqin ki, burada olan adamlar əsasən mədəniyyət, incəsənət, musiqi, təhsil məsələləri ilə maraqlanırlar.
Lakin indi həyatımız təkcə bunlarla deyil, həm də bir çox digər olduqca mühüm amillərlə bağlıdır. Dediyim
kimi, respublikamız keçid dövrünü yaşayır, biz müstəqil dövlət qururuq. Dövlət müstəqilliyimizin artıq altıncı
ilidir. Biz həyatın bütün sahələrini demokratikləşdirmək yolu ilə gedirik, bütün iqtisadi sistemimizi bazar
iqtisadiyyatı prinsiplərinə keçirmək üçün iqtisadi islahatlar aparırıq. Əlbəttə, bu, böyük və mürəkkəb prosesdir.
Lakin biz bu yolla çox fəal və çox inamla gedirik.
Respublikamızda vəziyyəti son dərəcə mürəkkəbləşdirən və ölkəmizdəki vəziyyəti digər bu cür
respublikalardakı vəziyyətdən fərqləndirən amil budur ki, 1988-ci ildən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana
qarşı hərbi təcavüz başlanmış, döyüşlər getmiş, çoxlu qan tökülmüş, erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı öz yaşayış yerlərindən didərgin
salınmışdır, onlar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində çox ağır şəraitdə, əksəriyyəti isə çadır düşərgələrində yaşayır.
Siz artıq bilirsiniz ki, atəşkəs əldə edilməsinin mayın 12-də üç ili tamam olur. İndi hərbi əməliyyatlar,
müharibə yoxdur, amma hələ sülh də yoxdur. Tam sülhə nail olmaq üçün biz çox fəal danışıqlar aparırıq. Təbii
ki, bu amil respublikamızdakı vəziyyəti keçmiş Sovet İttifaqının digər respublikalarındakı vəziyyətdən
fərqləndirir. Burada bizim itkilərimiz, qurbanlarımız, çətinliklərimiz çoxdur. Biz bunların hamısını aradan
qaldırmağa çalışırıq. Ən başlıca məqsəd və vəzifəmiz regionda sülhü bərqərar etməkdən, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü sülh yolu ilə bərpa etməkdən, qaçqınları öz yaşayış yerlərinə qaytarmaqdan və Ermənistanla
keçmişdə olduğu kimi mehriban qonşuluq münasibətləri yaratmaqdan ibarətdir. Həmsərhəd olduğumuz digər
ölkələrlə normal dostluq münasibətlərimiz var. Əgər biz həmin çox ağır amili – münaqişəni aradan qaldıra
bilsək, onda, təbii olaraq, görərik ki, azad respublika kimi, müstəqil dövlət kimi Azərbaycan Respublikasının
çox gözəl və firavan gələcəyi var.
Havalar pis deyildir. Bahardır. Bu gün mayın biridir. Bu gün səhər mən Moskva televiziyasına baxırdım.
O, günün daha tez başlandığı Uzaq Şərqdə keçirilən nümayişləri göstərirdi. Bizdə belə şey yoxdur. Mən
bilmirəm, mayın biri bizdə də qeyri-iş günüdür? İş günüdür. Siz məni bağışlayın, mənim üçün bütün günlər iş
günüdür. Buna görə də bilmirəm, hansı gün iş günüdür, hansı gün iş günü deyildir. Bununla yanaşı, bilirəm ki,
1993-cü ildə dəyişmiş olan əvvəlki hakimiyyətin dövründə burada 9 May qələbə günü qadağan edilmişdi. Təbii
ki, bu, müharibə veteranlarının çox böyük narazılığına səbəb oldu, məndə də narazılıq doğurdu. O vaxtlar mən
Bakıda yox, Naxçıvanda yaşayırdım. Bakıya qayıtdıqdan sonra 9 May qələbə gününü bərpa etdim. 1-2 may isə
bizdə bayram günləri deyildir. Bu günlər Rusiyada bayram günləridir, orada nümayişlər gedir və sairə. Bizdə
xalq işləyir, rahat yaşayır. Buna görə də iş əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. Lakin bununla yanaşı, hesab edirəm ki,
bu, sizin üçün də xoşdur. Hər halda, yəqin siz hər yerdə özünüzə qarşı xoş münasibət hiss etdiniz.
Hesab edirəm ki, dediklərim kifayətdir. Yaxşısı budur ki, siz mənə suallar verin.
Sual: Biz Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi üçün
daim göstərdiyiniz səylərə böyük hörmətlə yanaşırıq. Bugünkü mədəni əlaqələrimizin vəziyyətini necə
qiymətləndirirsiniz və bu əlaqələrin perspektivləri necədir?
Cavab: Belə yaxşı suala görə sağ olun. Rusiya Azərbaycan üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan, demək olar, iki əsr Rusiyanın tərkibində olmuşdur. Bildiyiniz kimi, XIX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan çar Rusiyasının tərkibinə düşdü, XX əsrin 20-ci illərində sovet hakimiyyəti Azərbaycana gəlib
çıxan dövrdə isə Azərbaycan 1922-ci ildə təşkil edilmiş Sovet İttifaqının tərkibinə daxil oldu və təbii ki, Rusiya
ilə bağlı idi. Bu əlaqələr Azərbaycan xalqına çox böyük fayda gətirdi. Bu barədə çox danışmaq olar. Lakin 20-ci
illərin əvvəllərində Leopold Rostropoviçin buraya gəlməsi – təkcə o deyil, Rusiyadan Bakıya belə adamlar çox
gəlmişdir, söz düşmüşkən, o, buraya Saratovdan köçmüşdür – burada onun bir neçə peşəkar musiqiçi –
pedaqoqla birlikdə fəaliyyət göstərməsi, burada musiqi akademiyası – bu təhsil ocağı əvvəllər konservatoriya
adlanırdı – yaradılmasına kömək etməsi buna sübutdur ki, Azərbaycanda mədəniyyətin, təhsilin, elmin, bütün
ictimai-siyasi həyatın inkişafında Rusiyanın çox böyük xidməti olmuşdur.
Azərbaycan da Rusiya üçün faydalı olmuşdur. Bizim neftimiz bütün Rusiya üçün zəngin sərvətə
çevrilmişdi. Əgər XX əsrin əvvəllərində Rusiyanın malik olduğu bütün neftin 90 faizi Azərbaycanda
çıxarılırdısa, artıq əsrin ortalarında İkinci Dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi dövründə Sovet
İttifaqının neftinin 70 faizindən çoxunu Azərbaycan verirdi və çoxları deyirlər, mən də bu fikirdəyəm ki, əgər
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Azərbaycan nefti olmasaydı, müharibənin necə qurtaracağını təsəvvürə gətirmək çətindir. Aydın olur ki,
Azərbaycan Rusiya üçün necə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Yəni bu qarşılıqlı yardım, qarşılıqlı həyanlıq
Rusiya üçün də, Azərbaycan üçün də çox böyük rol oynamışdır. Buna görə də Azərbaycan Rusiya ilə çox
tellərlə bağlıdır.
Rusiya dünyanın ən iri ölkəsidir, Azərbaycanla böyük sərhədə malikdir və onunla tarixi əlaqələrimiz
ölkələrimiz arasında çox sıx münasibətlər, dostluq münasibətləri yaradılmasını tələb edir. Belə münasibətlər var,
amma istərdik ki, bu münasibətlər daha yaxşı olsun. Biz, öz tərəfimizdən, hər şeyi edirik ki, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında münasibətlər ən səmimi, ən yaxın münasibətlər olsun, bütün sahələrdə fəal əməkdaşlıq
etmək imkanımız olsun, başlıcası isə, əvvəlki böyük tarixi dövrdə xalqımızın əldə etdiyi əziz və qiymətli nə
varsa, hamısını qoruyub saxlayaq.
Biz istəyirik ki, Rusiyada hər şey yaxşı olsun, əmin-amanlıq olsun. Biz orada baş verən prosesləri çox
diqqətlə izləyirik. Siz bilirsiniz ki, Rusiya televiziyasının iki əsas kanalı – ictimai Rusiya televiziyası və
"Rusiya" kanalları burada bütünlüklə translyasiya edilir. Nəinki heç bir məhdudiyyət yoxdur, əksinə, bu
kanallara böyük maraq var. Yeri gəlmişkən, mən "NTV" telekanalından təkliflər almışam və yaxın vaxtlarda bu
kanalın verilişləri də bizdə translyasiya olunmağa başlanacaqdır.
Azərbaycanda təxminən 400 min rus yaşayır, onlar Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşlarıdır. Burada
rusdilli əhali ilə bağlı müəyyən bir problem yoxdur. İcazənizlə deyim ki, son illərdə Azərbaycanda mənim
səylərim sayəsində çox işlər görülmüşdür ki, milli mənsubiyyətindən, dini etiqadından asılı olmayaraq,
ölkəmizin bütün vətəndaşları özlərini azad və bərabərhüquqlu vətəndaşlar kimi hiss etsinlər. Zənnimcə, biz buna
nail olmuşuq. Bizdə müsəlman dini ilə yanaşı, pravoslav və yəhudi dinləri də fəaliyyət göstərir, bütün dinlər
azaddır. Bunların hamısı Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün
yaxşı zəmindir.
Əlbəttə, biz istəyirik, Rusiyada hər şey yaxşı olsun, Rusiya demokratik bir ölkə olsun. Biz Sovet
İttifaqını, keçmiş imperiyanı və sairləri bərpa etmək üçün Rusiyanın bəzi dairələrində mövcud olan əhvalruhiyyə ilə heç cür razılaşa bilmərik. Deməliyəm ki, bunlar perspektivsiz fikirlərdir, amma Rusiyanın bəzi
dairələrində belə fikirlər var. Lakin bu, Rusiyanın daxili işidir. Biz buna qarışmırıq. Mən sadəcə olaraq öz
münasibətimi bildirirəm. Çünki istəyirik ki, Rusiyada demokratikləşdirmə prosesi fəal getsin, islahatlar fəal
həyata keçirilsin. Biz Rusiyanı yeni, çiçəklənən, demokratik bir ölkə kimi görmək istəyirik. Bax, belə Rusiya ilə
biz ən mehriban və yaxın münasibətlərə malik olmaq istəyirik.
Sual: Bu yaxınlarda Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri keçirildi. Bizcə, bu tədbir böyük
müvəffəqiyyətlə keçdi və burada çıxış etmiş olan artistlərin hamısı Azərbaycan tamaşaçılarının onları çox
gözəl qarşılamasına heyran qaldı. Siz özünüz Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günlərini necə
qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Deməliyəm ki, bu yaxınlarda Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri bizim təşəbbüsümüzlə
keçirildi. Biz Rusiya rəhbərliyinə müraciət edərək, Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri keçirilməsini
xahiş etdik.
1972-ci ildə Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti on günlüyünü çoxları xatırlayır. O vaxtlar Azərbaycanda
olmuş adamlardan bəziləri indi aramızda deyildir. Lakin bununla yanaşı, 25 il əvvəl həmin ongünlükdə iştirak
etmiş olan bir çox adamlar o günləri indi böyük hörmət, məmnunluq hissilə xatırlayırlar. Məsələn, Şostakoviç
dünyasını dəyişmişdir. O, burada olmuşdur. Nikolay Tixonov da aramızda yoxdur.
Bu yaxınlarda Moskvada Lyudmila Georgiyevna Zıkinanın yaradıcılıq fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə
təntənəli mərasim keçirildi. Mən onu təbrik etdim və onu Azərbaycanın adından təbrik etmək, mənim
məktubumu ona təqdim etmək üçün mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlunu xüsusi olaraq Moskvaya göndərdim
və o, orada çıxış etdi. Axı, 25 il əvvəl Lyudmila Georgiyevna respublikamızda Rusiya mədəniyyəti günlərinin
iştirakçısı olmuşdu və ona Azərbaycanın xalq artisti adı verilmişdi. Bu adı o, indiyədək daşıyır. Biz fəxr edirik
ki, o, Azərbaycanın xalq artisti adını daşıyır. Buna görə də, bu əlaqələrin yaxşı tarixi var. Məsələn, 1972-ci ildə
biz burada Sergey Yeseninin xatirə muzeyini açdıq. Yesenin 20-ci illərin əvvəllərində Bakıda yaşamış və öz
məşhur əsərlərini burada yazmışdır. Yeri gəlmişkən, 1972-ci ildə açdığımız muzey Yeseninin ilk muzeyidir.
Artıq bundan sonra onun vətənində də bu cür muzey yaratmaq barədə düşünməyə başladılar.
Yəni, bizim mədəni münasibətlərimizin tarixi, xüsusən son 30 ildəki tarixi zəngindir. Bütün bunları
yenidən bərpa etmək arzusu ilə biz Rusiya hökumətinə Azərbaycanda Rusiya mədəniyyət günlərinin keçirilməsi
haqqında təklif verdik.
Mədəniyyət günləri keçirildi. Biz əlimizdən gələni etdik ki, bu, Rusiyanın və Azərbaycanın xalqları, rus
və Azərbaycan xalqları arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi günlərinə çevrilsin. Hesab edirəm ki, bu, yaxşı
iş idi və təkrar edirəm, bizdə mövcud olan ənənələri bir daha təsdiqləyir.
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Bilirsiniz, hansı dövrdə və ya hansı ictimai-siyasi rejim, dövlət rejimi şəraitində baş verməsindən asılı
olmayaraq, keçmişin yaxşı ənənələrini bir kənara atmaq və unutmaq lazım deyildir.
Bir sözlə, mən bunu yüksək qiymətləndirirəm və Rusiya hökumətinə minnətdaram, bu barədə Rusiya
prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinə də demişəm. Mədəniyyət günlərində iştirak edən Rusiyanın mədəniyyət
xadimlərinə də minnətdaram. Təəssüf doğuran isə o oldu ki, mədəniyyət günləri haqqında Rusiya mətbuatında
verilən xəbərlər çox az idi. Hesab edirəm ki, belə hadisələri mətbuatda, özü də təkcə qəzetlərdə deyil, həm də
televiziya, radio ilə yaxşı işıqlandırmaq lazımdır. Ümidvaram ki, Rostropoviçin yubileyi ilə bağlı burada, bizdə
baş verən hadisə Rusiyada kifayət qədər işıqlandırılacaqdır.
Sual: Rusiyanın şirkət və müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün Azərbaycan iqtisadiyyatının hansı
bölmələrinin daha perspektivli olması barədə sizin rəyinizi bilmək bizim "Delovoy mir" qəzetinin
oxucuları üçün maraqlı olardı. Sizcə, bu əməkdaşlığa mane olan səbəblər hansılardır?
Cavab: Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxsahəlidir, vaxtilə Sovetlər İttifaqı çərçivəsində əsasən Rusiyanın
ehtiyaclarına bənd edilmişdi. 70-ci illərdə Sovet hökumətinin təkidi ilə biz Azərbaycanda üzümçülüyü inkişaf
etdirməyə başladıq ki, şərabçılıq məhsulu istehsal edək və onunla ilk növbədə Rusiyanı təchiz edək. Deməliyəm
ki, 10 il ərzində biz üzüm istehsalını 10 dəfə artırdıq. Əgər 1970-ci ildə 200 min ton üzüm istehsal edirdiksə,
1980-ci ildə 2 milyon ton istehsal etmişdik. Üzümün ilkin emalından sonra alınan şərabın Rusiyanın müxtəlif
regionlarına göndərildiyini, orada isə son məhsul kimi yüksək keyfiyyətli şərabların istehsal olunduğunu nəzərə
alaraq, biz çoxlu ilkin şərab emalı zavodları tikdik. Yeri gəlmişkən, Sovetlər ittifaqının o vaxtkı rəhbərləri
deyəndə ki, xalqı həddən artıq araq istehlak etməkdən xilas etmək üçün yüksək keyfiyyətli şərab lazımdır,
zənnimcə, çox ağıllı mühakimə yürüdürdülər. Tədqiqatlar isə göstərdi ki, böyük miqdarda üzüm və deməli,
şərabçılıq məhsulu istehsal etmək üçün Azərbaycanda torpaq-iqlim şəraiti daha əlverişlidir.
Biz bunu etdik, üzüm plantasiyaları saldıq, çox böyük sayda ilkin şərab emalı zavodları yaratdıq, külli
miqdarda pul xərclədik. Yenidənqurma deyilən dövrdə, alkoqolizmə qarşı fərsiz mübarizə genişlənəndə bu
plantasiyaların bir hissəsi dağıdıldı. İnsanlara həddən artıq içməyi ağıllı şəkildə tərgitmək əvəzinə, şərabçılıq
məhsulları istehsalını azaltmaq və insanlara içməyə imkan verməmək üçün Azərbaycanda üzüm plantasiyalarını
qırmağa başladılar. Adamlar isə içmək üçün digər imkanlar tapırdılar.
Plantasiyaların bir hissəsi sıradan çıxdı, çünki bizdə bazar yoxdur. Məsələn, Rusiyanın əvvəlki kimi yenə
də şərabçılıq məhsuluna ehtiyacı var. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan ərazisində 5 şərab zavodu var, lakin indi elə
iqtisadi maneələr qoyulmuşdur ki, biz şərabçılıq məhsullarını Rusiyaya ixrac edə bilmirik.
Bundan Rusiya da, biz da zərər çəkirik. Hazırda biz 2 milyon ton deyil, 250-300 min ton üzüm istehsal
edirik, ilkin şərab emalı zavodlarının əksəriyyəti işləmir.
Mən həmin sahədən başladım, göstərmək istəyirdim ki, o illərdə mövcud olmuş inteqrasiya bu gün bərpa
edilə bilərdi və Rusiyaya da, Azərbaycana da qarşılıqlı surətdə fayda gətirərdi.
Bununla bərabər, Azərbaycan hər halda sənaye ölkəsidir. Sənaye kompleksimiz də Rusiyada sənaye
məhsulları istehsalına yönəldilmişdi. Özü də bütün bunlar elə qurulmuşdu ki, Azərbaycanda yarımfabrikatlar
istehsal edilirdi, son məhsul isə Rusiyanın bir çox zavodlarında buraxılırdı. Bu zavodlar indiyədək qalmışdır.
Ancaq inteqrasiya əlaqələri kəsilmişdir və bundan həm Rusiya sənayesi, həm də Azərbaycan sənayesi ziyan
çəkir.
Söhbət neft maşınqayırmasından da gedir. Halbuki bir vaxtlar Sovet İttifaqının bütün neft sənayesi üçün
neft-mədən avadanlığını – bu avadanlığın əsas hissəsi Rusiyada: Sibirdə, Tatarıstanda, Başqırdıstanda və başqa
bölgələrdə quraşdırılmışdır – 70 faizini Azərbaycan göndərirdi. Bizdə çox böyük miqdarda neft maşınqayırma
zavodları var. Onlar ya boş dayanır, ya da öz güclərinin 20-30 faizi həddində işləyir.
Bizdə böyük kimya sənayesi var. O da Rusiya sənayesinin müvafiq sahələri ilə inteqrasiya edilmişdir. Bu
əlaqələr də itirilmişdir. Bizdə digər sahələr də çoxdur.
İndi ən çox hansı sahəyə kapital qoymağa səy göstərildiyindən danışmalı olsaq, deməliyəm ki, bu, neft
sənayesidir. Bizim neft sənayesi böyük imkanlara malikdir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyanın ən iri neft
şirkətləri ilə bir sıra müqavilələr bağlamışdır. Bu müqavilələrdən bəzilərində Rusiyanın "LUKoyl" kimi iri neft
şirkəti də iştirak edir. Rusiyanın daha iki neft şirkətindən – "YUKAS"dan və digər iri neft şirkətindən təkliflər
alınmışdır. Bu barədə Viktor Stepanoviç Çernomırdin mənə məktub göndərmişdir. Şübhə yoxdur ki, gələcək
layihələrimizdə biz onlara müqavilələrimizin iştirakçıları olmağa imkan verəcəyik. Yəni bizim neft sənayesi
dünya neft şirkətlərini getdikcə daha çox cəlb edir. Yaxşı ki, "LUKoyl" şirkətinin ardınca Rusiyanın daha iki
şirkəti də bizə müraciət etmişdir.
Biz neft, kimya sənayesi, maşınqayırma, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, şərabçılıq, konserv
sənayesi kimi sahələrdə Rusiya ilə əməkdaşlıq etmək istəyirik. Axı bir vaxtlar Azərbaycan, o zaman deyildiyi
kimi, "Ümumittifaq bostanı" idi, Rusiyaya faraş tərəvəz göndərirdi. İndi biz həmin torpaqlardan taxıl əkmək
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üçün istifadə edirik. Əvvəllər isə faraş tərəvəz yetişdirir və təxminən aprel ayında Rusiyanın mərkəzi hissəsinə
təzə tərəvəz göndərirdik. Amma indi Rusiya bunu istəmir. Buna görə də biz həmin torpaqlarda taxıl əkirik ki,
özümüzü çörəklə təmin edək.
Bir sözlə, böyük imkanlar var. Mən Rusiyanın iş adamlarını buraya dəvət edirəm, qoy gəlib
əməkdaşlığımızın sahələrini müəyyənləşdirsinlər.
Sual: Siz Mstislav Rostropoviç ilə görüş zamanı dediniz ki, Ermənistan prezidenti Levon TerPetrosyanla söhbət etmisiniz. Əgər mümkünsə, bu söhbət barədə ətraflı məlumat verin.
Cavab: Bu söhbət təxminən üç gün əvvəl, aprelin 28-də İstanbulda olmuşdur. Lakin biz onunla vaxtaşırı
görüşürük. Siz, məsələn, bilirsiniz ki, biz onunla martın 29-da Moskvada MDB dövlət başçılarının görüşündən
sonra, aprelin 28-də isə İstanbulda görüşdük. Söhbətlərimizin başlıca mövzusu danışıqlar prosesinin irəliyə
aparılmasına, bizə irəliləməyə imkan verməyən çətinliklərin aradan qaldırılmasına nail olmaqdır. Lakin son
vaxtlar Minsk konfransının həmsədrləri – Rusiya, ABŞ və Fransa öz fəaliyyətini gücləndirməyə başlamışlar.
Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, səfir Yukalov bizdə olmuşdur. Biz onunla görüşdük. Həmsədrlərin,
yəni ABŞ, Fransa və Rusiyanın nümayəndələri mayın 5-də Vaşinqtonda görüşüb hər hansı qarşılıqlı surətdə
məqbul bir qərara gəlmək üçün bizimlə müzakirə olunmuş bəzi təklifləri müzakirə edəcəklər. Məsələ
burasındadır ki, dekabrın əvvəllərində Lissabonda, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının görüşündə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması prinsipləri haqqında
qətnamə qəbul edilmişdi. Demək olmaz ki, bu qətnamə bizim üçün tamamilə məqbuldur, lakin tam sülhə nail
olmaq üçün biz onunla razılaşdıq. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan bununla razılaşmadı.
Bu qətnamə üç bənddən ibarətdir. Birincisi – Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün
tanınması haqqındadır. Aydın olmaq üçün deyim ki, biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina
etməmişik, özü də onun ərazi bütövlüyü pozulmayıbdır. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü –
beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş bu hüquq normasını, BMT-nin, Helsinki sazişinin, ATƏT-in bu prinsipini
qəbul etməkdən indiyədək boyun qaçırır. Bax buna görə də birinci bənd məhz bundan – Azərbaycanın və
Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınmasından ibarətdir. İkinci bənd – Azərbaycan Respublikasının tərkibində
Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyət və ya yüksək dərəcədə özünüidarə verilməsi barədədir ki, bu da hələlik
Ermənistan tərəfində etiraz doğurur. Üçüncü bənd isə Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizlik
təminatı haqqındadır.
Bu prinsiplər, başçıları Lissabon görüşündə iştirak edən 53 dövlət tərəfindən qəbul olunubdur. ATƏT-in
üzvlərindən yalnız Ermənistan bu prinsipləri qəbul etməkdən boyun qaçırıbdır. Biz çalışırıq ki, bu prinsiplər
əsasında mövqelərin yaxınlaşmasına və sülh haqqında saziş əldə edilməsinə nail olaq. Bu məsələlər prezident
Ter-Petrosyan ilə müzakirələrimizin mövzusu olmuşdur.
Sual: Cənab prezident, Mstislav Rostropoviçin yubileyinə bizi dəvət etdiyiniz üçün Gürcüstan
televiziyası və Gürcüstanın mədəniyyət xadimləri adından çox sağ olun deyirəm, bu, bizim üçün böyük
şərəfdir. Sizcə, Qafqazda və Zaqafqaziyada coğrafi-siyasi vəziyyətdə Azərbaycan və Gürcüstan nə kimi
yer tuturlar? Sizin fikrinizcə, Qafqazda baş verən bütün bu mürəkkəb proseslərə bu iki ölkənin təsiri
necədir? Üçüncü sualım zarafat xarakteri daşıyır: Mstislav Rostropoviç bakılı olduğuna görə siz ona
Azərbaycan vətəndaşlığı verməyə hazırlaşmırsınız ki?
Cavab: Birinci sualınızın cavabında deyirəm ki, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında son dərəcə yaxşı,
dostluq, qardaşlıq münasibətləri var. Bu münasibətlər çoxdan mövcuddur, ötən dövrlərdə də beləcə olubdur. Son
illərdə, Eduard Amvrosiyeviç Gürcüstanın prezidenti, Heydər Əliyev isə Azərbaycanın prezidenti olduqdan
sonra isə bu münasibətlər xüsusilə dostluq xarakteri kəsb edibdir. Bəlkə də ona görə ki, keçmişdə biz
Zaqafqaziyada çox mehriban işləmişik, ona görə ki, Eduard Amvrosiyeviç və mən bu münasibətlərin
xalqlarımız üçün necə mühüm olduğunu hamıdan çox bilirik, bir də ona görə ki, bizim müəyyən təcrübəmiz var.
Münasibətlərimiz çox yaxşıdır. Siz bil irsiniz ki, Gürcüstanda təqribən 500 min azərbaycanlı yaşayır. Bu da
yaxşı məlumdur ki, onlar Gürcüstan üçün heç bir problem yaratmırlar. Üstəlik, onlar Gürcüstan hökumətinin və
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin siyasi xəttini, dövlət fəaliyyətini bütünlüklə dəstəkləyirlər.
Ötən ilin martında mənim Gürcüstana rəsmi səfərim zamanı Tbilisidə və bu ilin fevralında Eduard
Şevardnadzenin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı Bakıda imzalanmış sənədlərdə bu münasibətlər özünün
müqavilə-hüquqi əsasını tapıbdır. Biz Tbilisidə Qafqazda sülh haqqında çox mühüm saziş, Bakıda strateji
tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalamışıq.
O ki qaldı Gürcüstanın və Azərbaycanın Qafqazda, bu regionda nə kimi yer tutmasına, hesab edirəm ki,
çox mühüm yer tuturlar. Gürcüstanın və Azərbaycanın təkcə Qafqaz üçün deyil, həm də ümumən region üçün
böyük əhəmiyyətini bəzi ölkələrdə bəlkə də qiymətləndirmirlər. Ancaq hesab edirəm ki, bu əhəmiyyət günbəgün
və ilbəil hamı üçün daha bəlli və daha aydın olur.
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Siz bilirsiniz ki, ötən ilin may ayında Gürcüstan, Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan Transqafqaz
dəhlizinin yaradılması haqqında çox mühüm sənəd imzalamışlar. Artıq bu dəhliz ilə mərkəzi Asiyadan
Avropaya və oradan mərkəzi Asiyaya yüklər daşınır. Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ukrayna da artıq bu sazişə
qoşulmuşlar. Mən İstanbulda Rumıniya prezidenti ilə görüşdüm. O, Transqafqaz dəhlizinə böyük maraq
göstərir. Sözlərim digər Avropa ölkələrinə də aiddir. Bu, son dərəcə mühüm məsələdir və yüklərin daşınması ilə
bağlı bir çox problemləri, Asiya ilə Avropa arasında kommunikasiya xətləri ilə bağlı problemləri həll edir. Bu
dəhliz Xəzər dənizindən, Azərbaycandan, Gürcüstandan və Qara dənizdən keçir.
Gürcüstanla Azərbaycanın Qafqazda necə böyük əhəmiyyətə malik olduğu barədə çox danışmaq olar. Hər
iki ölkə dinc Qafqaz uğrunda, eləcə də öz ölkələrimizdə əmin-amanlıq yaradılması uğrunda çıxış edir. Biz
Gürcüstana görə narahatlıq keçiririk, çünki orada da münaqişələr var, buna görə də istəyirik ki, bu münaqişələr
tezliklə aradan qaldırılsın. Biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tamamilə dəstəkləyir və hesab edirik ki, hər hansı
ölkənin ərazi bütövlüyü məsələsi birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik məsələdir. Mən martın 29-da Moskvada
Boris Nikolayeviç Yeltsinlə görüşərkən bu mövzu bizim diqqət mərkəzimizdə oldu. Mən ona dedim ki,
Rusiyanın ərazi bütövlüyü sizin üçün nə dərəcədə vacibdirsə, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü Rusiya üçün bir
o dərəcədə vacibdir. Rusiya dövləti Gürcüstanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumasa, onda öz ərazi
bütövlüyünü də müdafiə edə bilməz. Rusiyanın ərazi bütövlüyü Qafqazda və ölkənin digər bölgələrində
müxtəlif separatçılıq hərəkətləri ilə pozulur. Rusiya çoxmillətli ölkədir, çoxlu milli qurumlara malikdir, buna
görə də ərazi bütövlüyü prinsipi Rusiya üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz heç də təkcə öz ərazi
bütövlüyümüz, öz suverenliyimiz uğrunda deyil, həm də beynəlxalq hüquq normalarının pozulmazlığı uğrunda,
BMT prinsipləri uğrunda, 1975-ci ildə Helsinkidə təsdiq edilmiş prinsiplər uğrunda, ATƏT-in prinsipləri
uğrunda mübarizə aparırıq. Bununla əlaqədar biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını istəyirik.
Zənnimcə, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək və Gürcüstanda da, Azərbaycanda da, bütövlükdə
Qafqazda da sülh olacaqdır, Gürcüstanla Azərbaycan bu baxımdan çox mühüm rol oynayır və oynayacaqlar.
Rostropoviç üçün vətəndaşlığa gəldikdə, axı o, dünya vətəndaşıdır və ona istənilən ölkədə, o cümlədən də
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermək olar.
Sual: İndi bəzi politoloqlar deyirlər ki, nəsə müəyyən bir ox, "Bakı-Tbilisi-Kiyev" üçlər ittifaqı
yaranır. Belə üçlər ittifaqı barədə nə demək olar?
Cavab: Deməliyəm ki, təəssüflər olsun, Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələrində hər cür
uydurma fikirlər söylənilir və bu fikirlər ölkənin ictimaiyyətini çaşdırır. Mart ayının axırlarında "Nezavisimaya
qazeta"da hansısa bir mərkəzin aşkar fitnəkar, qızışdırıcı, açığını deyim, faşistpərəst hesabatı dərc edilmişdi.
Məgər belə şey etmək olar? Rusiyanı xilas etmək üçün Azərbaycanı, Gürcüstanı məhv etməyə çağırırlar. Yaxud
başqa bir misal. Bu yaxınlarda hansısa təşəbbüslərin Ermənistan-Rusiya mərkəzi "Zavtra" qəzetində xalqların
arasını vurmağa, onların arasına nifaq salmağa çağıran dəhşətli bir məqalə dərc etmişdi. Bu, heç yaxşı olan
işdir? Onlar nə kimi məqsəd güdürlər? Bəlkə bunun sayəsində sadəcə olaraq nəsə qazanmaq istəyirlər? Əgər
onlar pul qazanmaq istəyirlərsə, onda qoy başqa, daha normal bir işdə pul qazansınlar. Yoxsa ki, ehtirasları
coşdurmaq, xalqları toqquşdurmaq, onlardan bəzilərini yaxşı, digərlərini isə pis kimi qələmə vermək olmaz.
Yaxud da, məsələn, bəziləri Moskva qəzetlərində yazırlar ki. Qafqazda hansı xalq xristian, hansı isə
müsəlmandır. Bəli, Azərbaycan islama etiqad edən ölkədir. Bu, bizim dinimizdir. Necə ki, xristian dini
xristianlar, iudaizm yəhudilər üçündür. İslam bizim dinimizdir, biz heç vaxt ondan imtina etməyəcəyik. Ancaq
əgər bu dinə etiqad edən ölkə Rostropoviçin yaradıcılığına həsr olunmuş bax, belə təntənələr keçirirsə, bu,
kimin hansı dinə bağlı olduğunu deyil, başlıca, üstün cəhəti göstərir. Moskvada bəziləri yazır ki, Azərbaycanı
sıxmaq lazımdır, çünki onlar müsəlmandırlar, ancaq başqaları xristiandırlar bizə doğmadırlar.
Kimin xristian, kimin müsəlman olması barədə söz-söhbətə son qoymaq lazımdır. Biz hamımız bu Yer
kürəsinin insanlarıyıq və hansı dinə, millətə mənsubluğumuzdan asılı olmayaraq, bir-birimizə hörmət etməli,
bir- birimizi qiymətləndirməliyik. Rus xalqının da, erməni xalqının da, gürcü xalqının da, yəhudi xalqının da,
Azərbaycan xalqının da mənəvi dəyərlərinə hörmət edilməlidir. Biz hamımız eyniyik və demək olmaz ki, bu
birinci dərəcəli, bu ikinci dərəcəli, bu isə üçüncü dərəcəlidir.
Ona görə də sizin dediyiniz o Gürcüstan-Azərbaycan-Ukrayna oxu da qorxu yaratmaq istəyən insanların
uydurmasıdır. Burada nə ox var? Belarus ilə Rusiyanın ittifaqı yaradılan kimi, kimsə Moskvada dərhal elan etdi
ki, Belarus-Rusiya-Çin oxu meydana gəlibdir. İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində yaradılmış oxlardan bütün
bəşəriyyət bəla çəkmişdir. Berlin-Tokio-Roma oxu xatirinizdədir, daha hansısa ox var idi. Mənə belə gəlir ki, bu
xurafatlardan uzaqlaşmaq lazımdır.
Burada heç bir ox yoxdur, yalnız mehriban əməkdaşlıq var. Bəli, Transqafqaz dəhlizi haqqında sazişi
əvvəlcə Özbəkistan, Türkmənistan, Gürcüstan və Azərbaycan imzalamışlar. Sonra isə enerji daşıyıcıları
olmayan Ukrayna bu sazişə maraq göstərdi. Mən Ukraynada rəsmi səfərdə olmuşam, danışıqlarımız çox yaxşı
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keçmiş, çox yaxşı sənədlər imzalamışıq. Ukraynanın enerji daşıyıcılarına, neftə ehtiyacı var. Bizim isə neft
hasilatında perspektivimiz böyükdür. Biz nefti ixrac edəcəyik. Axı, nə üçün onu Ukraynaya göndərə bilməyək?
Biz isə oradan çoxlu başqa şeylər alacağıq. Bundan ötrü də Gürcüstan, Azərbaycan ərazisindən keçən magistral
– ən qısa nəqliyyat xətti də var. Nəyə görə bu, ox adlandırılmalıdır? Mən bunu rədd edirəm. Hesab edirəm ki,
bütün bu sazişlərin əsası iqtisadi əməkdaşlıqdır.
Sual: Siz Azərbaycan ilə Çin arasında münasibətlərin vəziyyətini və perspektivlərini necə
qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Çinlə bizim yaxşı münasibətlərimiz var. Çoxdandır ki, Azərbaycanda Çin səfirliyi, Pekində isə
Azərbaycan səfirliyi fəaliyyət göstərir. Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Szyan Szeminin dəvəti ilə mən
1994-cü ildə Çində rəsmi səfərdə olmuşam və səfər çox uğurlu keçmişdir. Pekindən əlavə, mən Şanxaya da
getdim, orada yaradılmış azad iqtisadi zona ilə, son onilliklər ərzində Çində həyata keçirilən iqtisadi islahatların
bir çox nəticələri ilə tanış oldum. Cənab Szyan Szemin ilə bizim aramızda yaxşı münasibətlər yaranıbdır, mən
onu və cənab Li Peni Azərbaycana dəvət etmişəm və onların buraya gəlişini gözləyirəm.
Çin ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün çox böyük imkanlar var. Doğrudur, ola bilsin, bu
əməkdaşlıq hələ çox böyük miqyas almayıbdır. Ancaq biz Çinlə fəal iqtisadi əməkdaşlıq etmək istəyirik, Çin də
buna maraq göstərir. Yeri gəlmişkən, bizim neft yataqlarımıza Çində maraq göstərməyə başlayıblar. Məlumat
üçün bildirmək istəyirəm ki, Yaponiya artıq bizim iki böyük neft müqaviləmizdə iştirak edir və Azərbaycanın
neft sənayesinin inkişafına investisiya qoyur. Bir sözlə, Yer kürəsinin həmin hissəsində yerləşən Çinin də belə
imkanı var və biz bu imkanı ona veririk.
Bizim əməkdaşlığımız üçün yaxşı əsas ola biləcək digər sahələr də var. Biz Çin Xalq Respublikası ilə
həm dostluq, həm də yaxşı əməkdaşlıq etmək istəyirik.
Sual: İlkin neftin çıxarılmağa başlanması ərəfəsində Qarabağda cəbhədə vəziyyətin kəskinləşməsini
gözləmək olarmı?
Cavab: Mən vəziyyətin heç bir şəkildə kəskinləşməsini istəməzdim. Baş tutmuş olan və artıq üç ildir
davam edən atəşkəsi yüksək qiymətləndirirəm. Mən İstanbulda biznes konfransında öz çıxışımda bir daha
bildirdim ki, biz bu sazişə Böyük Sülh Sazişi imzalanan vaxtadək sadiq qalacağıq.
Əlbəttə, belə bir hal bizdə böyük narahatlıq doğurdu ki, 1994-1996-cı illər ərzində Rusiyanın müxtəlif
strukturları Ermənistana qanunsuz, gizli, qeyri-leqal surətdə 1 milyard dollardan artıq məbləğdə olduqca böyük
miqdarda silah göndərmişlər. Özü də bu silah növləri Rusiya mətbuatında elan edildikdə bu, Azərbaycanda
böyük narahatlıq, həyəcan, açığını deyim, vahimə yaratdı. Bu, nə üçün edilmişdir? Ermənistan bunu hansı
məqsədlə edir? Görün, balaca, kiçik bir respublika nə qədər silah yığıb gətirir. Halbuki bu silah bir vaxt
Ermənistanın özünü də partlada bilər. Nə üçün Rusiya oraya bu qədər silah göndərir? Məsələ də bax bundadır.
Siz bilirsinizmi ki, Dövlət Dumasında müzakirə oldu, Dövlət Duması materialları Rusiyanın baş
prokurorluğuna göndərməyi qərara aldı. Bizə məlum olduğuna görə prokurorluq təhqiqat aparır. Dövlət
Dumasının Müdafiə Komitəsinin məruzəsi həm baş prokurorluğa, həm də Rusiya prezidenti Boris Nikolayeviç
Yeltsinə göndərilmişdir. Mən ona həmin silahların Rusiyaya qaytarılmasını təmin etmək xahişi ilə rəsmi məktub
göndərmişəm. İndi bizi o qədər də maraqlandırmır ki, bu cinayəti kim törətmişdir və o, necə cəzalandırılacaq.
Bu, Rusiyanın daxili işidir. Bizim üçün başlıcası budur ki, qanunsuz göndərilmiş bu silahların hamısı
Ermənistandan alınıb Rusiyaya qaytarılsın.
Rusiya tərəfindən Ermənistana verilmiş bu qədər böyük miqdarda silahın olması, habelə Ermənistanın
bundan əvvəl də malik olduğu silahlar çox böyük qorxu və təhlükə yaradır. Buna görə də hesab edirəm ki,
atəşkəs rejiminin pozulmasına heç bir əsas vermək olmaz və əsla yol vermək olmaz ki, bu atəşkəsi kimsə hansı
məqsədlərlə pozsun. Biz, öz tərəfimizdən əlimizdən gələni edəcəyik ki, bu atəşkəs pozulmasın.
Sual: Heydər Əliyeviç, indi bütöv bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində müharibədən
"Torpağın neftlə mübadiləsi" yolu ilə, Qərb politoloqlarının təbirincə desək, "məharətlə" çıxmağın
mümkünlüyü məsələsi müzakirə edilir. Belə bir variant mümkündürmü ki, beynəlxalq zəmanətlərlə neft
kəmərlərindən biri Ermənistandan keçsin və bu, işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması
üçün əsas olsun? Sizdə bu məsələyə baxılmışdırmı?
Cavab: Siz bilirsiniz ki, biz neft kəmərlərinin çəkilişini qabaqcadan planlaşdırmışıq. Onlardan biri ilkin
neftin Rusiya ərazisi ilə nəql edilməsi üçün bizim ərazimizdən çəkilmişdir. Amma deməliyəm ki, təəssüflər
olsun, Rusiya tərəfi öz öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Biz öz ərazimizdə Rusiya ilə sərhədədək neft kəməri
çəkməli idik, o, neft şirkətləri konsorsiumu tərəfindən inşa edilmişdir. Lakin biz bilmirik, neft kəmərinin
Dağıstanda sərhəddən başlayıb Novorossiysk limanınadək Rusiya ərazisindən keçən hissəsi hansı vəziyyətdədir.
Biz artıq indi neft kəməri ilə neft ixrac etmək istərdik və 1996-cı ilin yanvarında Moskvada cənab
Çernomırdinlə mən həmin neft kəməri haqqında saziş imzalayarkən belə bir razılaşma olmuşdur.
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İndi Rusiya tərəfi bunu oktyabrda etməyə söz verir. Biz oktyabr ayınadək də gözləyəcəyik. Amma ümid
etmək istərdik ki, bu vəd yerinə yetiriləcək və biz Rusiya ərazisi vasitəsi ilə neft ixrac edə biləcəyik.
Bilirsiniz, qəribə vəziyyət yaranıbdır. 1994-cü ildə biz müqavilə imzalayanda və neft kəmərləri haqqında
söhbət başlananda Rusiyanın bəzi dairələrində narazılıq yarandı: necə ola bilər ki, bu neft Rusiyanın ərazisindən
deyil, hansısa başqa ölkələrin ərazisindən keçsin? Biz ilk neft kəmərini məhz Rusiyaya istiqamətləndirdik,
ancaq onun tərəfindən hazırlıq yoxdur. İkinci neft kəmərini Gürcüstan ərazisindən Qara dənizə doğru çəkirik,
1998-ci ilin axırında hazır olacaqdır. Ancaq gələn əsrin əvvəlində çıxardılacaq böyük nefti ixrac etmək üçün
böyük neft kəməri lazımdır. Bu müqavilənin layihəsi üzrə həmin boru kəmərinin keçəcəyi marşrutun bir neçə
variantı var. Sabitliyi, sülhü təmin etmək üçün, ancaq torpaqların qaytarılması əvəzində neft verilməsi üçün yox
– mən məsələnin bu cür qoyulması ilə razı deyiləm – müharibəyə son qoymaq üçün, Ermənistanın da iqtisadi
fayda götürməsi üçün bir neft kəmərinin Ermənistan ərazisi vasitəsilə Türkiyəyə çəkilməsini də variantlardan
biri kimi nəzərdən keçirmək olar.
Sual: Bu ilin fevralında, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin Azərbaycana səfəri zamanı
o və siz bəyan etdiniz ki, MDB daha demokratik və səmərəli olmalıdır. Sizin fikrinizcə, MDB-nin
demokratikliyi və səmərəliliyi nədən ibarətdir? MDB-də inteqrasiya necə olmalıdır?
Cavab: Demokratiklik çox aydın məsələdir. Müxtəlif beynəlxalq ittifaqlar – Avropa Birliyi, ASEAN və
bir çox başqaları mövcuddur. Onların demokratiklik sahəsində böyük təcrübəsi var. Bu ittifaqların
demokratikliyi göstərir ki, birliyə daxil olan bütün ölkələr bərabərhüquqlu olmalıdır, bir ölkənin öz iradəsini
başqasına zorla qəbul etdirməyə ixtiyarı yoxdur və bunu etməməlidir. Gördüyünüz kimi, bu, çox adi və
aydındır. Söhbət bundan gedir. Bu isə MDB-də hələlik çatışmır.
O ki qaldı iqtisadi əməkdaşlığa, burada da bütün ölkələrə məsələyə eyni cür yanaşmağı, eyni modeli, eyni
prinsipləri zorla qəbul etdirmək olmaz. Kimsə gömrük ittifaqı ilə razıdır, kim isə razı deyildir. Ancaq son
nəticədə, əgər lazımdırsa ki, bu gömrük ittifaqı hamı üçün faydalı olsun, elə təklif verilməlidir ki, bütün ölkələri
razı sala bilsin. Onda həmin gömrük ittifaqı – Avropa Birliyinin gömrük ittifaqı kimi – hamı üçün məqbul
olacaqdır. Gömrük ittifaqı haqqında sənədi Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Qırğızıstan imzalayıblar, qalanları
isə imzalamayıblar. İndi Rusiya və Belarus hansısa bir ittifaq barədə sənəd imzalayıblar, onlar hələ öz aralarında
mübahisə edirlər ki, bu, necə bir ittifaqdır, necəliyini hələ özləri də bilmirlər. Ona görə də çox məsələ var,
bunlar da məhz onu göstərir ki, MDB-ni təkmilləşdirmək lazımdır.
Sual: Azərbaycanda qaçqınların vəziyyəti necədir, onlar necə yaşayırlar?
Cavab: Azərbaycanda qaçqınlar çox ağır vəziyyətdədirlər. Beş il qaçqın vəziyyətində olmaq, öz mənzili
olmadan, şaxtalı qışda da, son dərəcə isti yayda da çadırda yaşamaq, inanın ki, çox ağırdır. Qaçqınların çadır
düşərgələrində olmuş Qərb dövlətlərinin bəzi xadimləri oradan qayıtdıqdan sonra ağır təəssüratdan özlərinə gələ
bilmirdilər. Məsələn, bir dəfə cənab Bjezinski buraya gəlmişdi, o da qaçqın düşərgələrində olmuşdu. Oradan
qayıtdıqdan sonra mənimlə söhbət zamanı dedi ki, Fələstin qaçqınlarının, əfqan mücahidlərinin düşərgələrində,
Afrikada olub, lakin belə vəziyyəti heç yerdə görməyibdir. Ancaq bizim xalqımız dözümlüdür, ən başlıcası isə
bu insanlar bizim vədlərimizə inanırlar, inanırlar ki, Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal edilmiş
torpaqlardan çıxarılmasına sülh yolu ilə, danışıqlar vasitəsilə nail olacağıq və qaçqınlar öz yaşayış yerlərinə
qayıda biləcəklər.
Halbuki onların əvvəllər yaşadıqları yerlərdə indi hər şey dağıdılmış, qarət edilmişdir. Lakin mən bu
fürsətdən istifadə edib Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı ehtirasları qızışdırmaq istəməzdim.
Əksinə, hər şeyi etmək istəyirəm ki, sülh bərpa olunsun. Dünən konsert verilən muzeyin həyətində
Azərbaycanın görkəmli adamları olan Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün, Natəvanın tunc abidələri durur. Bu
abidələr onların Vətənində, indi erməni silahlı birləşmələrinin işğalı altında olan Şuşada qoyulmuşdu. Bax,
həmin abidələr gülləbaran edilmişdir. Sonra eşitdik ki, bu heykəlləri tunc kimi Gürcüstanın rayonlarından
birində satırlar. Biz bu abidələri özümüzə qaytarmaq üçün bəzi şəxslərə təxminən 500 min dollar verdik və onlar
indi muzeyin ərazisindədir. Bir baxın, bu tunc heykəllər üzərində nə kimi vəhşilik törədilmişdir.
İşğal olunmuş torpaqlarda hər şey – yaşayış evləri də, məktəblər də, xəstəxanalar da, fabriklər də,
zavodlar da, mədəniyyət sarayları da, kitabxanalar da dağıdılmış, qarət edilmişdir. Camaat bunu bilir, amma
deyirlər ki, onlara doğulduqları, əcdadlarının yaşamış olduqları doğma torpaq gərəkdir. Deyirlər: biz bu çılpaq
torpaqda yaşayarıq, əvəzində hiss edərik ki, öz torpağımızdayıq.
Bir daha təkrar edirəm, qaçqınların vəziyyəti çox ağırdır. İstəsəniz, hətta Bakıda yataqxanalara gedə
bilərsiniz, elə inzibati binalar var ki, biz onları qaçqınlara vermişik. Əlimizdən gələni etmişik. Əgər heç bir
rahatlığı olmayan inzibati binanın kiçik bir otağında üç ailə və təxminən 10 uşaq qalırsa, onda siz bu adamların
vəziyyətini təsəvvürünüzə gətirin. Hələ yaxşı ki, onlar çadırda deyil, binada yaşayırlar. Bununla belə, vəziyyət
çox ağırdır. Amma məsələnin dincliklə həllinə nail olmaq üçün biz də dözürük, xalqımız da.
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Sual: Son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatında canlanma əmələ gəlmişdir. 1995-ci ildə
iqtisadiyyatda durğunluq var idi və ümumi daxili məhsul 21 faiz azalmışdı, ancaq 1996-cı ildə 3,5 faiz
artmışdır. İstehsalın həcmi kənd təsərrüfatında 3 faiz, neft kimyası sahəsində 1,5 faiz, maşınqayırmada 6
faiz artmışdır. Milli valyutanın – manatın məzənnəsi möhkəmlənmişdir. Bu o deməkdirmi ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatı böhrandan çıxmışdır?
Cavab: Əvvəla, sağ olun ki, bizim rəqəmlərlə tanış olmusunuz. Yoxsa ki, mən onları imkan düşdükdə
elan etmək istəyirdim.
Doğrudan da, siz dediyiniz kimidir. Amma deyə bilmərəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrandan
çıxmışdır. Ərazinin 20 faizi işğal altında olduğu, 1 milyon adam qaçqın vəziyyətinə düşdüyü və onların böyük
əksəriyyəti işsiz qaldığı, bir çox sənaye müəssisələrimiz qeyd etdiyim hallarla əlaqədar ağır vəziyyətdə olduğu
bir vaxtda biz hər halda iqtisadi yüksəlişə nail ola bilmişik və bu onu göstərir ki, böhrandan çıxırıq. Bu da 1994cü, 1995-ci, 1996-cı illərdə həyata keçirdiyimiz və cari ildə də davam etdirdiyimiz iqtisadi siyasətin nəticəsidir.
Təsəvvürə gətirin ki, biz öz büdcəmizi 1996-cı ildə yerinə yetirdik. Öyünmək istəmirəm, lakin Azərbaycanın
cari il üçün dövlət büdcəsini 1996-cı ilin noyabrında təsdiq etdik. Həm də birinci kvartalın büdcəsi yerinə
yetirilmişdir. Bilirəm ki, Rusiyada vergilərin toplanması uğrunda hər gün mübarizə gedir. Amma bizdə birinci
kvartalda vergi yığılması planı artıqlaması ilə yerinə yetirilmiş və ötən ilin müvafiq kvartalı ilə müqayisədə
vergilərin yığılması 50, yaxud 60 faiz artmışdır.
Bütün bunlar iqtisadi siyasətimizin, iqtisadiyyatı liberallaşdırmağın, özəlləşdirmənin, bir çox digər
iqtisadi islahatların nəticəsidir. Siz yəqin bilirsiniz ki, biz torpaq islahatı haqqında, torpağın şəxsi mülkiyyətə
verilməsi haqqında qanun qəbul etmişik. Bir az özümüzü tərifləyib deyə bilərəm ki, zənnimcə, digər MDB
respublikalarında belə bir qanun hələ qəbul olunmayıbdır. Biz riskə getdik və hesab edirəm ki, bu, öz
nəticələrini verəcəkdir.
Özəlləşdirmə fəal gedir. Biz bütün xarici ticarətimizi liberallaşdırmışıq. Bütün bunlar da öz nəticələrini
verir. Bəli, bizim manatın dollara nisbətən məzənnəsi möhkəmlənmişdir. 1994-cü ildə bizdə inflyasiya 1600 faiz
olduğu halda, indi, demək olar, yoxdur.
Əlbəttə, demək istəmirəm ki, biz böhrandan çıxmışıq. Bizim hələ çox problemlərimiz var. Amma
böhrandan yavaş-yavaş çıxarıq. Hesab edirəm ki, 1997-ci il bu baxımdan mühüm müsbət iqtisadi irəliləyişlər ili
olacaqdır.
Sual: Məlumdur ki, Rostropoviç dissident olan vaxtlar siz DTK-nın generalı idiniz. Bu, sizin onunla
münasibətlərinizə nə dərəcədə təsir göstərirdi? Ola bilsin ki, siz o vaxtlar onun müqəddəratında müəyyən
dərəcədə iştirak edirdiniz. Daha bir sual: belə bir fikir var ki, SSRİ-də yenidənqurmaya məhz DTK
başlamışdı.
Cavab: Bəli, mən DTK-nın generalı olmuşam. Bu, doğrudur. Bəziləri bunu həmişə mənim bioqrafiyamın
mənfi səhifəsi kimi qələmə verməyə çalışırlar. Hesab edirəm ki, mənim bütün bioqrafıyam müsbətdir. Mən öz
bioqrafiyamın bir sətrindən də imtina etmirəm və keçmişdə mənim həyatımda nə olmuşsa, hamısı ilə fəxr
edirəm. Mən cavan yaşlarımdan Kommunist Partiyasının üzvü olmuşam, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında
olmuşam, burada uzun illər ərzində xidmət etmişəm, burada dövlət təhlükəsizliyi naziri, general olmuşam.
Bunların hamısı olubdur. Lakin 1969-cu ilin iyul ayında məni Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçdilər,
Rostropoviç isə 1974-cü ildə dissident olmuşdur.
Nə deyə bilərəm? Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində işlədiyim dövrdə də, respublikaya
rəhbərlik etdiyim 14 il ərzində də Azərbaycanda dissidentlər olmayıbdır. Soruşa bilərsiniz: niyə? Dissidentlər
olmağına olmuşdur, amma biz onları dissident hesab etmirdik. Yəni onları dissidentlik halına gətirib
çıxarmırdıq, sadəcə olaraq dissidentlər axtarmırdıq.
Bizim bəzi gənc yazıçılarımız – indi onlar Azərbaycanın görkəmli yazıçılarıdır – var idi ki, onları 60-70ci illərdə dissident etmək istəyirdilər. Mən hələ DTK-da işləyərkən Rüstəm İbrahimbəyov, Eldar Quliyev "Bir
cənub şəhərində" adlı film çəkmişdilər, lakin yerli hakimiyyət orqanları filmin ekrana çıxarılmasını qadağan
etmişdilər. Mən onda respublikanın rəhbəri deyil, DTK-nın sədri idim. Mübahisələr gedirdi, onlar ərizələr
yazmağa başladılar və mənə müraciət etdilər. Mən kinostudiyaya gedib bu filmə baxdım və dedim ki, onu
ekrana buraxmaq lazımdır. Bunu respublikanın o vaxtkı rəhbərliyinə çatdırdım. Mən bu filmə yol verdim. Lakin
sonra SSRİ-nin daxili işlər naziri Şelokov etirazını bildirdi, filmin qadağan olunmasına çalışdı, çünki bu filmdə
milis işçilərinin rüşvətxorluğuna dair epizodlar var idi. Dissident filmi hesab edilən bu filmi mən ekrana
buraxdım, halbuki filmin yaradıcılarını da dissident adlandırmaq istəyirdilər.
Yaxud başqa bir misal. Mən artıq respublikanın rəhbəri olarkən Rüstəm İbrahimbəyov "İstintaq" filmini
çəkdi. Yeri gəlmişkən, bu filmdə baş rolu, müstəntiq rolunu Kalyagin oynayır. Respublikada bir çox rəhbər
işçilər bu filmə baxıb dedilər ki, film onları gözdən salır, rüsvay edir, film göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiya,
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rüşvətxorluq var və əgər onu bütün Sovet İttifaqında göstərsələr deyəcəklər: Azərbaycanda belə hallara yol
verilir, halbuki rüşvətxorluq hər yerdə var. Mən dedim: bilirsinizmi, olan şeyə nə demək olar. Belə isə biz bunu
niyə gizlətməliyik? Nə qədər çox gizlətsək, rüşvətxorluq üçün bir o qədər çox imkan olacaq. Qoy bilsinlər.
O vaxtlar bu film Dövlət mükafatına layiq görüldü və nəinki Sovet İttifaqının, hətta bir çox digər
ölkələrin ekranlarına çıxarıldı. Demək istəyirəm ki, mən bu adamlara heç də dissident kimi baxmırdım, eləcə də
hesab etmirdim ki, Rostropoviç dissidentdir. Mən belə düşünürdüm ki, o, düz hərəkət edir. Lakin o vaxtlar
Rostropoviç və Qalina Vişnevskaya haqqında qəbul olunmuş qərara təsir göstərməyə haqqım və imkanım yox
idi. Onları vətəndaşlıqdan məhrum etdilər və sair. Lakin sizə təəccüblü görünsə də, DTK generalı kimi mən
həmin instansiyalarla, yəni Rostropoviçi dissident hesab edən instansiyalarla eyni rəydə deyildim.
Sizin ikinci sualınıza – yenidənqurma barədə sualınıza gəldikdə isə, bu, mürəkkəb sualdır. Prinsip
etibarılə Andropov cəmiyyəti həqiqətən əsaslı şəkildə demokratikləşdirmək istəyirdi. Mən Andropov ilə yaxın
idim. Mən Moskvaya işə dəvət ediləndə onunla bir il işlədim. Orada demokratikləşdirməyə dair həqiqətən çox
xeyirxah arzular, niyyətlər, planlar var idi, çoxlu layihələr vardı. Təəssüf ki, sonralar bütün bu iş deformasiyaya
uğradı və yenidənqurma sizin bildiyiniz şəklə düşdü.
Sual: Müxalifətlə sizin qarşılıqlı münasibətləriniz necədir?
Cavab: Respublikada müxalifətin olmasını normal hal sayıram. Bir halda ki, biz demokratik dövlət,
cəmiyyət qururuq, deməli, burada hamı eyni cür ola bilməz. Şübhəsiz ki, müxtəlif baxışlar, fikirlər,
münasibətlər və sairə olmalıdır. Ona görə də bizdə müxalifət var, çoxlu müxalifət qəzetləri çıxır, partiyalar
çoxdur, 30-a qədəri qeydiyyatdan keçmişdir, elə partiyalar da var ki, qeydiyyatdan keçməyib, ancaq özlərini
partiya elan edirlər və heç kim də onlara demir ki, partiya deyilsiniz. Bir neçə nəfər partiyada cəmləşib,
özlərinin də qəzeti var.
Müxalifətə mənim münasibətim normal, sakitdir. Ancaq istəyirəm ki, müxalifət sivilizasiyalı, normal
olsun, Azərbaycanın qanunları və konstitusiyası çərçivəsində fəaliyyət göstərsin. Lakin təəssüf ki,
Azərbaycanda bu müxalifətçilik lap əvvəldən başqa xarakter almışdır. Bizdə müxtəlif silahlı qruplar meydana
çıxmışdır və təkcə adi deyil, həm də silahlı müxalifət, necə deyərlər, hərbi müxalifət var idi və mən burada
onunla qarşılaşdım. Siz bilirsiniz, 1993-cü ildə burada vətəndaş müharibəsi başlandı. İş elə gətirmişdi ki,
əvvəlki, kommunist hakimiyyətini devirərək hakimiyyətə gəlmiş və respublikada bir il hakimiyyətdə olmuş
Xalq Cəbhəsi bu hakimiyyətə müəyyən dərəcədə həm də silah gücünə gəlmişdir. Sonra isə o, dövlət sistemi
yaratmaq əvəzinə, həm bu, həm də digər tərəfdən olan müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələri saxladı. Bu isə ona
gətirib çıxardı ki, onların arasında hakimiyyət arzusunda olan insanlar 1993-cü ilin iyununda hakimiyyəti
devirmək istədilər. Bu hakimiyyət isə özünü qorumağa qadir deyildir və vətəndaş müharibəsi başlandı. Məhz bu
ağır dövrdə məni Bakıya dəvət etdilər, buraya gəldim və iyunun 15-də Azərbaycan parlamentinin sədri
vəzifəsini öz üzərimə götürdüm.
Ancaq adamlarda bu xəstəlik qalmışdır. Hətta özlərini müxalifət hesab edənlər də, silahlı yolla
hakimiyyəti yenidən devirməyi mümkün sayanlar da qalmışdır. İş belə gətirdi ki, 1994-cü ilin oktyabrında mən
bu silahlı müxalifətlə, dövlət çevrilişi cəhdi ilə qarşılaşdım. Mən bu silahlı müxalifətə qarşı xalqın gücü ilə çıxış
etdim. Siz yəqin bilirsiniz ki, mən gecə yarısı televiziya ilə xalqa müraciət etdim və saat yarımdan sonra bax, bu
meydana yarım milyon insan toplaşdı. Qadınlar, kişilər, uşaqlar gəldilər, bir çoxları ayaqyalın idi. Adamlar
silahsız gəldilər və silahlı qruplar heç nə edə bilmədilər. Doğrudur, sonra hərəsi bir yana qaçdı, bir çoxu
Moskvada, Rusiyada və başqa yerlərdə yuva saldı.
Altı aydan sonra silahlı müxalifət başqa bir cəhd göstərdi. Dövlət strukturu olan XTPD hakimiyyətin
tabeliyindən çıxdı və malik olduğu silahla, böyük miqdarda silahlı adamlar vasitəsilə hakimiyyəti devirməyi
qərara aldı. Mövcud siyasi partiyaların demək olar hamısı bundan əvvəl devrilmiş Xalq Cəbhəsi, Müsavat
partiyası, digər partiyalar, Moskvada olan Mütəllibov öz qrupları ilə və başqaları XTPD-yə qoşuldular. Onların
hamısı XTPD-nin rəisi polkovnik Rövşən Cavadovun ətrafında birləşərək ümid edirdilər ki, o, Əliyevin, qanuni
konstitusiya hakimiyyətini devirəcək və onlar Cavadovla birlikdə gəlib bu hakimiyyəti bölüşdürəcəklər. Bizim
müxalifətin xarakterik xüsusiyyəti budur. Onlar silahlı yolla və ya terror yolu ilə hakimiyyətə gəlməyin
mümkün olması fikrindən hələ indiyədək daşınmamışlar.
Məhkəmə gedir, onlar həbs olunmuşlar. Biz onları zərərsizləşdirə bildik. Onların bir qismi də Rusiyada
idi. Həm Moskvada oturan həmin adamlar tərəfindən, həm də buradakı müxalifətçi adamlar tərəfindən
birləşdirilmiş və istiqamətləndirilən böyük bir qrup; – yeri gəlmişkən, bu qrup “OMON”-çulardan ibarət idi, –
ötən ilin dekabrında Dağıstandan keçib Azərbaycana soxulmuş və prezidentə hücum etməyə, onu öldürməyə və
hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışırdı. Amma şükürlər olsun ki, bütün bunları zərərləşdirməyə indi bizim kifayət
qədər qüvvə və imkanlarımız var. Biz 50-dək adamı həbs etdik. Onlar nəinki günahlarını boyunlarına aldılar,
həm də bütün bunları necə hazırladıqlarını açıb danışdılar.
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Yaxud, götürək Surət Hüseynovu. 1993-cü ildə o, burada Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətini devirməyə
müvəffəq oldu və 1994-cü ildə dövlət çevrilişi etməyə cəhd göstərdi. O qaçıb Moskvada gizləndi. Bir ay, yaxud
ay yarım bundan əvvəl biz Surət Hüseynovu Rusiyada yaxaladıq, – yeri gəlmişkən, Rusiyanın Daxili İşlər
Nazirliyinə bizə kömək etdiyinə görə sağ ol deyirik, – buraya gətirdik. İndi istintaq gedir. Bilirsinizmi, bax bu
bizim müxtəlif müxalif qrup və qüvvələrimizin mənfi cəhətidir. Əgər onlar bu xəstəlikdən xilas olsalar, başa
düşərlər ki, Azərbaycanda hakimiyyətə silah gücünə gəlmək olmaz, əgər hakimiyyət uğrunda sivilizasiyalı yolla
mübarizə aparmaq istəyirlərsə, qoy yaşasınlar, mübarizə aparsınlar.
Axırda hər halda demək istərdim ki, mən bütün müxalif qüvvələrlə çox normal münasibətdəyəm, amma
yalnız demokratiya, sivilizasiya, konstitusiya çərçivəsində fəaliyyət göstərən normal müxalifətlə.
Vəssalam? Çox sağ olun.
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MSTİSLAV ROSTROPOVİÇİN 70 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
YUBİLEY
GECƏSİ VƏ KONSERT QURTARDIQDAN SONRA ÇIXIŞI
Prezident Sarayı
2 may 1997-ci il
Çox hörmətli Mstislav Leopoldoviç, əziz dostum Slava!
Sizi Azərbaycanda, Bakı şəhərində keçirilən gözəl yubileyiniz və şübhəsiz ki, Azərbaycanın, onun
mədəniyyətinin tarixinə ən parlaq səhifə kimi daxil olacaq bugünkü əla çıxışınız münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm!
Görkəmli musiqiçi, bəstəkar, dirijor kimi, vətəndaş hüquqları, azadlıq, demokratiya uğrunda, zorakılığa
və totalitarizmə qarşı böyük mübariz kimi Sizi Azərbaycanda yüksək qiymətləndirir, ehtiramınızı saxlayır, sevir,
Sizə hörmət bəsləyirlər.
Sizin yaradıcılığınız dünya, ümumbəşər mədəniyyətinin ən parlaq tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Fəxr
edirik ki, Siz, belə görkəmli incəsənət, mədəniyyət xadimi, XX əsrin görkəmli vətəndaşı bizim həmyerlimiz,
bakılısınız.
Sizin Azərbaycana, Bakıya sonuncu dəfə gəldiyiniz vaxtdan 25 ildən də çox keçir. Ondan az sonra Siz
Sovetlər İttifaqını tərk etdiniz və şübhəsiz ki, Sizinlə ünsiyyətdə olmağa imkan yox idi. Ancaq bununla belə,
inanın, Bakıda, Azərbaycanda bizim Azərbaycan xalqı Sizinlə idi, çünki Siz bu addımı həqiqət, ədalət, şərəf,
vicdan naminə atmışdınız.
Sözün həqiqi mənasında, Azərbaycanda Rostropoviç həftəsinə çevrilmiş həftə başa çatır. Bu həftə
Azərbaycan vətəndaşlarına, hamımıza Sizinlə ünsiyyətdə olmaq, Sizin sənətinizlə, musiqinizlə, yaradıcılığınızla
təmasda olmaq imkanı verdi. Burada, Bakıda, Azərbaycanda keçirdiyiniz çoxsaylı görüşlər silinməz təəssürat
yaradır. Özünüz hiss edirsiniz ki, insanlar Sizin buraya gəlməyinizə sevinirlər. Hamı Sizi məftunluqla qarşılayır,
bu cür yüksək hörmətə və yüksək ehtirama layiq olduğunuz üçün Sizə öz hisslərini ifadə edirlər.
Bu gün biz simfonik musiqidən ibarət gözəl konsertin şahidi olduq. Bir azərbaycanlı, Azərbaycanın
prezidenti kimi fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə zəngin mədəniyyətə, zəngin incəsənətə, peşəkar musiqiyə
malikdir. Azərbaycanda peşəkar musiqinin əsasını böyük Üzeyir Hacıbəyov qoyubdur. Onun məktəbi,
tələbələri, silahdaşları XX əsrdə Azərbaycanda çox yüksək musiqi mədəniyyəti yaradıblar. Biz bununla fəxr
edirik. Əziz Slava, bütün bunlarda 20-ci illərin əvvəlində Azərbaycana gəlmiş Sizin atanızın böyük xidməti var.
O, Azərbaycanın qabaqcıl insanları ilə birlikdə, böyük Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə peşəkar musiqinin, ali
musiqi təhsilinin əsasını qoymuşdur. Biz bunlarla fəxr edirik və bu gün o, gözəl dinləyicilər qarşısında çox əla
təqdim olundu.
Slava, biz Sizi tanıyırıq, Sizin valideynlərinizi tərifləyirik. Belə görkəmli insanı məhz onlar yetirmişlər.
Ona görə də Sizin barənizdə danışarkən, şübhəsiz ki, valideynlərinizin də şərəfini uca tuturuq. Bu gün mən qərar
qəbul etmişəm ki, Sizin doğulduğunuz, valideynlərinizin yaşadıqları, Sizin uşaqlıq illərinizin keçdiyi mənzil
indən belə Rostropoviçin xatirə ev-muzeyi olacaqdır.
Əziz Slava, Sizə bütün Azərbaycan xalqının dərin hörmət hissini, məhəbbət hisslərini çatdırır və bundan
sonra da uzun illər səmərəli yaradıcılıq, səadət və xoş həyat arzulayıram.
Bu gün Sizi təbrik edərkən burada iştirak edən, bizimlə birlikdə olan Qalina Pavlovna Vişnevskaya
haqqında danışmalıyıq. Mən ona son dərəcə minnətdaram ki, dəvətimi qəbul edib və Azərbaycana gəlibdir. Mən
görkəmli müğənni Qalina Pavlovna Vişnevskayanı salamlayıram. Bizim dostumuz Rostropoviçin sədaqətli
silahdaşı olan insanı salamlayıram. Onlar birlikdə musiqini də, incəsənəti də, insan ləyaqətini də
şöhrətləndirmişlər.
Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YƏHUDİ İCMASINA
3 may 1997-ci il
Əziz həmvətənlər!
Hər il mütərəqqi bəşəriyyət Yəhudi Xalqının Müsibəti Gününü – İkinci dünya müharibəsi zamanı
soyqırımı siyasətinə məruz qalmış günahsız qurbanların xatirəsini dərin hüznlə yad edir. Həmin dəhşətli
müharibədə yəhudi millətinə mənsub altı milyon mülki əhali alman faşizmi tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə
yetirilmişdir.
Belə milli faciələr Azərbaycan xalqının həyatından da yan keçməmişdir. Beş il əvvəl xalqımızın tarixinə
qanlı səhifə kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımı ağlasığmaz erməni vəhşiliklərinin miqyasına görə Kiyevdəki
Babiy Yarda, Varşava və Krakov gettolarında faşistlərin törətdikləri kütləvi insan qırğınları ilə bir sırada durur.
Yəhudilərin milli hüzn günündə Azərbaycan xalqı adından böyük kədərinizə şərik olduğumu bildirir,
soyqırım siyasətinin bütün günahsız qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 may 1997-ci il
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ
HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ BƏYANATI
5 may 1997-ci il
Rəsmi səfər Türkiyənin prezidenti cənab Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilədir. Mən Türkiyədə son dəfə
1994-cü ildə rəsmi səfərdə olmuşam. Doğrudur, bu müddətdə həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda, həm də
beynəlxalq təşkilatların toplantılarında Türkiyə rəhbərləri ilə çox görüşlərimiz olubdur və indiyə qədər
dövlətlərarası, hökumətlərarası bir çox sənədlər o imzalamışıq. Ancaq indi belə bir rəsmi səfərin həyata
keçirilməsi zərurəti həm Türkiyə, həm də Azərbaycan tərəfindən qərara alınıbdır. Ona görə də mən rəsmi səfərə
gedirəm. Bütün sahələrdə – həm iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində, həm də elmi, mədəni və başqa sahələrdə
ikitərəfli Türkiyə – Azərbaycan əlaqələrinin daha da genişlənməsi, inkişaf etməsi ilə bağlı geniş danışıqlar
aparacaq və bir çox sənədlər imzalayacağıq. Hansı sənədlər olacağını imzalayanda görəcəksiniz.
Mən bu dəvəti çox böyük məmnuniyyətlə qəbul etmişəm və çox böyük hörmət, ehtiram hissi ilə
Türkiyəyə səfər edirəm.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRƏ GƏLƏRKƏN QARŞILANMA
MƏRASİMİNDƏ MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANATI
İstanbul, "Çankaya köşkü"
5 may 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli dostlar, qardaşlar!
Sizə Azərbaycan xalqından, Azərbaycan Respublikasından ən səmimi salamları və xoş arzuları
çatdırıram. Əziz dostum cənab Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyə Cümhuriyyətinə rəsmi səfər etmək
imkanı əldə etdiyimə görə çox məmnunam və Türkiyə torpağına gəldiyimə çox sevinirəm.
Türkiyə bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin ən
dərin kökləri var. Bizim keçmiş əlaqələrimiz və son illərdə sürətlə inkişaf edən əlaqələrimiz indi TürkiyəAzərbaycan münasibətlərini yüksək səviyyəyə qaldırıbdır. Azərbaycan bundan çox məmnunluq duyur.
Azərbaycan xalqı, respublikamızın bütün vətəndaşları Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə xalqına öz qardaş
ölkəsi kimi daim sevgi, məhəbbət hisslərini bildirirlər.
Biz son illər tez-tez görüşürük. Ancaq hesab edirəm ki, bu rəsmi səfər, görüşlər zamanı əldə etdiyimiz
nailiyyətlər əsasında Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini daha yüksək səviyyəyə çatdırmaq imkanına malik
olacağıq. Hesab edirəm ki, bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün
imkanlarımız var. Bir müstəqil dövlət olaraq Azərbaycan Respublikası buna çox böyük ehtiyac duyur.
Bu günlərdəki görüşlərimiz zamanı mən bu sahələrdə danışıqlar aparmaq istəyirəm. Şübhəsiz ki, Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında sənədin imzalanması da indiyədək
əlaqələrimizin inkişafı yolunda atdığımız addımların ən dəyərlisi olacaqdır.
Azərbaycanın ən böyük dərdi – Ermənistan tərəfindən Azərbaycana edilmiş təcavüz və bunun nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunması, işğal edilmiş ərazilərdən bir milyondan artıq Azərbaycan
vətəndaşının didərgin düşməsidir. Biz bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü başlanandan indiyə qədər Türkiyə bu məsələdə həmişə Azərbaycanla bir olubdur, biz
Türkiyənin dəstəyini, yardımını hiss etmişik. Güman edirəm ki. bu səfər günlərində də Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ probleminin keçən ilin dekabrında ATƏT-in Zirvə görüşündə qəbul olunmuş
prinsiplər əsasında sülh yolu ilə həll edilməsi sahəsində də danışıqlar aparıb məsələnin həlli üçün səylər
göstərəcəyik.
Bir daha qeyd edirəm ki, Türkiyə bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Biz – mən və mənimlə bərabər buraya
gələnlər özümüzü öz məmləkətimizdə hiss edirik. Buraya ayaq basdığımız andan indiyədək bizə göstərilən
hörmət və ehtirama, çox dostcasına, hərarətli münasibətə görə də həm sevinir, həm də təşəkkür edirik.
Əziz dostum, hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl, dəvətinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edir və
ümidvar olduğumuzu bildirmək istəyirəm ki, bizim görüşlərimiz ölkələrimiz, xalqlarımız arasında olan əlaqələri
daha da yüksəklərə qaldıracaqdır. Təşəkkür edirəm.
Türk dünyasının görkəmli xadimi Mustafa Kamal Atatürkün məqbərəsini ziyarət etdikdən sonra fəxri
qonaqlar üçün xatirə kitabına ürək sözləri:
"Bu müqəddəs yeri, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi böyük Mustafa Kamal Atatürkün məzarını yenidən
ziyarət edərkən onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Onun ölməz xatirəsinə, bəşər tarixindəki xidmətlərinə dərin
hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Azərbaycan xalqı böyük Atatürkün xatirəsini qəlbində yaşadır, daim
yaşadacaqdır. Allah rəhmət eləsin".
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının prezidenti
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ARASINDA
SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANATI
İstanbul, "Çankaya köşkü"
5 may 1997-ci il
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün mən prezident cənab Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyəyə rəsmi səfər etməyimdən və buraya
gəldiyim ilk dəqiqədən indiyədək Azərbaycan nümayəndə heyətinə, şəxsən mənə göstərilən qonaqpərvərlikdən
və dostluq münasibətindən məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Bu gün biz çox səmərəli danışıqlar apardıq, çox əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etdik, geniş fikir
mübadiləsi apardıq.
Bunlar hamısı Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında yaranmış dostluq və qardaşlıq
əlaqələrinin parlaq təzahürüdür. Bizim ölkələrimizi, xalqlarınızı tarixi köklərimiz, tarixi keçmişimiz,
ənənələrimiz, mədəniyyətimiz, dilimiz, dinimiz birləşdiribdir.
Azərbaycan müstəqil dövlət olandan indiyədək respublikamızın bütün dövlətlərlə qurduğu əlaqələr
içərisində Türkiyə ilə əlaqələri xüsusi yer tutur və xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki Türkiyə həmişə Azərbaycanı
dəstəkləmiş, Azərbaycanın müstəqil dövlət olması yolunda ölkəmizə daim öz rəğbətini bildirmiş və Azərbaycan
öz müstəqilliyini elan edən kimi ilk dəfə respublikamızı tanıyan dövlət olmuşdur.
O vaxtdan indiyədək əlaqələrimizin artıq zəngin tarixi vardır. Bizim əlaqələrimiz demək olar ki, sürətlə
inkişaf edir. Bunların hamısının da səbəbi Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi xüsusi qayğı və dostluq
münasibətidir. Bu qayğını, münasibəti bütün türk xalqı, Türkiyənin dövlət adamlar; göstərirlər. Türkiyənin
prezidenti, mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl Azərbaycana xüsusi qayğı və münasibət göstərir.
Bu gün qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman respublikamızın
dövlət müstəqilliyinin tanınmasında hörmətli prezident Süleyman Dəmirəlin xüsusi rolu olmuşdur. O dövrdən
indiyədək, Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əlaqələrdə prezident Süleyman Dəmirəl xüsusi rol oynayıb və
xidmətlər göstəribdir.
Mən bu gün bu fürsətdən istifadə edib bunlara görə hörmətli prezident Süleyman Dəmirələ hörmət və
ehtiramımı və bütün Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycan nümayəndə heyətinə və şəxsən mənə bu gün göstərilən bu münasibətə görə də təşəkkür
edirəm. Əziz dostum Süleyman bəy, mənim haqqımda və Azərbaycanın indiki ağır dövründə bir prezident kimi
mənim gördüyüm işlər barədə dediyiniz xoş sözlərə görə də sizə təşəkkür edirəm.
Əziz dostlar, əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini və milli azadlığını göz bəbəyi
kimi qoruyur və bundan sonra da qoruyacaqdır. Dövlət müstəqilliyi Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir və
bu tarixi nailiyyəti qoruyub saxlamağı biz özümüzün ali vəzifəmiz, ən yüksək borcumuz hesab edirik. Türkiyə
ilə əlaqələrimiz bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İkitərəfli əlaqələrimiz, ümumiyyətlə, məsələlərin
müzakirəsində çoxtərəfli əməkdaşlığımız fövqəladə dərəcədə qiymətlidir.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında indiyədək bir çox müqavilələr imzalanmışdır. Amma bu gün imzalanan
sazişlər də bizim əlaqələrimizin normativ-hüquqi bazasını daha da genişləndirir, gücləndirir. Xüsusən
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin imzaladıqları "Azərbaycan ilə Türkiyə arasında strateji əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi haqqında" bəyannamə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı
əlaqələrin yeni bir mərhələyə, səviyyəyə çatdığını göstərir. Ümumiyyətlə, bu görüşlər, danışıqlar, imzalanan
sənədlər Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri tarixində yeni bir mərhələ, səhifə açır. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, biz bu imkanlardan bundan sonra da səmərəli istifadə edəcəyik.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, respublikamızın böyük dərdi olan Ermənistanın
Azərbaycana etdiyi təcavüz və bu təcavüz nəticəsində ölkəmizin torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması, bir
milyondan çox vətəndaşımızın doğma yurdundan didərgin düşməsi və ağır vəziyyətdə yaşaması məsələsi
Türkiyəni daim narahat edir və həmişə Türkiyə xalqının, ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Türkiyənin
dövlət, hökumət başçılarının diqqət mərkəzindədir. Bu məsələyə bu gün də göstərilən münasibət və ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin keçən ilin dekabrında ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Lissabonda
259

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

keçirilən Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında həll edilməsi barəsində apardığımız danışıqlar,
məsləhətləşmələr və Türkiyənin bu barədə qəti mövqeyi bizim üçün böyük dəstəkdir, dayaqdır.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə bizim
dostumuz, qardaşımız Türkiyə ilə bərabər nail olacağıq.
Mən ümidvaram ki, bugünkü görüşlər davam edəcək və Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, əməkdaşlığı günügündən inkişaf edəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN "DÖVLƏT
NİŞANI"
NIN TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
İstanbul, "Çankaya köşkü"
5 may 1997-ci il
Hörmətli prezident, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Türkiyə Cümhuriyyətinin hökumət üzvləri, dövlət adamları, mətbuat nümayəndələri!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün biz Türkiyəyə gəlməyimizə, bu torpaqda olmağımıza çox sevinirik və məmnunuq. Türkiyə bizim
üçün müqəddəs bir yerdir. Hər bir azərbaycanlı üçün Türkiyə sevimli bir ölkədir. Buna görə Türkiyəni ziyarət
etmək özü hər bir insanın həyatında böyük bir hadisədir, xoşbəxtlikdir. Bizə bu xoşbəxtlik nəsib olmuşdur. Bu
gün mən həddindən artıq həyəcanlıyam. Ona görə ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin "Dövlət nişanı"nı mənə əziz
dostum Süleyman Dəmirəl təqdim etdi. Mən Türkiyənin bu yüksək dövlət mükafatına layiq görülmüşəm.
Mən çox həyəcanlıyam. Doğrusu, belə bir yüksək mükafatı heç də gözləmirdim. Çünki Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı əlaqələri inkişaf etdirmək, genişləndirmək, günü-gündən irəliyə aparmaq bir
azərbaycanlı, bir vətəndaş kimi mənim müqəddəs borcumdur.
Artıq dörd ilə yaxındır ki, mən Azərbaycana rəhbərlik edirəm. Bu müddətdə daim çalışmışam ki, Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr inkişaf etsin, genişlənsin, yüksəlsin. Çünki mən həm Azərbaycan üçün,
həm də Türkiyə üçün bunun nə qədər faydalı olduğunu bilirəm. Bunun Azərbaycan üçün nə qədər gərəkli,
faydalı olduğunu həmişə dərk etmişəm. Çünki uzun illər biz Türkiyədən ayrı düşmüşük, xalqlarımız 70 il birbirindən ayrı düşmüşdür. Bu illər ərzində tək biz yox, bizdən əvvəl yaşamış nəsillər də Türkiyənin həsrətində
olublar, Türkiyə ilə qovuşmaq, görüşmək, əl-ələ vermək, Türkiyənin əlini sıxmaq həsrəti ilə yaşayıblar.
Nəhayət, biz 1990-cı ilin əvvəllərində buna nail olduq. Bunun özü hər bir Azərbaycan vətəndaşının
həyatında, o cümlədən mənim həyatımda böyük bir xoşbəxtlikdir. Buna nail olandan sonra bu əlaqələri inkişaf
etdirmək, xalqlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırmaq, qarşılıqlı fayda əldə etmək, şübhəsiz ki, bizim vəzifəmiz
olubdur və mən bu vəzifəni yerinə yetirməyə çalışmışam. Əgər mənim gördüyüm bu işlər Türkiyə
Cümhuriyyəti, dövləti tərəfindən bu qədər yüksək qiymətləndirilirsə, mən çox xoşbəxtəm, məmnunam.
Məni sevindirən bir də odur ki, bu mükafat məhz Türkiyə Cümhuriyyətinin mükafatıdır. Bu, böyük öndər
Mustafa Kamal Atatürkün ölkəsinin, onun yaratdığı cümhuriyyətin mükafatıdır.
Mustafa Kamal Atatürk sizin üçün nə qədər əziz və hörmətli olubsa, o qədər də azərbaycanlılar üçün
belədir. Ona görə də Türkiyə demokratik, Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti bizim üçün doğma bir ölkədir. Biz
buranı öz diyarımız, məmləkətimiz hesab edirik.
Mən bu sözləri demişəm, bu gün bir daha təkrar edirəm: biz bir xalqıq, iki dövlətik. Bir xalq olan bir
dövlətin başçısının o biri dövlətin yüksək mükafatını alması böyük şərəfdir.
Mən sizi əmin edirəm ki, bu böyük etimadı, şərəfi həyatımın sonuna qədər doğrultmağa çalışacağam.
Mən onsuz da bunu edirəm və edəcəkdim. Ancaq bu mükafat mənim üzərimə çox böyük məsuliyyət qoyub,
vəzifəmi daha da artırıbdır.
Əmin olun ki, mən bu vəzifəmi layiqincə yerinə yetirməyə çalışacağam. Əmin olun ki, Azərbaycan daim
müstəqil olacaqdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli azadlığı sarsılmazdır, dönməzdir. Əmin olun ki,
Azərbaycan demokratiya, azadlıq yolu ilə gedəcəkdir. Azərbaycanın tutduğu yol – demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət qurmaq yolu bizim yolumuzdur. Biz bu yoldan heç vaxt dönməyəcəyik. Bu yolla sona qədər gedib
Azərbaycanı Dünya Birliyində layiqli bir səviyyəyə gətirib çıxaracağıq.
Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı əbədidir, sarsılmazdır. Biz çalışacağıq ki, bu dostluğu,
qardaşlığı gündən-günə möhkəmlədək və yüksəklərə qaldıraq.
Əziz dostum, qardaşım, sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sual: Cənab Heydər Əliyev, Bakı Ceyhan xətti barədə nə deyə bilərsiniz?
Heydər Əliyev: Bu gün imzaladığımız strateji əməkdaşlıq haqqında bəyannamədə bütün bu məsələlər öz
əksini tapıbdır.
Sual: Azərbaycan nefti 2000-ci ildə Türkiyəyə gəlib çıxacaqmı?
Heydər Əliyev: Azərbaycan nefti Türkiyəyə nə vaxt gəlib çıxacaq, – bunu zaman göstərəcəkdir. Amma
yaxın vaxtlarda olacaqdır.
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Sual: Mətbuatdan məlumdur ki, Rusiya Ermənistana xeyli silah veribdir. Türkiyə-Azərbaycan
danışıqlarında bu məsələ müzakirə olundumu?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz ki, Ermənistan gizli olaraq Rusiyadan çoxlu miqdarda silahlar, sursatlar alıbdır.
Rusiyanın paytaxtı Moskvada rəsmi elan edilib ki, Rusiya Ermənistana gizli olaraq bir milyard dollarlıq silah
veribdir. Bu, çox böyük təhlükə doğurur. Ona görə də bu gün bu barədə ətraflı danışıqlar, müzakirələr apardıq.
Şübhəsiz ki, bu hadisə bizim hamımızı düşünməyə dəvət edir. Düşünmək lazımdır. Əgər bu sahədə iş birliyi
lazım olsa, bunu da etmək olar.
Sual: Cənab prezident, siz bəyan etmisiniz ki, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək
muxtariyyət verilməsinə tərəfdarsınız. Ermənistan Azərbaycandan nə istəyir?
Heydər Əliyev: Ermənistan Dağlıq Qarabağa müstəqillik istəyir. Biz bunu heç vaxt verə bilmərik.
Azərbaycan öz torpağının bir qarışını, bir metrini də heç kəsə verməz. Ermənistan torpaqlarının bir qisminin
keçmiş zamanlarda Azərbaycana məxsus olmasına baxmayaraq, biz başqalarının torpağını istəmirik. Biz 1991ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazandığı zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş
sərhədlərimiz çərçivəsində torpaqlarımızı qoruyacağıq və heç kəsə verməyəcəyik.
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XARİCİ ÖLKƏLƏRİN İQAMƏTGAHLARI ANKARADA YERLƏŞƏN, EYNİ
ZAMANDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ SƏFİRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
5 may 1997-ci il
Hörmətli səfirlər, hörmətli cənablar!
Mən sizi salamlayıram və sizinlə bu qısa görüşümdən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Siz
bilirsiniz ki, mən bu gün səhər buraya rəsmi səfərə gəlmişəm, bütün günü danışıqlar gedir. Proqramdan bir
qədər kənara çıxmışıq. Ona görə də mən sizinlə görüşə bir az gecikmişəm. Bununla yanaşı 25 dəqiqədən sonra
yeni bir proqram başlanacaqdır.
Sizin burada, Türkiyədə səfir olmaqla bərabər eyni zamanda Azərbaycanda öz ölkənizi təmsil etməyiniz
bizim üçün çox əlverişlidir. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çox sıx dostluq, qardaşlıq əlaqələri var.
Türkiyə bizim üçün çox yaxın ölkədir və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında məsafə də çox qısadır. Ona görə də
burada oturaraq Azərbaycanda səfirlik fəaliyyətini həyata keçirmək şübhəsiz ki, başqa ölkələrə nisbətən daha
yaxşıdır. Ancaq biz eyni zamanda arzu edərdik ki, siz Azərbaycana tez-tez gələsiniz, Azərbaycanın vəziyyəti ilə
daim maraqlanasınız, Azərbaycanda gedən proseslər haqqında həm özünüz məlumat alasınız, həm də öz
ölkənizə həmişə məlumat verəsiniz. Çünki biz sizin ölkələrinizlə çox sıx əlaqə saxlamaq istəyirik və bu
əlaqələrin də saxlanmasında səfirin rolu çox böyükdür. Sizin ölkələrinizdə bizim səfirliyimiz yoxdur. Buna görə
də siz həm öz ölkənizin Azərbaycanda səfiri, həm də Azərbaycanın sizin ölkənizdə səfiri olmalısınız. Hər halda
mən bunu arzu edir və ümidvaram ki, siz mənim arzumu yerinə yetirəcəksiniz.
Yəqin ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyət sizə məlumdur. Əvvəla, daxili ictimai-siyasi sabitlik təmin
olunubdur. Bilirsiniz ki, keçmiş illərdə Azərbaycan daxili sabitlik baxımından çox çətin proseslər içərisində idi.
İndi Azərbaycanda dövlət orqanları normal fəaliyyət göstərir, demokratik hüquqi dövlət quruculuğu prosesi
gedir. Azərbaycan parlamenti daim işləyir və yerli hakimiyyət orqanları da öz vəzifələrini yerinə yetirirlər.
Cari ilin üç ayı ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında bəzi müsbət nəticələr əldə olunubdur. Bilirsiniz ki,
inflyasiyanın qarşısı tamamilə alınıb və indi Azərbaycanda inflyasiya yoxdur. Milli valyutamızın – manatın
dəyəri möhkəmlənib və ötən illə müqayisədə dollarla nisbətdə 10 faiz artıbdır. Bu üç ayda dövlət büdcəsi yerinə
yetirilibdir. Güman edirik ki, büdcə ilin axırınadək də yerinə yetiriləcəkdir.
İstehsalatda, iqtisadiyyatda müəyyən artımlar var. Keçən illərdə bizdə istehsalın səviyyəsi daim aşağı
düşürdüsə, indi bu dayandırılıb və müəyyən artım də əldə edilibdir. Güman edirəm ki, 1997-ci ildə bu müsbət
meyl daha da artacaqdır. İqtisadi islahatlar ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurur. Özəlləşdirmə proqramı əməli surətdə həyata keçirilir. Aqrar sektorda
islahatlar həyata keçirilir və bəzi hallarda biz onların müsbət nəticələrini hiss edirik. Bilirsiniz ki, biz "Torpaq
islahatı haqqında" çox ciddi bir qanun qəbul etmişik. Torpaqlar xüsusi mülkiyyətə verilir. Bu qanun da artıq icra
olunur.
Xarici ticarətdə liberallaşdırma prosesi davam edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq iqtisadiyyatda
liberallaşdırma, sahibkarlığa geniş imkanlar yaradılması prosesi mövcuddur. Biz hesab edirik ki, iqtisadiyyatda
baş vermiş bəzi müsbət nəticələr və meyllər məhz bu iqtisadi islahatların, özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi ilə
bağlıdır.
Siz bilirsiniz ki, ölkəmizdə çoxpartiyalı sistem, mətbuat azadlığı, söz azadlığı bərqərar olubdur. Ancaq
bunlarla yanaşı, ölkəmizi narahat edən ən böyük problem Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir və biz bu
münaqişədə istədiyimiz nəticəni hələ əldə edə bilməmişik. Atəşkəs haqqında əldə etdiyimiz sazişin bir həftədən
sonra üç ili tamam olacaqdır. Üç ildir ki, atəş yoxdur, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün danışıqlar
aparırıq. Bu baxımdan keçən ilin dekabr ayında Lissabonda ATƏT-in Zirvə görüşündə əldə olunan sənəd çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sizə məlumdur ki, Lissabon Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ üstündə ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması prinsipləri haqqında sənəd qəbul edilibdir. Bu
məsələlərin həll olunması üçün yaradılmış Minsk qrupunun indi üç həmsədri var: Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransa. Biz çox ümid bəsləyirik ki, üç böyük dövlətin bu məsələyə qoşulması və Lissabon Zirvə
görüşündə sülh danışıqları prinsiplərinin müəyyən edilməsi 1997-ci ildə sülh prosesini irəlilədə bilər.
Ancaq buna çox mane olan amillər də var. Bilirsiniz ki, son iki ayda Rusiyanın Ermənistana üç il ərzində
gizli olaraq çoxlu silah verməsi aşkara çıxarılmışdır. İndi artıq tam məlum olub və Rusiyanın müvafiq orqanları
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da bəyan ediblər ki, son üç ildə gizli olaraq, qanunsuz surətdə Rusiyadan Ermənistana bir milyard ABŞ dolları
dəyərində ağır silahlar verilibdir. Bu silahlar içərisində çoxsaylı müasir tanklar da, toplar da, uzaq mənzilli
raketlər də var. Rusiyanın Ermənistana bu qədər silah verməsi çox təəccüblüdür və eyni zamanda böyük təhlükə
doğurur.
Bu, tək Azərbaycan üçün yox, tək Qafqaz bölgəsi üçün yox, Türkiyə də daxil olmaqla bütün bölgə üçün
çox təhlükəlidir. Biz Rusiyanın dövlət başçılarından, şəxsən prezident Boris Yeltsindən xahiş etmişik, mən ona
məktublarla müraciət etmişəm və mart ayının 29-da şəxsi görüşümdə ona bildirmişəm ki, Rusiya bu məsələ ilə
əlaqədar ciddi ölçü götürməlidir. Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistana verilmiş silahlar geri
qaytarılmalıdır və gələcəkdə belə hallara yol verilməməlidir. Doğrudur, Rusiya parlamenti bu barədə qərar
qəbul edibdir. Ancaq hələ konkret bir nəticə yoxdur. Moskvada istintaq gedir, araşdırmalar aparılır, lakin bir şey
şübhəsizdir ki, silahlar verilibdir və bu silahların verilməsi haqqında sənədlər mövcuddur. Mən bir daha qeyd
edirəm ki, bunlar bizi narahat edir və şübhəsiz ki, sülh danışıqlarının aparılmasına mane olur.
Lakin bunlara baxmayaraq, Azərbaycan yenə də məsələnin sülh yolu ilə həll olunması mövqeyində durur.
Bu gün mən sizə bir daha bəyan edirəm ki, biz məsələ sülh yolu ilə həll olunana qədər, yəni böyük sülh
müqaviləsinin bağlanmasına qədər atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacaq və ona riayət edəcəyik.
Bu gün Türkiyənin prezidenti, baş naziri, baş nazirin müavini və başqa şəxslərlə Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələri haqqında geniş danışıqlar aparmışıq. Biz bu danışıqlardan çox məmnunuq. Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələr gündən-günə inkişaf edir. Bu əlaqələri daha da inkişaf etdirmək üçün bu gün biz çox dəyərli
səkkiz müqavilə imzalamışıq. Bu müqavilələrdən biri Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi haqqındadır və onu Türkiyənin və Azərbaycanın prezidentləri imzalamışlar. Qarşıdakı
günlərdə də Türkiyədə görüşlərimiz, danışıqlarımız olacaqdır. Mən Türkiyəyə bu rəsmi səfərimə xüsusi
əhəmiyyət verirəm.
Mən sizi bir daha salamlayıram və Azərbaycan ilə öz ölkələriniz arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi üçün
sizdən daha böyük səylər göstərməyinizi xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN ADINDAN AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
Ankara
5 may 1997-ci il
Hörmətli prezident cənab Süleyman Dəmirəl, hörmətli Nəzmiyyə xanım!
Hörmətli baş nazir cənab Nəcməddin Ərbakan!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Sizin hamınızı Azərbaycan xalqı adından ürəkdən salamlayır, sizə Azərbaycan xalqının hörmət-ehtiramını
və sevgi-məhəbbətini çatdırıram.
Türkiyə Cümhuriyyətinə rəsmi səfərə dəvət olunduğuma görə əziz dostum, qardaşım, prezident Süleyman
Dəmirələ təşəkkür edirəm. Sizi əmin edirəm ki, bu görüşlər, danışıqlar Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan
dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək, daha yüksəklərə qaldıracaqdır.
Biz hamımız – mən və mənimlə Türkiyəyə gəlmiş böyük nümayəndə heyəti sizin ölkənizə, torpağınıza
gəlməkdən çox məmnunuq və çox xoşbəxtik. Türkiyə hər bir azərbaycanlı üçün, bizim üçün dəyərli ölkədir, əziz
diyardır. Türk xalqı bizim qardaşımız, dostumuzdur. Ona görə də Türkiyəyə hər bir ziyarət böyük iftixar hissi
doğurur, Türkiyə ilə hər bir görüş böyük məhəbbət hissi doğurur. Bu hissiyyatlarla da biz bu gün buraya
gəlmişik.
Bu gün səhər tezdən indiyə qədər aparılan danışıqlar və imzalanmış sənədlər Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin nə qədər möhkəm olduğunu və nə qədər böyük gələcəyə malik olduğunu bir daha nümayiş
etdirir. İftixar hissi ilə demək istəyirəm ki, bu əlaqələr tarixi keçmişimizlə, tarixi kökümüzlə bağlıdır. Həqiqətən
xalqlarımız əsrlər boyu böyük sınaqlardan keçərək həmişə bir-birinə dayaq olmuş, yardım etmiş, bir- birini
sevmiş və bir-birinin yanında olmuşdur. Hətta son yetmiş illik ayrılıq da xalqlarımızın, millətlərimizin arasında
olan dostluq, qardaşlıq, məhəbbət hisslərini söndürə, qıra bilməmişlər. Əksinə, biz hər il, hər gün o keçmiş
zamanlar haqqında düşünərkən yeganə fikrə gəlirik ki, ayrılıq insanlarda bir-birinə qovuşmaq hissini daha da
artırır. Bu qovuşmaq hissi nəhayət, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında indi mövcud olan əlaqələrin yaranmasına gətirib çıxarıbdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan edən kimi, Türkiyə dünyada ilk dövlət olaraq Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini tanıdı, dəstəklədi və beləliklə, bizim müstəqilliyimizin tanınmasına geniş yol açdı. Ötən altı il
ərzində ölkələrimiz arasında əlaqələr o qədər genişlənib, inkişaf edibdir ki, sanki yetmiş illik ayrılıq olmamışdır.
Bu da təbiidir. Çünki bizim bir-birimizə bağlılığımız əsrlər boyu olmuşdur. Bu əsrlərin yanında yetmiş il bir şey
deyildir. Ulu babalarımızın əsrlər boyu bir-biri ilə bağlılığını, bir-birinə olan münasibətini yetmiş illik ayrılıq
heç də poza bilməzdi.
Ona görə də təbiidir ki, biz müstəqillik əldə edən kimi, sərhədlər açılan kimi, bir-birimizlə əlaqələr
asanlaşan kimi dostluğumuz, qardaşlığımız böyük bir fəvvarə kimi püskürdü və bütün dünyaya nümayiş etdirdi
ki, Türkiyə ilə Azərbaycan keçmişdə də bir olub, bu gün də birdir, gələcəkdə də bir olacaqdır.
Türkiyənin bugünkü günü bizdə böyük iftixar hissi doğurur. Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün
yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti yetmiş ildən artıq bir zamanda sürətlə irəliləyib dünyanın inkişaf etmiş
dövlətləri sırasında durubdur və layiqli yer tutubdur.
Biz çox sevinir və fəxr edirik ki, Türkiyə Şərq ilə Qərbin sintezini dünyada təmsil edən bir ölkə olubdur.
Türkiyə Cümhuriyyəti öz milli, mənəvi dəyərlərini, ənənələrini, adətlərini qoruyub saxlayaraq, eyni zamanda
dünyanın ən qabaqcıl, mütərəqqi, ümumbəşəri dəyərlərindən bəhrələnib, istifadə edib öz ölkəsində yüksək
mədəniyyətə, elmə, texnologiyaya, yüksək insani dəyərlərə malik olan bir cəmiyyət, cümhuriyyət yaradıbdır.
Türkiyənin cümhuriyyət dövründə keçdiyi yol tarixi yoldur. Bu tarixi yol ilə sizin kimi biz də fəxr edirik.
Fəxr edirik ki. türk xalqı böyük Mustafa Kamal Atatürkün qoyduğu yolla inamla irəliləyir. Əminik ki, türk
xalqının, Türkiyənin böyük gələcəyi də bu yolla bağlıdır və bu yol Türkiyənin böyük gələcəyini təmin
edəcəkdir.
Türkiyədə yaranmış demokratik, hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət, insan azadlığı, vicdan, din, söz
azadlığı – bunlar hamısı dünyanın ən müasir, ən inkişaf etmiş cəmiyyətlərinin səviyyəsindədir və bizim üçün
örnəkdir. Sizin keçdiyiniz bu möhtəşəm, şərəfli yol gənc, müstəqil Azərbaycan dövləti üçün böyük örnəkdir.
Sizin təcrübəniz bizim üçün böyük örnəkdir. Müstəqillik dövründə ölkəmizdə hüquqi demokratik dövlət
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quruculuğu prosesində, iqtisadiyyatda apardığımız dəyişikliklərdə Türkiyənin təcrübəsindən birinci növbədə
istifadə edirik.
Şübhəsiz ki, biz dünya demokratiyasının bütün təcrübələrindən bəhrələnir, istifadə edirik. Ancaq dünya
demokratiyasının, mədəniyyətinin, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadiyyatının təcrübəsinin
Azərbaycanda tətbiq olunması məhz Türkiyənin əldə etdiyi nailiyyətlərdən istifadə etmək yolu ilə daha əlverişli
və asandır. Çünki biz bir mədəniyyətə, dəyərlərə, milli ənənələrə malikik. Eyni ənənələrimiz, adətlərimiz, eyni
milli, dini dəyərlərimiz bizi sizinlə tarixən birləşdirdiyi kimi, yeni mərhələdə də sizin təcrübəniz bizi daha da
bəhrələndirir və biz bu yolla daha rahat gedə biləcəyik.
Ona görə də Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri ölkəmizin dövlət müstəqilliyini inkişaf etdirmək,
dövlət quruculuğunu müvəffəqiyyətlə aparmaq, iqtisadiyyatda böyük islahatlar keçirmək, böyük dəyişikliklər
etmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan hər dəfə Türkiyəni ziyarət edərkən burada gördüklərimizi,
anladıqlarımızı, eşitdiklərimizi Azərbaycana aparıb tətbiq etməyə çalışırıq və çalışacağıq. Bu baxımdan
Türkiyəyə bu səfərimizin də çox böyük əhəmiyyəti var.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin altıncı ilini yaşayır. Bu dövr Azərbaycan üçün çox
ağır, çətin, eyni zamanda şərəfli dövrdür. Çünki biz keçmişdə dövlət müstəqilliyimizi itirmişdik. 1918-ci ildə
Azərbaycanda ilk demokratik cümhuriyyət yaranmışdı. Ancaq o, çox yaşaya bilmədi. Ondan sonrakı dövrdə də
Azərbaycanın elminin, mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının inkişafında böyük nailiyyətlər əldə olunubdur. Ancaq
biz o zaman müstəqil, azad olmadıq, öz taleyimizin sahibi olmadıq. Ona görə də indi dövlət müstəqilliyi bizim
üçün tarixi nailiyyətdir və onu qoruyub saxlamaq şərəfli vəzifəmizdir.
Altıncı ildir biz bu yolla gedirik. Ancaq bu yolla getməkdə çox maneələrlə də rastlaşmışıq. Azərbaycanın
daxilində çox çətinliklər, maneçiliklər vardı. Azərbaycan xalqının birliyi, yekdilliyi, həmrəyliyi nəticəsində və
apardığımız düzgün siyasət nəticəsində bu çətinlikləri aradan götürə bildik. İndi Azərbaycanın daxilində ictimaisiyasi sabitlik təmin olunub və iqtisadiyyatda aparılan islahatlar ölkənin iqtisadi böhrandan çıxması üçün
müəyyən əsaslar yaradıbdır.
Ancaq bu illərdə Azərbaycanı incidən, onun həyatını zəhərləyən Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi
təcavüz və bu təcavüz nəticəsində Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması, işğal edilmiş
ərazilərdən bir milyondan artıq vətəndaşımızın qaçqın düşməsidir. Biz bu problemin həll olunmasına çalışırıq.
Hesab edirəm ki, son illərdə böyük nailiyyətlərimizdən biri odur ki. biz atəşi dayandırdıq. Üç ildir ki, qan
tökülmür. Biz sülh təşəbbüsü irəli sürdük. Bir həftədən sonra üç il tamam olacaqdır ki, atəşkəs haqqında saziş
əldə edilib və Azərbaycan bu atəşkəsi qoruyub saxlayır.
Bunun özü böyük nailiyyətdir. Amma eyni zamanda bu, tam sülhə nail olmaq üçün sadəcə olaraq
imkandır, şəraitdir. Bu imkandan, şəraitdən səmərəli istifadə etməyə çalışırıq, tam sülh əldə etmək istəyirik. Biz
Azərbaycanda, ölkəmizdə, dünyada sülh istəyirik. Mərhum Mustafa Kamal Atatürkün Türkiyəyə aid olan bu
sözləri Azərbaycanın bugünkü gününə də aiddir. Biz sülh uğrunda mübarizə apararaq torpaqlarımızı sülh yolu
ilə azad etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etmək istəyirik.
Bu yolda çox işlər görülübdür. Bu işlərdə Türkiyə daim Azərbaycanla bərabər olub, Azərbaycana daim
yardım, kömək edibdir. Əziz dostum Süleyman Dəmirəl bu gün böyük Atatürkün sözlərini bir daha xatırlatdı ki,
Azərbaycanın qəmi Türkiyənin qəmidir, Azərbaycanın sevinci Türkiyənin sevincidir. Bizim sözlərlə belə ifadə
olunur. Bəli, belədir, biz də belə hesab edirik. Biz istəmirik ki, Türkiyədə qəm olsun. Ancaq Türkiyədə hansı bir
qəm olsa o, bizim qəmimizdir. İstəyirik ki, Türkiyədə həmişə sevinc, şadlıq olsun, çünki bu o deməkdir ki,
Azərbaycan da sevinəcək, şad olacaqdır.
Beləliklə, biz bir yerdəyik və Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başlayandan, hələ
Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etməzdən əvvəl də Türkiyə Azərbaycanla bərabər olub, Azərbaycanın
təcavüz altında qalması ilə əlaqədar öz səsini qaldırıb, dünyaya haray çəkibdir və bizim haqq işimizi həmişə
müdafiə edibdir.
1990-cı ilin yanvarında Azərbaycanda müstəqillik yolunda çalışan adamları qırmaq üçün Sovetlər
İttifaqının hökuməti ölkəmizə qarşı hərbi təcavüz etmiş, Azərbaycanda yanvar qırğınları, 20 Ocaq adlı faciə baş
vermişdi. Türkiyə o vaxt da səsini qaldırmışdı. Mən o vaxt Moskvada yaşayırdım, Türkiyənin qəzetlərini
alırdım, radiosunu dinləyirdim, Türkiyənin televiziyası ilə verilən verilişlərdən bilgilər alırdım. O vaxt bu faciə
ilə əlaqədar mən dərd içində olanda eyni zamanda fəxr edirdim ki, bizim dostumuz, qardaşımız var. Əgər Sovet
İttifaqının hərbi qüvvələri gəlib Azərbaycanın günahsız insanlarını qırıbsa, Türkiyə oradan səsini qaldırıb,
mitinqlər, nümayişlər keçirib, "Azərbaycandan əlini çək!" deyibdir.
Biz belə yollar keçmişik və bütün bu yollarda Türkiyə həmişə bizimlə olub, Azərbaycanı dəstəkləyib və
bu gün də dəstəkləyir.
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İqtisadiyyat sahəsində gördüyümüz işlərdə də Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin böyük rolu,
əhəmiyyəti var. Həqiqətən, son üç ildə Türkiyənin iş adamları Azərbaycanda daha geniş fəaliyyət göstərir və
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mal mübadiləsi, ticarət, demək olar, 3 dəfə artıbdır. Şübhəsiz ki, mütləq
rəqəmləri götürsək, bu, o qədər də çox deyil, amma hər şey müqayisə ilə ölçülür, müqayisəyə görə bu artım da
bizi sevindirir. Yəni, bu sahədə də – həm islahatların aparılması, həm iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, həm
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının tətbiq olunması, insanların bazar iqtisadiyyatını öyrənməsi sahəsində də
Türkiyənin təcrübəsi bizim üçün həmişə çox gərəkli, əhəmiyyətlidir.
İnanırıq ki, sülhsevər ölkə olaraq biz Ermənistanın hərbi təcavüzündən xilas olacağıq. Bu məsələnin sülh
yolu ilə həll olunması üçün keçən ilin sonunda Lissabonda ATƏT-in Zirvə görüşündə çox əhəmiyyətli sənəd
qəbul edilibdir, məsələnin sülh yolu ilə həllinin prinsipləri qəbul olunubdur. Bu prinsiplərin qəbul olunmasında
da biz Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq etmişik. Mənim əziz dostum, prezident Süleyman Dəmirəl Lissabonda daim
bizimlə əlaqədə idi, məsləhətləşirdik. Görülən ümumi işlərin, o cümlədən burada iş birliyimizin,
əməkdaşlığımızın nəticəsində belə bir mühüm sənədin əldə edilməsinə nail ola bildik.
İndi bu prinsipləri həyata keçirmək lazımdır. Yenə də, başqa dövlətlərlə bərabər, Minsk qrupuna daxil
olan dövlətlərlə bərabər, Minsk qrupunun üzvü kimi Türkiyənin də böyük imkanları, rolu var. Biz bu gün
danışıqlarda bu məsələləri də müzakirə etdik. Güman edirəm ki, Türkiyə yenə də bizimlə bərabər, Lissabon
Zirvə görüşündə əldə olunan prinsiplərin həyata keçirilməsinə çalışacaqdır.
Ermənistanın indiki vəziyyəti və son vaxtlar ona Rusiya tərəfindən çoxsaylı silahlar verilməsi və xüsusən
1 milyard dollar dəyərində müasir silahların verilməsi, şübhəsiz ki, böyük təhlükə doğurur. Bu, bizi sayıqlığa
dəvət edir. Amma eyni zamanda mən inanıram ki, Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Fransa, Minsk qrupunun üzvləri, o cümlədən xüsusən Türkiyə və başqa dövlətlər bizimlə birlikdə sülh
prosesini davam etdirəcəklər və biz Azərbaycanı bu bəladan xilas etməyə nail olacağıq.
Mən əminəm ki, əgər bu işlər istənilən səviyyədə görülsə, 1997-ci ildə sülhə nail olmaq olar və nəhayət,
Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad ola bilər. Bu gün bu məsələlərin hamısı danışıqlarda müzakirə
olunub və iki prezident tərəfindən imzalanmış Türkiyə-Azərbaycan strateji əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi
haqqında müqavilə gələcək işlərimiz üçün gözəl proqramdır. İmzalanmış başqa sənədlər də TürkiyəAzərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanlar yaradır. Biz bu imkanlardan istifadə etməyə
çalışacağıq.
Əziz dostlar, əziz qardaşlar! Bizə göstərdiyiniz bu qonaqpərvərliyə, dost, qardaş münasibətinə görə sizə
təşəkkür edirəm. Mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl bu gün böyük bir təşəbbüs göstərmiş, məni
Türkiyə Cümhuriyyətinin "Dövlət nişanı" ilə təltif etmişdir. Mən bu gün böyük məmnuniyyətlə "Dövlət
nişanı"nı qəbul etdim. Mənim üçün bunun nə qədər böyük şəxsi əhəmiyyəti olduğunu dərk edirəm. Amma eyni
zamanda bugünkü bu hadisənin, yəni bu mükafatın Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin, dostluğunun, qardaşlığının
möhkəmlənməsi üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Hesab edirəm ki, Türkiyənin, böyük Mustafa Kamal Atatürk Türkiyəsinin bu ali mükafatı tək mənə yox,
bütün Azərbaycan xalqına verilibdir. Bu, Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyi yolunda nə qədər əzmlə
çalışdığına verilən qiymətdir, Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyini indiyə qədər qoruyub saxlamasına
verilən qiymətdir, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun bugünkü nailiyyətlərinə verilən qiymətdir. Mən həm öz
adımdan, həm də Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan vətəndaşları adından bu mükafata görə təşəkkür edirəm.
Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna həmişə sadiq qalacaqdır. Dəfələrlə
dediyimiz "Biz bir millət, iki dövlətik" sözləri hər bir azərbaycanlının qulağında səslənməlidir. Bu ifadə bizim
gələcəyimizin proqramıdır. İndiyə qədər bu fikirlərlə yaşamış millət bundan sonra da həmin fikirlərlə
yaşayacaqdır. Azərbaycanda yaşayan bütün azərbaycanlılar Türkiyədə yaşayan qardaşları ilə indiyə qədər bir
olublar və bundan sonra da bir olacaqlar.
Sizi əmin edirəm ki, biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyub saxlayacaq və
onu heç vaxt əldən verməyəcəyik. Mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi sarsılmazdır və
dönməzdir. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu dövlət müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq üçün bizə həmişə
dayaqdır, köməkdir.
Əziz dostum Süleyman bəy, əziz dostlar, qardaşlar! Bu gözəl münasibətə görə sizə bir daha təşəkkür edir,
Türkiyə Cümhuriyyətinə, xalqına səadət və xoşbəxtlik arzulayır, Türkiyə Cümhuriyyətinin qarşısında duran
bütün vəzifələrin yerinə yetirilməsində sizə uğurlar diləyirəm.
Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfinə, Türkiyə xalqının şərəfinə, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun şərəfinə,
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəlin şərəfinə badə qaldırmağı rica edirəm. Yaşasın
Türkiyə!
Yaşasın böyük Atatürk yaradan Türkiyə Cümhuriyyəti! Əbədi Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna eşq olsun!
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ANKARANIN MƏRKƏZİ KÜÇƏLƏRİNDƏN BİRİNƏ – 3-cü CADDƏYƏ
AZƏRBAYCAN
PROSPEKTİ ADI VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
6 may 1997-ci il
Hörmətli prezident, hörmətli cümhur başqanı!
Hörmətli bələdiyyə başqanı, hörmətli nazirlər, Ankara vətəndaşları, əziz dostlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün burada, Türkiyə Cümhuriyyətinin paytaxtında, başkəndində əlamətdar hadisə baş verir. TürkiyəAzərbaycan dostluğunun yeni bir simvolu olan Ankara caddələrindən, küçələrindən birinə Azərbaycan caddəsi,
Azərbaycan küçəsi adı verilir. Bu hadisə həm sizin üçün, həm bizim üçün – hamımız üçün birlikdə çox
sevindirici haldır və buraya toplaşanları, Türkiyənin, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını bu münasibətlə ürəkdən
təbrik edirəm.
Bu qərarı qəbul etmiş böyük Ankara bələdiyyə başqanına və bələdiyyənin bütün böyüklərinin hamısına
təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin böyük tarixi var. Keçmiş zamanlarda,
əsrlərdən-əsrlərə xalqlarımız bir-biri ilə sıx bağlı olduğuna görə heç bələdiyyə başqanı olmadan da, hökumətin
qərarı olmadan da öz dəyərli yerlərinə, küçələrə, meydanlara öz sevdikləri, bir-birini birləşdirən, bağlayan, birbirinə daha da yaxınlaşdıran adları veriblər. Bunlar bizim keçmişimizdə xalqlarımızın nə qədər bir olduğunu
sübut edir.
Ancaq indi böyük Türkiyə Cümhuriyyəti dünyada özünə layiq yer tutduğuna görə və Azərbaycan xalqı da
milli azadlığına, dövlət müstəqilliyinə nail olduğuna görə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daha da
genişlənib və yeni vüsət alıbdır, yeni bir mərhələyə çatıbdır. Buna görə də Azərbaycanda da, Türkiyədə də
insanlar, dövlət, hakimiyyət orqanları bu əlaqələrin təsdiqini nümayiş etdirmək üçün belə qərarlar qəbul edirlər.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, hələ dövlət müstəqilliyi əldə edilmədən, yəni ondan öncə Azərbaycanda
xalqımızın Türkiyəyə, Türkiyə Cümhuriyyətinə olan məhəbbəti özünü o qədər büruzə verirdi ki, dövlətin,
hökumətin qərarı olmadan insanlar ayrı-ayrı küçələrə Türkiyə ilə əlaqədar adlar verirdilər. Azərbaycanda
küçələrin, caddələrin, meydanların bir çoxu böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün adını daşıyır. Bakıda da,
Gəncədə də, Naxçıvanda da, Sumqayıtda da, Azərbaycanın başqa şəhərlərində də Türkiyənin rəmzi olan,
Türkiyəni nümayiş etdirən adlar geniş yayılıbdır. Bu şəhərlərin əksəriyyətində ən gözəl küçələr indi Mustafa
Kamal Atatürkün adını daşıyır.
Bilirsiniz, mən Moskvada yaşayırdım, 1990-cı ildə oradan doğma şəhərim Naxçıvana gələndə keçmişdə
Sovetlər Birliyinin böyük şəxsiyyətlərindən birinin adını daşıyan ən böyük küçələrdən birinin Atatürk adını
daşıdığını gördüm. Mənim ilk addımlarım o küçəyə oldu, oraya gedib Türkiyəyə və onun böyük şəxsiyyəti
Atatürkə hörmət və ehtiramımı bildirdim. Belə küçələr Bakıda da, başqa yerlərdə də var. Bunlar təbiidir, çünki
insanların qəlbindəki hisslər çox vaxt dövlətlərin, hökumətlərin qəbul etdikləri qərarlardan güclü olur. Çox vaxt
dövlətlər, hökumətlər, hakimiyyət orqanları bu qərarları insanların istəyinə, arzusuna görə edirlər. Bəziləri
müəyyən bürokratik səbəblərə görə bunu etmək istəməsə də, xalqın təzyiqinə davam gətirə bilmir və bunu
edirlər.
Mən çox sevinc hissi keçirirəm ki, bu gün Türkiyənin başkəndində, paytaxtında, bizim üçün çox əziz olan
Ankara şəhərində Azərbaycan caddəsi də yarandı, yəni bu caddə var, Azərbaycan adı aldı. Doğrudur,
Azərbaycan caddəsi adı Aşqabat, Bişkek, Düşənbə, Daşkənd, Almatı adlarından sonra verilir, ancaq, yəqin ki,
bunun da mənası var. Həmişə ən çox hörmətli, istəkli yer son nömrələrə verilir.
Güman edirəm ki, bu qərar, bu hadisə, gözəl mərasim Bakıda, Azərbaycanda böyük sevinc hissi
doğuracaqdır. Əminəm ki, bugünkü gün də, indiyə qədər atdığımız addımlar və bundan sonra görəcəyimiz işlər
də Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu daha da gücləndirəcək, yüksəklərə qaldıracaqdır.
Ankara bələdiyyə başqanının Bakı və Ankara şəhərlərinin qardaşlaşması haqqındakı təklifini
məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Güman edirəm ki, Bakı şəhərinin başçıları da bu qərarı qəbul edəcəklər. Arzu
edirəm ki, tezliklə bu qərarın həyata keçirilməsi də təmin edilsin, Ankara və Bakı şəhərləri əbədi qardaş şəhərlər
olsunlar.
Bu gün hava da, günəş də, Azərbaycan caddəsindəki xoş əhval-ruhiyyə də – hamısı Türkiyə-Azərbaycan
dostluğuna olan münasibətdir. Məhz belə bir bahar günündə, günəşin gözəl şüaları altında, gözəl əhval-ruhiyyə
ilə, insanların sevinci ilə bu caddəyə Azərbaycan caddəsi adının verilməsini məmnuniyyətlə qəbul edirəm və
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buraya toplaşanlara, Ankaranın bələdiyyə başqanına və mənim əziz dostum, qardaşım, cümhur başqanı
Süleyman Dəmirələ hörmət və ehtiramımı, təşəkkürümü bildirirəm.
Bundan sonra Ankaraya gələn hər bir azərbaycanlı bu caddəni ziyarət edəcək, burada görüşlər keçirəcək,
Azərbaycanın vətəndaşları bu caddədə yaşayan insanlarla daha sıx əlaqələr quracaqlar və bunlar da TürkiyəAzərbaycan dostluğunun bir zərrəsi kimi bizi daha da irəli aparacaqdır.
Eşq olsun türk xalqına! Eşq olsun Ankaraya! Eşq olsun Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna!
Sağ olun.

269

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TÜRKİYƏDƏKİ SƏFİRLİYİNİN YENİ
BİNASININ
TƏMƏLİNİN QOVULMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Ankara
6 may 1997-ci il
Hörmətli prezident, əziz dostum və qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli dostlar, qardaşlar, xanımlar və cənablar!
Biz ikinci gündür ki, Türkiyə xalqının, Türkiyə Cümhuriyyətinin dostpərvərlik və qonaqpərvərlik mühiti
içərisindəyik və həddindən artıq sevinirik, məmnunuq. Çünki dostlarımızla, qardaşlarımızla bir yerdə olmaq
bizim üçün ən qiymətli hədiyyədir. Bizə göstərilən bu hörmətə görə, bu qonaqpərvərliyə görə, bu hərarətli
münasibətə görə təşəkkür edirəm.
Burada, Ankaranın bu gözəl guşəsində Azərbaycan Respublikası səfirliyinin yeni binasının təməli
qoyulur. Bu hadisəni Türkiyə Cümhuriyyətinin rəhbərləri o qədər yüksək qiymətləndirirlər ki, bununla əlaqədar
belə geniş və təntənəli bir mərasim keçirilir. Mən Azərbaycanın səfirliyinə Ankaranın gözəl bir guşəsində bina
yaratmaq üçün qərar qəbul etdiyinizə və yer ayırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm
ki, bu hadisə bu gün belə təntənəli şəraitdə qeyd olunur.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əlaqələrin tarixində gözəl səhifələr var. Bilirsiniz ki, 1918-ci ildə
Azərbaycanda ilk demokratik cümhuriyyət yaranan zaman Türkiyə Azərbaycanın bu hökumətini tanıdı və
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dərhal diplomatik əlaqələr quruldu. Elə həmin 1918-ci ildə Türkiyə ilə ilk
Azərbaycan Demokratik Respublikası arasında Batumi şəhərində ilk anlaşma imzalandı. 1918-ci ilin may
ayında Azərbaycan öz demokratik cümhuriyyətinin qurulmasını elan etdi, həmin ilin iyun ayında isə ilk anlaşma
imzalandı. Bundan sonra Türkiyədə Azərbaycan səfirliyi açıldı və bu səfirlik Azərbaycanda demokratik
cümhuriyyət süquta uğradıqdan sonra da burada fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanın Türkiyədə ilk səfiri Əbilov
Böyük Mustafa Kamal Atatürk ilə şəxsi münasibətdə, onun yaxın dostu olmuşdur. Mən bu anları xatırladaraq
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin çoxəsrlik tarixi ərzində Türkiyə-Azərbaycan diplomatik əlaqələrinin tarixinin
də zəngin olduğunu qeyd edirəm.
Türkiyə Cümhuriyyəti də ölkəmiz Sovetlər Birliyinin tərkibində olduğu zaman Azərbaycana daim diqqət
göstərib, münasibət göstərib, cürbəcür vasitələrdən istifadə edərək Azərbaycanla əlaqələr yaratmağa çalışıbdır.
Xatirimdədir, 70-ci illərdə Sovet İttifaqı ilə Türkiyə arasındakı diplomatik əlaqələr bir balaca genişlənən zaman
Türkiyə Cümhuriyyəti Sovetlər Birliyinin paytaxtı Moskvadakı səfirliyindən başqa, Sovetlər Birliyi kimi böyük
əraziyə malik olan bir dövlətin şəhərlərindən birində baş konsulluq açmaq təklifi irəli sürmüşdü. Bilirsiniz ki,
həmişə diplomatik əlaqələrdə bərabərlik olur. Sovetlər Birliyinin Ankaradakı səfirliyi ilə yanaşı, İstanbulda
konsulluğu vardır. Onun müqabilində paritetə görə Türkiyə Cümhuriyyəti də Sovetlər Birliyinin şəhərlərindən
birində konsulluq açmaq hüququ əldə etmişdi. Belə bir konsulluq Azərbaycanda açıldı.
Təbiidir ki, Sovet İttifaqının ərazisində türk mənşəli, türk köklü, türkdilli respublika tək Azərbaycan
deyildi. Sovet İttifaqında Orta Asiyada Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan kimi Azərbaycana
bərabər, yəni eyni hüquqlu müttəfiq respublikalar vardı, onların da paytaxtları vardı. Ancaq Türkiyə
Cümhuriyyəti Sovetlər Birliyinin ərazisində paytaxtdan – Moskvadan sonra öz baş konsulluğunu Bakıda açdı.
Hesab edirəm ki, bu da tarixin diqqətəlayiq bir səhifəsidir. Fürsətdən istifadə edib, bunu sizin yadınıza salmaq
istəyirəm. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən kimi, Türkiyə Cümhuriyyətinə diplomatik münasibətlər
qurmaq barədə müraciət etdi. Deyə bilərəm ki, Türkiyənin baş konsulluğu vaxtilə Bakıda fəaliyyət göstərərkən
çox dəyərli işlər görmüşdür. Məhz bu konsulluğun əsasında da dərhal Türkiyənin Azərbaycanda səfirliyi, böyük
elçiliyi yarandı.
Türkiyə Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi birinci tanıyan dünya dövlətidir. Azərbaycan da dövlət
müstəqilliyini əldə edən kimi öz səfirliyini, öz böyük elçiliyini birinci növbədə Türkiyədə, Ankarada açdı. Bu
tarix Türkiyə ilə Azərbaycanın çox yaxın dost olmasını bir daha nümayiş etdirir, bir daha sübut edir. Bu gün
bunları xatırlayaraq bildirmək istəyirəm ki, xalqlarımızın dostluğunun çoxəsrlik tarixi var, eyni zamanda
Türkiyə-Azərbaycan diplomatik əlaqələrinin də XX əsrdə, demək olar, çoxillik tarixi var. Biz bu tarixlə, bu
hadisələrlə fəxr edirik. Ona görə fəxr edirik ki, Türkiyə bizim üçün ən yaxın, ən dost, ən qardaş ölkədir. İndi
Türkiyədə Azərbaycan səfirliyinin, böyük elçiliyinin səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün, onun şəraitinin
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yaxşılaşdırılması üçün belə bir bina tikilməsinin zəruriliyi meydana çıxıbdır və bu gün biz belə bir binanın
təməlini qoyuruq.
Mən sizin hamınızı bu münasibətlə təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, TürkiyəAzərbaycan əlaqələrinin gözəl gələcəyi var və Türkiyədə Azərbaycan səfirliyi əsrlər boyu yaşayacaqdır. Mən
əminəm ki, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi bu imkanlardan səmərəli istifadə edəcək və bizim aramızdakı
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün səylərini daha da artıracaqdır.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı səfirliyi, böyük elçiliyi Bakının mərkəzində olan, tariximemarlıq abidəsi sayılan bir binada yerləşir. Mən bu gün sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, o binanın açılışı mənim
əziz dostum, qardaşım, Türkiyənin cümhur başqanı Süleyman Dəmirəlin Azərbaycana ilk səfəri zamanı olubdur
və bu, Azərbaycanın həyatında böyük bir əlamətdar hadisə kimi qəbul edilib və tarixə düşübdür.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi genişlənir və biz çox çalışırıq ki, o, daha da geniş olsun, daha da
güclü olsun. Mən bildirmək istəyirəm ki, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin fəaliyyəti üçün, istədiyi qədər
səmərəli fəaliyyəti üçün Azərbaycanın hər yerində, o cümlədən mərkəzdə, paytaxtımız Bakı şəhərində bütün
imkanlar yaradacağıq və o gözəl memarlıq abidəsi olan bina, Bakının ən mərkəzində yerləşən bina ilə bərabər,
eyni zamanda Bakının gözəl bir guşəsində Türkiyə Cümhuriyyəti səfirliyinin yeni binası ucalacaqdır. O gün
olacaqdır ki, biz sizinlə birlikdə o binanın təməlini də qoyacağıq və o bina hazır olandan sonra onun açılışında
da bir yerdə olacağıq.
Mən sizi ürəkdən salamlayıram, bu hadisə münasibətilə təbrik edirəm və Azərbaycan Respublikasına
göstərdiyiniz bu qayğıya, bu diqqətə, bu hörmətə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
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TÜRKİYƏ QURU QOŞUNLARI MƏKTƏBİ İLƏ TANIŞLIQ, TƏLƏBƏLƏRLƏ VƏ
AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Ankara
6 may 1997-ci il
Əziz dostlar, qardaşlar!
Hörmətli nazirlər, komandirlər!
Əziz tələbələr!
Mən sizin hamınızı xalqımız, müstəqil Azərbaycan Respublikası adından ürəkdən salamlayıram. Sizə
dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Bu gün mən Türkiyə Cümhuriyyətinin qüdrətli ordusunun quru qoşunları məktəbini ziyarət etməkdən çox
məmnunam. Türkiyə Cümhuriyyətinin qüdrətli ordusu bu cümhuriyyəti qoruyub saxlayan, onun müstəqilliyini
təmin edən böyük bir qüvvədir. Türkiyə Cümhuriyyəti və onun şöhrətli ordusu böyük öndər Mustafa Kamal
Atatürk tərəfindən yaradılıbdır. Nə qədər sevindirici haldır ki, türk xalqı, Türkiyə və onun ordusu 77 ildir öz
qurucusu, banisi Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə gedir və qələbələrdən-qələbələrə gəlir.
Mən quru qoşunları məktəbinə, onun komandirlərinə, tələbələrinə yeni uğurlar arzulayıram. Ümidvaram
ki, bu məktəb Türkiyə ordusunun gələcəkdə də güclü, yenilməz olmasında öz xidmətlərini göstərəcəkdir. Bu
gün mən burada, Türkiyənin quru qoşunları məktəbində Azərbaycan övladlarının da təhsil alması ilə tanış
oluram. Çox məmnunam ki, Azərbaycanın bir çox övladı burada təhsil alır. Eyni zamanda, mən Polis
Akademiyasının işi ilə tanış oluram. Çox məmnunam ki, Polis Akademiyasında da Azərbaycan övladları təhsil
alırlar.
Bunlar hamısı müstəqillik yolunda ilk addımlarını atan Azərbaycanın bu günü, gələcəyi üçün Türkiyə
Cümhuriyyəti tərəfindən respublikamıza göstərilən böyük yardımdır. Bu yardıma, bu dostluq münasibətinə görə
mən sizə – Türkiyə ordusunun quru qoşunları məktəbinin rəisinə və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentinə
təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Burada Türkiyədə yaşayan Azərbaycan diasporunun nümayəndələri çıxış etdilər, söz dedilər və
Azərbaycanla bağlı öz hissiyyatlarını, respublikamızın bu günü, gələcəyi barədə öz arzularını bildirdilər.
Əziz dostlar, qardaşlar, mən sizə təşəkkür edirəm. Siz azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan mənşəyinə
mənsub olaraq eyni zamanda türksünüz, Türkiyə vətəndaşısınız. Siz Türkiyədə doğulmusunuz, böyümüsünüz,
Türkiyənin ab-havası ilə yaşamısınız. Türkiyədə özünüzə məkan, vətən tapmısınız. Bizim xalqımız, millətimiz
birdir. Sadəcə, ərazilərimiz bir-birindən ayrıdır. Bizim iki dövlətimiz, bir xalqımız var. Buna görə də Türkiyədə
yaşayan azərbaycanlı da türkdür, azərbaycanlıdır, Azərbaycanda yaşayan türk də türkdür və azərbaycanlıdır.
Bizim bu əlaqələrimiz sarsılmaz tellərlə bir-birinə bağlıdır, əsrlərdən-əsrlərə böyük imtahanlardan,
sınaqlardan keçibdir. Əminəm ki, bizim bu dostluq, qardaşlıq əlaqələrimiz heç vaxt sarsılmayacaqdır, əbədi,
daimi olacaqdır.
Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir. Gənc müstəqil dövlətin hər bir dövlət atributu olmalıdır, milli
ordusu, polisi olmalıdır. Bunlar yaranıb və yaranır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə
edən zaman çox ağır bir şərait içərisində olubdur. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində
respublikamız daim müharibə, döyüş içərisində olubdur. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi cürbəcür səbəblərdən
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal olunmuş ərazimizdən 1 milyondan çox Azərbaycan
vətəndaşı doğma torpaqlardan zorla çıxarılıb, onlar qaçqın, köçkün vəziyyətində, ağır şəraitdə yaşayırlar. Bu,
Azərbaycanın ağır dərdidir, problemidir.
Biz bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Üç il bundan əvvəl Ermənistan-Azərbaycan
müharibəsində atəşkəs haqqında saziş əldə edilmişdir. Biz bu atəşkəsi qoruyub saxlayırıq. Biz bu münaqişəni
sülh yolu ilə aradan götürüb Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, tam suverenliyini təmin etmək istəyirik. Buna
görə də Azərbaycanın güclü ordusu, polisi, dövlət orqanları olmalıdır. Biz bunları ağır, çətin şəraitdə yaradırıq.
Xaricdən olan cürbəcür təxribatlar və təcavüz şəraitində yaradırıq. Azərbaycanın daxilində olan cürbəcür
qarışıqlıqlar, çarpışmalar, hakimiyyət mübarizəsi şəraitində yaradırıq. Biz bunları belə bir ağır şəraitdə
yaratmışıq və yaradırıq.
Əziz dostlar, qardaşlar, əziz azərbaycanlı tələbələr, mən sizə bildirirəm ki, indi müstəqil Azərbaycan
Respublikası artıq qüdrətli bir dövlətdir, Dünya Birliyində özünə layiq yerini tutubdur, öz müstəqilliyini
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qoruyub saxlayır və bundan sonra da qoruyub saxlamağa qadirdir. Azərbaycan Respublikasının daxilində tam
sabit ictimai-siyasi vəziyyət, əmin-amanlıq yaranıbdır.
Biz sülh istəyirik. Atatürkün böyük sözləri var: "Cahanda sülh, yurdda sülh, bölgədə sülh". Biz bu sözləri
bu gün də deyərək, eyni zamanda bu fikirlərlə yaşayırıq, bu siyasəti aparırıq. Amma təkcə Azərbaycanda yox,
Türkiyə Cümhuriyyəti də daxil olmaq şərti ilə, bütün bölgədə, Qafqazda sülh əldə etmək və Azərbaycanın
müstəqilliyini qorumaq, respublikamızın işğal olunmuş torpaqlarını Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad
etmək üçün bizə güclü ordu lazımdır. Belə bir güclü ordu yaranır, yaranıb və yaranacaqdır. Belə bir güclü
ordunun yaranmasında da bizə yüksək səviyyəli zabit kadrları, əsgərlər lazımdır.
Burada bir çox azərbaycanlı tələbələr təhsil alırlar. Mən bundan çox məmnunam. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, onlar həqiqətən yüksək təhsil alıb Azərbaycana dönəcəklər. Ancaq bizim ordumuzun
tələbatı bundan qat-qat artıqdır, bundan daha da çoxdur. Biz bundan sonra da Türkiyənin yüksək hərbi
məktəblərindən istifadə edəcəyik. Azərbaycanda milli ordunun, polisin yaradılması, yüksək səviyyəli kadrların
hazırlanması üçün sizin yardımınızdan istifadə edəcəyik. Əminəm ki, siz bizə bu yardımı etməkdən imtina
etməyəcəksiniz.
Mən üzümü burada təhsil alan Azərbaycan övladlarına tutaraq deyirəm: Əziz balalarımız, siz burada
təhsil alıb Azərbaycana dönəcəksiniz, Azərbaycanın ordusunda, polisində xidmət edəcəksiniz. Əminəm ki,
burada aldığınız təhsil gələcəkdə xidmət edəcəyiniz yerlərdə sizə uğurlar gətirəcəkdir. Siz uğurla çalışacaqsınız,
xalqınıza, millətinizə və vətəniniz Azərbaycana xidmət göstərəcəksiniz.
Şübhəsiz ki, burada hər bir şeyi öyrənmək lazımdır. Amma Türkiyə xalqından, ordusundan, türk
əsgərindən vətəni sevməyi, vətənə sadiq olmağı, milləti sevməyi öyrənmək lazımdır. Mən bunu ona görə
deyirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin ən böyük nailiyyətlərindən biri odur ki, onun çox güclü, qüdrətli ordusu
vardır. Bir ona görə yox ki, onun güclü silahı var, çoxsaylı ordusu var. Ona görə ki, türk ordusu, əsgəri yüksək
mənəviyyatlı, vətənpərvər, vətəninə, millətinə, cümhuriyyətinə, Atatürkün qoyduğu yola sadiqdirlər. Bu,
Türkiyə ordusunun qüdrəti, Türkiyə ordusunun gücüdür.
İstəyirəm ki, Azərbaycan övladlarımız burada bu qabiliyyəti əldə etsinlər, bu səviyyəyə çatsınlar,
Azərbaycanı – vətəni, torpağı canı, qanı qədər sevməyə qadir olsunlar. Burada – bu hissiyyatları daha yüksəyə
qaldırmaq üçün çox gözəl şərait vardır.
Mən türk əsgərinin bu yüksək keyfiyyətlərinə heyranam. Türkiyə Cümhuriyyətinin qüdrətini, torpaqlarını,
dövlətini, müstəqilliyini qoruyan, şəhid olan türk əsgərinin ruhu qarşısında baş əyirəm. Türkiyə ordusuna,
əsgərinə bundan sonra da yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan övladlarının burada Türkiyə övladları ilə bir yerdə təhsil alması, yaşaması, olması, eyni
zamanda Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna göstərilən xidmətdir, addımdır. Biz Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu
çox yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycanda Türkiyəyə olan sevgi-məhəbbət hədsiz-hüdudsuzdur. Bu gün
Azərbaycan xalqının bu sevgi-məhəbbətini Türkiyəyə bir daha çatdıraraq deyirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan
dostluğu əbədidir, sarsılmazdır.
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti!
Yaşasın qüdrətli türk ordusu!
Yaşasın əbədi Türkiyə-Azərbaycan dostluğu!
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TÜRKİYƏNİN BİLKƏND UNİVERSİTETİNDƏ ÇIXIŞI
Ankara
6 may 1997-ci il
Əziz dostum, qardaşım, hörmətli İhsan Doğramacı!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün yenidən Bilkənddə hörmətli Doğramacının qonağı olmağımdan çox məmnunam və mənə
göstərilən bu diqqət və qayğıya görə təşəkkür edirəm.
İhsan Doğramacı çox böyük, nadir şəxsiyyətdir, Türk dünyasının görkəmli oğludur. Eyni zamanda bizi
sevindirən, bizdə iftixar hissi doğuran odur ki, Doğramacı dünya miqyasında böyük şəxsiyyətdir və türkün, türk
xalqının nə qədər yüksəklərə qalxa bilməsini, nə qədər böyük zəkaya, fəaliyyətə malik ola bilməsini dünyaya
nümayiş etdirən bir insandır. Ona görə də hər dəfə bu böyük şəxsiyyətlə görüşmək mənim üçün bayramdır,
mənə böyük sevinc hissi gətirir.
Eyni zamanda Doğramacı Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərir. Bu, onun vəzifəsi deyil, qəlbindən, içindən, ürəyindən gələn
hissiyyatlardır, onun mənəviyyatıdır. Bu onu göstərir ki, Allah-təala belə bir insanı yaradarkən ona belə yüksək
fəaliyyətlər bəxş edibdir ki, o, bunları xalqın, millətin, insanın inkişafına həsr edir. Yenə də deyirəm, Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafında əziz dostum Doğramacının fəaliyyəti hədsiz-hüdudsuzdur. Ancaq
o, bunu həm Türkiyəni və Azərbaycanı çox istədiyinə görə, həm də türk dünyasını həddindən çox sevdiyinə və
türk dünyasının yüksəlməsinə, inkişafına xidmətini öz həyatının mənası kimi hiss etdiyinə görə edir.
Əziz dostum, bu böyük fəaliyyətinizə görə, dünya miqyasında Türk xalqının, millətinin, türkdilli xalqların
elmdə, mədəniyyətdə, birlikdə görkəmli yer tutması üçün göstərdiyiniz böyük xidmətlərə görə sizə təşəkkür
edirəm. Azərbaycan xalqı sizə bir də ona görə minnətdardır ki, burada, Bilkənddə Azərbaycanın görkəmli
alimlərini, sənət ustalarını – bəstəkarları, musiqiçiləri, sənətçiləri başınıza toplayıb onlara atalıq qayğısı
göstərərək yaradıcılıq fəaliyyətinin inkişaf etməsi üçün yardımlar etmisiniz. Eyni zamanda onların burada
sizinlə birlikdə əməkdaşlığı Bilkəndin simasının da yüksəlməsinə kömək edibdir. Ona görə də mən keçən
dəfələr də buraya gələrkən Azərbaycan alimlərini, sənətçilərini burada görüb sevinmişəm ki, onlar sizin
ətrafınızdadır. Ona görə sizin ətrafınızdadır ki, siz onları sevirsiniz, onlar da sizi sevirlər. Bu əlaqələr yalnız və
yalnız sevgi və məhəbbət əsasında qurulur. Burada heç bir başqa əsas, başqa təmənna yoxdur.
Hörmətli dostum, sizin yaratdığınız Türkiyə-Azərbaycan vəqfi ölkələrimizin əlaqələrində görkəmli
hadisədir. Hesab edirəm ki, siz tarixi addım atmısınız, çox dəyərli iş görmüsünüz. Ümidvaram ki, bu vəqf
fəaliyyətini gündən-günə genişləndirəcək və Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin daha sürətlə inkişaf etməsi üçün
öz xidmətlərini göstərəcəkdir.
Siz mənə böyük etimad, böyük şərəf göstərmisiniz – əziz dostum, qardaşım, Türkiyənin cümhur başqanı
Süleyman Dəmirəl ilə bərabər məni bu vəqfin başqanı seçmisiniz. Mən həyatımda bir çox yüksək qurumlara,
vəzifələrə seçilmiş bir adamam. Həyatımda belə hadisələri çox görmüşəm. Ancaq əziz dostum Süleyman
Dəmirəl ilə bərabər bu vəqfə başqan seçilməyimi xüsusi qiymətləndirirəm.
Sizin pediatriya sahəsində, çocuqların, uşaqların sağlamlığının qorunması sahəsində fəaliyyətiniz çox
qiymətli, dəyərlidir, dünyada məşhurdur. Hamımız bilirik ki, siz dünyanın nə qədər böyük səhiyyə, pediatriya
təşkilatlarının üzvü, fəxri üzvüsünüz və daim onların işində iştirak edirsiniz. İndi, türk dövlətlərinin,
respublikalarının, cümhuriyyətlərinin pediatriya sahəsində çalışan alimlərinin, həkimlərinin bir araya toplanması
sahəsində gördüyünüz iş də çox yüksək qiymətə layiqdir. Bu ilin sentyabrında, yəni eylül ayında Azərbaycanda
bu tədbiri keçirməyinizi mən bəyənir, alqışlayıram. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanda keçirəcəyiniz bu toplantı
indiyə qədər keçirdiyiniz bütün toplantılardan daha yüksək səviyyədə olacaqdır.
Sizin öz həmvətənlərinizə, türkmənlərə göstərdiyiniz qayğı təbiidir. Çünki onlar sizin həmvətənlərinizdir,
bizim həmvətənlərimizdir. Ancaq eyni zamanda bu, sizin nə qədər böyük insan olduğunuzu göstərir. Mən iki
gəncin burada şərqi söyləməsinə, mahnılarla çıxış etməsinə çox sevindim. Birincinin türkmən dilində çıxışı,
ikincinin müasir, klassik Avropa musiqisini ifa etməsi çox sevindirici haldır.
Mən sizinlə bərabər sevinirəm ki, orada türkmən diyarında məktəblər açmısınız, çocuqları öz dillərində
təhsilə cəlb edirsiniz. Mən bilirəm, bu nədir. Çünki Azərbaycan xalqının da XX əsrin əvvəlində öz dilində
məktəbi yox idi. Ancaq məktəblər açıldı, indi Azərbaycan xalqı tam, başdan-başa təhsil almış millətdir. Ancaq
ürək ağrısı ilə deyirəm ki, dünyanın başqa bölgələrində çoxsaylı, on milyonlarla azərbaycanlılar yaşayır ki, hələ
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öz dilində təhsil almaq imkanına malik deyillər. Gün o gün olar ki, onlar da öz dillərində məktəblər açacaq, öz
dillərində kitablar oxuyacaq, təhsil alacaqlar.
Türkmən dili ilə Azərbaycan dili arasında heç bir fərq yoxdur. Mən 70-ci illərin əvvəllərində türkmənlərlə
Bakıda çox görüşmüşəm. Orada məşhur yazıçı-şair var – Bəndəroğlu, tanıyırsanmı? Bakıya gəlirdi, bir neçə
dəfə görüşmüşdüm. İraqdan gəlmişdi, elə bizim kimi, Azərbaycan dilində danışırdı. Deyirdim ki, sən buradan
getmisən, orda yaşayırsan? Deyirdi, yox, mən türkmənəm. Bu dildə heç bir fərq yoxdur. Ona görə də sən də,
mən də çox böyük sevinc və sövq ilə oxuyuruq ki, "Samovara od salmışam, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə
toz olmasın, elə gəlsin, elə getsin, aramızda söz olmasın".
Çox sağ olun, sevimli xanımınızla, oğlunuzla, bütün ailənizlə birlikdə sizə cansağlığı, uzun ömür,
xoşbəxtlik arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.

275

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏDƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Ankara
6 may 1997-ci il
Hörmətli millət vəkilləri, hörmətli dostlar, qardaşlar, mətbuat nümayəndələri!
Mən sizi, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkillərini ürəkdən salamlayır və Azərbaycan xalqının
sizə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə, Türkiyə Cümhuriyyətinə hörmət və ehtiramını, sevgi və məhəbbətini
çatdırıram.
Türkiyənin Böyük Millət Məclisində xitab etmək üçün mənə verilən bu imkana görə, göstərdiyiniz şərəfə
görə təşəkkür edirəm.
Bildiyiniz kimi, Türkiyənin prezidenti cənab Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə mən ündən Türkiyəyə rəsmi
səfərə gəlmişəm. Dünən, bu gün çox səmərəli, əhəmiyyətli görüşlərimiz, danışıqlarımız olmuşdur. Hesab edirəm
ki, bu görüşlər, danışıqlar nəticəsində və imzalanmış sənədlərlə əlaqədar olaraq Türkiyə-Azərbaycan dostluq və
qardaşlıq əlaqələri yeni bir mərhələyə çatıb, bizim dostluq, qardaşlıq tariximizdə yeni səhifələr açılıbdır.
Dünən biz danışıqlarımız, görüşlərimiz nəticəsində 8 müqavilə imzaladıq. Onların hər birinin
özünəməxsus əhəmiyyəti var. Ancaq eyni zamanda onların içərisində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında iki prezident tərəfindən imzalanan bəyannamə, anlaşma çox tarixi
sənəddir və indiyə qədər olan əlaqələrimizi yeni yüksək səviyyəyə çatdırır, bu əlaqələrə daha geniş, siyasi məna
verir.
Mən bütün bu sənədlərin imzalanmasından çox məmnunam, xüsusən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında müqavilənin imzalanmasından çox razıyam. Sizi əmin etmək
istəyirəm ki, biz, Azərbaycan tərəfi bu müqavilələrin və indiyə qədər imzalanmış bütün müqavilələrin həyata
keçirilməsinə çalışacağıq. İndiyə qədər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanmış bütün müqavilələrin,
sazişlərin, sənədlərin hamısına Azərbaycan dövlətinin sadiqliyini bir daha bəyan edir və əmin edirəm ki, biz
bundan sonra da onların yerinə yetirilməsi üçün səy göstərəcəyik.
Türkiyənin Böyük Millət Məclisi böyük tarixə malik olan parlamentdir. Biz keçmiş zamanlarda da, bu
gün də qardaş türk xalqının hələ 77 il bundan öncə belə bir parlament, Böyük Millət Məclisi yaratmasını həmişə
yüksək qiymətləndirmişik və mən bu gün də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin keçdiyi tarixi yola, Türkiyə
xalqının tarixində və həyatında göstərdiyi xidmətlərə, əldə etdiyi nəticələrə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Türk xalqı Şərq bölgəsində, müsəlman ölkəsində Avropa ilə Asiyanın, Qərblə şərqin bir-birinə qovuşduğu yerdə
hələ XX əsrin əvvəlində demokratik prinsiplərə, qanun-qaydalara, hüquqa, bərabərliyə, azadlığa qovuşan bir
xalqdır. Ona görə də o dövrdə Türkiyədə Böyük Millət Məclisinin yaranması təkcə Türkiyə üçün yox, Türk
dünyası, o cümlədən müsəlman ölkələri, Şərq ölkələri üçün mühüm hadisədir.
Türkiyənin Böyük Millət Məclisi böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün, onun silahdaşlarının,
həmkarlarının səyləri nəticəsində o dövrdə Türkiyədə xalqı daha da irəli aparmaq, mədəniyyətə, demokratiyaya
qovuşdurmaq istəyən mütəfəkkir adamların səyləri nəticəsində yaranmışdır. Ancaq ən böyük xoşbəxtlik ondan
ibarətdir ki, Böyük Millət Məclisi 77 ildir ki, fəaliyyət göstərir, böyük sınaqlardan keçib, tutduğu yolla inamla
gedir və Türkiyənin dünya miqyasında layiqli yer tutması üçün çox böyük işlər görmüş, böyük xidmətlər
göstərmişdir.
Biz keçmiş zamanlarda, Sovet hakimiyyəti çərçivəsində, Sovetlər Birliyi dövlətində yaşadığımız zaman
da mətbuatdan, kitablardan, qəzetlərdən Türkiyənin həyatı ilə daim maraqlanırdıq. Bizim marağımız Türkiyə ilə
Azərbaycanın bir-birinə bağlılığı, qardaşlığı idi. Amma hər dəfə maraqlanarkən Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin fəaliyyəti haqqında dünya mətbuatında verilən məlumatlar bizi heyran edirdi. Ona görə heyran edirdi
ki, Türkiyə qüdrətli dövlət kimi özünə layiq olan parlamentə də malik idi.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, 1995-ci ilin sonunda demokratik
prinsiplər, çoxpartiyalı sistem əsasında ilk parlament seçilib, indi fəaliyyətdədir. Burada, bu salonda Azərbaycan
parlamentinin 17 millət vəkili iştirak edir. Azərbaycanın parlamenti Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
təcrübəsindən indiyə qədər də bəhrələnib və bundan sonra da bəhrələnəcəkdir.
Hesab edirəm ki, Böyük Millət Məclisinin təcrübəsi təkcə Azərbaycan üçün yox, demokratiya,
müstəqillik yolu ilə gedən digər yeni dövlətlər üçün, o cümlədən türkdilli, türk köklü dövlətlər üçün də çox
böyük məktəbdir, mənbədir. Hesab edirəm ki, siz də bu təcrübənizi paylaşmaqda heç vaxt çəkinməyəcək, həm
Azərbaycanın, həm də digər ölkələrin parlamentlərinə əlinizdən gələn yardımı edəcəksiniz.
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Türkiyə Cümhuriyyətinin və Böyük Millət Məclisinin tarixi eynidir. İndi, XX əsr sona çatarkən və biz
XXI əsrə doğru gedərkən Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının və onun keçdiyi tarixi yolun dünya üçün,
xüsusən Türk dünyası, türkdilli dövlətlər üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu daha dərindən dərk edirik. Bu gün
sizin kimi, biz də Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi, böyük Mustafa Kamal Atatürkün Türkiyə Cümhuriyyətinin
yaranmasında və bu Cümhuriyyətin ayağa durmasında, inkişaf etməsində, Türkiyəni qüdrətli dövlət etməsində,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bu qədər yüksək səviyyədə olmasında xidmətlərini xüsusi qeyd edirik. Dünən
səhər mən Mustafa Kamal Atatürkün qəbrinin ziyarəti zamanı etdiyim kimi, bu gün də deyirəm ki, onun ruhu,
xatirəsi qarşısında baş əyirəm.
Türkiyə Azərbaycanın yaxın dostudur, qardaşıdır, bizim üçün ən yaxın ölkədir. Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında, türk xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında əlaqələrin qədim və çox zəngin tarixi var. Biz əsrlərdənəsrlərə keçərək bir yerdə yaşamış, ölkəmizi, millətimizi, dinimizi, dilimizi, milli ənənələrimizi qorumuşuq,
saxlamışıq və bu gün də bir yerdəyik. Azərbaycan xalqı Türkiyə ilə dostluğunu böyük səadət hesab edir.
Türkiyə ilə indiyə qədər olan əlaqələrin daha yüksəklərə qalxmasına çalışırıq.
Tarixi köklərimiz sizin üçün də, bizim üçün də əzizdir. Bizim üçün Yunis İmrə də, Dədə Qorqud da,
Manas da, Füzuli də, Nizami də əzizdir. XX əsrdə yazıb-yaratmış şəxsiyyətlər də, o cümlədən Tofiq Fikrət də,
Rəşad Nuri də və Azərbaycan xalqının XX əsrdə yetirdiyi böyük yazıçılar, şairlər, bəstəkarlar, alimlər də
əzizdir. Məhz bunlar – xalqlarımızın qabaqcıl, mütəfəkkir adamları bizi həmişə bir-birimizlə bağlayıb, birbirimizlə birləşdiriblər.
XX əsrdə həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın həyatında çox ciddi proseslər, dəyişikliklər gedibdir.
Türkiyədə imperatorluq dağılmış, Türkiyə ağır vəziyyətə düşmüşdü. Ancaq, yenə də qeyd edirəm, dağılmış
Türkiyə imperatorluğunun yerində məhz Mustafa Kamal Atatürkün müdrikliyi ilə Türkiyə Cümhuriyyəti
yarandı.
XIX əsrin əvvəlində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldən getdi. XX əsrin əvvəlində – 1918-ci ildə
Azərbaycanda ilk Demokratik Respublika yarandı, ancaq o az yaşadı, sonra Sovet hakimiyyəti qurulması ilə
əlaqədar bu cümhuriyyət süquta yetdi. Bu illərdə – Birinci dünya müharibəsi zamanı və ondan sonrakı dövrdə
Türkiyənin həyatında həm çox böyük, ağır, çətin proseslər, həm də döyüşlər gedibdir. Qafqazda da,
Azərbaycanda da döyüşlər gedibdir.
Azərbaycan 1918-1920-ci illərdə böyük təhlükələr altında olubdur. Cürbəcür istiqamətlərdən olan
təzyiqlər, Bakı neftini ələ keçirmək cəhdləri Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vurubdur. O illərdə – 19181920-ci illərdə Azərbaycana ən ağır zərbələr, yaralar Bakıda, Gəncədə, Qarabağda, Naxçıvanda, ölkənin başqa
yerlərində ermənilərin törətdikləri qırğınlarla əlaqədar olubdur. O illərdə Türkiyə bizimlə, Azərbaycanla
olubdur. Türkiyənin rəşadətli oğulları, Türkiyənin Qafqaz Ordusu Azərbaycana gəlib və bir çox yerlərdə
xalqımızı ermənilərin törətdiyi qırğından xilas edibdir. Biz bunları heç vaxt unutmamışıq və unutmayacağıq.
Sonra isə biz 70 il bir-birimizdən aralı düşmüşük. Ancaq bu dövrdə Türkiyə bir cümhuriyyət, müstəqil
dövlət kimi inkişaf edib, Azərbaycan isə müstəqilliyini itirib, Sovetlər Birliyinin tərkibində olubdur. Bizi çox
şeylərdən məhrum etməyə çalışıblar. Ancaq heç bir şey mümkün olmayıbdır. Yəni bizim kökümüzdən gələn
milli mənəviyyatımız, dəyərlərimiz yaşayıbdır. Bu gün bunu böyük iftixar hissi ilə deyirəm, çünki mən burada
müstəqil Azərbaycanı təmsil edirəm – XIX əsrdə də, XX əsrdə də nə qədər ağır çətinliklər olubsa da, biz ana
dilimizi, doğma dilimizi də, İslam dinimizi də, milli ənənələrimizi, dəyərlərimizi də yaşatmışıq. Eyni zamanda
bu illərdə xalqımız yüksək təhsil alıb, mədəniyyətə qovuşubdur. İndi Azərbaycan xalqı yüksək mədəniyyətə,
elmə, biliyə malik olan xalqdır və milli-mənəvi dəyərlərimizin ümumbəşəri, ümumdünya dəyərləri ilə
birləşməsi, sintezi xalqımızın simasını təşkil edir. Ona görə də indi Azərbaycan milli, eyni zamanda dünyəvi,
sivilizasiyalı ölkədir.
Biz bu illəri yaşamışıq, keçmişik. İtkilər vermişik, zərbələrə məruz qalmışıq. Lakin hamısına dözmüşük.
Amma ən böyük xoşbəxtlik ondan ibarətdir ki, nəhayət, Azərbaycan milli azadlığına, dövlət müstəqilliyinə nail
olubdur və dövlət müstəqilliyini də möhkəmləndirib, gücləndiribdir. İndi Azərbaycan Dünya Birliyinə daxildir,
beynəlxalq təşkilatların hamısının üzvüdür, Dünya Birliyinin bərabərhüquqlu dövlətidir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi xalqımızın tarixi nailiyyətidir, biz bununla fəxr edirik və dövlət müstəqilliyini göz bəbəyi kimi
qoruyub saxlayacağıq. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər təzyiqlər olsa da biz dövlət müstəqilliyimizi heç vaxt
əlimizdən verməyəcəyik. Sizin qarşınızda məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən çox çətin proseslərlə rastlaşıbdır. Bildiyiniz kimi, 1988-ci
ildə, Azərbaycanın hələ Sovetlər Birliyinin tərkibində olarkən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüz başlanmışdır. Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək cəhdi ancaq təkcə
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Azərbaycana qarşı olan təcavüz deyildir. Ermənilərin xülyası "Böyük Ermənistan" xülyasıdır. Bu xülya sizə
məlumdur, bunu yaxşı bilirsiniz.
Siz bilirsiniz ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra Sovetlər Birliyi gücləndi və Türkiyənin torpaqlarına
iddialar başlandı. Bir tərəfdən Sovetlər Birliyi Türkiyənin şərqində olan vilayətlərin Ermənistana mənsub
olduğunu bəyan etdi, belə yazılar getdi, belə iddialar başlandı. İkinci tərəfdən Türkiyənin digər hissəsinin
Gürcüstana mənsub olması haqqında bəyanatlar, yazılar verildi. Belə proseslər, bu cür iddialar başlandı.
İndi bu fürsətdən istifadə edərək onu da demək istəyirəm ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra
Türkiyənin başında duran adamlar böyük Atatürkün vəsiyyətlərinə sadiq olaraq çox düzgün xarici siyasət
apardılar və o çətin dövrdə, Türkiyənin torpaqlarına qızğın iddialar qalxdığı bir dövrdə Türkiyənin başçıları
xalqı, dövləti, ölkənin bütövlüyünü qoruyub saxlaya bildilər.
Yəni demək istəyirəm ki, 1988-ci ildə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətini ələ keçirmək üçün
Ermənistanın başladığı təcavüz təsadüfi bir şey deyildi. Yenə də deyirəm, bu, "Böyük Ermənistan" xülyasıdır.
Onlar bu iddialarla yaşayıblar və bu gün də yaşayırlar. Əgər indi Azərbaycana təcavüz ediblərsə, sabah başqa bir
yerə təcavüz edə bilərlər. Çünki onlar bu hisslərdən çəkinməyiblər. Ancaq mən Azərbaycanda gedən proseslər
haqqında demək istəyirəm. Müstəqilliyimizi əldə edəndə biz belə bir təcavüz altında idik və Dağlıq Qarabağ,
demək olar, Azərbaycanın hakimiyyətindən çıxmışdı. Bundan sonra Azərbaycanda gedən bəzi proseslər, bəzi
obyektiv və subyektiv səbəblər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri torpaqlarımızın digər bir hissəsini də
işğal etməyə nail oldular. İndi Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
Bu torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı, sizin qardaş-bacılarınız didərgin düşüb, qaçqın
vəziyyətindədir, əksəriyyəti çadırlarda yaşayırlar. Sizin nümayəndələriniz Azərbaycanı ziyarət edərkən hətta
Bakı şəhərində cürbəcür yerlərdə o qaçqınları görəndə, bəziləri isə çadır düşərgələrinə, şəhərciklərinə gedib
onların çətin vəziyyətini görəndə qəlbləri ilə hiss ediblər ki, xalqımız nə qədər ağır vəziyyətdə yaşayır.
Beləliklə, biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndə çox şad olduq. Ancaq eyni zamanda nə qədər böyük bəla
ilə rastlaşdıq. Bildiyiniz kimi, üç il bundan öncə, 1994-cü ilin mayın 12-də – bir həftədən sonra üç ili tamam
olacaq – Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşin dayandırılması haqqında saziş əldə edilibdir. Üç ildir ki,
atəş yoxdur. Bu, böyük nailiyyətdir – qan tökülmür, şəhidlər vermirik, insanlarımız müəyyən qədər
rahatlaşıbdır. Ancaq verdiyimiz şəhidlərin qəm-qüssəsi, insanların həm vücudunda, bədənində, həm də qəlbində
olan yaralar bizi daim incidir.
Atəşkəsin üç ildir davam etməsi müsbət bir hal olmaqla bərabər, eyni zamanda böyük sülh əldə olunması,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulması və Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad
edilməsi, didərgin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının öz yerinə-yurduna qayıtması qarşımızda duran əsas
vəzifədir. Bilirsiniz ki, biz bu məsələ ilə məşğul oluruq. Böyük məmnuniyyət hissi ilə sizə demək istəyirəm ki,
Azərbaycana qarşı Ermənistanın təcavüzü başlayandan indiyə qədər Türkiyə, onun xalqı, Türkiyə dövləti,
Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycanın yanındadırlar, Azərbaycanla bir yerdədirlər. Siz bizim dərdimizə həmişə
şəriksiniz və bu məsələnin həllində Türkiyənin dəstəyini, əməli qayğısını daim hiss etmişik və hiss edirik.
Son üç ildə aparılan danışıqlarda, – bildiyiniz kimi, bu danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsilə
gedir, – Türkiyə Minsk qrupunun üzvü kimi çox fəal iştirak edir, çox təşəbbüslər irəli sürür. Bu məsələ dünən də
çox ətraflı müzakirə olunub və Türkiyə prezidenti, ölkənin digər rəhbərləri bildirdilər ki, onlar ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə son qoyulması üçün və Azərbaycanı bu bəladan xilas etmək üçün bundan sonra da
yeni addımlar atacaq, yeni təşəbbüslər irəli sürəcəklər.
İndi Minsk qrupunun üç həmsədri var: Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Keçən ilin dekabr
ayında Lissabonda ATƏT-in Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması üçün ilk dəfə ayrıca bir sənəd – Lissabon bəyanatı qəbul edildi. Həmin bəyanatda bu münaqişənin sülh
yolu ilə həll olunmasının prinsipləri öz əksini tapdı. Bu, üç əsas bənddən ibarətdir. Birincisi, Ermənistanın və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, çünki Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenə də
tanımaq istəmirdi; Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə statusu,
muxtariyyət hüququ verilməsi; üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinə, yəni erməni və azərbaycanlı
əhalisinin hamısına təhlükəsizlik üçün təminat verilməsi.
Bu sənəd ATƏT-in 54 üzvündən 53-nün dövlət başçıları tərəfindən dəstəkləndi və qəbul olundu. Yalnız
Ermənistan buna etiraz etdi. Beləliklə, biz tarixi bir sənəd əldə etmişik. İndi vəzifəmiz bu prinsiplər əsasında,
Lissabon prinsipləri əsasında sülh danışıqlarını gücləndirmək, sürətləndirmək və 1997-ci ildə bu münaqişəyə
son qoymaqdır.
Lissabon görüşündən sonra Minsk qrupunun həmsədrləri dəyişildi. Əvvəl həmsədrlər Rusiya ilə
Finlandiya idisə, Lissabon Zirvə görüşündən sonra üç həmsədr oldu: Rusiya, Fransa və Amerika. Hesab edirəm
ki, üç böyük dövlət bu məsələnin həlli üçün Minsk qrupunda həmsədrlik vəzifəsini öz üzərlərinə götürübsə, öz
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üzərlərinə böyük məsuliyyət götürübsə, gərək bu məsuliyyəti də yerinə yetirsin. Biz hər halda belə danışıqlar
aparmışıq, öz fikrimizi onlara bildirmişik və onlardan, bu üç dövlətdən çox böyük hərəkət gözləyirik.
Şübhəsiz ki, bu məsələnin həll olunmasında Türkiyənin böyük rolu yenə də var və bu gün də, sabah da
olacaqdır. Biz bu məsələnin həll edilməsində Türkiyənin indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da fəal iştirak
etməsini istəyirik.
Beləliklə, Azərbaycan altı ildir dövlət müstəqilliyi şəraitində yaşayır və belə bir böyük xarici təcavüz
nəticəsində ölkəmiz çətin vəziyyətə düşmüşdür. Bilirsiniz ki, o illərdə Azərbaycanın daxili vəziyyəti də sabit
olmayıbdır. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan-Azərbaycan savaşı, döyüşü zamanı Azərbaycanda cürbəcür
qanunsuz silahlı dəstələr meydana çıxmışdı. Hətta bəzi dövlət adamları, dövlət başçıları olan adamlar dövlət
qurumlarında olan silahlı adamlarla yanaşı, özlərinə məxsus silahlı dəstələr düzəltmişdilər. Şübhəsiz ki, bu
silahlı dəstələr bir tərəfdən qanunu pozur, cinayət edir, digər tərəfdən də hər bir silahlı dəstənin başçısı həmin
silahlı dəstəyə güvənərək hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı.
Siz bilirsiniz ki, 1992-ci ildə belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişdi, yeni bir qüvvə – Xalq
Cəbhəsinin nümayəndələri hakimiyyətə gəldilər. Onlar bir il hakimiyyətdə oldular və 1993-cü ilin iyun ayında
Azərbaycanda dövlət böhranı əmələ gəldi. Başqa silahlı dəstələr bu hakimiyyəti devirməyə çalışdılar. Onlar
böyük güc topladılar, ermənilərlə müharibə getdiyi zaman cəbhədən silahları, tankları, topları çıxarıb bir
hissəsini Gəncə şəhərinə topladılar ki, Bakıya hücum etsinlər. Başqa bir hissəsini isə oradan çıxarıb Bakıya
gətirdilər ki, özlərini müdafiə etsinlər. Beləliklə, ermənilər bu vəziyyətdən istifadə edib Azərbaycanın bir neçə
bölgəsini də işğal etməyə nail oldular. Görün, 1993-cü ildə Azərbaycana nə qədər zərbələr vuruldu. Bir tərəfdən,
Azərbaycanın bir neçə başqa bölgəsi də işğal olundu, digər tərəfdən, daxildə ixtilaflar da artdı və Azərbaycanda
vətəndaş müharibəsi başlandı. Azərbaycan artıq parçalanırdı.
Bildiyiniz kimi, 1993-cü ilin iyun ayında belə bir ağır vəziyyətdə xalqın tələbi ilə mən Naxçıvandan
Bakıya gəlməli oldum və 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan parlamentinin sədri vəzifəsini öz üzərimə
götürdüm. Mən sizə müəyyən mənada hesabat verirəm. Çünki Siz Türkiyənin Böyük Millət Məclisisiniz,
bizimlə dost ölkənin Millət Məclisisiniz. Mən öz parlamentimiz qarşısında hesabat verirəm. 1993-cü il iyunun
15-də mən parlamentin sədri vəzifəsini öz üzərimə götürdüm. Ancaq bundan üç gün sonra Azərbaycanın o
vaxtkı prezidenti Əbülfəz Elçibəy öz vəzifəsini gizli olaraq tərk etdi və Bakıdan qaçdı. O, indiyədək Bakıya
dönməyibdir.
İndi təsəvvür edin, mən Azərbaycanda tək qaldım – respublika prezidenti yox idi, baş nazir yox idi. Buna
görə də mən həm parlamentin sədri, həm də, sizin sözlə desək, prezidentin vəkili kimi, onun səlahiyyətlərini
həyata keçirən şəxs kimi fəaliyyət göstərməli oldum. Lakin vəziyyət normal deyildi. Cənub tərəfdə, İranla
sərhəd yaxınlığında böyük bir silahlı dəstə bir "Talış Cümhuriyyəti" düzəltdi.
Mənim sözlərimi anlayırsınızmı? Mən sizin ləhcədə də danışa bilərəm. Ancaq qəsdən danışmıram ki, siz
də bizim ləhcəni öyrənəsiniz.
Orada bir "Talış Cümhuriyyəti" düzəltdilər, Azərbaycanın böyük bir bölgəsini ələ keçirdilər. Vaxtilə
Əbülfəz Elçibəy tərəfindən Dağlıq Qarabağda prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilmiş Surət
Hüseynova ən yüksək hərbi vəzifə verilmişdi, guya o, müharibə aparacaq və ermənilərin qarşısını alacaqdı.
Halbuki onun bu sahədə heç bir hərbi hazırlığı yox idi. Keçmişdə yun fabrikinin direktoru işləmiş, cəmi 35
yaşında olan, eyni zamanda çox mafioz, cinayətkar işlərlə məşğul olan bir adamı gətirib belə yüksək vəzifəyə
qoymuşdular. Bax, belə bir adam həm prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi, həm də baş nazirin müavini idi. O
da fikirləşirdi ki, cavan bir adamam, əlimdə də vəzifəm var, bir addım qalır ki, gedib prezident olum. Ona görə
də o, silahları toplayıb Bakıya hücum etməyə başladı.
Mən Bakıya gələrkən onlar Gəncədə öz qüvvələrini toplamışdılar və "Talış Muğan Respublikası"
yaratmış adamlar da onlarla bir ittifaqda idilər. Siz bilirsiniz ki, o vaxt yaramaz bir adamı – Rəhim Qazıyev adlı
bir şəxsi, keçmişdə Xalq Cəbhəsinin guya liderlərindən biri olan adamı da gətirib müdafiə naziri qoymuşdular.
O da ki bir tərəfdən başqa bir ölkənin kəşfiyyatına, xarici kəşfiyyata xidmət edən bir adam idi, eyni zamanda
çox bacarıqsız və işi bilməyən adam idi, yəni nə hərbdə olmuşdu, nə də savadı vardı, haradasa müəllim işləyib,
özü də kiçik müəllim olmuşdu.
Əziz dostlar, o vaxtlar belə bir vəziyyət yaranmışdı. Mən tək qalmışdım. O vaxt Gəncədən hücumlar yenə
də davam edirdi. Belə bir şəraitdə Azərbaycanı böhrandan çıxarmaq lazım idi. Vaxtınızı almaq istəmirəm, bu
barədə çox danışmaq olar. Biz Azərbaycanı böhrandan çıxardıq. Amma o vaxt mən məcbur olub, həmin Surət
Hüseynovu gətirib Azərbaycana baş nazir təyin etdim. Çünki başqa yol yox idi.
Onun əlində çox böyük hərbi hissələr vardı. Mən o vaxt onu baş nazir ona görə təyin etdim ki, bəlkə
tərbiyə edim. Ayını meşədən tutub gətirərək ona çox şey öyrətmək olur, – o, hətta bəzən rəqs də edir. Ancaq
belə adamları tərbiyə etmək mümkün deyildir. Onun qafası o qədər dar idi ki, biz istədiyimiz işləri görə
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bilməzdi. Nəhayət, 1994-cü ilin oktyabr ayında o, məni də devirmək üçün yeni bir hərbə başladı. Siz onu
bilirsiniz. Bəli, onun əlində silahlar vardı. Amma yenə də deyirəm, mənim əlimdə silah yox idi. Çünki o, baş
nazir olduğuna görə silahlar onun əlində idi.
Ancaq xalq mənimlə idi. Odur ki, mən televiziya ilə xalqa müraciət etdim və iki saatın içərisində, gecə
saat 11-i keçən vaxt Bakı sakinlərindən yarım milyon adam Prezident sarayının önündəki meydana toplaşdı,
bütün sarayı mühasirəyə aldılar və məni müdafiə etdilər. Dövlət çevrilişi etmək istəyənlər bunu görüb qaçdılar.
İkinci gün Azərbaycanın Azadlıq meydanına, – bu meydan sizə məlumdur, – bir milyondan artıq adam toplaşdı.
Xalq məni dəstəklədi və müdafiə etdi. Dövlət çevrilişi etmək istəyən həmin adamlar qaçıb Rusiyada gizləndilər.
O gündən iki ildən çox vaxt keçir və biz onları Rusiyada bir-bir tapıb gətirdik. Nəhayət, bir ay bundan əvvəl
həmin Surət Hüseynovu Rusiya vilayətlərindən birində yaxalayıb gətirdik. İndi o, Bakıda həbsxanadadır. 1993cü ildə bu tədbiri yapan və Azərbaycanda böhran yaradan Rəhim Qazıyev də qaçıb Moskvada gizlənmişdi. Biz
onu da orada yaxalayıb gətirdik. Məhkəmə ona cəza verib və o, indi həbsxanadadır.
"Talış Respublikası" yaradan Əlikram Hümbətov adlı bir adam var idi. Xarici kəşfiyyat orqanları onu
həbsxanadan qaçırıb apararaq başqa yerdə gizlətmişdilər. Biz onu da tapıb gətirdik.
Beləliklə, biz bunların qarşısını aldıq. Ancaq, əziz qardaşlar, siz bilin ki, Azərbaycanda bu xəstəlik, –
buna ruslar "zaraza" deyirlər, – bu xəstəlik o qədər dərin kök atmışdı ki, silahı olan adamlar hesab edirdilər ki,
bu silahın gücü ilə gəlib hakimiyyəti ələ keçirəcəklər. 1994-cü ilin oktyabr ayından sonra 1995-ci ilin mart
ayında Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı polis dəstəsi var idi, – o, hakimiyyətin tabeliyindən çıxmışdı və
o da hakimiyyət iddiası edirdi. O dəstənin başçısı daxili işlər nazirinin müavini olmasına baxmayaraq,
hakimiyyətə tabe olmurdu. Ətrafında silahlı və çox təcrübəli xeyli döyüşçü vardı. Yenə bir problem yarandı.
Mənə ultimatum göndərdilər ki, Heydər Əliyev istefa verməlidir, yoxsa biz onu öldürəcəyik. Dedim ki, mən
belə şeyləri çox görmüşəm və qorxmuram. Mən onlarla çox danışıqlar apardım, onları yola gətirmək istədim.
Amma yola gəlmədilər.
Təəssüf ki, o vaxt bizim Azərbaycanda olan bir çox siyasi partiyalar da gizli olaraq onlarla əlaqəyə
girdilər. Bizim dərdimiz budur. Bizim dərdimiz tək Ermənistanın təcavüzü deyildir, dərdimiz içimizdə olan
dərddir. Onlar ümidli idilər ki, həmin bu polkovnik gəlib Heydər Əliyevi məhv edəcək, yıxacaqdır, sonra da
onlar gəlib hərəsi öz payını götürəcəkdir. Kimə nə çatacaq, onu Allah bilir. Mən çox çalışdım ki, onları bir yola
gətirim, amma mümkün olmadı.
1995-ci ilin mart ayında mən Kopenhagendə beynəlxalq təşkilatın bir tədbirində iştirak edirdim. Onlar
plan qurmuşdular ki, mən Bakıya dönərkən məni hava limanında öldürəcəklər və hakimiyyəti ələ alacaqlar. Mən
bu gün bu həqiqəti deməliyəm ki, mənim əziz dostum Süleyman Dəmirəl Kopenhagendə son görüşdə mənə
bildirdi ki, belə bir təhlükə gözlənilir. Çox sağ olsun. Mən Bakıya nəzərdə tutulmuş vaxtdan öncə gəldim. Buna
görə də onlar bu planı həyata keçirə bilmədilər. Amma onlar o vaxt Azərbaycanın bir neçə bölgəsində,
Gürcüstanla və Ermənistanla həmsərhəd olan bölgələrimizdə artıq hakimiyyəti ələ keçirmişdilər. Beş-altı gün
mən onlarla danışdım, onları yola gətirmək istədim, anlatdım ki, siz qan tökməyin, heç bir şey edə
bilməyəcəksiniz və mən Azərbaycanın prezidenti kimi Azərbaycanın müstəqilliyini qorumağa qadirəm.
Əgər hansı bir namərd gülləsi məni məhv etsə də, mən Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda qurban
getməyə, şəhid olmağa hazıram.
Təəssüflər olsun ki, onlar martın 17-də gecə Prezident sarayına, televiziya mərkəzinə, Müdafiə
Nazirliyinə və Daxili İşlər Nazirliyinə hücum etdilər. Gecə döyüşlər getdi. Nəhayət, biz bunların qarşısını ala
bildik və onlar məhv edildilər. Mən sizinlə açıq danışıram, siz mənim qardaşlarımsınız və mən öz doğma
ölkəmə gəlmişəm. Əfsuslar olsun ki, bu ikinci çevriliş cəhdinin hazırlanmasında bir neçə siyasi partiyanın
üzvləri iştirak edirdilər. Çox qəribə olanı budur ki, bir-birinə zidd olanlar, məsələn, vaxtilə Azərbaycanda qısa
bir müddət prezident olub və 1992-ci ildə Moskvaya qaçan, indiyə qədər Moskvanın himayəsi altında gizlənən
Mütəllibov o tərəfdən, sizə məlum olan və qaçıb Naxçıvanın Kələki kəndində gizlənən Əbülfəz Elçibəy başqa
bir tərəfdən, Azərbaycan Müsavat Partiyasının nümayəndəsi, bizim keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Qasımov və
bir çox başqaları gördülər ki, bunlar böyük gücə malikdirlər və belə hesab etdilər ki, onlar doğrudan da gəlib
bizi yıxa biləcəklər, onlara razılıq verdilər ki, əgər siz hakimiyyəti əldə etsəniz, onda Dövlət Şurası
yaranacaqdır. Təsəvvür edin ki, bu onun əlinin altında da Moskvada olan Mütəllibov, Kələkidə dağda oturan
Əbülfəz Elçibəy və başqa partiyaların nümayəndələri olacaqdılar. Allah eləməsin ki, sizin ölkəniz də gəlib o
günə düşsün.
Bilirsinizmi, təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, həmin bu çevriliş cəhdinin hazırlanmasında bir neçə
Türkiyə vətəndaşları da iştirak etmişlər. Mən bunu əvvəllər heç kəsə deməmişdim və vaxtilə gəzlədirdim, çünki
hesab edirdim ki, biz bu hadisələrin öhdəsindən gəldik. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə heç bir şey ləkə
gətirməməlidir. Ancaq həmin o çevriliş cəhdini hazırlayanlardan birini – Fərman Dəmirqol adında bir şəxsi
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sonra biz buraxdıq və o, gizli olaraq buraya, Türkiyəyə gəldi. Bizə dedilər ki, o, burada dinc yaşayacaq. Mən də
dedim ki, onda biz də bunu daha açmayacağıq. Amma sizin televiziyada, qəzetlərdə xəbərlər verdilər ki, bəs bu
adam haradan çıxıb. Kimdir bu adam? Vaxtilə, yəni Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə gəlib, burada sizdə
bir TİKA təşkilatı var, – o təşkilatın orada nümayəndəsi kimi maaş alıb. Eyni zamanda onu gətirib Azərbaycan
parlamentində müşavir qoyublar, eyni zamanda ona Azərbaycan Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsi
veriblər. Amma nə müşavirlik edib, nə TİKA-nın işi ilə məşğul olub, nə də müəllimlik edib, – gedib o
cinayətkarlara qoşulub və onlarla birlikdə bu çevriliş cəhdini hazırlayıbdır. Buna da söz veriblər ki, sən də
Dövlət Şurasının üzvü olacaqsan və burada da bir vəzifə alacaqsan.
Başqa bir Türkiyə vətəndaşı – Kənan Gürel də bu işdə iştirak etmişdir. Təəssüf ki, onlar Türkiyənin bəzi
şəxsləri ilə əlaqədə olmuş və çevriliş cəhdində axıra qədər iştirak etmişdilər. Biz bunları hiss etmişdik, amma
məsələ açılandan sonra bildik.
Ancaq bunlar hamısı geridə qalmalıdır. Biz bunlardan da ötüb keçdik. O çevriliş cəhdlərini törədən
adamların bəziləri qaçdılar, yenə də Moskvada, Qərbdə, başqa ölkələrdə gizləndilər. Onların bir hissəsi
Türkiyədə gizlənir və mən hüquq orqanlarından rica etmişdim ki, onları tapıb Azərbaycana təslim etsinlər.
Təəssüf ki, bunu indiyə qədər etməyiblər. Onlar qaçdılar, yenə də Rusiyada gizləndilər. Ancaq ondan sonra da
bir neçə qəsdlər oldu, biz bunların da qarşısını aldıq.
Sizin vaxtınızı alıram, üzr istəyirəm. Mən bunları sizə deyirəm, çünki siz bizim həyatımızda olan hər bir
şeyi olduğu kimi bilməlisiniz. Bunları ona görə deyirəm ki, siz biləsiniz, bizim müstəqilliyimizin yolu nə qədər
ağır, çətin, nə qədər keşməkeşli olubdur.
İndi mən sizə hesabat verirəm ki, bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın daxilində əmin-amanlıq
tamamilə təmin edilibdir. Daxili ictimai-siyasi vəziyyət tam sabitdir. Şübhəsiz ki, gizlənmiş, Rusiyada və başqa
ölkələrdə yerləşən ayrı-ayrı terrorçu qruplar yenə də var, onlardan hələ də tamamilə can qurtarmamışıq.
Təsadüfən yenə bir hadisə ola bilər. Ancaq biz əmin-amanlıq, qanun-qayda yaratmışıq. Hərə öz işini bilir,
qanunun vacibliyini, aliliyini təmin etmişik.
İndi insanlar rahat yaşayırlar. Belə bir şəraitdə biz Azərbaycanın daxili işləri ilə məşğul olmağa imkan
tapırıq. Bilirsiniz ki, 1995-ci ilin sonunda biz ilk dəfə demokratik prinsiplər və çoxpartiyalı sistem əsasında
müstəqil Azərbaycanın demokratik parlamentini seçdik. 1995-ci ilin qasım ayında biz Azərbaycanın ilk
demokratik konstitusiyasını, Ana Yasasını qəbul etdik. Bizim bu konstitusiyamız Azərbaycanda hüquqi
demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq prinsiplərini özündə əks etdirən bir konstitusiyadır. Bu konstitusiya ilə
Azərbaycanda bütün insan azadlıqları təmin olunubdur. Söz, mətbuat, fikir azadlığı, fikir müxtəlifliyi, vicdan
azadlığı, din azadlığı, bütün insanların hüquq bərabərliyi hamısı təmin olunubdur.
Çoxpartiyalı sistem təmin olunub və hər bir normal partiyanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinə şərait
yaranıbdır.
Azərbaycanda 30-dan artıq partiya qeydiyyatdan keçibdir, fəaliyyət göstərir, 600-dək qəzet var, bunlardan
cəmi bir neçəsi Azərbaycanın dövlət qəzetidir. Qalanları ayrı-ayrı təşkilatların qəzetləridir və əksəriyyəti də
müxalifət mövqeyində olan qəzetlərdir.
Beləliklə, biz Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət quruculuğu prosesini hüquqi nöqteyi-nəzərdən,
Ana Yasa, qanunlarımız vasitəsilə təmin etmişik və bunu inkişaf etdiririk.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Bunlar 1995-ci ilin ikinci yarısında, 1996-cı ildə və indi,
1997-ci ilin əvvəlində öz müsbət nəticələrini veribdir. İslahatlar nədən ibarətdir? Azərbaycanın iqtisadiyyatı
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Sahibkarlıq geniş inkişaf tapıbdır. Özəlləşdirmə proqramı qəbul olunub,
həyata keçirilir, bütün mülkiyyət özəlləşdirilir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın torpaqları dövlətin əlində,
kolxozlarda, sovxozlarda idi. Biz torpaq islahatı haqqında çox ciddi və cəsarətli qanun qəbul etdik. Bu qanun
əsasında Azərbaycanın torpaqları əsasən şəxsi mülkiyyətə verilir.
Sizə onu da bildirmək istəyirəm ki, keçmişdə Sovet İttifaqına mənsub olub indi müstəqil dövlət olan
ölkələrin heç birində belə mütərəqqi və cəsarətli qanun qəbul edilməyibdir. Biz bu qanunu üç il müddətində
yerinə yetirəcəyik, bütün torpaqlar şəxsi mülkiyyətə keçəcəkdir. Ancaq bu qanunun artıq həyata keçirilməsinin
bir neçə qisimləri öz nəticəsini veribdir. Məsələn, biz heyvandarlığı tamamilə özəlləşdirmişik. Bunu
özəlləşdirəndən sonra Azərbaycanda ət, süd, yağ problemimiz yoxdur.
Mən sizə bir şeyi demək istəyirəm, – bəlkə bu, sizin üçün maraqlıdır. Sovetlər İttifaqı zamanı Azərbaycan
Respublikası özünü ət və südlə təmin edə bilmirdi. Biz pambıq istehsal edib Rusiyaya verirdik, Rusiya isə bizə
ət göndərirdi. Amma əti vaxtında göndərmirdi, ona görə də əhalimizi ət ilə istənilən qədər təmin edə bilmirdik.
Çörəklə də təmin edə bilmirdik, çünki biz pambıq istehsal edirdik, buğdanı isə Rusiyadan alırdıq. İndi islahatları
keçirdikdən, ticarəti sərbəstləşdirdikdən, heyvandarlığı özəlləşdirdikdən sonra problem yoxdur. Bütün mal-qara
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şəxsi mülkiyyətdir. Çörək istehsalı şəxsi mülkiyyətdədir, dövlət çörəklə məşğul olmur. Bu problemlərin
hamısını aradan qaldırmışıq.
Beləliklə, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar sürətlə gedir və bir-iki il içərisində Azərbaycanın
iqtisadiyyatında ciddi dəyişikliklər baş verəcəkdir. Ancaq sizə demək istəyirəm ki, 1996-cı il son altı-yeddi il
içərisində müəyyən qədər dönüş ili olubdur. Yəni, müsbət meyllər ili olubdur. Əvvəlki illərdə bizdə istehsal,
xüsusən sənayedə və kənd təsərrüfatında hər il 10-15 faiz aşağı düşürdü. 1996-cı ildə sənaye istehsalında 6 faiz
aşağı düşdük, amma 1995-ci ildə 24 faiz aşağı düşmüşdük. 1997-ci ilin birinci rübündə biz bu geriləməni
dayandırdıq, əksinə, istehsal bir qədər inkişafa başladı. Keçən il kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 3 faiz
artıbdır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələri, mal mübadiləsi son iki ildə 3 dəfə artıbdır. Düzdür,
mütləq rəqəmlər o qədər də böyük deyil, – gərək bizim əlaqələrimiz daha da geniş olsun, nəticələri daha da çox
olsun, – və bu ticarət əlaqələrində Türkiyədən Azərbaycana mal gətirilməsi daha çoxdur, nəinki Azərbaycandan
Türkiyəyə göndərilməsi. Bu da təbiidir, biz buna etiraz etmirik. Ancaq bunun həcmi artmalıdır və biz bunu
artırmağa çalışırıq, bundan sonra da çalışacağıq.
Bilirsiniz ki, biz Azərbaycana xarici sərmayə gətirməyə çox səy göstəririk. 1994-cü ilin oktyabrında biz
ilk böyük neft müqaviləsi imzaladıq, dünyada ona "Əsrin müqaviləsi" adı verildi. Bu müqavilə əsasında
dünyanın 11 böyük neft şirkəti 30 il müddətində Azərbaycanda müştərək neft çıxarmaqla məşğul olacaqdır.
Müqavilə əsasında çıxarılacaq neftin dünya bazarına nəqli məsələsi, o cümlədən neft kəməri məsələsi meydana
çıxıbdır. İndi deyə bilərəm ki, müqavilə işləyir, bir neçə quyu qazılıb və bu ilin avqust və ya sentyabrında neft
alacağıq.
Ondan sonra biz bir neçə müqavilə də imzalamışıq. Böyük məmnuniyyət hissi ilə demək istəyirəm ki, bu
müqavilələrdə Türkiyə də iştirak edir. Birinci müqavilədə Türkiyə Cümhuriyyəti, "Türk petrolları" şirkəti çox az
faizlə iştirak edirdi. Onun payı 1,25 faiz idi. Ancaq müqavilə imzalandıqdan sonra Türkiyənin dövlət, hökumət
başçıları mənə müraciət etdikdə, Azərbaycan öz hissəsindən 5 faiz Türkiyəyə verdi və Türkiyənin payı 6,25 faiz
oldu. Sonra biz yeni müqavilə – Xəzər dənizində "Şahdəniz" neft yatağı haqqında müqavilə imzaladıq. O da bir
neçə dünya şirkətləri ilə imzalanıbdır. Bu müqavilədə "Türk petrolları" şirkətinin payı 9 faizdir.
Biz bundan sonra da yeni müqavilələr imzalayacağıq və Türkiyə bunların hamısında iştirak edəcəkdir.
İndiyə qədər beş müqavilə imzalanıbdır.
Mən bilirəm ki, bu neftin dünya bazarına çıxarılması yolu Türkiyədə daim müzakirə olunur və böyük
maraq doğurur. Bildirmək istəyirəm ki, biz əvvəllər də hesab edirdik ki, Azərbaycan neftinin xaricə
çıxarılmasının birinci yolu Türkiyədir. Ancaq bir çox çətinliklərlə, təzyiqlərlə də rastlaşdıq. Birinci müqavilədən
sonra cürbəcür ölkələr tərəfindən bizə həddindən artıq təzyiqlər etdilər, ancaq bunun da qarşısında durduq. Biz
daxilimizdə olan təzyiqləri də, xaricdən olan təzyiqlərin də qarşısında durduq.
Bilirsiniz, biz sonra qərar qəbul etdik ki, ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəməri çəkilsin: biri Şimala –
Rusiya ərazisindən Qara dənizdəki Novorossiysk limanına, biri isə Qərbə – Gürcüstan ərazisindən Qara
dənizdəki Supsa limanına, – bu, Türkiyəyə yaxın olan limandır. Bu qərarı Rusiya da bəyənmiş, ondan razı
qalmışdır. Qərb də bəyənmişdir. Biz bunu həyata keçiririk.
Rusiyaya gedən neft kəməri Azərbaycan ərazisində hazırdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, Rusiya ərazisində
neft kəməri hələ hazır deyildir. Azərbaycan neftini ixrac edəcəyimiz bu kəməri bir balaca sınamaq istəyirdik,
ancaq bundan məhrumuq. Rusiyada bizə söz verirlər ki, oktyabr ayına qədər borunu hazırlayacaqlar, onda
müəyyən miqdarda nefti o yolla ixrac edə biləcəyik.
Gürcüstan ərazisindən Qərbə – Türkiyəyə doğru gələn xətt 1998-ci ilin sonunda hazır olacaqdır. Ancaq
bizim ən əsas məqsədimiz böyük neft borusunun tikilməsidir. Bu barədə dünyada çox böyük axtarışlar gedir, bir
çox layihələr də var. Hər bir ölkənin bunda öz marağı var və Azərbaycana, Türkiyəyə pis münasibət göstərən,
düşmən olan ölkələr buna mane olmaq istəyirlər. Sadəcə olaraq, dünyada iqtisadi rəqabət gedir. Bu boru
haradan keçəcəksə, onun çox iqtisadi mənfəəti olacaqdır. Ona görə də bu məsələni çox müzakirə etmişik. Dünən
Türkiyə prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin imzaladıqları anlaşmada biz yazmışdıq ki, həmin böyük neft
kəmərinin Bakı Ceyhan yolu ilə getməyini istəyirik.
Bir neçə gündən sonra Aşqabatda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşü olacaqdır. Ola bilər,
orada da bir layihə, Türkmənistandan təbii qazın Xəzər dənizinin altından keçməklə Azərbaycan ərazisi
vasitəsilə Türkiyəyə gətirilməsi barədə layihə qəbul edilsin. Belə bir layihə var, bu gün, dünən də bu barədə
danışdım. Əgər hamımız birlikdə bu layihəni həyata keçirə bilsək, – çünki bizim dostlarımız bəzən söz verir,
sonra yerinə yetirmirlər, – çox gözəl iş olacaqdır.
Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda çox zəngin neft yataqları var.
Qazaxıstan sektorunda da zəngin yataqlar var. Bilirsiniz ki, Qazaxıstan Tengizdə neft çıxarır. "Şevron" şirkəti
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oradan neft çıxarır, Rusiya ərazisindən ixrac edir. Amma indi alternativ olaraq ikinci bir yol da Azərbaycan və
Gürcüstan ərazisindən keçməklə Qara dəniz sahilinə nəzərdə tutulur. Biz buna imkan vermişik. Beləliklə, bu
yolu da Türkiyəyə çıxara bilərik. Azərbaycanın zəngin neft yataqlarının böyük gələcəyindən Türkiyə də
bəhrələnəcək, bizim üçün dost, qardaş ölkə kimi biz Türkiyə ilə həmişə əməkdaşlıq edəcəyik.
Bir sözlə, bizim həyatımız çox ağırdır, çətindir. Ancaq gələcəyimizi də parlaq görürük. Əgər biz
Ermənistanın təcavüzündən xilas olsaq, işğal olunmuş torpaqlarımız azad edilsə, şübhəsiz ki, sizinlə əməkdaşlıq
edərək çox böyük nailiyyətlər əldə edə və ölkələrimizi bir-birinə daha da sıx bağlaya bilərik.
Ancaq bu baxımdan indi bir təhlükəli proses var. Bilirsiniz ki, sizinlə həmsərhəd olan Ermənistanda
Rusiyanın böyük silahlı dəstələri, əsgəri hissələri var. Onlar orada hərbi baza statusu alıblar. Türkiyə də görür,
Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi iş birliyi anlaşması imzalanıbdır. Bu anlaşma da Rusiyanın və
Ermənistanın parlamentlərində təsdiq olunubdur. Sizin sərhədlərdə, Ermənistan-Türkiyə sərhədlərini qoruyan
rus əsgərləridir. Rusiyanın həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda hərbi bazalarının olmasını mən anlaya
bilmirəm. Yəni bunları qanunauyğun qəbul edə bilmirəm. Mən bunu Rusiyanın başçılarına, dövlət başçılarına
açıqca demişəm. Demişəm ki, nə üçün siz Ermənistanda hərbi baza saxlayırsınız, nəyə görə? Bir halda ki,
Ermənistanın Rusiya ilə heç sərhədi yoxdur, siz kimdən hücum gözləyirsiniz? Ermənistan ərazi nöqteyinəzərindən Rusiyaya bağlı deyildir. Ermənistan kiçik bir əraziyə malikdir, amma o ərazi silahlarla, əsgərlərlə
doludur. Mən demişəm, – nə üçün bunu edirsiniz? Əgər siz Türkiyədən özünüzə qarşı hücum gözləyirsinizsə,
Türkiyə heç vaxt bunu etməz. İrandan hücum gözləyirsinizsə, İran da bunu etməz. Gürcüstan, – yəni
Ermənistanın ətrafında olan ölkələri deyirəm, – öz başının hayındadır. Azərbaycanın da ərazisinin 20 faizini
Ermənistan işğal edibdir. Belə bir halda Ermənistanda bu qədər hərbi bazaların saxlanmasının nə əhəmiyyəti
var? Gürcüstanda hərbi bazaların saxlanmasının nə əhəmiyyəti var? Mən bu barədə öz fikrimi, etirazımı
demişəm.
Ancaq onlar öz işlərini görürlər. Son iki ayda məlum olubdur ki, Rusiyadan Ermənistana axırıncı üç il
ərzində 1 milyard dollar dəyərində ağır silahlar veriblər. T-72 tankları, – bunlar ən müasir tanklardır, – zirehli
maşınlar, toplar, raketlər, çox uzaqvuran raketlər, – o raketlər ki, Kiprə vermişdilər, ona görə siz Türkiyədə hayküy qaldırdınız, – və başqa çox güclü atəş açan silahlar veriblər. Bu yaxınlarda məlumat alınıb ki, hətta kimyəvi
silahlar da verilib. Rusiyanın Ermənistana 1 milyard dollar dəyərində silah verməsi Rusiyanın dövlət orqanları,
Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, Rusiyanın parlamentində Müdafiə Komitəsi var, onun apardığı araşdırmadan
təsdiqlənir. Bu məsələ Rusiyanın parlamentində də müzakirə olunub və prokurorluğa verilib ki, yoxlanılsın,
yəni bunu kim edib, kimi cəzalandırmaq lazımdır.
Məhz bu məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan çox narahat olubdur, bilin. Çünki əgər Ermənistana o qədər
silah gətiriblərsə, bu, təkcə Azərbaycanı yox, bütün bölgəni dağıda bilər. Mən Rusiyanın prezidenti Boris
Yeltsinə üç dəfə məktub yazmışam və martın 28-29-da Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan
ölkələrin dövlət başçılarının toplantısında, həm də təkbətək görüşdə demişəm ki, siz nə iş görürsünüz və rica
etmişəm ki, tezliklə o silahları oradan çıxarsınlar və Rusiya ərazisinə gətirsinlər.
Beləliklə, Ermənistan burada böyük təhlükə yaradır. Təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün Qafqaz üçün,
bölgə üçün təhlükə yaradır. Güman edirəm ki, siz də buna heç vaxt biganə qalmamalısınız. Mən bu məlumatı,
bilgiləri sizə verməyi özümə borc bilirəm. Çünki, yenə də deyirəm, Azərbaycanın problemi həmişə sizin
probleminiz olub, ona görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Amma eyni zamanda baş verən hadisələr və
Qafqaz bölgəsində olan ayrı-ayrı dövlətlərin bir-birinə hərbi cəhətdən yaxınlaşması bu bölgədə yeni bir şərait
yarada bilər. Ona görə də düşünmək lazımdır. Hesab edirəm ki, bu məlumatlardan lazımi nəticələr də çıxarmaq
gərəkdir.
Biz öz tərəfimizdən çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini
sülh yolu ilə həll edək. Mən İstanbulda çıxış edəndə bəyan etdim və bu gün də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
qarşısında bəyan edirəm ki, Ermənistanla böyük sülh müqaviləsi bağlanana qədər Azərbaycan üç il bundan öncə
imzalanmış atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacaq və ona sadiq olacaqdır. Bu, bizim sülhsevər olmağımızı
göstərir. Bu göstərir ki, biz başqa ölkənin torpağına iddia etmirik. Baxmayaraq ki, Ermənistanın torpaqlarının
çoxu Azərbaycana mənsub olub, amma biz bunu iddia etmirik. Biz 1991-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan
dövlət müstəqilliyini alarkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş sərhədlər daxilində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumağa və təmin etməyə çalışırıq. Biz Ermənistanın torpağına iddia etmirik,
ancaq öz torpağımızın bir qarışını, bir metrini də heç kəsə verməyəcəyik.
Güman edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün siz bundan
sonra da Türkiyənin bütün imkanlarından istifadə edəcəksiniz və biz birlikdə buna nail olacağıq. Çünki
Qafqazda sülh, bölgədə sülh ümumiyyətlə hamıya lazımdır. Mən bu gün yenə də böyük Mustafa Kamal
Atatürkün sözlərini xatırlayıram: Cahanda sülh, yurdda sülh, bölgədə sülh.
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Mən bəlkə də sizi yordum. Yorsam da, yormasam da danışmışam. Nəhayət, mən yenə də TürkiyəAzərbaycan dostluğu haqqında bir neçə söz demək istəyirəm. Bu dostluq əbədidir, sarsılmazdır. Biz bütün
gücümüzlə, varlığımızla bu dostluğu qoruyub möhkəmləndirəcəyik, inkişaf etdirəcəyik. Çünki Türkiyə də
demokratik cümhuriyyətdir, burada demokratik prinsiplər geniş tətbiq olunubdur. Türkiyənin böyük
demokratiya təcrübəsi var. Türkiyənin cümhuriyyət, demokratik dünyəvi dövlət olaraq yaşaması bütün başqa
türkdilli dövlətlər üçün örnəkdir. Cümhuriyyət tarixinizdə keçdiyiniz yol da, dövlət quruluşunuz da,
demokratiyanız da, qanun-qaydalarınız da bizim üçün örnəkdir. Ona görə də biz Türkiyənin bu yolla getməsini
arzulayırıq.
Biz Azərbaycanda ümidvarıq ki, Türkiyə daim bu yolla gedəcək, Mustafa Kamal Atatürkün
vəsiyyətlərinə daim əməl edəcək, gündən-günə dünyanın ən qüdrətli, ən inkişaf etmiş, ən dünyəvi
dövlətlərindən biri olacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edir, sizinlə bu görüşdən çox məmnun olduğumu bildirirəm. Sizə və Türkiyə
xalqına bir daha, bir daha Azərbaycan xalqının sevgi və məhəbbətini çatdırıram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN TANINMIŞ JURNALİSTLƏRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Ankara
6 may 1997-ci il
Mən sizi salamlayıram. Əslində bu gün mən keçirilən tədbirlərdə çox danışmışam və bu tədbirlərdə siz də
iştirak etmisiniz. Onlara əlavə etməyə bir şey yoxdur. Bu gün siz Türkiyə Böyük Millət Məclisində
olmusunuzsa, orada mən çox məsələlər haqqında danışdım, istədiklərimi dedim. Ona görə də mən Türkiyəyə
nədən ötrü gəldiyim, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri barədə danışmayacağam, çünki siz bunları artıq bilirsiniz.
Nə sözünüz varsa, buyurun, mən sizi dinləyirəm.
Sual: Cənab prezident, dünən Azərbaycanla Türkiyə arasında bir çox sənədlər imzalandı, o
cümlədən "Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında strateji əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi haqqında bəyannamə" imzalandı. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Bu, çox əhəmiyyətli bir bəyannamədir. Çünki bu, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin strateji
xarakter daşıdığını göstərir. Yəni, biz artıq strateji partnyoruq. Bunun həm Türkiyə, həm də Azərbaycan üçün
məsuliyyəti böyükdür. Eyni zamanda biz dünyaya da bildiririk ki, Azərbaycan ilə Türkiyənin əlaqələri xüsusi
xarakter daşıyır. Yəni bu əlaqələr bu gün, sabah üçün deyil, daimidir. Şübhəsiz ki, bu, eyni zamanda bir çox
məsələlərdə həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə baş verən məsələlərdə eyni mövqedə
olmasını, məsləhətlər aparmağımızı və bir-birimizə dəstək verməyimizi də nəzərdə tutur. Ona görə də bu
bəyannamə indiyə qədər imzalanmış sənədlərə rəğmən Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrini daha da yüksəklərə
qaldırır.
Sual: Cənab prezident, bu bəyannamə iki ölkədən birinin savaşa girməsi zamanı onların bir-birinə
dəstək verməsini nəzərdə tuturmu?
Cavab: Bəyannamədə bu məsələ nəzərdə tutulmur. Bunun üçün əsgəri iş birliyi anlaşması lazımdır. Bu
gün mən Böyük Millət Məclisində söylədim, ancaq sizə bir daha bildirmək istəyirəm ki, məsələn, Rusiya ilə
Ermənistan arasında əsgəri iş birliyi anlaşması vardır. Bu əsgəri iş birliyi anlaşmasında onlar öz üzərilərinə
vəzifə götürüblər. Əgər bir ölkəyə hücum və ya başqa bir hadisə olsa, o biri ölkə ona yardım edəcəkdir. Mən
bilmirəm ki, Ermənistan Rusiyaya nə yardım edəcəkdir? Amma Rusiyanın Ermənistana nə yardım edəcəyi
aydındır, məlumdur.
Bizim imzaladığımız bəyannamədə isə belə bir maddə yoxdur.
Sual: Hörmətli prezident, bu anlaşmadan sonra əsgəri bir anlaşma imzalana bilərmi və bunu necə
qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Ola bilər.
Sual: Siz buradakı danışıqlarınızda əsgəri bir anlaşmanın bağlanması barədə müzakirələr
apardınızmı?
Cavab: Bilirsiniz, biz çox məsələlər haqqında danışmışıq. Amma bir halda mən dedim ki, ola bilər, bu
hər şeyə cavab verir.
Sual: Bu bəyannamə ilə əlaqədar gələcəkdə daha bir sənədin imzalanması nəzərdə tutulurmu?
Cavab: Bu bəyannamənin özü çox uzunmüddətlidir. Yəni onun vaxtı yoxdur, daimidir. Ola bilər, iş
birliyimiz, strateji tərəfdaşlığımız daha da dərinləşsin və müəyyən bir zamandan sonra bu anlaşmanı daha da
dərinləşdirən bir sənəd imzalayaq. Bu, ola bilər. Ancaq indiki zaman üçün bu, bizi təmin edir.
Sual: Cənab prezident, indi Türkiyə qəzetlərində Türkiyənin Ermənistana dair siyasətində bir
yumşalma müşahidə edilməsi, Yerevan-Trabzon xəttində təyyarələrin uçması barədə yazılar dərc olunur.
Həmin yazılarda Türkiyə iş adamlarının Ermənistanla ticarət əlaqələrindən də söhbət açılır. Siz bu
barədə, ikincisi isə Bakı-Ceyhan neft kəməri və Rusiya ilə münasibətləriniz barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Birinci sualınız çox maraqlı sualdır. Bu gün sadəcə, vaxtım olmadı. Yəni, mənim Türkiyə Böyük
Millət Məclisindəki çıxışım bir saatdan çox oldu, ona görə də istəmədim ki, millət vəkillərinin vaxtını çox alım.
Amma bu məsələ fikrimdə idi ki, onu söyləyim. Sadəcə, vaxt çatmadı. Amma indi bu fürsətdən istifadə edib
demək istəyirəm ki, Türkiyədə bəzi dairələr ticarəti hər şeydən üstün tuturlar. Amma heç bilmirlər ki, ticarət nə
nəticə verəcəkdir. Yəni, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı ticarət bir qazanc gətirəcək deyə, Ermənistanla
Türkiyə arasındakı sərhədlərin açılması, sərhəd rejiminin yumşaldılması və başqa bu kimi hərəkətlər meydana
axır. Mən hörmətli xanım Tansu Çillərə söylədim ki, bir il və ya ondan da əvvəl siz məsələni belə qoydunuz ki,
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"H-50" hava yolunu açandan sonra Ermənistana təsir etmək üçün bizim əlimizdə bir əsas olacaqdır və
Ermənistan da yumşalacaqdır, bu da ümumi işə yardım edəcəkdir. Biz buna razı deyildik.
Amma Türkiyə bunu istədi və biz də inandıq ki, bəli, doğrudan da belədir. Amma bu hava yolunu açdınız,
nə oldu? Birincisi, bəs bu əsas haradadır, ondan nə üçün istifadə etmirsiniz?
İkincisi, Ermənistanın yumşalması baş verdimi? Olmadı, yoxdur. Ona görə də indi Ermənistanla Türkiyə
arasında ticarət əlaqələri lazımdırmı?
Yerevandan Trabzona təyyarələr uçur. Bunu biz sizin qəzetlərdən bilirik. Sizin qəzetləriniz bunu yazdı,
biz də Bakıda bunu bildik. Biz bu barədə Türkiyə hökumətinə öz etirazımızı bildirdik. Mən dünən də bu barədə
danışdım. Söyləyirlər ki, bu, özəl uçaqdır, təyyarədir. Amma indi uçaqların hamısı özəldir. İndi hansı uçaq
dövlətindir? Bir də ki, fərqi nədir – özəldir, ya qeyri-özəldir?
Ona görə də bu cür hərəkətlər bizi çox rahatsız edir. Bir il bundan əvvəl də belə şeylər, Ermənistanla
Türkiyə arasında sərhədin açılması məsələsi olmuşdu. Məsələn, Gürcüstanın xarici işlər naziri bir-iki ay bundan
əvvəl Azərbaycana gəlmişdi. O söyləyirdi ki, guya Türkiyə deyir ki, Gürcüstanla Türkiyə arasındakı sərhəddə
iki qapı var, üçüncüsünü də açmaq lazımdır. Bunu Türkiyə istəyir. Nə üçün? Çünki həmin üçüncü qapı
Gürcüstanın ermənilər yaşayan sərhədindədir. Demək, bu, ermənilərə lazımdır. Mən gürcülərdən soruşdum ki,
iki qapı sizə yetərlidirmi? Dedilər ki, bizə yetərlidir, üçüncü bizə lazım deyil. Amma bunu bizdən Türkiyə
istəyir, biz də sizinlə məsləhətləşirik, soruşuruq – sizin fikriniz necədir? Biz buna etiraz etdik. Bilmirəm, bizim
etirazımız qəbul olundu, yoxsa yox.
Bilirsiniz, Türkiyədə heç bir şeyi unutmayın. Mən Türkiyədəki bütün qardaşlarıma, bacılarıma deyirəm
ki, bunu unutmayın. Bu gün mən Türkiyə Böyük Millət Məclisində də dedim. Kimsə, hansısa tacir nəsə
qazanacaq, qazanmayacaq, – Allah bilir. Ancaq milli mənafeyi, bizim böyük milli işlərimizi ona qurban vermək
olmaz. Yaxud, bəzi tacirlər deyirlər ki, "Onsuz da Türkiyənin mallarını İran alır, aparıb Ermənistanda satır,
qazanır. Biz özümüz satarıq, özümüz da qazanarıq". Birincisi, biz bunu araşdırdıq. Bu, doğru deyil. Türkiyənin
bəzi şirkətləri gizli olaraq Gürcüstanın üstündən Ermənistanla ticarət edirlər. Ancaq öz işlərini gizlətmək üçün
bu yalanı ortaya atıblar ki, guya onu İran alıb, aparıb Ermənistanda satır. İrana, İran tacirlərinə Türkiyə mallarını
alıb aparıb Ermənistanda satmaq lazım deyil. Çünki İranın özünün çox malı var və o malı da Ermənistanda genbol satır. İran ilə Ermənistan arasında əlaqələr indi o qədər açılıb, genişlənib, o qədər güclənibdir ki, bu iki ölkə
arasındakı 40 kilometrlik kiçik sərhəddə qısa müddətdə böyük bir körpü tikiblər, həmin körpüdən İranın gündə
100 yük maşını keçir. İranlılar Ermənistanın bütün bazarlarını malla doldurublar. Ona görə də iranlıya lazım
deyil ki, Türkiyə malını aparıb Ermənistanda satsın. O öz malını aparıb satır.
Bax, bu cür hərəkətlər bizi çox incidir. Mən hörmətli prezident Süleyman Dəmirələ də, hörmətli baş nazir
Nəcməddin Ərbakana da, hörmətli xanım Tansu Çillərə də bu barədə fikirlərimizi bildirmişəm, bu gün sizə də
bildirirəm. Türkiyənin ictimaiyyətinə bildirmək istəyirəm ki, onlar gərək Ermənistana belə güzəştlər edilməsinə
heç vaxt imkan verməsinlər.
Əgər Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxsa və Azərbaycanın 1 milyondan artıq
vətəndaşı – sizin bacılarınız, qardaşlarınız, türklər öz yerlərinə-yurdlarına qayıtsa, əgər Ermənistan öz torpaq
iddialarından, o cümlədən Türkiyəyə olan torpaq iddialarından geri çəkilsə, onda şübhəsiz ki, Ermənistanla da
bir normal ticarət əlaqələri yaratmaq olar. Mən bunu inkar etmirəm. Hesab etmirəm ki, hər şeyi ömürlük
qapamaq lazımdır. Ancaq bir halda ki, Ermənistan bu cür hərəkət edir, onun müqabilində Türkiyə tərəfindən ona
münasibəti yumşaltmaq, onu açmaq, orada bir kozır əldə etmək siyasəti nəticəsiz siyasətdir.
Sən ikinci sual da vermişdin, – Bakı-Ceyhan boru xətti barədə. Bilirsiniz, Rusiyanın təsiri barədə fikirləri
siz unudun. Bizim üzərimizdə Rusiyanın təsiri yoxdur. Rusiyanın bizim üzərimizə basqısı, hər şeyi var. Biz
müstəqil dövlətik, amma bizim üzərimizə basqı yapırlar. Şübhəsiz ki, 1994-cü ildə biz ilk müqaviləni
imzalayanda başımıza nə işlər gətirdilər – bizim insanları terror etdilər, öldürdülər. Rusiyanın kəşfiyyat
orqanları bizim həbsxanalardan dörd cinayətkarı çıxardılar, apardılar. Çox işlər gördülər.
Bakı-Ceyhan xətti barədə mən hər yerdə demişəm, bu gün Böyük Millət Məclisində bir daha demişəm.
Bizim istəyimiz odur, onu da edəcəyik. Biz çox şeyləri demişik, istəmişik, həyata da keçirmişik. Bunu da həyata
keçirəcəyik.
Sual: Hörmətli prezident, Dağlıq Qarabağda müstəqillik elan ediblər. Buna necə baxırsınız?
Cavab: Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ola bilməz.
Sual: Anıma ermənilər bunu istəyir?
Cavab: Ermənilər ancaq bunu istəyirlər.
Sual: Cənab prezident, əgər Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi de-fakto elan edilsə, Azərbaycanın
taleyi nə ola bilər?
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Cavab: De-fakto bu müstəqilliyi indi də yaradırlar. Ancaq bunu heç kəs tanımır. Onlar da məsələnin bu
cür bitdiyini hesab etmirlər.
Sual: Əgər onlar bu işə cəhd göstərərlərsə?
Cavab: Bunu gələcək göstərəcək.
Sual: Hörmətli prezident, Siz bütün çıxışlarınızda Mustafa Kamal Atatürkün Türkiyə xalqı
qarşısındakı xidmətlərini bir daha yüksək qiymətləndirdiniz. Atatürkün adını tez-tez çəkməyiniz nə ilə
əlaqədardır?
Cavab: Bilirsiniz, mən XX əsr tarixinin çoxunu şəxsən yaşamışam. XX əsr sona çatır. Bu dövrdə mən
Türkiyənin həyatını izləmişəm, Azərbaycanın həyatı mənim həyatım olubdur, mən bu tarixi yaxından hiss
etmişəm, görmüşəm, oxumuşam. Mən öz fikirlərimi söyləyirəm. Mən Türkiyə haqqında, Türkiyə Cümhuriyyəti,
onun keçdiyi yol barədə sadəcə olaraq öz fikirlərimi deyirəm. Mən bu ölkəyə gəlmişəm, gərək bu ölkənin tarixi,
keçmişi, bu günü, gələcəyi haqqında öz fikirlərimi söyləyəm. Mən dostam, qardaşam. Mustafa Kamal Atatürk
haqqında dediklərim sözlər yetərlidir. Əgər istəyirsiniz, yenə də deyim.
Sual: Türkdilli respublikalar, o cümlədən Azərbaycan öz müstəqilliyini qazananda demişdilər ki,
Türkiyə Respublikasını model kimi götürəcəklər.
Cavab: Bəli, bunu mən bu gün də söyləmişəm. Amma bu o demək deyildir ki, bu modeli olduğu kimi
götür, istifadə et. Yəni buradakı təcrübədən hansı Azərbaycana uyğundursa, münasibdirsə, biz onu götürürük,
qəbul edirik. Türkiyə ilə Azərbaycan nə qədər yaxın olsa da, bizim fərqlərimiz də var. Bilirsiniz, Türkiyəni
götürün: Osmanlı imperatorluğu olub, o dağılıb, dağılmış imperatorluğun yerində Türkiyə Cümhuriyyəti
qurulub. Türkiyə Cümhuriyyəti də 70 ildən çoxdur yaşayır. Amma XX əsrdə Azərbaycanın başına nə işlər
gəlibdir? XIX əsrin əvvəlində Azərbaycan Rusiyanın istilası altına düşüb. Sonra – XX əsrin əvvəllərində
Rusiyada Oktyabr inqilabı oldu. Bu inqilabdan sonra Rusiya dağıldı, yeni bir dəyişiklik əmələ gəldi.
Azərbaycan bu fürsətdən istifadə edib 1918-ci ildə demokratik bir cümhuriyyət yaratdı. Ancaq bu
cümhuriyyət çox yaşamadı. Çünki Rusiyada yaranmış Sovet hakimiyyəti keçmiş çar imperatorluğunun bütün
ərazisinə yayıldı. Ona görə də Azərbaycan Sovetlər Birliyinin içində qaldı. 70 il biz belə olduq. 70 ildən sonra
müstəqilliyimizi əldə etdik. Müstəqilliyimizi hansı şərtlər içində əldə etdiyimizi mən bu gün Böyük Millət
Məclisindəki nitqimdə dedim. Bunu təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.
Yəni, XX əsrdə Türkiyənin, Azərbaycanın tarixinin nədən ibarət olması arasında fərq çoxdur. Bunlar birbirindən çox fərqlənir, elədirmi? Ona görə də Türkiyə cümhuriyyət, demokratiya, insan hüquqları və digər
ümumbəşəri dəyərlərin hansından ki, istifadə edibdir və çox yaxşı nəticələr əldə edibdir. Bunları bizim
Türkiyədən götürməyimiz daha faydalıdır, nəinki, Almaniyadan, Fransadan götürməyimiz. Çünki Türkiyə ilə
Azərbaycan eyni millətdir, eyni dinə, ənənələrə malik olan bir xalqdır. Türkiyə bu demokratiya yolunu keçibdir,
biz də onu götürürük. Amma hansı yerə qədər, necə demokratiyanı? – bu, sizdə bu cür, bizdə başqa cür ola bilər.
Heç siz də iddia etməyin ki, sizdəki demokratiya gəlib Azərbaycanda da eyni olmalıdır.
Sual: Cənab prezident, bəs dünyəvilik baxımından necə?
Cavab: Əlbəttə, şübhəsiz ki, bu mütləq olmalıdır. Biz bunu bəyan etmişik. Biz müstəqilliyimizi əldə edən
kimi bəyan etmişik ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi, yəni layiqli dövlət quruculuğu gedir. Bu,
bizim əsas prinsipimizdir. Bu prinsip bizim üçün dəyişməzdir. Siz bunu dəyişdirirsiniz, yoxsa necə?
Sual: Cənab prezident, Türkiyə qəzetləri vaxtilə Azərbaycanda dövlət çevrilişinə olmuş cəhdlər
barədə çoxlu yazılar dərc edirlər. Siz də Böyük Millət Məclisindəki nitqinizdə bu barədə geniş danışdınız
və Azərbaycandakı bu çevriliş cəhdlərində Türkiyə vətəndaşlarının da iştirak etdiyini söylədiniz. Siz
nitqinizdə həmçinin dediniz ki, həmin adamlar söyləmişdilər ki, Türkiyəyə gedəndən sonra səssizcə
oturacaqlar. Ancaq onlar tez-tez televiziyaya çıxıb həmin çevriliş cəhdləri barədə müsahibələr verirlər.
Siz buna necə baxırsınız?
Cavab: Böyük Millət Məclisindəki çıxışımda mən bu barədə bütün fikirlərimi səmimi olaraq dedim.
Güman edirəm ki, hökumət adamları hamısı orada idi.
Sual: Cənab prezident, Siz Türkiyə iş adamlarının Azərbaycana sərmayə qoymasının vəziyyətindən
razısınızmı? Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir çox
layihələr mövcuddur. Amma əslində Azərbaycanda Türkiyənin böyük şirkətləri yoxdur. Olanların
hamısı kiçik və orta özəl şirkətlərdir. Ona görə də bir çoxları ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əlaqələrin
lazımi səviyyədə olmadığını söyləyirlər. Siz bunu doğru hesab edirsinizmi?
Cavab: Xeyr, doğru deyil. Azərbaycanda Türkiyənin böyük şirkətləri yoxdur. Respublikamıza
Türkiyənin əsasən kiçik və orta şirkətləri gəlirlər. Ancaq böyük şirkətlərin nə üçün gəlmədiyini bilmirəm.
Doğrudur, biz neft müqavilələrimizdə "Türk petrolları" şirkətinə yer verdik. Bu başqadır. Amma böyük şirkətlər
gəlib respublikamızda iş görmürlər. Nə üçün görmürlər, deyə bilmərəm.
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Sual: Cənab prezident, Siz bunun səbəbini bu günlərdəki danışıqlarınızda soruşmadınız?
Cavab: Mən bunu dəfələrlə söyləmişəm. Amma bu şirkətlər hökumət dairələrinə tabe deyillər, onların
hər biri sərbəstdir.
Sual: Məgər dövlət onlara təsir göstərə bilməz?
Cavab: Bəli, təsir edilə bilərsə, edilsin. Güman edirəm, bu şirkətlər çox səhvə yol verirlər. Mən bilirəm
ki, onlar başqa ölkələrə daha çox gedirlər. Məsələn, Türkmənistana, Orta Asiyanın başqa ölkələrinə daha çox
sərmayə qoyurlar. Amma onlar Azərbaycana sərmayə qoymurlar. Nə üçün, bilmirəm.
Sual: Türkiyənin böyük şirkətləri iddia edirlər ki, guya Azərbaycanda onların fəaliyyət göstərməsi
üçün hüquqi baza yoxdur. Onların iddiaları var. Siz bunu doğru hesab edirsinizmi?
Cavab: Doğru deyil, Azərbaycanda hər şey var. Azərbaycanda hüquqi baza, qanunlar, bütün şərait var.
Amma kim gəlmirsə, uduzur. Eybi yoxdur, bu gün gəlməsə də, sonra gələcək.
Sual: Cənab prezident, Türkiyə Azərbaycan barədə öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə
yetirirmi? Hiss edilir ki, Türkiyədən incimisiniz...
Cavab: Mən nə vaxt dedim ki, incimişəm? Siz onu necə hiss etdiniz?
Sual: Bundan qabaqkı görüşlərinizdən biz bunu hiss etdik. Yəni demək istəyirəm ki, Siz
Türkiyənin Ermənistana qarşı münasibətinin yumşalmasından incimisinizmi?
Cavab: Bəli, Ermənistana münasibət məsələsində həqiqətən incimişəm. Mən bunu açıq deyirəm. Çünki
bəzi vəzifəli adamlar belə şeylər söyləyirlər. İndi də mən xəbərdarlıq edirəm ki, belə şeylərə yol verilməsin.
Sual: Siz Türkiyədən iqtisadi yardım istəmisiniz. Türkiyə bu yardımı ayıracaqmı?
Cavab: Bilirsiniz, yardım etmirlər. Mən söylədim ki, son üç ildə Rusiya Ermənistana bir milyard dollar
dəyərində silah veribdir. Amma təkcə silah deyil. Ermənistanda böyük bir atom elektrik stansiyası vardı. 1990cı ildə onu bağladılar. Çünki Ukraynanın Çernobıl şəhərindəki atom elektrik stansiyasında böyük bir fəlakət
oldu. Çernobıl faciəsindən 11 il keçib, amma insanlar indiyə qədər şikəstdirlər, əlildirlər. Buna görə bu,
təhlükəli bir şeydir. Ermənilər 1990-cı ildə atom elektrik stansiyasını tamam bağladılar. Amma sonra, iki il
bundan əvvəl Rusiyadan həm böyük maliyyə, həm də texniki yardım verdilər, onların mütəxəssisləri, alimləri
gəlib həmin atom elektrik stansiyasını bərpa etdilər, işə saldılar.
Bu atom elektrik stansiyası, ümumiyyətlə Ermənistan üçün də. Türkiyə üçün də təhlükəlidir. Bunu bilin,
əgər orada bir qəza baş versə, Türkiyənin yarısı gedəcəkdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Türkiyə buna
etiraz etməlidir. Ancaq Rusiya bu stansiyanın işə salınmasına kömək edir. Rusiya başqa şeylər də edir.
1992-ci ildə Amerika Azərbaycana qarşı embarqo qoyubdur, Konqres qərar çıxarıbdır. Orada qanuna bir
907-ci düzəliş var ki, guya Azərbaycan Ermənistanı blokadaya aldığına görə ABŞ-dan Azərbaycana yardım
qadağandır. Heç bir yardım yoxdur. Amma Amerikanın qanununa görə keçmiş Sovetlər Birliyinə mənsub
olmuş, indi müstəqil ölkələr olan dövlətlərə Amerika yardım edir. Amerika Ermənistana daha çox yardım edir,
amma Azərbaycana yardım etmir. Yenə də deyirəm, oradan Amerika Azərbaycana embarqo qoyubdur, yardım
etmir. Amma Ermənistana yardım edir; oradan Rusiya Ermənistana həm bir milyard dollar dəyərində silah verir,
həm də başqa yardımlar edir. Amma Azərbaycana heç kəs, Türkiyə də yardım etmir. Mən bunu söylədim.
Sual: Siz yardım almaq barədə müraciət etdiniz, nə cavab aldınız?
Cavab: Söylədilər ki, bu məsələyə baxacaqlar.
Sual :Cənab prezident, deyirlər ki, "Eksimbank" Azərbaycana krediti artıracaq. Bu doğrudurmu?
Cavab: Bilirsinizmi, "Eksimbank"ın krediti bizim başımıza bir bəla olubdur. Biz 71 milyon kredit
almışıq. Onun da çox hissəsini buğdaya vermişik. Azərbaycanın çörəyə ehtiyacını ödəmək üçün buğda
gətirilməli idi. İndi biz o krediti geri qaytara bilmirik. Son iki ildə 7 milyon dollar faiz vermişik. Əgər krediti
geri qaytara bilməsək, biz 2000-ci ilədək 20 milyon dollar faiz verəcəyik. Krediti də qaytara bilmirik. Mən o
vaxt Azərbaycana gec gəldim. Bu, mənim Azərbaycana rəhbərlik etdiyim vaxtdan əvvəl alınan kreditdir. Mən
bilsəydim belə olacaq, heç bu krediti də almazdıq, necə olsa yaşayacaqdıq.
Sual: Məgər bu kreditin vaxtı uzadılmayıb?
Cavab: Onun vaxtının uzadılmasını neyləyirəm? Biz bu krediti almışıq, amma onu geri qaytara bilmirik.
Belə kredit mənə nədən ötrü lazımdır? Belə kredit lazım deyil.
Sual: Cənab prezident, neftə görə indi Qərb ölkələrinin, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycana böyük marağı vardır. "AMOKO", "Britiş petroleum" və digər nüfuzlu şirkətlər
Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi aradan qaldırılmadığına görə bəzi
adamlar fikirləşir ki, bu cür böyük neft şirkətləri nə üçün öz ölkələrinin başçılarına və müxtəlif dairələrə
bu münaqişənin həlli ilə əlaqədar təsir göstərmirlər? Əgər gələcəkdə Azərbaycan işğal olunmuş
torpaqları müharibə yolu ilə azad etmək istəsə, bu neftin taleyi necə olacaqdır?
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Cavab: Bilirsiniz, sizin bu sualınız "O belə olsa, bu belə olacaq, bu belə olsa, o belə olacaq"dan ibarətdir.
Bu suala sən özün cavab tap.
Sual: Cənab prezident, Siz İstanbulda Ter-Petrosyanla 45 dəqiqəlik görüş keçirdiniz. Bu görüşün
nəticəsi nə oldu?
Cavab: Görüşümüzün məqsədi odur ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
imkanını tapaq. Biz deyirik ki, bunun yolu Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplərdir. Onlar bu
prinsipləri qəbul etməyiblər. Amma nə istədiklərini bilmirəm. Ola bilər, Ter-Petrosyanla yenə görüşüm. Güman
etməyin ki, hər görüşdən böyük bir nəticə ola bilər. Bu o qədər mürəkkəb, o qədər çətin məsələdir ki, bir-iki
görüşlə heç bir nəticə almaq olmaz. Amma görüşmək lazımdır.
Sağ olun!
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TÜRKİYƏNİN "SAMANYOLU" TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏSİ
Ankara
6 may 1997-ci il
Sual: Cənab prezident, bir neçə gündən sonra 74 yaşınız tamam olacaqdır. Bu münasibətlə Sizi təbrik
edir, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. Cənab prezident, Siz Böyük Millət Məclisində çox tarixi bir nitq
söylədiniz. Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı mövcud iqtisadi iş birliyindən razısınızmı?
Cavab: Bilirsiniz, iş birliyindən mən məmnunam. Çünki – mən bunu Məclisdə də dedim – son üç ildə
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət üç dəfə artıb. Ancaq mütləq rəqəmi götürəndə bu, o qədər də böyük
deyil. Mən bu artımdan məmnunam, amma hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi iş
birliyinin daha böyük imkanları vardır. Bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Biz də öz tərəfimizdən
çalışmalıyıq. Mən Türkiyənin iş adamlarını Azərbaycana dəvət edirəm, gəlsinlər, respublikamızın
imkanlarından istifadə etsinlər. Onlar bir çox ölkələri gəzirlər, amma qonşuluqda yerləşən və Türkiyə üçün ən
yaxın dost olan Azərbaycanı unudurlar. Mən onları Azərbaycana dəvət edirəm.
Müxbir: Dünyanın hər yerində yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanda iqtisadi əlaqələr üçün çox geniş imkanlar,
zəngin neft yataqları vardır.
Cavab: Bəli, Qərb ölkələrindən bizə çox böyük şirkətlər gəlib.
Sual: Bəs Türkiyədən?
Cavab: Türkiyədən böyük şirkətlər Azərbaycana gəlmir.
Sual: Cənab prezident, indi Türkiyədə xeyli azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Son illər Azərbaycanda xeyli
türk təhsil ocaqları fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan dövləti bunu necə qiymətləndirir?
Cavab: Mən həmişə buna dəstək vermişəm və bu gün də dəstək verirəm. Mən güman edirəm ki, bunlar
Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun və əməkdaşlığının inkişaf etməsinə kömək edəcəkdir.
Sual: Cənab prezident, neft kəmərləri haqqında Sizə çoxlu sual verilib. İcazə versəniz mən də
"Samanyolu" televiziyası adından Sizə bir sual verərdim. Sizcə, bu neft kəməri borusunun Türkiyədən keçməsi
şansı böyükdürmü?
Cavab: Mənim könlüm həmişə Türkiyə ilə birgədir. Ona görə də çalışacağam ki, bu kəmər Türkiyədən
keçsin.
Sual: Cənab prezident, Siz Gürcüstan və Ukrayna ilə strateji əməkdaşlıq barədə bəyannamə
imzalamısınız. Bu bəyannamələrin Azərbaycan üçün faydası əsasən nədən ibarətdir?
Cavab: Bilirsiniz, biz Türkiyə ilə strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi barədə bəyannamə imzaladıq.
Biz Gürcüstan və Ukrayna ilə də belə bir sənəd imzalamışıq. Bu, Azərbaycanın Gürcüstanla, Ukrayna ilə
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi və gələcək üçün çox faydalıdır, əhəmiyyətlidir.
Müxbir: Hörmətli prezident, bu gün cənab Süleyman Dəmirəl Sizə "Dövlət nişanı"nı təqdim etdi.
Cavab: Bu nişan Türkiyə Cümhuriyyətinin ən böyük mükafatıdır. Mən bu "Dövlət nişanı"nı çox böyük
məmnuniyyətlə qəbul etdim. Türkiyə Cümhuriyyətinin, dövlətinin belə bir hörmətli nişanına layiq olmaq,
şübhəsiz ki, böyük şərəfdir. Mən bunu fərəh hissi ilə qəbul edirəm. Hesab edirəm ki, bu, mənim xidmətlərimə
verilən ən böyük qiymətdir, eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə dostluq əlaqələrinin yüksəlməsinə xidmət edir.
Sual: Son zamanlar Ermənistan sürətlə silahlanır. Ermənistanın belə sürətlə silahlanması təkcə
Azərbaycan üçün təhlükəlidir?
Cavab: Təkcə Azərbaycan üçün təhlükəli deyil. Mən Böyük Millət Məclisində bu məsələ barədə ətraflı
danışdım. Rusiyanın Ermənistana verdiyi 1 milyard dollar məbləğində silah təkcə Azərbaycanın əleyhinə
işlətmək üçün deyil. Ümumiyyətlə Ermənistanda Rusiyanın böyük sayda əsgərlərinin və hərbi bazasının, silahlı
dəstələrinin olması təkcə Azərbaycan üçün yox, o cümlədən Türkiyə üçün təhlükəlidir.
Sual: Ölkə xaricində, başda Azərbaycan olmaqla türk dünyasında bizim xeyli tamaşaçımız vardır.
"Samanyolu" televiziyası barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Sizə birinci növbədə uğurlar diləyirəm, bu televiziyanı yaradanlar bir neçə ildir ki, mənimlə yaxşı
ünsiyyət qurublar. Mən bu televiziyanın yaradılmasına dəstək vermişəm, yardım etmişəm və bundan sonra da
edəcəyəm. Sizə uğurlar diləyirəm.
Müxbir: Hörmətli prezident, biz Sizi anadan olmağınız günü münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir və
sizə daha böyük uğurlar, möhkəm cansağlığı arzulayırıq.
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Sual: Cənab prezident, bilirsiniz ki, Rusiya Ermənistana hər cür yardım göstərir, ona görə də ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi hələlik öz həllini tapmır. Rusiya Ermənistana gizli yolla silah verir. Bununla əlaqədar
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında bu sahədə bir iş birliyinin yaradılması faydalı deyildirmi?
Heydər Əliyev: Bildiyiniz kimi, bu gün mən Böyük Millət Məclisində də söylədim. Ermənistanda
Rusiyanın hərbi bazası, əsgəri dəstələri vardır. Bundan başqa Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi iş birliyi
barədə anlaşma imzalanıbdır. Bu anlaşma artıq həm Ermənistanın, həm də Rusiyanın parlamentlərində təsdiq
olunubdur. Rusiyanın rəsmi orqanlarında – Müdafiə Nazirliyində, parlamentin bir neçə komissiyası tərəfindən
aparılan araşdırmalar nəticəsində hər şey aydın oldu, sənədlər tapıldı ki, Rusiya Ermənistana son üç il
müddətində bir milyard dollar dəyərində ağır silahlar vermişdir.
Bu, təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün bölgədə, o cümlədən Türkiyə üçün çox təhlükəlidir. Mən bu gün
Böyük Millət Məclisindəki nitqimdə də bunu anlatdım.
Sual: Cənab prezident, bu səfəriniz zamanı belə bir anlaşma bağlanması barədə müzakirələr apardınızmı?
Heydər Əliyev: Biz bu məsələni müzakirə etdik və gələcəkdə də müzakirə edəcəyik.
Sual: İkinci sualım iqtisadiyyatla əlaqədardır. Bir neçə il bundan əvvəl Türkiyənin "Eksimbank"ı
Azərbaycana 250 milyon dollarlıq kredit açmışdı. Lakin bu kreditin çox az bir hissəsi ayrıldı. Bu kreditdən
istifadə olunması üçün hansı layihələr vardır?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, bu kredit açılmışdır. Lakin ondan istifadə edilməsi Azərbaycana heç bir xeyir
verməmişdir. Bu vəsaitin 71 milyon dolları xərclənibdir. Onun böyük bir qismi o illər, yəni 1993-1994-cü
illərdə – Azərbaycanda ağır vəziyyət olan vaxt buğda alınmasına sərf edilibdir. Demək, insanlara çörək vermək
üçün buğda alınıb. Böyük bir qismi də o vaxt digər məsələlər üçün istifadə edilib. Amma respublikamız bu
kreditdən elə bir fayda götürməmişdir. Bu krediti geri qaytarmaq imkanımız yoxdur. Amma biz 10 milyon
dollar da onun faizini verməyə məcburuq. Demək, 71 milyon dollar götürmüşük. Əgər ondan bir şey
qazansaydıq, başqa məsələ. Amma bir şey qazanmamışıq. Bu vəsait adamların çörəyə olan tələbatının
ödənilməsinə xərclənib. Demək biz 10 milyon faiz ödəmişik, indi 71 milyon dollar da qalıb. Mən hörmətli
prezident Süleyman Dəmirəldən, baş nazirin müavini, xarici işlər naziri xanım Tansu Çillərdən, baş nazir
Nəcməddin Ərbakandan xahiş etdim ki, bu məsələyə baxsınlar. Bunu yardım kimi silsinlər. Böyük ölkələr başqa
dövlətlərə nə qədər yardımlar edir.
Sual: Bu kreditin qalan hissəsi hansı şərtlərlə verilməlidir?
Heydər Əliyev: Əgər qalan hissəsi də bu şərtlərlə veriləcəksə, bunu almaq heç lazım deyil. Çünki belə
şərtlərlə biz nə edə bilərik?
Sual: Hörmətli prezident, Yuxarı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar bəzi söhbətlər yayılır. Guya
siz demisiniz ki, Yuxarı Qarabağ Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalından azad olunsa, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü təmin edilsə, neft kəmərlərindən biri Ermənistanın ərazisindən keçə bilər. Siz necə baxırsınız,
ermənilər bu şərtlə razılaşa bilərmi?
Heydər Əliyev: Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. İndi Ermənistan silahlı dəstələri oranı sadəcə
olaraq işğal ediblər. Amma bu, Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycanın torpağı olaraq qalmalıdır. Ancaq söhbət
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllindən gedir. Ötən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon
zirvə görüşü keçirilmişdir. Orada bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinin əsas prinsipləri ATƏT-in üzvü
olan 53 dövlət tərəfindən qəbul olunmuşdur. Bu prinsipləri təkcə Ermənistan qəbul etməmişdir.
Biz belə hesab edirik ki, münaqişə bu prinsiplər əsasında həll olunmalıdır. İndi ATƏT-in Minsk qrupunun
üç həmsədri müəyyən edilibdir. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa Azərbaycan və Ermənistanla
birlikdə çalışmalıdırlar ki, bu prinsiplər həyata keçirilsin, tətbiq edilsin, beləliklə, bu məsələ sülh yolu ilə aradan
qaldırılsın.
O ki qaldı neft boru kəmərinin Ermənistandan keçməsi məsələsi, buna baxmaq olar. Biz şübhəsiz ki, bunu
Ermənistana hədiyyə kimi verə bilmərik. Böyük neft borusu elə bir məsələdir ki, bu kəmər hansı ölkənin
ərazisindən keçsə, – ölkə daim qazanacaqdır. Ona görə də Ermənistana qazanc vermək üçün gərək Ermənistan
da bunun müqabilində bir iş görsün. Bu məsələ müzakirə edilməlidir.
Sual: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində Türkiyənin səylərini necə qiymətləndirirsiniz?
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Heydər Əliyev: Türkiyə çalışır. Hörmətli prezident cənab Süleyman Dəmirəllə biz Lissabonda çox sıx
danışıqlar apardıq, məsləhətləşdik. Mən dünənki və bugünkü söhbətlərimdə də rica etdim ki, Türkiyə bu
məsələlərə daha çox diqqət yetirsin.
Sual: Cənab prezident, Bakı-Ceyhan xətti çəkiləcəkmi? Azərbaycan nefti Türkiyəyə nə vaxt gəlib
çatacaqdır?
Heydər Əliyev: Bakı nefti mütləq Türkiyəyə gəlib çatacaq. Ola bilər, ilk neft bu istiqamətə, yəni Qara
dənizdə Gürcüstanın Supsa limanına gələn ilin noyabr ayında gəlib çatsın.
Sual: Neft kəmərinin öz ərazisindən keçməsində yəqin ki, çox ölkələr maraqlıdırlar. Buna görə də BakıCeyhan xətti gerçəkləşəcəkmi?
Heydər Əliyev: Gerçəkləşəcəkdir.
Sual: Bilirsiniz, neft kəmərinin Türkiyədən keçməsi bizim arzumuzdur. Amma bu məsələdə müəyyən
sıxıntılar da var. Rusiyanın bu məsələdə öz marağı var. Azərbaycan bu təsirin qarşısında dayana biləcəkmi?
Heydər Əliyev: Əlbəttə, bunlar çətin işlərdir. Ümid edirəm ki, biz bu məsələnin həllini tapacağıq.
Sual: Cənab prezident, Ankaraya rəsmi səfərinizdə nəzərdə tutduğunuz məsələlər öz həllini tapdımı?
Parlamentdəki çıxışınızda mən Sizin Türkiyədən incidiyinizi anladım. Doğrudanmı siz Türkiyədən incimisiniz?
Heydər Əliyev: Parlamentdəki nitqimdə hər şeyi açıq dedim ki, 1995-ci ilin martında Azərbaycanda
ikinci böyük çevriliş cəhdi oldu. Yəni bu dövlət çevrilişi cəhdlərindən birincisi 1994-cü ilin oktyabr ayında
olmuşdur, ikincisi ondan altı ay sonra, martda baş verdi. Parlamentdəki nitqimdə mən bu barədə çox geniş
danışdım. Təəssüf ki, bu çevriliş cəhdinin hazırlanmasında və icra olunmasında Türkiyə vətəndaşları da iştirak
etmişdilər. Yəni Türkiyə vətəndaşları bu çevrilişi edənlərdən olmuşdular. Çox təəssüf ki, Türkiyənin bir sıra
vəzifəli şəxsləri də bu işdə iştirak etmişdilər.
1995-ci il martın 17-də dövlət çevrilişinə cəhd göstərənlər gecə hücum etdilər ki, Prezident sarayını zəbt
etsinlər, prezidentə qarşı terror etsinlər. Biz bunun qarşısını aldıq. Şübhəsiz ki, bizim əsgəri hissələrlə onların
arasında atışma oldu. Bəzi insanlar qırıldı. Nəhayət, sabahı gün oradan bəzi məktublar, kağızlar aşkar edildi.
Məlum oldu ki, Azərbaycanda Fərman Dəmirqol kimi bir insan yaşayırmış. O, Türkiyədən gəlib, Türkiyə
vətəndaşıdır. Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə onu gətirib parlamentdə müşavir vəzifəsinə qoymuşdular.
Amma o, müşavirlik etməyibdir. Bəzi adamlar da ona çox dəstək veriblər, sonra da Azərbaycan Universitetinin
müəllimi ediblər, amma müəllimlik də etməyibdir, sizdə bir TİKA təşkilatı var, eyni zamanda onun təmsilçisi
olubdur. Türkiyənin böyük elçisi Altan Karamanoğlu hər ay Fərman Dəmirqola TİKA-nın maaşını verirmiş ki,
guya o, TİKA-ya xidmət edir və maaş alır.
Çevriliş cəhdi ərəfəsindəki dörd-beş ay içərisində o, həmin polis polkovniki və digərləri ilə birlikdə bu
çevrilişi hazırlamışdı. Onu hazırlayanlardan biri olmuş və hətta Türkiyəyə gəlib buradan bəzi təlimatlar almışdı.
Sonra Naxçıvanın Kələki kəndinə getmişdi. Bilirsiniz ki, keçmiş respublika prezidenti Əbülfəz Elçibəy 1993-cü
ilin iyun ayında qaçandan orada, dağda yerləşən doğulduğu Kələki kəndində yaşayır. Gedib onunla görüşmüş,
danışmışdı ki, çevriliş ediləcək, Heydər Əliyev terror yolu ilə öldürüləndən sonra Azərbaycanda Dövlət Şurası
yaradılacaqdır. Dövlət Şurasına bir neçə nəfər daxil olacaq, onun başında isə həmin polis polkovniki duracaqdır.
Orada Əbülfəz Elçibəy də, Fərman Dəmirqol da yer alacaqlar, keçmişdə Azərbaycanda az bir müddət respublika
prezidenti olub – Ayaz Mütəllibov, o, beş il bundan öncə qaçıb və beş ildir Moskvada yaşayır – o da olacaqdır.
Müsavat Partiyasının bir üzvü var, Tofiq Qasımov, o, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti zamanı Azərbaycanda xarici
işlər naziri olubdur. O da bu çevrilişin hazırlanmasında iştirak edibdir.
Onlar hazırlaşmışdılar ki, silahla, qan tökməklə, Azərbaycan prezidentini terrorla qətlə yetirməklə
hakimiyyəti ələ alsınlar. Fərman Dəmirqol da bunun ən fəal iştirakçılarından biri idi.
Amma biz bunu bilmirdik. Polis polkovnikinin şəhərdə bir bazası vardı, silahlı polis dəstəsini orada
toplamışdı, çoxlu silahları da var idi. Mən bunu bilirdim. Ora şəhərin mərkəzində, yaşayış binalarının ortasında
olan bir yer idi. Yəni orada atəş açılsa, həmin ərazidə yaşayan insanlara da çox zərər gətirə bilərdilər. O
bazadakılar da bundan sui-istifadə edərək orada özlərini qoruyurdular.
Mən bilirdim ki, o polkovnik bu işlərlə məşğul olur və bir neçə dəfə danışmaq üçün dəvət etmişdim, bəzi
adamlar gedib onunla danışmaq istəmişdilər. Onun atası da mənim yanıma gəlmişdi, atasına anlatdım ki, qoy bu
cinayətdən əl çəksin. Atası da gedib onunla danışmışdı. O vaxt onun yanında çox adamlar vardı, amma mən
bilirdim ki, Fərman Dəmirqol kimi bir adam da var.
Onlar yaxalanandan sonra bir çox sənədlər ortaya çıxdı, bunların arasında bir kağız da var idi, ondan
göründü ki, Fərman Dəmirqol bu işdə iştirak edibdir. Ancaq bu zaman o, yaxasını qurtarıb oradan çıxa bilmişdi.
Biz bir çoxunu həbs etdik, bəziləri həlak oldu, amma o qaça, gizlənə bilmişdi. Türkiyənin Azərbaycanda olan
bəzi məmurları onu gizlətmişdilər. Sonra mənə müraciət oldu ki, Türkiyənin adının ləkələnməməsi üçün bu
məsələ açılmasın və onu gizli olaraq Türkiyəyə verdik. Onda mən hesab etmirdim ki, bu məsələ açılmalı,
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yayılmalıdır. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələri bizim üçün hər şeydən üstündür. Əgər
belə bir hadisə olmuşsa, biz onun qarşısını aldıqsa, zərərsizləşdirdiksə, bunu açıb Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələrini ləkələmək lazım deyildir. Mən belə fikirdəyəm.
Bu hadisə iki il öncə, 1995-ci ilin martında oldu. Bu adam buraya gəlib bir müddət yaşadı, amma sonra
televiziyanın "32-ci gün" proqramında, qəzetlərdə rəsmi verdilər, elan etdilər. Ona görə mən bu gün deməyə
məcburam. Mən demək, bildirmək istəmirdim. Ancaq bir halda Türkiyənin özündə hesab edirlər ki, bunu
söyləmək olar, mətbuatda vermək olar, – mən ona görə dedim. Amma o, tək deyil, orada Türkiyənin digər bir
vətəndaşı da var – Kənan Gürel, – o, həbs edildi, məhkəmə oldu, cəza aldı, həbsxanadadır. Türkiyənin bəzi
məmurları da bu işdə iştirak etmişlər.
Müxbir: Buna görə üzüntünüz varmı?
Heydər Əliyev: Yox, keçdi-getdi, bitdi.
Türk xalqına sevgi-məhəbbətimi bildirmək istəyirəm. İki gündür ki, mən burada, Ankaradayam. Mənə və
mənimlə bərabər buraya gələn Azərbaycanın təmsilçilərinə çox gözəl qonaqpərvərlik, çox hərarətli münasibət
göstərilir. Bu günlər Türkiyə-Azərbaycan dostluq və qardaşlıq tarixinin yeni parlaq, gözəl səhifələri kimi tarixə
daxil olacaqdır. Mən bundan çox məmnunam. Hər iki ölkənin xalqına səadət arzulayır, uğurlar diləyirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ "9 EYLÜL" UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU
ADI VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
İzmir
7 may 1997-ci il
Hörmətli cənab rektor!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar, əziz tələbələr!
Mən sizin hamınıza dostunuz, qardaşınız əlan Azərbaycandan hərarətli salam gətirmişəm. Sizin simanızda
Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün universitetlərinə, bütün professorlarına. bütün alimlərinə bütün müəllimlərinə,
bütün tələbələrinə hörmət və ehtiramımı bildirirəm, sizə səadət, xoşbəxtlik və bütün işlərində uğurlar
arzulayıram.
Türkiyənin böyük və çox gözəl şəhəri əlan İzmir şəhərinin sakinlərini, vətəndaşlarını ürəkdən
salamlayıram. İzmir ilə Azərbaycanın paytaxtı Bakı qardaşlaşmış şəhərlərdir. Həm Bakı sakinləri adından, həm
də Azərbaycan vətəndaşları adından İzmir şəhərinin bütün sakinlərini və vətəndaşlarını salamlayıram.
Üçüncü gündür ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin cumur başqanı, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin
dəvətilə mən Türkiyə Cümhuriyyətində rəsmi səfərdəyəm. Mən və mənimlə bərabər sizin ölkəyə gəlmiş
Azərbaycan nümayəndə heyəti bu üç günün içərisində türk qardaşlarımızın, türk xalqının, Türkiyə dövlətinin və
hökumətinin qonaqpərvərliyi və sevgi-məhəbbəti içində yaşayırıq. Bu, bizim üçün böyük səadətdir. Bu, bizim
üçün unudulmaz günlərdir. Bu Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin həm türk xalqı üçün, həm də Azərbaycan xalqı
üçün nə qədər əziz, nə qədər gərəkli və nə qədər dəyərli olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
Türkiyədə, Ankarada olduğumuz zaman biz bir çox görüşlər keçirmişik və Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələrinin genişlənməsi və inkişaf etdirilməsi üçün dəyərli işlər görmüşük, çox əhəmiyyətli dövlətlərarası,
hökumətlərarası müqavilələr imzalamışıq. Onların içərisində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji
əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi haqqında müqavilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu müqaviləni Türkiyə
prezidenti və Azərbaycan prezidenti imzalamışlar. Bu müqavilə ilə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri keyfiyyətcə
yeni səviyyəyə qalxır və bu əlaqələrin gələcəkdə daha sürətlə, eyni zamanda çox geniş və hərtərəfli inkişaf
etməsi üçün yeni bir mərhələ açılır.
Mən bu günlərdə Türkiyədə apardığımız danışıqlardan və keçirdiyimiz görüşlərdən, imzalanmış
sənədlərdən həddindən artıq razıyam və hesab edirəm ki, bunların hamısı Türkiyə-Azərbaycan dostluq və
qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirir.
Azərbaycan nümayəndə heyətinə və şəxsən mənə göstərilən bu hörmətə görə, bu məhəbbətə görə, bu
qayğıya görə, bu qonaqpərvərliyə görə Türkiyə Cümhuriyyətinə, onun hörmətli prezidentinə, bütün Türkiyə
xalqına təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Türkiyəyə səfər zamanı İzmiri ziyarət etmək mənim üçün çox əzizdir. Mən İzmir şəhərində ilk dəfə 1992ci ildə olmuşdum və o vaxt Türkiyənin prezidenti mərhum Turqut Özalın və baş nazir hörmətli Süleyman
Dəmirəlin dəvəti ilə ölkənizə gələrək, İzmirdə keçirilən III Beynəlxalq İqtisadi Konqresdə iştirak etmişdim.
Həmin konqresdə mənə söz deməyə, konqresə müraciət etməyə imkan verilmişdi. Bu, mənim həyatımda,
tərcümeyi-halımda çox əlamətdar və əziz bir hadisə olmuşdur. Mən o günləri daim xatırlayıram. İzmir şəhərinin
nə qədər gözəl, nə qədər yaraşıqlı və nə qədər də mehriban şəhər olduğunu hiss etdim. Bu, mənim daim
xatirimdədir.
Yenidən İzmirə gəlməyimdən çox məmnunam və xüsusən sizinlə görüşmək mənim üçün çox əzizdir, çox
qiymətlidir.
Əziz dostlar, siz mənə çox böyük hörmət və ehtiram göstərmisiniz. Siz mənə həm də çox böyük etimad
göstərmisiniz – mənə sizin universitetin Fəxri doktoru adını vermisiniz. Mən bu barədə qəbul etdiyiniz
qərarlarla və fəxri doktor adını vermək üçün sizin qərarlarınızda əks etdirilən əsaslarla çox diqqətlə və
məmnuniyyət hissi ilə tanış oldum. Mənə göstərdiyiniz bu qayğıya görə, mənim fəaliyyətimə və xüsusən
Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı kimi göstərdiyim fəaliyyətə bu qədər yüksək qiymət verdiyinizə
görə, bu qədər hörmət etdiyinizə görə sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. "9 Eylül"
Universiteti yaşca gəncdir, onun 15 yaşı var, ancaq bu 15 ildə o, sürətlə inkişaf edib, genişlənib və Türkiyənin,
burada deyildiyi kimi, sıra hesabı ilə 4-cü universiteti yerinə gəlib çatıbdır. Bu, çox maraqlı göstəricidir. Yəni
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cəmi 15 yaşın olsun və həmin illər içərisində bir çox qocaman, yaşlı universitetləri ötüb keçəsən və dördüncü
yerə çatasan – bu, böyük qəhrəmanlıqdır.
Mən yaxşı bilirəm ki, Türkiyədə təhsilin yaxşı təşkil olunmasına, ali təhsilin əldə etdiyi nailiyyətlərə
qiymət verilməsinə çox ciddi yanaşılır, çox böyük tələblər qoyulur və belə nailiyyətləri əldə etmək, belə qiymət
almaq da asan deyildir. Görünür, bu, universitetdə qısa müddətdə, 15 ilin içərisində toplaşmış yüksək səviyyəli
müəllimlərin, professorların, doktorların, alimlərin ümumi səyi və birgə əməyi, zəhməti nəticəsində olubdur.
Əziz dostlar, ona görə də mən sizi əldə etdiyiniz nailiyyətlər münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizin
universitetinizə bütün gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram və arzu edirəm ki, universitetiniz bu sırada
dördüncü yerdən daha da irəliləsin, o birisi universitetləri də ötə bilsin.
Rəqabət həmişə insanların, eləcə də təhsil ocaqlarının, universitetlərin sürətlə inkişaf etməsinə şərait
yaradır. Güman edirəm ki, sizin əldə etdiyiniz bu nailiyyətlər sizdən yaşlı, qocaman Türkiyə universitetlərini də
müəyyən qədər narahat edəcək, onlar da çalışacaqlar ki, öz işlərini daha yaxşı qursunlar. Beləliklə, siz onlara
kömək edəcəksiniz və siz də irəli gedəcəksiniz. Mən istəyirəm ki, qardaş, dost Türkiyənin ali təhsili daha da
yüksəlsin, Türkiyə universitetləri daha da inkişaf etsin və dünyanın ən görkəmli universitetləri sırasında
olsunlar.
Güman edirəm ki, sizin universitetin nailiyyətlərinin səbəblərindən biri də odur ki, universitetiniz "9
Eylül" adını daşıyır. 9 Eylül Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixində çox önəmli bir nöqtədir, önəmli bir mərhələdir.
Biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, Türkiyədə Osmanlı imperatorluğu dağıldıqdan sonra çox gərgin vəziyyət
yaranmışdı və Türkiyənin xarici düşmənləri Türkiyəni dağıtmaq, parçalamaq, yenidən ələ keçirmək məqsədi
güdürdülər. Türkiyəyə hərbi təcavüzlər olmuşdur və türk xalqının qəhrəmanlığı, rəşadəti o illərdə Türkiyəni bu
böyük təhlükələrdən, böyük bəlalardan xilas etdi. Türkiyənin bu qurtuluş savaşında İzmir 9 Eylül hadisəsi, 9
Eylül qələbəsi ölkənin tarixində çox görkəmli yer tutur. Məlumdur ki, Türkiyədə qurtuluş savaşının, qələbənin
yaradıcısı, qurucusu və sərkərdəsi, qurtuluş savaşını qələbə ilə sona çatdıran türk xalqının görkəmli oğlu böyük
Mustafa Kamal Atatürk olmuşdur.
Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi altında burada – İzmirdə yadelli düşmənləri ölkədən çıxarmaq üçün
planlar qurulmuş, hərbi əməliyyatlar keçirilmişdir. Onun rəhbərliyi altında Türkiyənin düşmənləri 9 Eylüldə
dənizə atılmış, İzmir azad olunmuş və Mustafa Kamal Atatürk bu hərbi əməliyyata, bu qələbəyə bilavasitə
rəhbərlik etmişdir.
Bütün bunlar Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixinin gözəl səhifələridir. Siz universitetinizi yaradarkən ona 9
Eylül adı verməyiniz də 9 Eylül gününü nə qədər əziz və qiymətli tutduğunuzu göstərir, eyni zamanda Türkiyə
Cümhuriyyətinin yarandığı gündən onun banisi olan böyük Mustafa Kamal Atatürkün ideyalarına, qoyduğu yola
sizin nə qədər sadiq olduğunuzu göstərir. Universitetiniz gələcəkdə də bu yolla gedərək yeni nailiyyətlər əldə
edəcəkdir. Sizin universitetiniz artıq mənim də doğma universitetimdir. Çünki mən artıq sizin universitetin Fəxri
doktoru kimi, universitetinizin həyatına qatılıram və sizin universitetin həyatı mənim üçün doğma iş olur.
Demək, sizin, bizim universitetimiz bundan sonra da yeni nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Mən buna əminəm.
Hörmətli dostlar, bu günlərdə biz Türkiyə-Azərbaycan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün çox ciddi addımlar atmışıq. Bu gün mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələri gündən-günə möhkəmlənir, inkişaf edir, bundan sonra daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir. Bizim
dostluğumuz tarixi köklərimizlə, milli birliyimizlə, bir dilə, bir dinə mənsub olmağımızla, eyni adət-ənənələrə,
eyni mənəvi dəyərlərə mənsub olmağımızla əlaqədar gündən-günə möhkəmlənəcək, gündən-günə inkişaf
edəcəkdir. Biz Azərbaycanda bu dostluğa xüsusi əhəmiyyət, xüsusi yer veririk və əmin ola bilərsiniz, biz
bundan sonra da çalışacağıq ki, bu əlaqələr daha da inkişaf etsin.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi gənc bir dövlətdir. O, dövlət müstəqilliyinin 6-cı ilini yaşayır. Bu gün
universitetin qəbul etdiyi qərardan da hiss etdim ki, Azərbaycanda gedən proseslər, işlər sizə məlumdur və siz
bilirsiniz ki, bu illər içində daim ardıcıl olaraq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək,
Azərbaycanın suverenliyini təmin etmək, Azərbaycanı Ermənistan işğalından azad etmək üçün çalışırıq. Bu illər
ərzində işlərimiz çox ağır, gərgin şəraitdə keçir. Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən Azərbaycana Ermənistan tərəfindən
hərbi təcavüz edilibdir və bu təcavüz ardıcıl olaraq bəzi başqa ölkələrin Ermənistana yardımı ilə əlaqədar və
bəzi başqa səbəblərlə əlaqədar genişlənibdir və nəhayət, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı
didərgin, qaçqın düşübdür, onlar ağır vəziyyətdə yaşayırlar, əksəriyyəti 4-5 ildir ki, çadırlarda qalır.
Üç il bundan öncə biz Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən döyüşləri dayandırdıq, atəşkəs haqqında
saziş imzaladıq. Üç ildir ki, atəş yoxdur, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq, ancaq eyni zamanda tam sülh də
yoxdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub, Azərbaycanın dövlət sərhədləri pozulub və bir də qeyd edirəm.
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Biz üç ildir davam edən bu
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atəşkəs rejimi zamanı məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışmışıq və çalışırıq, bundan sonra da
çalışacağıq. Keçən ilin sonunda ATƏT-in Zirvə görüşündə qəbul olunmuş sənəd bu məsələnin həll edilməsi
üçün daha yaxşı imkanlar yaradır.
ATƏT-in Zirvə görüşündə ATƏT-in 53 üzvünün dövlət başçıları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunmasının prinsiplərini qəbul etdilər. Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
tanınması, yəni torpaq bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində
yüksək muxtariyyət statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – həm erməni, həm də azərbaycanlı
əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat verilməsi prinsiplərini biz qəbul etmişik, ancaq Ermənistan qəbul etmir. İndi
məqsəd və xüsusən ATƏT-in Minsk qrupu üzvlərinin və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa nümayəndələrinin vəzifəsi bu prinsiplər əsasında danışıqları
sürətləndirmək və sülh əldə etməkdir.
Türkiyə ATƏT-in üzvü kimi və ATƏT-in yaratdığı Minsk qrupunun üzvü kimi Azərbaycana hərbi
təcavüz başlandığı vaxtdan indiyə qədər Azərbaycanla sıx əlaqədədir, Azərbaycanın yanındadır, bizimlə sıx
əməkdaşlıq edir və Lissabonda həmin tarixi sənədin qəbul olunmasında Türkiyə Cümhuriyyətinin və onun
prezidenti cənab Süleyman Dəmirəlin də çox böyük rolu olmuşdur. Ümidvarıq ki, bundan sonra da Türkiyə
Azərbaycanın bu probleminin həll olunması üçün, həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə böyük dərd olan bu
erməni işğalına, bu erməni təcavüzünə son qoymaq üçün öz səylərini əsirgəməyəcəkdir. Ümid edirəm ki, biz
hamımız birlikdə, ümumi səylərimizlə bu məsələni, nəhayət, sülh yolu ilə həll edəcəyik.
Ancaq eyni zamanda bilməlisiniz ki, Ermənistan tək Azərbaycan üçün yox, ümumiyyətlə, Qafqaz üçün,
habelə Türkiyə üçün də böyük təhlükə törədir. Sizə məlumdur ki, son zamanlar Rusiyanın Ermənistana bir
milyard dollar dəyərində ağır silahlar verməsi aşkar olunubdur. Bir tərəfdən, biz üç ildir atəşkəs rejimində
yaşayırıq, digər tərəfdən isə bu üç ildə Rusiya Ermənistana bir milyard dollar dəyərində silahlar veribdir.
Şübhəsiz ki, kiçik bir dövlətə, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş bir dövlətə, Türkiyənin qulağı
dibində olan bir dövlətə bu qədər güclü silahların verilməsi hamını narahat etməlidir, o cümlədən Türkiyəni,
onun ictimai fikrini, rəyini də narahat etməlidir. Bu gün mən sizin hamınızın diqqətini bu məsələyə xüsusi cəlb
edirəm və bilin ki, bu, tək Azərbaycana qarşı yönəldilməyibdir, həm də bu bölgədəki bütün başqa ölkələrə qarşı
yönəldilmiş bir hərəkətdir.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan öz müstəqilliyini ildən-ilə möhkəmləndirməyə çalışır.
Lakin bununla əlaqədar öz daxilimizdə də çox çətinliklər olmuşdur. Sizə məlumdur ki, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə etdikdən sonra onun daxili vəziyyəti sabit olmamış, əmin-amanlıq olmamışdır. Bizim ən böyük
nailiyyətimiz bir də ondan ibarətdir ki, son iki-üç il içərisində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti
sabitləşdirdik, əmin-amanlıq yaratdıq. İndi Azərbaycanda əmin-amanlıq mövcuddur.
Biz Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət qururuq, dünyəvi dövlət qururuq. Bu, bizim strateji
yolumuzdur. Biz bu strateji yolla gedirik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan uzun illər öz müstəqilliyindən məhrum idi.
İndi biz müstəqil olmuşuq, öz taleyimizin sahibiyik və müstəqil demokratik dövlət qururuq. Biz istəyirik
ki, dövlətimiz tam demokratik, tam hüquqi, tam dünyəvi bir dövlət olsun. Bunun üçün də Azərbaycanda
demokratiyanın bərqərar olması, inkişaf etdirilməsi, hüququn aliliyinin təmin olunması bizim əsas vəzifəmizdir
və bunu da yerinə yetirməyə çalışırıq.
Biz bu xətti, siyasəti aparmaqda böyük müqavimətlərə, çətinliklərə də rast gəldik. Ancaq biz onların
qarşısını aldıq, öhdəsindən gəldik. Əziz dostlar, qardaşlar sizə deyə bilərəm ki, indi Azərbaycanda ictimai-siyasi
vəziyyət tam sabitdir, Azərbaycan xalqı öz həyatını özü qurur. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dönməzdir,
yenilməzdir, sarsılmazdır. Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bundan sonra da göz bəbəyimiz kimi
qoruyacağıq, yüksəldəcəyik. Əmin olun ki, Azərbaycan Dünya Birliyində özünəməxsus, özünə layiq yerini
tutacaqdır.
Sizə dediyim problemlərlə əlaqədar Azərbaycan son illər böyük iqtisadi böhran içərisindədir. Şübhəsiz ki,
bu böhran insanların rifah halını çox pisləşdirib, sosial vəziyyət çox ağırlaşıbdır. Ancaq eyni zamanda biz
iqtisadiyyatda çox ciddi dəyişikliklər edir, iqtisadi islahatlar həyata keçirir, iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı yolu
ilə aparır, sahibkarlığı inkişaf etdiririk.
"Torpaq islahatı haqqında" qanun qəbul etmişik və bunun əsasında bütün torpaqları şəxsi mülkiyyətə
veririk. Beləliklə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etmiş dövlətlərin, ölkələrin, o cümlədən Türkiyə
Cümhuriyyətinin iqtisadiyyatının tutduğu, getdiyi yolla gedir. Bu sahədə bəzi nailiyyətlər də əldə etmişik.
Ümidvaram ki, bu yolla gedərək Azərbaycanın iqtisadiyyatını da yüksəldəcəyik və Azərbaycanın böyük təbii
sərvətləri, xüsusən neft-qaz yataqları, başqa təbii sərvətləri, iqtisadi potensialı, elmi-intellektual potensialı
xalqımızın rifahı naminə daha səmərəli istifadə olunacaqdır.
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Bütün bu məsələlərin həllində biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələrin inkişafına xüsusi
əhəmiyyət veririk və bundan sonra da Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri bizim bütün xarici iqtisadi
əlaqələrimizin mərkəzində duracaqdır.
Azərbaycanda bu dəyişiklikləri həyata keçirmək, yeni həyat qurmaq, yeni bir dövlət qurmaq üçün bizə
yeni fikirli, yüksək səviyyəli mütəxəssislər lazımdır. Ona görə də Azərbaycanın elmi, ali təhsili nə qədər inkişaf
etmiş olsa da, gələcəyimiz üçün biz Türkiyədə də kadrların hazırlanmasını lazım bilmişik.
Sizə bildirmək istəyirəm ki, XX əsrdə Azərbaycanda elm, maarif, mədəniyyət, təhsil çox sürətlə inkişaf
edibdir. Bizim müstəqilliyimiz, bağımsızlığımız olmayıbsa da, ancaq eyni zamanda xalqımız üçün bu vacib
sahələrdə böyük nailiyyətlərimiz olubdur. Bizim nailiyyətimiz o olubdur ki, başqa bir rejim, başqa bir ölkənin
tərkibində yaşayaraq dilimizi, islam dinini, mənəvi dəyərlərimizi. adət-ənənələrimizi saxlamışıq,
mədəniyyətimizi inkişaf etdirmişik. Azərbaycanda bütün əhali savadlıdır. savadsız adam yoxdur. Azərbaycanda
orta, yəni 10 illik təhsil həmişə məcburi olub və bu gün də məcburidir. Azərbaycanın bir çox universitetləri var.
Bakı universitetinin 77 illik tarixi var. Digər universitetlərin 60-70 illik tarixi var. Azərbaycanın böyük Elmlər
Akademiyası var, onun prezidenti burada bizim nümayəndə heyətinin tərkibindədir. Bizim şairlərimizin,
mədəniyyət xadimlərimizin bəziləri mənimlə bir yerdə buradadırlar. Yəni, XX əsrdə Azərbaycanın
mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin inkişafında çox böyük nailiyyətlər əldə olunubdur.
Ancaq biz bu gün hesab edirik ki, bundan daha yüksəklərə qalxmalıyıq. Ona görə biz təhsildə də, ali
məktəbdə də islahatlar aparırıq. Bu baxımdan Türkiyənin universitetləri ilə əməkdaşlığa xüsusi fikir veririk.
Güman edirəm, mən sizin fəxri doktorunuz olandan sonra sizin universitetlə də əlaqələri daha yaxşı qurmalıyıq.
Türkiyənin universitetlərində bizim gənclərin təhsil, ixtisas almasına xüsusi fikir veririk.
Bu baxımdan mən Türkiyənin universitetlərində Azərbaycan gənclərinə, Azərbaycanlı tələbələrə təhsil
verən müəllimlərə, professorlara və universitetlərin rəhbərlərinə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim bu əməkdaşlığımız bundan sonra da davam edəcəkdir.
İzmirdə, sizin universitetdə də Azərbaycan gəncləri təhsil alırlar, bu salonda da onlardan var. Üzümü
onlara tutaraq demək istəyirəm ki, əziz övladlarımız, balalarımız, siz müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün çox
lazımsınız, gərəklisiniz. Müstəqil, bağımsız Azərbaycanı yaşatmaq, inkişaf etdirmək, daha qüdrətli etmək üçün
siz gərək yüksək təhsilə malik olasınız, müasir tələblərə uyğun ixtisaslar əldə edəsiniz. Bunların, hamısını
Türkiyədə, Türkiyənin universitetlərində, o cümlədən "9 Eylül" Universitetində almağa imkan var. Sizə
tövsiyəm, sizdən xahişim ondan ibarətdir ki, burada olduğunuz günləri, ayları, illəri səmərəli keçirəsiniz, yaxşı
təhsil alasınız, Türkiyədən ən gözəl ənənələri mənimsəyəsiniz, Azərbaycana gətirəsiniz, Türkiyə-Azərbaycan
dostluğunu möhkəmləndirəsiniz və özünüzü müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün hazırlayasınız.
Hörmətli dostlar, mən sizə bir daha öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi əmin edirəm ki, mən
"9 Eylül" Universitetinin Fəxri doktoru adını daim böyük iftixarla daşıyacağam və bütün gələcək işlərimdə sizin
etimadınızı doğrultmağa çalışacağam. Sizin universitetə, bütün İzmir şəhərinə, İzmirin sakinlərinə,
vətəndaşlarına səadət, xoşbəxtlik arzu edirəm. Şübhə etmirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti, o cümlədən
Türkiyənin universitetləri, elm adamları böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün qoyduğu yolla gedərək
Türkiyəni gündən- günə gücləndirəcək, onu daha qüdrətli dövlət edəcək, daha firavan, xoşbəxt ölkə edəcəklər
və Türkiyə vətəndaşlarının rifah halını yaxşılaşdıracaqlar. Bu yolda, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun
möhkəmlənməsi yolunda hamınıza uğurlar arzulayıram.
Yaşasın "9 Eylül" Universiteti!
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti!
Yaşasın əbədi sarsılmaz Türkiyə-Azərbaycan dostluğu!
Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ İZMİR VALİSİ KUTLU AKTAŞIN
VERDİYİ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
7 may 1997-ci il
Əziz, hörmətli bələdiyyə başqanı, hörmətli dostlar!
Türkiyəyə rəsmi səfərim çərçivəsində İzmir şəhərini ziyarət etmək mənim üçün böyük səadətdir. İzmir
Türkiyənin həm böyük şəhəri, həm də ən gözəl guşələrindən biridir. İzmir şəhərinin böyük tarixi var və Türkiyə
Cümhuriyyətinin yaranmasında, türk xalqının xarici işğalçılardan, qəsbkarlardan azad olunmasında da İzmirin
və izmirlilərin xüsusi rolu var. 1922-ci il 9 Eylüldə məhz burada qurtuluş savaşının böyük qələbəsi əldə edilmiş
və bu, Türkiyənin tarixinə daxil olmuşdur, bizim də tariximiz üçün, ümumi, müştərək, birgə tariximiz üçün çox
dəyərli səhifədir.
İzmir şəhəri ilə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin qardaşlıq əlaqəsi də məhz bu hissiyyatlardan
doğmuşdur və biz bu qardaşlıq əlaqəsinə çox yüksək qiymət veririk. Hesab edirəm ki, bu əlaqələr bundan sonra
daha da genişlənməli, inkişaf etməlidir. Məhz bu əlaqələrin rəmzi olaraq Bakının gözəl guşələrindən birində
olan parka "İzmir parkı" adı verilib. Görünür, biz bu gün burada da belə bir parkla rastlaşacağıq.
Bunlar hamısı qısa bir müddətdə, yəni Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra,
əlaqələrimizin sürətlə inkişaf etdiyi bir zamanda əldə olunan nailiyyətlərdir. Ancaq düşünün, qarşıda neçə illər,
nə qədər böyük imkanlar var və biz bu sürətlə, bundan da artıq sürətlə inkişaf edəcəyiksə, – və etməliyik, –
görün Türkiyə və Azərbaycan bir-birinə nə qədər yaxın olacaq, dostluğumuz, qardaşlığımız nə qədər sıx
olacaqdır.
Bu gün "9 Eylül" Universitetində mən Türkiyə vətəndaşları ilə bərabər azərbaycanlıları, Azərbaycan
vətəndaşlarını da gördüm. Hətta mən oradan çıxıb universiteti tərk edərkən iki gənc – bir qadın, bir kişi mənə
yaxınlaşdı. Gözəl qız özünü tanıtmaq üçün dedi ki, mən Şakirzadənin qızıyam, – Şakirzadə Azərbaycanın böyük
alimlərindən, filosoflarından biridir, – deyir ki, beş ildir burada çalışıram. Gənc oğlan isə skripkaçıdır.
Soruşdum ki, burada vəziyyətiniz necədir, necəsiniz? Dedilər ki, çox gözəldir, yaxşıyıq. Bu, mənim sadəcə bir
dəqiqə içində rastlaşdığım haldır. Son dörd-beş ildə belə hallar nə qədər çoxdur. Şübhəsiz ki, bunlar bizi
sevindirir. Məhz belə zərrələrlə, bizim ümumi Türkiyə-Azərbaycan abidəsini quran, yaradan insanların qoyduğu
hər kərpiclə də gələcək nəsillər üçün gözəl bir abidə ucaldacağıq. O abidənin də adı əbədi, sarsılmaz TürkiyəAzərbaycan dostluğudur.
Bu gün burada, İzmir şəhərində bizə göstərilən qonaqpərvərliyə, çox hərarətli münasibətə, çox dost
münasibətinə görə təşəkkür edirəm. İzmir valisinə, bələdiyyə başqanına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha
qeyd edirəm ki, mənim bu səfərim zamanı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafı üçün görülən işlər
özünün gələcək nəticələrini verəcəkdir. Biz bu işlərə, bu dostluğa sadiqik və daim sadiq olacağıq. TürkiyəAzərbaycan, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri gündən-günə yüksələcəkdir.
Rica edirəm, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun şərəfinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfinə, Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti, mənim əziz dostum Süleyman Dəmirəlin şərəfinə, İzmir şəhərinin şərəfinə, İzmir
vətəndaşlarının, sakinlərinin şərəfinə, İzmir valisinin, bələdiyyə başqanının şərəfinə və bütün İzmir əhalisinin
şərəfinə badə qaldıraq. Sağ olun, sizə xoşbəxtlik arzu edirəm.
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İZMİRDƏ "BAKI PARKI"NIN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
7 may 1997-ci il
Hörmətli vali, hörmətli bələdiyyə başqanı,
hörmətli nazir!
Hörmətli dostlar, qardaşlar!
Mən bu gün Türkiyəyə rəsmi səfərim çərçivəsində Türkiyənin gözəl bir guşəsi olan İzmir şəhərinə
gəlməyimdən çox səadət duyuram və hamınızı, sizin simanızda İzmir şəhərinin bütün vətəndaşlarını, sakinlərini
ürəkdən salamlayır, sizə Azərbaycan xalqının, Bakının salamını, hörmət-ehtiramını çatdırıram.
Bu günlər biz Türkiyədə çox görüşlər keçirmiş, çox danışıqlar aparmışıq, çox əhəmiyyətli anlaşmalar,
müqavilələr imzalamışıq. Bunların hamısı bir məqsəd – Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun daha da inkişafını
təmin etmək, türk xalqını və Azərbaycan xalqını bir-birinə daha sıx bağlamaq məqsədi daşıyır.
Bu, bizim ali vəzifəmizdir və bunu yerinə yetirmək üçün də Türkiyəyə gəlmişik. Türkiyənin cümhur
başqanı, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə rəsmi ziyarətə gəlmişəm.
Biz bu günlərdə bir daha gördük, bir daha hiss etdik ki, türk Azərbaycan xalqlarının dostluq və qardaşlığı
nə qədər dərindir, güclüdür, nə qədər möhkəmdir. Bu dostluğun, qardaşlığın tarixi çox böyükdür. Əgər tarixi
götürsək, bizim tariximiz də, keçmişimiz də, dilimiz də, dinimiz də, məsləkimiz də, adət-ənənələrimiz də,
musiqimiz də, mədəniyyətimiz də birdir. Bir-birindən fərqi sadəcə ondan ibarətdir ki, – necə ki, İstanbul ilə
İzmirdə bir fərq var, yaxud da Ərzrumla Qayseridə bir fərq var, yaxud Adana ilə Diyarbəkrdə bir fərq var, – ola
bilər Türkiyə ilə Azərbaycanda da belə bir fərq olsun. Amma bu fərq sadəcə, bizim eyni zamanda ümumi
mənəvi dəyərlərimizin, mədəni, şüuri dəyərlərimizin hamısının çoxcəhətli, çoxşaxəli, çoxbudaqlı olmasını
göstərir. Yəni biz böyük bir çinar ağacının budaqlarıyıq və bu da o qədər möhkəm çinardır ki, əsrlər boyu onu
nə qədər silkələdilərsə də, yıxmaq istədilərsə də, bizi bir-birimizdən ayırmaq istədilərsə də bacarmadılar. Bizim
qəlbimiz, bizi bir-birimizə bağlayan tellər, mənəviyyat dostluğumuzu, qardaşlığımızı, birliyimizi qorudu,
saxladı.
Bu günlərdə biz bu dostluğumuzun, qardaşlığımızın yeni nümayişini görürük. Şübhəsiz ki, bunlar bizi
həddən ziyadə sevindirir. Bu günlərdə biz Türkiyədə Azərbaycan barəsində çox yüksək dostluq-qardaşlıq
münasibətlərini, böyük qonaqpərvərlik, hərarətli qəbul hiss edirik. Bunların hamısına görə türk xalqına, Türkiyə
Cümhuriyyətinə təşəkkür edirəm. Bu gün İzmirə gələndən indiyə qədər, bir neçə saat içində bir-birimizə nə
qədər bağlı olduğumuzu hiss edirik. Bizə göstərdiyiniz bu hörmət və ehtirama, qayğıya, diqqətə görə sizə
təşəkkür edir və sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı bunların hamısını yüksək qiymətləndirir. Xalqımızda,
hər bir azərbaycanlıda bu hissiyyatlar burada gördüyümüzdən qat-qat çoxdur.
İzmir şəhəri ilə Azərbaycanın paytaxtı, başkəndi Bakı şəhəri arasında on iki il bundan öncə qardaşlıq
haqqında müqavilə imzalanması böyük hadisə olmuşdur. Bilirsiniz ki, mən o illərdə həm Azərbaycanın, həm də
Sovetlər Birliyinin başında duran şəxs olmuşam. O illərdə bizə Türkiyə ilə əlaqə saxlamağa imkan vermirdilər.
Xatirimdədir, Bakı dünyanın bir çox şəhərləri ilə qardaşlaşmışdı, məsələn, Amerikanın, Fransanın, İngiltərənin,
Şərqi Avropada olan Rumıniyanın, Macarıstanın, başqa ölkələrin şəhərləri ilə qardaşlaşmışdı.
Amma Türkiyə şəhərləri ilə bizim şəhərlərimizin qardaşlaşmasına yol vermirdilər. Çünki əgər o şəhərlərlə
doğrudan da yeni bir qardaşlıq qururduqsa, bizim bu qardaşlığımıza kəc baxan, yəni buna zidd olan qüvvələr, –
onlar bizim ətrafımızda daim çox olubdur, – heç də istəməzdilər ki, bizim bu qardaşlığımız yenidən baş versin.
Yəni on iki il bundan öncə İzmir ilə Bakı arasında yaradılmış əlaqələr qardaşlaşma əlaqəsi deyil, – biz
doğulandan qardaşıq, ata-babalarımız, ulu babalarımız qardaş olublar, biz doğma qardaşıq. Sadəcə, İzmir ilə
Bakı arasında xüsusi əlaqələr yaranması haqqında müqavilə bağlanıbdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim
qardaşlığımız qədimdir, dünyada xalqlarımız yaranandan mövcud olan qardaşlıqdır. Bu əlaqələr isə həmin
qardaşlığı müəyyən mənada sənədləşdirmək, kağız üzərində əks etdirmək kimi bir tədbirdir.
Türkiyə-Azərbaycan, İzmir-Bakı daim qardaş olublar, bu gün də qardaşdırlar, gələcəkdə də qardaş
olacaqlar. Bunun da təzahürü olaraq Bakıda ən gözəl guşələrdən, parklardan birinə "İzmir" adı verilibdir. Mən
çox məmnunam ki, burada, İzmir şəhərində də, bu sahildə parkın gözəl bir hissəsinə "Bakı" adı verilibdir. Bu
təşəbbüs, hadisə münasibətilə İzmirin başçılarına, başqanlarına təşəkkürümü bildirir, sizin hamınızı təbrik
edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bugünkü bu törən, mərasim, bayram başqa şəhərlərdə də
davam edəcək, biz Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını addım-addım, gündən-günə genişləndirəcək, inkişaf
etdirəcəyik.
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Türkiyə böyük dövlətdir, dünya miqyasında özünəməxsus görkəmli yer tutubdur. Azərbaycan bir
müstəqil dövlət kimi gəncdir. Amma bizim əlaqələrimiz qədimdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə
ediləndən sonra Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası əlaqələr son illərdə çox bəhrələr verib, çox
nəticələrə gətirib çıxarıbdır. Məhz bu əlaqələrin nəticəsidir ki, indi Türkiyənin universitetlərində, o cümlədən
burada, İzmir universitetlərində Azərbaycanın gəncləri də təhsil alır, müstəqil Azərbaycanın cürbəcür
sahələrində işləməyə hazırlaşırlar.
Görürsünüz, biz bir-birimizə nə qədər yaxın oluruq. İzmirdə universitetdə təhsil alan gənc, tələbə nitq
söylədi. O, azərbaycanlıdır, naxçıvanlıdır, orada Nehrəm adlı məşhur yer var, o kənddəndir. Ancaq o, təmiz türk
ləhcəsində danışdı. Bizim dilimiz birdir, amma sadəcə ləhcələrimizdə fərq var. Mən Azərbaycan ləhcəsində
danışıram. O da bir-iki il öncə mən danışdığım ləhcədə danışırdı, amma iki il burada təhsil alandan sonra
buranın ləhcəsində danışır. Demək, bu onun buraya, burada aldığı təhsilə, buradakı mühitə nə qədər alışdığını,
eyni zamanda Türkiyəyə, İzmirə, bu mühitə nə qədər məhəbbəti, sevgisi olduğunu göstərir. Bu, bizim dostluq,
qardaşlıq əlaqələrimizdə bir zərrədir. Amma zərrə-zərrə göl olur, dərya dolur. Bax, bu zərrələrlə biz ümumi
Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu daha da genişləndirməli, gücləndirməliyik. Biz bunu edəcəyik.
Müstəqil Azərbaycanın həyatında bir çox problemlər var. Bu problemlərdən ən ağırı, ən bəlalısı
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzüdür. Bildiyiniz kimi, 1988-ci ildə Ermənistanın silahlı qüvvələri
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ hissəsini ələ keçirmək üçün ölkəmizə hərbi təcavüz ediblər. Bəzi dövlətlərin
yardımı vasitəsilə və bəzi başqa səbəblərə görə Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunubdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı yerindənyurdundan zorla çıxarılıb, didərgin düşübdür, qaçqın-köçkün vəziyyətində çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Üç ildir ki, biz atəşi dayandırmışıq, qan tökülmür, üç ildir ki, şəhidlər yoxdur. Ancaq eyni zamanda hələ
sülh də yoxdur. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyir, sülh danışıqları aparırıq. Keçən ilin sonunda
Lissabonda ATƏT-in Zirvə görüşündə məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün uyğun prinsiplər əldə olunub, qərar
qəbul edilibdir. Biz Lissabon prinsipləri əsasında sülh danışıqları aparıb Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarını sülh yolu ilə azad etmək istəyirik. Buna nail olmağa çalışırıq və mütləq nail olacağıq.
Bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsində Türkiyə daim Azərbaycana dayaq olub, daim Azərbaycanla bir
yerdə olubdur. Ümidvaram ki, bundan sonra da bir yerdə olacaqdır. Ancaq bu gün burada onu da demək
istəyirəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlayacaqdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
bizim tarixi nailiyyətimizdir. Biz dövlət müstəqilliyimizi heç vaxt əldən verməyəcəyik.
Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını azad edəcək və özünün ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, dövlət
sərhədlərinin, hüdudlarının toxunulmazlığını təmin edəcəkdir. Əgər sülh danışıqları nəticə verməsə, Azərbaycan
işğal edilmiş torpaqlarını nəyin bahasına olursa-olsun azad etməlidir. Biz torpaqlarımızın bir qarışını, bir metrini
də heç kəsə verməyəcəyik və Azərbaycanın müstəqilliyini, bağımsızlığını, ərazi bütövlüyünü daim qoruyacağıq.
Əminəm ki, türk xalqı, Türkiyə Cümhuriyyəti indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da bizimlə bərabər
olacaqdır.
Bizim gələcək zəfərlərimizin, nailiyyətlərimizin, qələbələrimizin əsası, zəmini türk – Azərbaycan,
Türkiyə- Azərbaycan dostluğudur. Bu dostluğa eşq olsun!
Yaşasın türk xalqı!
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti!
Yaşasın sarsılmaz Türkiyə-Azərbaycan dostluğu və qardaşlığı!
Sağ olun!
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İSTANBULDA MƏTBUAT NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ BƏYANATI
7 may 1997-ci il
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Siz bilirsiniz ki, Türkiyənin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəlin dəvətilə mən üçüncü gündür
Türkiyədə rəsmi səfərdəyəm. Burada keçirdiyim görüşlərin hamısını izləyir, bilirsiniz. Ona görə də mən bu
barədə ətraflı danışmaq fikrində deyiləm.
Ancaq onu bildirmək istəyirəm ki, Ankarada və bu gün İzmirdə – indi İstanbula gəlmişik, –
görüşlərimizin hamısı çox yüksək səviyyədə, dostluq və mehribanlıq şəraitində keçibdir. Türkiyə Cümhuriyyəti,
Türkiyə xalqı, ölkənin dövlət, hökumət rəhbərləri tərəfindən Azərbaycan prezidentinə, Azərbaycan nümayəndə
heyətinə çox böyük diqqət və maraq, qonaqpərvərlik göstərilir. Belə bir dostluq və qardaşlıq şəraitində biz hesab
edirəm ki, çox səmərəli işləyə bilmişik və çox yaxşı nəticələr əldə etmişik. Nəticələr ondan ibarətdir ki, həm
Türkiyə tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi müəyyən etmişik ki, dostluğumuz, qardaşlığımız indiyə qədər hər iki
ölkə üçün faydalı olmuşdur və bu dostluq, qardaşlıq əlaqələrini bundan sonra da irəliyə aparmalıyıq. Bu
məqsədlə biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi haqqında müqavilə, anlaşma imzalamışıq. Hesab edirəm ki, bu anlaşma çox tarixi əhəmiyyət
daşıyır, əlaqələrimizi daha yüksək səviyyəyə çatdırır, onun məzmununu, keyfiyyətini daha da irəli aparır.
Bununla yanaşı, bir neçə başqa müqavilə də imzalamışıq. Bunlar hamısı iqtisadi əlaqələrimizin daha
səmərəli aparılması məqsədi daşıyır. İndiyə qədər Azərbaycan ilə Türkiyə arasında çox müqavilələr, anlaşmalar,
sazişlər imzalanıbdır. Bu günlərdə imzalanmış sazişlər də Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr üçün çox
geniş normativ-hüquqi baza yaradıbdır. Güman edirəm ki, əməkdaşlığımız üçün normativ-hüquqi sənədlər var,
sadəcə olaraq biz əməli işlə bu əməkdaşlığı daha da irəliyə aparmalıyıq.
Bir daha deyirəm, bu danışıqların, görüşlərin məqsədi Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini daha yüksəklərə
qaldırmaqdır. Hesab edirəm ki, biz buna nail olmuşuq. Çünki bu, həm Türkiyə tərəfinin, həm də Azərbaycan
tərəfinin istəyi, arzusudur. Bunlar da Türkiyə prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin imzaladıqları
müqavilədə öz əksini tapıbdır.
Biz bu günlərdə Türkiyədə olmağımızdan, keçirdiyimiz görüşlərdən çox razıyıq. Bir də qeyd edirəm, bizə
çox gözəl qonaqpərvərlik, çox hərarətli münasibət, dostluq, qardaşlıq münasibəti göstərilir. Bunlara görə də
Türkiyənin cümhur başqanına, Türkiyə hökumətinə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu günlərdə Türkiyənin mətbuat nümayəndələri daim yanımızdadır, görüşlərimizi izləyirlər. Oxuya
bilməmişəm, amma eşitdiyimə görə qəzetlərdə məqalələr yazıblar, televiziyada verilişlər verilib. Bunlara görə
təşəkkür edirəm. İndi isə suallarınıza cavab verməyə hazıram.
Sual: Birinci sualım belədir: Din azadlığı haqqında qanun son ildə üç dəfə dəyişmişdir. Müsəlman
icmaları bundan şikayətlənirlər, bu qanun praktikada onların dini azadlıqlarına toxunur. Deyə
bilərsinizmi, bu qanun hansı dəyişikliklərə uğrayıb və nə üçün?
Cavab: Hörmətli dostum, siz səhv edirsiniz. Azərbaycanda din azadlığı haqqında qanun heç vaxt
dəyişməyibdir. Sadəcə olaraq din haqqında qanun qəbul edilib və bu qanuna əsasən Azərbaycanda bütün dinlər
azaddır. Vicdan azadlığı bizim Konstitusiyamızda əks olunub, qanunlarımızda da öz əksini tapıbdır. Bilirsiniz
ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti islam dininə itaət edir. Eyni zamanda Azərbaycanda xristianlar, xristian
konfessiyası və iudaizmə itaət edənlər, sinaqoq da var. Beləliklə, Azərbaycanda nəinki din azadlığı var, həm də
müxtəlif dinlərin birlikdə fəaliyyəti mövcuddur. İslam dini, xristian dini və yəhudi dini birlikdə, yəni hərəsi öz
sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Din tamamilə azaddır və Azərbaycanda dinə qarşı heç bir qeyri-qanuni hərəkət
yoxdur.
Sual: Cənab Əliyev missionerlərin hərəkətlərindən narahatdırmı?
Cavab: Missionerlərin nə hərəkəti ola bilər? Mən hiss eləmirəm ki, Azərbaycanda missionerlərin elə bir
hərəkəti var.
Sual: Sayın Əliyev, Ankaradakı çıxışlarınızda bütünlükdə türk ordusunu çox təriflədiyinizi gördük.
Bunun nə ilə əlaqədar olduğunu bir qədər açıqlaya bilərdinizmi?
Cavab: Bilirsiniz, bu heç bir şeylə əlaqədar deyildir. Türkiyə Cümhuriyyəti bizim üçün dost, qardaş
ölkədir. Siz mənim danışıqlarımı izləmisinizsə, hər yerdə, o cümlədən Böyük Millət Məclisindəki çıxışımda,
nitqimdə Türkiyənin cümhuriyyət dövründə keçdiyi şanlı, çox şərəfli yol haqqında danışmışam. Türkiyə
Cümhuriyyətinin 70 ildən artıq bir dövrdə yaşamasında Türkiyə xalqının yüksək səviyyələrə çatmasında.
şübhəsiz ki, türk ordusunun mühüm rolu var. Buna görə də mən Türkiyə Cümhuriyyətinə çox böyük hörmət,
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ehtiram bəsləyərək, eyni zamanda onun həyatının, cəmiyyətinin, dövlətinin bütün sahələrinə hörmət və
ehtiramımı bildirirəm. Mən quru qoşunları məktəbinə getmişdim, bilirsiniz ki, oraya həm Azərbaycan diasporu
toplaşmışdı, həm də polis akademiyasında, quru qoşunları məktəbində təhsil alan azərbaycanlılar var idi.
Onların hamısını salamladım, hörmət və ehtiramımı bildirdim. Bunun heç bir başqa səbəbi yoxdur.
Sual: Bu sahədə Azərbaycanda qayğılarınız varmı?
Cavab: Azərbaycanda qayğılarımız çoxdur. Ona görə də sualınızı birbaşa belə versəydiniz, özünüzün də,
mənim də vaxtımı almazdınız.
Qayğılarımız çoxdur, ən böyük qayğımız odur ki, – mən bunu bu günlərdə hər yerdə deyirəm və bu gün
də sizə çatdırmaq istəyirəm, – Azərbaycan qonşu Ermənistan tərəfindən 1988-ci ildən başlayaraq hərbi təcavüzə
məruz qalmışdır. Bu hərbi təcavüz nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri bəzi ölkələr tərəfindən onlara
göstərilən yardımdan istifadə edərək, eyni zamanda Azərbaycan daxilində olan bəzi səbəblərə görə Azərbaycan
torpaqlarının, ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan
vətəndaşı zorla yerindən-yurdundan qovulub, didərgin düşübdür. İndi onların əksəriyyəti Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində çadırlarda yaşayır. İnsan ola bilər bir ay, iki ay çadırda yaşasın, ancaq illərlə – dörd, beş il çadırda
yaşamaq nə qədər dəhşətlidir, bunu təsəvvür edə bilərsiniz.
Şübhəsiz ki, Ermənistanın təcavüzünə qarşı Azərbaycan öz torpaqlarını qorumaq məcburiyyətində
olmuşdur. Döyüşlər getmiş, qan tökülmüşdür, şəhidlər vermişik. Ancaq Azərbaycan sülhsevər dövlət olduğuna,
sülh tərəfdarı olduğuna görə, üç il bundan öncə atəşin dayandırılması haqqında təşəbbüs irəli sürmüşdük.
Ermənistan tərəfindən də bu təşəbbüs olmuşdu və 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs haqqında saziş imzalanıbdır.
O vaxtdan indiyə qədər, – bir neçə gündən sonra üç il tamam olacaqdır, – atəş yoxdur, yəni savaş yoxdur,
müharibə getmir. Amma eyni zamanda sülh, barış da yoxdur, torpaqlarımız işğal altında qalır.
Biz bu üç il müddətində məsələnin sülh yolu ilə həllinə çalışmışıq, bu sahədə çox səylər göstərmişik. Bu
məsələdə cürbəcür beynəlxalq təşkilatların imkanlarından istifadə etməyə çalışmışıq. Amma bu məsələ ilə ən
çox ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur, onun vasitələrindən istifadə etməyə çalışmışıq.
Nəhayət, keçən ilin dekabrında Lissabonda ATƏT-in Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün bəyanat qəbul edilib, yəni bunu sülh yolu ilə həll etməyin prinsipləri
orada əks olunubdur. ATƏT-in bütün üzvləri 53 ölkənin dövlət başçıları bəyanatın qəbul olunmasına səs verib,
ona tərəfdar çıxıblar. Amma Ermənistan əleyhinə çıxıb, bunu qəbul etməyibdir. Buna baxmayaraq, 54 dövlətdən
53-ü bunu qəbul edib, belə bir sənəd qəbul olunubdur. İndi Minsk qrupu yeni bir mərhələdə işə başlayıbdır.
Hazırda Minsk qrupunun üç həmsədri var – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa. Biz onlarla danışıqlar
aparmışıq. Onlar da bu münaqişənin yalnız və yalnız ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə əldə olunmuş
prinsiplər əsasında həll edilməsini nəzərdə tuturlar.
Şübhəsiz ki, əgər Ermənistan tərəfi konstruktiv mövqe tutsaydı, normal münasibət göstərsəydi bu məsələ
həll oluna bilərdi. Çünki Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunan prinsiplər Ermənistanın xeyrinə olan
prinsiplərdir. Biz burada bir çox güzəştlərə getmişik. Prinsiplər bundan ibarətdir ki, Ermənistanın və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Bilirsiniz ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü indiyə
qədər tanımır. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda, sənədlərdə separatçılıq pislənirsə, qınanırsa, qeyri-qanuni hesab
olunursa, Ermənistan o sənədə qol çəkməyibdir. Beləliklə, Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına zidd
olaraq separatçılığa tərəfdar çıxır. Çünki Dağlıq Qarabağda olan ermənilər Ermənistanın köməyi ilə separatçılıq
yolu ilə gedib Azərbaycanda məhz belə bir şərait yaradıblar. Ona görə də bu prinsiplərin birinci bəndi
Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasından ibarətdir. Biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü
tanıyırıq və onun ərazisinin heç bir hissəsinə iddia etmirik. Baxmayaraq ki, Ermənistanın indiki ərazisindəki
torpaqların çoxu keçmişdə Azərbaycana mənsub olubdur. Ancaq biz beynəlxalq hüquq normalarına tabe oluruq
və 1991-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan öz müstəqilliyini əldə edərkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
tərəfindən qəbul olunmuş, təsdiq olunmuş sərhədlər çərçivəsində həm Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq,
həm də istəyirik ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın.
İkinci prinsip, ikinci bənd Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək səviyyəli
muxtariyyət, özünüidarəetmə hüququ verilməsi barədədir. Bu, doğrudan da Azərbaycan üçün o qədər də
münasib prinsip deyil, çünki biz öz torpağımızın, ölkəmizin, respublikamızın bir hissəsinə xüsusi status
verməliyik. Ancaq biz münaqişəyə son qoymaq üçün sülh yolu ilə gedərək buna razı olmuşuq.
Üçüncü prinsip, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – həm erməni, həm azərbaycanlı əhalisinin gələcəkdə
təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Biz hesab edirik ki, bu üç prinsip əsasında 1997-ci ildə münaqişə həll oluna
bilər. Ancaq bunun üçün çox iş görmək lazımdır. Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü başlayandan indiyə qədər Türkiyə Azərbaycanın haqq, ədalət işini dəstəkləyib, müdafiə
edibdir. Türkiyə Minsk qrupunun, ATƏT-in üzvü olaraq bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın ədalətli
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işini daim dəstəkləyib, müdafiə edibdir. Lissabon Zirvə görüşündə də biz bu prinsiplərin qəbul olunmasına
çalışarkən Türkiyə Cümhuriyyəti, xüsusən hörmətli prezident cənab Süleyman Dəmirəl ilə sıx əməkdaşlıq
edirdik. Bu günlərdəki görüşlərimizdə də Türkiyə yenə öz mövqeyini çox qətiyyətlə saxlayır və hesab edirik ki,
Türkiyə Minsk qrupunun üzvü kimi, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə böyük nüfuzu, hörməti olan ölkə kimi
bundan sonra da bu məsələlərin həllində daim bizimlə bərabər çalışacaq, iştirak edəcəkdir.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə maneçilik göstərən amillər də var.
Bunlar təkcə Ermənistanın Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplərin əleyhinə çıxması deyildir. Bu
amillərdən biri son iki-üç ayda aşkar olubdur. Bu da Ermənistanın qeyri-qanuni silahlanmasıdır. Üç ildir ki, biz
atəşi dayandırmışıq. Demək yenidən silahlanmaya heç bir ehtiyac yoxdur. Ancaq iki-üç ay öncə Rusiyada,
Moskvada aşkar oldu ki, bu müddətdə, son üç il içərisində Rusiyanın bəzi dairələri tərəfindən Ermənistana gizli
olaraq, qeyri-qanuni yolla çoxsaylı silahlar, özü də ağır, çox dəhşətli silahlar verilibdir. Rusiya Ermənistana 1
milyard dollar dəyərində silahlar veribdir. Bunların içərisində 84 ədəd T-72 tankı, – onlar ən müasir tanklardır, –
habelə zirehli maşınlar, uzaqvuran raketlər, – o raketlər ki, bunları Rusiya Kiprə satmışdı və bu, Türkiyədə
böyük narahatlıq doğurmuşdu, – toplar var, hətta son vaxtlar aşkar olub ki, on kimyəvi silah kompleksi də
verilibdir.
Bu. çox böyük təhlükə doğurur. Azərbaycanda da təhlükə doğurur, ümumiyyətlə, Qafqazda sülhün, əminamanlığın saxlanması üçün çox təhlükəlidir. Hesab edirəm ki, təkcə Qafqaz ölkələri üçün yox, Türkiyə üçün də
təhlükəlidir. Bilirsiniz ki, Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları, ordu hissələri var. Bu ordu hissələri ola-ola,
orada Rusiyanın özünəməxsus silahlan mövcud olduğu halda Ermənistanın ordusuna da, Dağlıq Qarabağın
silahlı qüvvələrinə də çox güclü silahlar veriblər. Bu, bizi narahat edir, güman edirəm, Türkiyəni də narahat
etməlidir və ümumiyyətlə, bizim bölgədə vəziyyəti çox gərginləşdirir.
Şübhəsiz ki, bunlar hamısı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə mane olan
amillərdir. Bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Hesab edirəm ki, sizin sualınıza tam cavab verdim.
Sual: Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Sizcə, bu işdə Rusiyanın uzunmüddətli məqsədi nə ola
bilər? İkinci sualım isə belədir: Siz Türkiyə ilə strateji əməkdaşlıq müqaviləsi imzaladınız. Belə müqavilə
bölgədəki başqa ölkələrlə də imzalana bilərmi və bunun bir məqsədi də Ermənistanın, dolayısı ilə həm də
Rusiyanın yolunu kəsməkdirmi?
Cavab: Bilirsiniz, Rusiyanın hədəfi nədir, – mənim üçün bunu sizə xırdalamaq lazım deyildir. Əgər
Rusiya Ermənistanda hərbi baza, böyük ordu hissələri saxlayırsa, nə üçün saxlayır? Konsert vermək, yaxud da
toy etmək, ticarət etmək üçün saxlamır ki! Əgər bir ölkə başqa bir ölkədə ordu saxlayırsa, bunun məqsədi
aydındır, bunu sizə deməyimə ehtiyac yoxdur. Rusiya təkcə Ermənistanda yox, Gürcüstanda da böyük ordu
hissələri saxlayır. Rusiyanın Ermənistanda olan ordu hissələrinə son zamanlar hərbi baza statusu verilibdir. Bu
anlaşma da həm Rusiyanın parlamentində, həm də Ermənistanın parlamentində təsdiq edilibdir. Demək, Rusiya
burada öz silahları ilə uzun müddət qalmaq fikrindədir. Bundan siz özünüz nəticə çıxarın.
O ki qaldı bizim Türkiyə ilə imzaladığımız strateji əməkdaşlıq haqqında anlaşmaya, belə anlaşmanı
Gürcüstanla, Ukrayna ilə də imzalamışıq. Əgər bizim üçün başqa münasib tərəfdaş olsa onunla da imzalamağa
hazırıq.
Sual: Böyük neftin nəqli üçün Bakı-Ceyhan boru kəməri barədə sual verəcəyəm. Bilirəm ki, sizin
bu səfərinizə qədər heç bir hökumət qəti təklif verməmişdir. İndiki səfəriniz zamanı Türkiyə hökuməti
Bakı- Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi haqqında dəqiq təklif veribmi?
Cavab: Sizin sualınız bir az aydın deyil, amma mən çalışaram buna cavab verim.
Sual: Məncə, Azərbaycan hökuməti özü qərara almalıdır ki, bu neft kəməri İrandan keçsin, yoxsa
Türkiyədən. Bu barədə heç bir hökumət sizə qəti təklif verməmişdir.
Bu görüşlər zamanı Türkiyə hökuməti sizə dəqiq təklif veribmi və əgər veribsə, bunu necə
qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Siz səhv edirsiniz, bizə təklif verənlər çoxdur. Böyük neft kəmərinin cürbəcür marşrutları barədə
arzularını bildirənlər və müraciət edənlər də çoxdur. Ona görə də bu neft kəmərinin bir çox variantı var, ancaq
biz isə strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında imzaladığımız anlaşmada bunu əks etdirmişik, – çalışırıq
və çalışacağıq ki, böyük neft kəməri Türkiyənin ərazisindən Ceyhan limanına keçsin.
Sual: Bakı-Ceyhan boru kəmərinin çəkilməsi üçün Türkiyədə yatırım qoyulmasını gözləyirsinizmi?
Cavab: Əgər Bakı-Ceyhan boru kəməri çəkiləcəksə, onun üçün böyük yatırım da qoyulacaqdır. Bu böyük
layihəni yatırımsız həyata keçirmək olmaz.
Sual: Türkiyə ilə Ermənistanın əlaqələrinin genişləndirilməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Son vaxtlar Türkiyə ilə Ermənistanın əlaqələri genişlənibdir. Biz sülhsevər dövlətik və heç bir
ölkə ilə düşmənçilik etmək istəmirik. Ermənistana qarşı heç vaxt nə hərbi təcavüz etmişik. nə də bir düşmənçilik
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hərəkəti etmişik. Ermənistan təcavüzkardır, Azərbaycana təcavüz edibdir. Azərbaycan övladlarının qanını
töküb, işğal olunmuş torpaqlarda Azərbaycanın bütün varidatını dağıdıbdır. Əsrlərlə insanların yaratdıqları
mülklər, Azərbaycanın mülkiyyəti dağıdılıbdır, o yerlərdə bizim tarixi abidələrimiz, müqəddəs dini abidələrimiz
dağıdılıbdır. Yəni Azərbaycana böyük həm maddi, həm də mənəvi zərər vurulubdur. Buna baxmayaraq,
görürsünüz ki, biz üç ildir atəşkəs əldə etmişik və məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ancaq bunun şərti
var. Şərti də ondan ibarətdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxmalı, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmalıdır. Belə olan halda,
ümumiyyətlə, bu bölgədə iqlim tamamilə dəyişər və Ermənistan da bölgədəki bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq edə,
əlaqələrini genişləndirə bilər.
Türkiyə Azərbaycanın yaxın dostu, qardaşı olduğuna görə həmişə Ermənistanın bu təcavüzünün əleyhinə
çıxıb və ona dəfələrlə deyibdir ki, siz Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxmasanız, təcavüzə son
qoymasanız Türkiyə heç vaxt Ermənistanla əlaqələrini bərpa etməyəcəkdir. Biz bunu məmnuniyyətlə qəbul
edirik. Məmnuniyyətlə qəbul edirik ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr yoxdur, heç bir
başqa dövlətlərarası əlaqələr yoxdur. Bu, belə də olmalıdır. Çünki Azərbaycanda qırılan insanlar sizin, türklərin
bacıları, qardaşlarıdır. Azərbaycan torpağı, Türkiyə torpağı, xalqlarımız bir-biri ilə bağlıdır. Ermənistan gəlib
Azərbaycan torpağında qan töküb, insanlarımızı qırıb və Türkiyə Ermənistanla əlaqə saxlasa bu, anlaşılmaz olar,
türk xalqı özü buna yol verməz, Türkiyənin ictimai rəyi buna yol verməz, – bunu mən bilirəm.
Ancaq təəssüflər olsun ki, son vaxtlar Türkiyədə bəzi adamlar qazanc əldə etmək, yaxud başqa məqsədlər
üçün cürbəcür yollarla Ermənistanla əlaqələr yaratmaq istəyirlər. Bir müddət öncə çox təkid etdilər ki,
Ermənistanın "H-50" hava yolu var, ona imkan vermək lazımdır. Biz buna etiraz etdik. Amma Türkiyə
hökuməti tərəfindən bizə müraciət etdilər ki, bunu açsaq bəlkə Ermənistan yumşalar, bəlkə belə olar, elə olar.
Yaxşı, biz buna razılıq verdik, "H-50" yolu açıldı. Amma Ermənistanın mövqeyində heç bir müsbət dəyişiklik
olmadı.
İndi son zamanlar bizə məlumatlar gəlir, sizin qəzetlərdə yazırlar ki, Ermənistanın təyyarələri Trabzona
gəlib-gedir. Biz buna etiraz edirik. Hesab edirik ki, bu, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə çox zərər gətirər və mən
bu barədə fikrimi Türkiyənin dövlət, hökumət başçılarına demişəm. Yaxud da ki, Türkiyənin bəzi adamları
Ermənistanla ticarət qurmaq istəyirlər. Məsələn, İqdır vilayətinin valisi Ermənistanı ziyarət edib, hətta orada
dini mərkəz var, ibadət edib, yaxud nə edib, – özü bilər, mən bilmirəm, sizin qəzetlərdə var idi. Ermənistan
televiziyası da bunu veribdir, – biz Ermənistan televiziyasını izləyirik, seyr edirik. Bəzi tacirlər gedib-gəliblər,
guya Ermənistanla ticarət edəndə kimsə nə isə qazanacaqdır. Ola bilər, kimsə nə isə qazanacaq, ancaq Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr qazanc, para üzərində qurulmamalıdır. Bizim ölkələrimizin böyük mənəvi
kökləri var, bunları bir-birinə bağlayan milli köklər var. Bu milli, mənəvi mənafeyi ayrı-ayrı şəxslərin qazancına
qurban vermək olmaz. Ona görə də mən bu barədə öz fikrimizi və etirazımızı Türkiyənin bütün dövlət və
hökumət başçılarına bildirmişəm. Biz bildirmişik ki, buna yol vermək olmaz.
Məsələn, buradan bəzi tacirlər Ermənistana gediblər, sonra gəlib burada təbliğ ediblər ki, Ermənistanla
ticarət aparmaq lazımdır. Yaxud da mən dünən, srağagün danışarkən bəzi şəxslər deyirlər ki, bilirsiniz, Türkiyə
tacirləri deyir ki, guya iranlılar bizim mallarımızı alır, sərhəddən keçirib Ermənistanda sataraq para qazanırlar.
Yaxşı olar, elə özümüz aparıb sataq və paranı da qazanaq.
Birincisi, bu, yanlış fikirdir. İranlılar özləri Ermənistanla çox geniş əlaqə yaradıblar, çox geniş ticarət
aparırlar, ona çox yardım edirlər, oraya elektrik, qaz xətti çəkirlər, əməkdaşlıqları çox genişdir. Biz bu barədə
İran hökumətinə öz etirazımızı bildirmişik. Ancaq təəssüflər olsun ki, İran hökuməti bizim bu sözlərimizə
diqqət vermir və öz ticarətini, iqtisadi əlaqələrini aparır. Əgər Ermənistana getsəniz, – sizin bəzi müxbirlər
bəzən Ermənistana gedirlər, türk, yaxud ermənidirlər, bilmirəm, bunu özünüz bilərsiniz, gedirlər, hətta Qarabağa
da gedirlər, – əgər ədalətlidirlərsə, onlarda ədalət prinsipi və doğrudan türk qanı varsa görərlər ki, Yerevanın,
Ermənistanın, Dağlıq Qarabağın bütün yollarında İran yük maşınları, avtomobilləri doludur. Yəni İran
tacirlərinin Türkiyədən mal alıb, aparıb Ermənistanda satmağa ehtiyacı yoxdur. Onlar öz mallarını satırlar,
çalışırlar ki, öz malları üçün xarici bazar tapsınlar. Niyə gəlib Türkiyənin malını alıb Ermənistanda satacaqlar?
Sadəcə olaraq Türkiyənin ayrı-ayrı tacirləri gizli surətdə, – bunu bilirik, – Ermənistanla ticarət edir və sizin
dövlət adamlarına deyirlər ki, guya bu malları iranlılar gəlib buradan alaraq aparırlar.
Sizə bir şeyi də demək istəyirəm. Biz İranın dövlət adamları ilə danışarkən onlar deyirdilər ki, niyə bizi
qınayırsınız ki, mal aparıb Ermənistanda satırıq, gedin Ermənistanın, Yerevanın bazarlarına, görün, nə qədər
türk malları var. Bunu bizə iranlılar deyirlər. İndi gəlin araşdırın, türk malları oraya necə gedib çıxır, – iranlılar
aparırlar, yoxsa Türkiyə tacirləri özləri gizli olaraq satırlar. Bu fikirlər – guya İran tacirləri aparıb sataraq pul
qazanırlar, amma Türkiyə tacirləri qazana bilmirlər, – yanlış, aldadıcı fikirlərdir. Bunları qətiyyən qəbul edə
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bilmərik. Bir də deyirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mənəvi, milli kökləri var,
bunları heç bir paraya, heç bir dollara, heç bir lirəyə dəyişmək olmaz. Mən xahiş edirəm, bunu biləsiniz.
Mən Türkiyədə olan insanların belə hərəkətlərini qınayıram, bunlara çox etiraz edirəm və güman edirəm
ki, Türkiyədəki qardaşlarımız, türk xalqı özü, Türkiyənin ictimai rəyi gərək belə hallara yol verməsin.
Bəzən belə danışıqlar gedir ki, Ermənistana qapı açaq. Nə üçün qapı açasınız? Qoy, Ermənistan
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxsın, ondan sonra birlikdə oturub fikirləşək ki, qapını haradan
açmaq lazımdır. Yaxud, bu yaxınlarda Gürcüstan tərəfindən bizə belə bir məlumat gəldi ki, Türkiyə ilə
Gürcüstan arasında iki qapı var, Türkiyədən Gürcüstana təklif olunub ki, üçüncü qapı da açmaq lazımdır.
Bizimlə məsləhət edirlər ki, bu işə siz necə baxırsınız? Biz soruşuruq ki, bu qapı haradadır? Bu qapı
Gürcüstanda ermənilərin birgə yaşadığı Cavaxeti deyilən yerdədir, demək, onu – üçüncü qapını ermənilər üçün
açırlar. Gürcülərdən soruşduq ki. sizə iki qapı yetərlidirmi? Üçüncüyə ehtiyacınız varmı? Dedilər ki, yetərlidir,
ehtiyacımız yoxdur. Bəs, kimə lazımdır? Dedilər ki, Türkiyə tərəfindən bizə belə təklif gəlib. Biz buna da etiraz
etdik. Çünki bu, Gürcüstan üçün deyildi, Gürcüstanda Cavaxetidə bir yerdə yaşayan ermənilər üçün idi.
Bilirsiniz, mən bunu açıq deyirəm, – bəzən siz jurnalistlər mənə sual verirsiniz ki, burada incimisinizmi, –
əlbəttə, belə şeylərdən inciyərəm və dost dostdan, qardaş qardaşdan inciməlidir. Mənə yaxın olmayan başqa bir
ölkədən, yaxud xalqdan inciməyə haqqım yoxdur. Çünki onun mənim qarşımda heç bir öhdəliyi yoxdur, mənim
də onun qarşısında heç bir öhdəliyim yoxdur. Amma Türkiyədən, türk xalqından, Türkiyə hökumətindən və
Türkiyədə bu işlərə gedən bəzi insanlardan inciməyə haqqım var. Bu, mənim inciməyim deyil, Azərbaycan
xalqının inciməyidir, Azərbaycan xalqı bundan çox narahatdır. Ona görə də istərdim ki, bunlardan nəticə
çıxarasınız.
Yaxud qəzetlərdən bir müxbiriniz Dağlıq Qarabağa gedib və dünən elə biz burada olanda iki səhifəlik
reportaj veribdir. Erməni təcavüzkarlarına yaxşı xidmət edirsiniz, eləyin.
Sual: Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yenidən atəş başlayırmı? Bu, ilkin neft kəmərinin
çəkilməsi ilə hansısa şəkildə əlaqədardımı?
Cavab: Belə hallar olur, bəzən atəşkəs pozulur. Son vaxtlar Ermənistan tərəfdən Azərbaycanın məhz
Qazax, Tovuz bölgələrində atəşkəsi pozmağa cəhd edirlər. Sizə deyə bilərəm ki, sərhəddə atışmalar bəzən üçdörd saat davam edir və o tərəfdən də, bu tərəfdən də insanlar həlak olubdur. Bu, o yerdir ki, indi biz Bakıdan
Gürcüstandakı Supsa limanına oradan ikinci neft kəməri çəkirik. Bilirsiniz ki, birinci neft kəmərini Bakıdan
Rusiya ərazisindən keçməklə Qara dənizin Novorossiysk limanına çəkirdik. Bu, ilkin neftin ixracı üçündür.
Supsa limanı Türkiyəyə çox yaxın limandır. Belə fikirlər söyləyirlər, mətbuatda belə yazılar gedib ki, məhz boru
xəttinin çəkilməsinə mane olmaq üçün orada atəşkəsi pozurlar. Belə fikirlər var.
Sual: Cənab prezident, Türkiyə qəzetlərinin yazdığına görə, Levon Ter-Petrosyanın Türkiyəyə
səfəri gözlənilir və o, işgüzar dairələrlə əlaqələri sıxlaşdırmaq istəyir. Ola bilərmi ki, işgüzar dairələr
vasitəsilə Ermənistan rəsmi Ankaraya təsir göstərmiş olsun? Rəsmi Ankaradan nə kimi zəmanət aldınız?
Gürcüstan ilə Türkiyə arasında üçüncü qapı açılması məsələsi dövlətlərarası məsələdir. Rəsmi Ankaranın
buna münasibəti necədir?
Cavab: Mən sizə dedim, gürcülər bizə müraciət etmişdilər. Biz etirazımızı bildirdik, sonra nə olacaq, –
bu, Türkiyə ilə Gürcüstanın işidir. Amma biz buna etiraz edirik.
Ter-Petrosyanın səfəri barədə mənim məlumatım yoxdur və Türkiyənin dövlət və hökumət rəhbərləri
mənim dediyim bu fikirlərlə razıdırlar. Söz verirlər ki, onlar heç bir hərəkətə yol verməyəcəklər, heç bir qapı
açılmayacaq və belə halların qarşısını alacaqlar. Söz veriblər və ümid edirəm ki, verdikləri sözü yerinə
yetirməlidirlər.
Sual: Mən yenə Türkiyə qəzetlərinə istinad edirəm. Yazırlar ki, İstanbulda keçirilən biznes
forumunda Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən Ermənistan prezidentinə neft kəmərinin Ermənistandan
keçməsi təklif edilib ki, Ermənistan da öz qoşunlarını Azərbaycan ərazisindən çıxarsın. Bu fikirlərə sizin
münasibətinizi bilmək istərdim.
Cavab: Türkiyə tərəfindən mənə belə təklif olmayıbdır. Qəzetlər haradan götürürlər, bunu bilmirəm.
Sual: Belə bir məsələ – neft kəməri və ərazi məsələsi reallaşa bilərmi?
Cavab: Bilirsiniz, neft kəməri və ərazi, – mən sözün belə qoyuluşu ilə razı deyiləm. Ancaq bizim bu neft
kəməri haradansa keçəcəkdir, elədirmi? Əgər doğrudan da neft kəməri bölgədə sülhün yaranmasına kömək edə
bilərsə, bunu müzakirə etmək olar. Bölgədə sülh təkcə bizim üçün deyil, hamı üçün lazımdır. Türkiyə üçün də
lazımdır. Mən bunu Türkiyənin bütün ictimai rəyinə çatdırıram, – qoy Türkiyədə fikirləşməsinlər ki, bütün bu
hadisələr Türkiyəyə toxuna bilməz. Əgər Ermənistanda o qədər silah toplanırsa, Türkiyə də düşünməlidir,
fikirləşməlidir.
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Ona görə də bu bölgədə, Qara dəniz, Xəzər dənizi bölgəsində sülhü təmin etmək üçün bütün vasitələrdən
istifadə etmək lazımdır.
Sual: Hörmətli prezident, atəşkəs haqqında sazişdən sonra Ermənistan silahlanmışdır. Buna qarşı
Azərbaycan dövləti nə kimi tədbirlər görməkdədir?
Cavab: Azərbaycan dövləti Rusiyanın prezidentinə məktublar göndərib. Ermənistana gizli, qeyri-qanuni
silah verildiyinə görə mən Rusiyanın prezidenti cənab Boris Yeltsinə üç dəfə məktub göndərmişəm, müraciət
etmişəm. Xahişim də ondan ibarət olubdur ki, Rusiya dövləti tərəfindən təcili tədbirlər görülsün. Ermənistana
qeyri-qanuni, gizli surətdə verilmiş silahlar Rusiyaya qaytarılsın. Mən Moskvada olarkən, martın 28-29-da
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin prezidentlərinin görüşü zamanı bu məsələ müzakirə edildi.
Mən bu məsələni qaldırmışam və bütün dövlət başçılarına, o cümlədən Rusiyanın prezidentinə öz fikirlərimi
bildirmişəm.
Rusiya prezidenti ilə müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həll olunmasında Rusiyanın fəaliyyətinin artırılmasıdır, – çünki, sizə dediyim kimi, Rusiya Minsk
qrupunun həmsədridir, – eyni zamanda Rusiyanın bəzi dairələri tərəfindən Ermənistana gizli, qeyri- qanuni
olaraq silahların verilməsidir. Boris Yeltsin mənə bildiribdir ki, o, bu məsələni araşdırmaq barədə göstəriş
veribdir. Moskvada mətbuat konfransında da biz – Boris Yeltsin, başqa respublikaların prezidentləri, o
cümlədən mən bir yerdəydik. Orada sual veriləndə mən bildirdim ki, Boris Yeltsin söz verib ki, bu məsələnin
araşdırılmasını nəzarət altında saxlayacaq və məsələ araşdırılan kimi lazımi tədbirlər görəcəkdir.
Bilməlisiniz ki, Rusiya parlamenti bu məsələ barəsində qərar çıxarıb, onu Rusiyanın baş prokuroruna
göndəribdir. İndi baş prokuror tərəfindən istintaq, araşdırma aparılır. Parlamentin qərarı Rusiya prezidentinə də
göndərilibdir. Biz gözləyirik. Amma gözləməyimizin məqsədi bir o deyil ki, orada kimi isə cəzalandırsınlar, –
bu Rusiyanın daxili işidir. Məqsədimiz odur ki, Ermənistana qeyri-qanuni verilmiş silahlar geri qaytarılsın və
bundan sonra Rusiya Ermənistana heç bir silah verməsin.
Sual: Hörmətli prezident, indiyə qədər Bill Klinton ilə üç dəfə görüşmüsünüz. Onu da bilirəm ki,
Almaniyanın, İngiltərənin xarici işlər nazirləri Bakıya gəldilər, Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı
münaqişə barədə sizin mövqeyinizə yaxın olan mövqelərini bildirdilər. Azərbaycan hökuməti Xəzər neft
yataqlarının işlənməsinin böyük hissəsini Qərb şirkətlərinə vermişdir. Qərb ölkələri isə öz şirkətlərinin
mənafeyini qorumağa çox həssasdırlar. Qərb ölkələri ermənilərə təsir göstərə bilirlər. Bu baxımdan
Azərbaycan torpaqlarının işğaldan qurtarmasında ABŞ, Fransa və digər Qərb ölkələri nə üçün daha çox
fəallıq göstərmir, bu işğala son qoymurlar?
Cavab: Birincisi, sən bunu onlardan soruş, onların əvəzinə cavab verə bilmərəm. Ancaq onu demək
istəyirəm ki, bəli, mən Amerika prezidenti cənab Bill Klintonla da görüşərkən, onunla telefonla da danışarkən,
Fransa prezidenti ilə görüşəndə də, – son üç ayda onunla iki dəfə görüşmüşəm, – artıq dedim ki, Rusiya
prezidenti ilə bir ay öncə görüşmüşəm. Almaniyanın həm prezidenti, həm kansleri, həm də xarici işlər naziri ilə
görüşmüşəm, – hamı söz veribdir. Xüsusən indi, Rusiya, Amerika, Fransa Minsk qrupunun həmsədrləri olduğu
zaman üçü də söz verib ki, bu işə fəal qoşulacaqlar və bu məsələnin həlli ilə məşğul olacaqlar. Onlar bəyan
ediblər ki, Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər bu danışıqların əsasını təşkil edəcəkdir.
Sual: Rusiya iqtisadi çətinliklər içərisindədir və böyük həcmdə silah satır, əl altından da satır. Siz
Rusiyanın dövlət başçısının verdiyi sözə inanırsınızmı?
Cavab: Sizin qəzet niyə Ermənistanla belə əməkdaşlıq edir?
Jurnalist: Azərbaycanla da əməkdaşlıq edər, başqa yerlə də. Bizim əleyhimizə olan xəbərləri də veririk.
Cavab: Əgər sən Azərbaycanla Ermənistanı bir gözlə görürsənsə, bir münasibət göstərirsənsə, çox sağ ol.
Sən türksən? Amma mən istəməzdim ki, türklər belə olsunlar, açıq danışıram. Rusiya, Rusiyanın prezidenti söz
veribdir və güman edirəm ki, o, sözünü yerinə yetirməlidir. Əgər Türkiyənin qəzeti özünü bu cür aparırsa, onda
mən Rusiyanın prezidentindən nə gözləyə bilərəm?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ "FATİH" UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU
ADI
VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
İstanbul
8 may 1997-ci il
Hörmətli dövlət naziri!
Hörmətli vali!
Hörmətli rektor!
Hörmətli professorlar, müəllimlər!
Əziz tələbələr, bacılar və qardaşlar! Sizə Azərbaycan xalqından hərarətli salam yetirirəm. Sizə, "Fatih"
Universitetinə və böyük türk xalqına səadət və xoşbəxtlik arzulayıram.
Biz bu salona daxil olarkən burada Azərbaycanın çox sevimli mahnılarından biri olan "Sizə salam
gətirmişəm" mahnısı səslənirdi. Bu gün burada hər bir insan bir-birini salamlayır və mahnı ilə də sizə
Azərbaycan salamı gəlibdir. Mən bu sözlərimlə do sizə salamımı, hörmət-ehtiramımı və sevgi-məhəbbətimi
bildirirəm.
Əziz dostlar, mən Türkiyənin prezidenti, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyədə
dörd gündür ki. Rəsmi səfərdəyəm. Mənimlə bərabər buraya gəlmiş Azərbaycan nümayəndə heyətinin
tərkibində ölkəmizin görkəmli şəxsləri, nazirlər, dövlət adamları, millət vəkilləri, elm, mədəniyyət xadimləri,
yazıçılar, şairlər, musiqiçilər vardır. Dörd gündür bizim hamımız Türkiyənin qucağındayıq. Biz Türkiyə xalqı.
Cümhuriyyəti, qardaş-bacılarımız tərəfindən həddindən ziyadə dostluq münasibəti və qardaşlıq hissiyyatları
görürük və hiss edirik. Türkiyə Cümhuriyyətinə, onun prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirələ, Türkiyə xalqına
və sizə bütün bunlara görə təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk.
Biz bütün bu günlər Türkiyədə Azərbaycan xalqına, respublikasına, müstəqil Azərbaycana və şəxsən bizə
çox böyük hörmət və ehtiram görürük. Bunlar cürbəcür formada ifadə olunur. Ancaq hamısı birlikdə TürkiyəAzərbaycan dostluğunun, qardaşlığının indi nə qədər yüksək zirvələrdə olduğunu bütün dünyaya nümayiş
etdirir. Bu, bizim üçün böyük iftixar hissidir.
Azərbaycana göstərilən bu hörmət və ehtiramın, qardaşlıq təzahürü olaraq Türkiyə dövləti məni –
Azərbaycanın prezidentini Türkiyənin yüksək mükafatı olan "Dövlət nişanı" ilə mükafatlandırdı. Türkiyənin
prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl bu mükafatı təntənəli şəkildə mənə təqdim etdi. Mən bu hadisəni çox
yüksək qiymətləndirirəm. Bu, mənim fəaliyyətimə, indiyədək keçdiyim yola və mənim Azərbaycan xalqı
qarşısında göstərdiyim xidmətlərə, o cümlədən Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun inkişaf etdirilməsində
göstərdiyim xidmətlərə verilən yüksək qiymətdir. Bu, eyni zamanda Azərbaycan xalqına, onun azadlıq, dövlət
müstəqilliyi yolunda apardığı mübarizəyə və əldə etdiyi nailiyyətlərə verilən yüksək qiymətdir. Bu, eyni
zamanda Azərbaycan xalqına, onun azadlıq, dövlət müstəqilliyi yolunda apardığı mübarizəyə və əldə etdiyi
nailiyyətlərə verilən yüksək qiymətdir.
Mən bu mükafata görə təşəkkür edirəm. Bir daha sizi, Türkiyə Cümhuriyyətini əmin edirəm ki,
Azərbaycan xalqına, mənə göstərilən bu yüksək etimadı Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu möhkəmləndirmək,
respublikamızın dövlət müstəqilliyini daha da yüksəklərə qaldırmaq yolunda doğruldacağam.
Dünən biz İzmir şəhərində olduq. İzmirdə "9 Eylül" Universitetində görüşlər keçdi. "9 Eylül" Universiteti
mənə bu universitetin fəxri doktoru adını verdi. Bu, mənim üçün böyük hadisədir. Mən çox minnətdaram.
Bu gün biz "Fatih" Universitetindəyik. Siz mənə, Azərbaycanın dövlət başçısına universitetin Fəxri
doktoru adı verilməsi münasibətilə toplaşmısınız. Mən universitetə, universitetin rektorluğuna, idarə heyətinə və
universitetin bütün kollektivinə mənə göstərilən bu hörmət və ehtirama, şərəfə görə, mənə verilən yüksək ada
görə təşəkkür edirəm. Sizi əmin edirəm ki, "Fatih" Universitetinin həm Fəxri doktoru kimi, həm də onun yaxın
dostu kimi mən bu universitetin gələcək işlərinin uğurlu olmasına daim öz köməyimi göstərəcəyəm.
"Fatih" Universiteti yaşca gənc universitetdir. Ancaq sevindirici hal odur ki, təşkil olunduğu qısa
müddətdən sonra universitet sürətlə inkişaf edibdir. İndi universitetin böyük tərkibdə professor-müəllim
kollektivi, gözəl tələbələri, belə dəyərli insanları vardır.
Universitet Türkiyənin böyük şəxsiyyəti Fatihin adını daşıyır. Universitetin qurulması məramı çox xoş
məramdır. Universitet və onunla bağlı olan vəqf türk dünyasında türk xalqının, türkün tarixini, milli ənənələrini,
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keçdiyi yolu təbliğ etməkdə və türk dilini, təhsilini, tədrisini qurmaqda, yaratmaqda, Türk Cümhuriyyətlərində
yeni-yeni tədris ocaqları – universitetlər, kolleclər, liseylər açmaqda çox böyük xidmətlər göstərir. Bu, tək bir
universitet deyil, onun çox böyük qol-qanadı vardır. Yəni bu vəqfin çox böyük qol-qanadı var. Onun böyük
qanadlarından biri bu universitetdir. Mən fürsətdən istifadə edib bu vəqfin Türkiyənin və Türk
Cümhuriyyətlərinin həyatında son illər gördüyü işlərə yüksək qiymət verirəm. Görülən bu işlər münasibətilə sizi
təbrik edirəm. Bu vəqfin yaranmasında, yaşamasında çox böyük xidmətlər göstərmiş Xoca Fətullah Günelin
xidmətlərini qeyd edirəm.
Biz Azərbaycanda çox sevinirik, iftixar hissi keçiririk ki, Türkiyənin təhsil ocaqları gündən-günə
genişlənir, güclənir və sayca artır. Türkiyənin yüksək təhsil ocaqları, universitetləri Türkiyə Cümhuriyyəti, türk
dünyasının gələcəyi üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlayırlar. Bizi sevindirən bir də odur ki, Türkiyənin
siyasəti, mədəniyyəti də, mənəviyyatı, təhsili də, elmi də Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi, qurucusu böyük
Mustafa Kamal Atatürkün qoyduğu yolla, onun vəsiyyətlərini yerinə yetirmək yolu ilə gedir.
Mustafa Kamal Atatürk bütün türk dünyasının tarixi şəxsiyyətidir. Türkiyə Cümhuriyyətinin yüksək
zirvəyə çatmasında, türk xalqının 70 ildən artıq bir zamanda əldə etdiyi nailiyyətlərin qazanılmasında onun
göstərdiyi xidmətlər əvəzsizdir. Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması ilə türk dünyasında gedən proseslərə
göstərilən təsirdə, Türk Cümhuriyyətlərinin, türkdilli xalqların bir-birinə daha sıx qovuşmasının təmin
olunmasında, türk köklü millətlərin milli azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəsi sahəsində aparılan işlərdə
də onun xidmətləri və onun ideyalarının təsiri böyükdür.
Ona görə də Mustafa Kamal Atatürk bütün türk dünyasının əvəzsiz, ölməz lideridir.
Əziz dostlar!
Bu günlər bizim buradakı bütün görüşlərimiz, danışıqlarımız və imzaladığımız müqavilələr, digər
sənədlərin hamısı Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini genişləndirmək, ölkələrimizin dostluğunu, qardaşlığını
möhkəmləndirmək və daha da yüksəklərə qaldırmaq məqsədi daşıyır.
Biz bir neçə saatdan sonra Türkiyəni tərk edəcəyik. Mənim səfərim başa çatır. Bu anlarda mən böyük
məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu səfərimiz uğurlu olubdur. Qarşımıza qoyduğumuz
məqsəd yolunda biz ciddi addımlar atmışıq. Bizim bu günlərdəki danışıqlarımız, əldə etdiyimiz razılıqlar və
müqavilələr Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafında yeni bir mərhələ açıbdır. Bu baxımdan
xüsusən, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında Türkiyə və
Azərbaycan prezidentlərinin imzaladığı sənədin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını mən bir daha vurğulamaq
istəyirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu müqavilənin əsasında bizim strateji əməkdaşlığımız, iş
birliyimiz bundan sonra daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir. Türkiyə və Azərbaycan bundan sonra daim bir yerdə
olacaq, bizim qardaşlıq əlaqələrimiz sarsılmaz olacaqdır.
Bu gün biz bir çox məsələləri müzakirə etdik. Mən məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bütün
məsələlərin hamısında biz Türkiyənin dövlət və hökumət başçıları ilə yekdil olduğumuzu müşahidə etdik. Biz
eyni fikirdəyik, mövqedəyik. Həm dünya siyasətinə, həm də bölgədə olan vəziyyətə və bütün başqa məsələlərə
eyni düşüncələrlə, eyni fikirlərlə baxırıq. Bu, çox əhəmiyyətlidir. Bu, bizim üçün xüsusi əhəmiyyətlidir, eyni
zamanda Türkiyə üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycan üçün Türkiyədən yaxın dost, qardaş dövlət yoxdur.
Hesab edirəm ki, Türkiyə üçün də bütün ölkələr, xalqlar arasında Azərbaycan qədər dost, qardaş ölkə yoxdur.
Bizim danışıqlarımız həm iqtisadi sahədə, həm də dünya siyasəti sahəsində əməkdaşlığı artırmaqdan,
genişləndirməkdən ibarət olubdur, eyni zamanda bölgəmizdə, Qafqazda yaranmış gərgin vəziyyəti,
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzü aradan qaldırmaq problemləri ilə əlaqədar olubdur. Biz bu məsələləri
ətraflı müzakirə etmişik, ümumi fikrə gəlmişik və mən əldə etdiyimiz razılıqlardan və danışıqlardan çox razı
olduğumu bildirmək istəyirəm.
Bizim iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf edir, ancaq hesab edirəm ki, bundan sonra daha da sürətlə inkişaf
edəcəkdir. İqtisadi əlaqələrimizin ən mühüm cəhəti ölkəmizin Xəzər dənizində və Azərbaycan ərazisində olan
neft və qaz yataqlarından müştərək istifadə olunmasında Türkiyənin iştirakı ilə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, 1994cü ilin sentyabr ayında ölkəmiz dünyanın böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycan neft yataqlarının müştərək
istifadə edilməsi üçün "Əsrin müqaviləsi" adlanan böyük bir müqavilə imzalayıbdır. Bu müqavilə imzalanarkən
burada Türkiyənin kiçik bir hissə payı vardı. Sonra Azərbaycan öz hissəsindən Türkiyənin payını artırdı. Ondan
sonra imzalanan müqavilədə Türkiyənin payı daha da çoxdur. Beləliklə, Türkiyə Azərbaycanın ən böyük sərvəti
olan neft yataqlarından istifadə olunmasında bizimlə bərabər, müştərək istifadə edir.
Gələcəkdə Azərbaycanda böyük həcmdə neft hasil olunacağı gözlənilir. İndi bu neftin dünya bazarına
çıxarılması üçün yollar araşdırılır. Bu neftin haradan, hansı yolla keçəcəyi, necə olacağı məsələsi indi dünyanın
bütün ölkələrində – həm Qərbdə, həm Şərqdə, həm Avropada, həm Amerikada, həm Rusiyada, həm də başqa
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ölkələrdə müzakirə olunur. Çünki bu neft borusu hansı ölkənin ərazisindən keçsə, həmin ölkə böyük qazanc əldə
edəcəkdir.
Bilirsiniz ki, ilkin neftin ixracı üçün biz iki neft borusunun tikilməsi haqqında qərar qəbul etmişik.
Bunlardan biri şimal istiqamətində – Rusiya ərazisindən Qara dənizin Novorossiysk limanına, ikincisi qərb
istiqamətində Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Türkiyəyə çox yaxın olan Supsa limanına gedəcəkdir. Ən
böyük neft kəməri haqqında çox söhbətlər gedir, bu günlərdə mənə burada da çox suallar verilib. Mən demişəm
və sizə də bildirmək istəyirəm ki, bu neft borusunun Türkiyə içərisindən Ceyhana keçirilməsi bizim istəyimiz,
arzumuzdur. Biz bu yolda çalışırıq və çalışacağıq.
Burada müzakirə olunan məsələlərdən biri, bizim üçün ən əsası və əhəmiyyətlisi, ən vacibi Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünün aradan qaldırılması, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulmasıdır.
Bilirsiniz ki, 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək
üçün ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzə başlayıbdır. Bu, həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın hələ Sovetlər
Birliyinin tərkibində olduğu bir zamanda başlayıbdır. Ancaq təəssüf ki, o zamanlar Sovetlər Birliyinin başçıları
Azərbaycana qarşı ədalətsiz münasibət göstəriblər və bu münaqişənin baş verməsinin qarşısı alınmayıbdır.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi yeni bir məsələ deyil. Ümumiyyətlə,
ermənilər "böyük Ermənistan" xülyası ilə yaşayırlar. Onlar hesab edirlər ki, Türkiyənin çox hissəsi də,
Azərbaycanın bir hissəsi də, Gürcüstanın çox hissəsi də, İranın da bir hissəsi Ermənistanın torpağıdır. Onlar bu
fikirlərlə yaşayırlar və təəssüflər olsun ki, bəziləri bu fikirlərlə indi də yaşayırlar. Ancaq o vaxt, 1988-ci ildə
onlar bu istəklərini, yəni bu planlarını həyata keçirmək üçün ən zəif nöqtə Azərbaycanı gördülər və o vaxt
Sovetlər İttifaqı başçılarının gizli dəstəyi nəticəsində belə bir təcavüz başladı.
Bu gün mən sizinlə çox səmimi söhbət edirəm. Bəlkə də bu, bir az çox vaxt alır. Ancaq bu tarixi hamı
bilməlidir. Burada mənim tərcümeyi-halım haqqında deyildi. 1987-ci ilin oktyabr ayında mən Moskvada
tutduğum ən yüksək vəzifələrdən istefa verdim. Mən istefa verəndən düz 20 gün sonra erməni millətçiləri
Fransa mətbuatında yazdılar ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilməlidir. Həmin bu məsələni yayan, erməni
millətindən olan professor Aqanbekyan – o, həmişə Moskvada yaşayıb, orada da çalışır və Sovetlər Birliyinin
başçılarına çox yaxın olan bir adam olubdur, – Fransada bəyanat verdi ki, bu məsələ Sovetlər Birliyinin başçısı
Qorbaçovla da razılaşdırılıbdır. Bundan sonra erməni millətçiləri Azərbaycana təzyiq göstərməyə, təcavüz
etməyə başladılar.
Yəni mənim Moskvada, Sovetlər Birliyinin başında duran bir orqanın ən yüksək nöqtələrindən birində
olmağım ermənilərin qarşısını alırdı. Mən ondan əvvəlki illərdə də – Azərbaycana 14 il başçılıq etdiyim zaman
və Moskvada olduğum 5 il ərzində ermənilərin Dağlıq Qarabağa olan bu iddialarının qarşısını almışdım.
Demək, bu məsələyə başlamaq üçün Heydər Əliyevi aradan çıxarmaq, onu uzaqlaşdırmaq lazım idi. Bu da oldu.
Mən istefa verdim, bundan 20 gün sonra bu proses başlandı. Sonra bu, hərbi təcavüzə çevrildi. Hərbi təcavüz
1988-1989-cu illərdə davam etdi. O vaxt – Azərbaycan da, Ermənistan da Sovetlər Birliyinin tərkibində olan
zaman bu münaqişənin qarşısını almaq mümkün idi. Çünki biz keçmiş zamanlarda bunların qarşısını almışdıq.
Almaq mümkün idi, ancaq bunu etmədilər. Çünki Ermənistanı dəstəklədilər və Azərbaycanın bir hissəsini
Ermənistana verməyə razılıq verdilər.
Bu səbəbdən və Azərbaycanın daxilində olan səbəblərdən, günahlardan da Ermənistan son illərdə
təcavüzünü artırdı.
Nəticədə o dövrdə Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edilibdir. İşğal olunmuş bu torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaş yerindən-yurdundan zorla çıxarılıb,
qaçqın vəziyyətində yaşayır. 7 milyon əhalidən bir milyonu qaçqın vəziyyətindədir. Onların tam əksəriyyəti
çadırlarda yaşayır. Siz də, biz də bilirik ki, çadırda yaşamaq nə qədər olar – bir ay, iki ay, üç ay olar, bunun yayı
da, qışı da, yazı da var, istisi, soyuğu da vardır. Dörd ildir bizim bu qədər insanlarımız ailəsi, uşaqları ilə
birlikdə çadırlarda yaşayırlar. Təsəvvür edin, insanlar çadırlarda ailə qurur, çadırda uşaq doğulur, çadırda
insanlar xəstəlikdən vəfat edirlər. Bu, Azərbaycan üçün nə qədər böyük faciədir. Bu, heç vaxt unudulmamalıdır.
Əgər biz üç ildir atəşi dayandırmışıqsa, kəskin müharibə getmirsə də, ancaq Azərbaycanın həyatında bu
ağır, çətin problem, faciə var, durubdur. Bunu heç kəs unutmamalıdır. Biz də unutmuruq. Şübhəsiz ki, biz bu
məsələ ilə məşğul oluruq. Bu məsələni Türkiyədə də heç kəs unutmamalıdır.
Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Biz döyüşlər apardıq, vuruşlar getdi, insanlar həlak
oldu, şəhidlər verdik. Ancaq üç il bundan əvvəl biz ümumi bir fikrə gəldik ki, atəşi dayandırmaq lazımdır. 1994cü il mayın 12-də – üç il bundan əvvəl biz atəşin dayandırılması üçün atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Üç
ildir ki, atəş yoxdur, ancaq eyni zamanda sülh də yoxdur. Atəş yoxdur, amma ermənilər üstünlük əldə ediblər.
Azərbaycan torpaqları işğal olunubdur. Dağlıq Qarabağ ermənilərin əlinə keçib. Dağlıq Qarabağdan olan
azərbaycanlılar çoxdan qovulublar. İşğal olunmuş torpaqlardan azərbaycanlıların hamısı zorla çıxarılıbdır. İşğal
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olunmuş torpaqlar viran edilibdir, dağıdılıbdır. Bizim oradakı məscidlərimiz, müqəddəs dini, tarixi, mədəni
abidələrimiz, Azərbaycanın əmlakı dağıdılıbdır. Belə vəhşilik, barbarlıq tarixdə görünməmiş bir şeydir. Amma
təəssüf ki, biz belə bir vəziyyətə dözürük.
Hesab edirik ki. keçmiş illərə nisbətən indi üç il atəşkəs dövrü daha münasibdir. Ona görə də biz bu
atəşkəs dövrünü qoruyub saxlayırıq. Ona görə qoruyub saxlayırıq ki, münaqişəni sülh yolu ilə həll edək. Çünki
Ermənistanı dəstəkləyən ölkələr çoxdur. Ermənistanın ərazisində başqa ölkələrin ordusu, hərbi hissələri vardır.
Məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Biz bu sahədə çox çalışırıq.
Görülən bütün bu işlərin müsbət nəticəsi ondan ibarətdir ki, keçən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon
Zirvə görüşündə ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçıları Ermənistan Azərbaycan
münaqişəsini müzakirə etdilər. Qərar qəbul edildi ki, məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün prinsiplər qəbul olunsun.
Həmin prinsiplər qəbul olundu və üç bənddən ibarətdir. Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün
tanınması, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli muxtariyyət hüququnun verilməsi və
Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinə həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinə gələcəkdə təhlükəsizlik üçün
təminat verilməsi.
Bu, bizim tərəfimizdən kompromis bir qərardır. Ancaq biz bu qərarı qəbul etdik ki, məsələni sülh yolu ilə
həll edək. Ermənistan tərəfi bunu qəbul etmədi. ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən 53 dövlətin başçısı, – bir
Ermənistandan savayı, – bunu qəbul etdi, təsdiq etdi.
İndi biz bu prinsiplər əsasında sülh danışıqları aparırıq. ATƏT-in Minsk qrupu bu işlə məşğul olur. Bu
ilin əvvəlindən ATƏT-in Minsk qrupunda üç dövlət həmsədr təyin olunubdur – Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransa. Onların köməyi və vasitəçiliyi ilə biz bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Bu gün fürsətdən istifadə edib bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycana Ermənistan tərəfindən hərbi
təcavüz başlanandan indiyədək, bütün mərhələlərdə, bütün dövrdə Türkiyə həmişə Azərbaycanla bərabər olub,
Azərbaycanı dəstəkləyibdir, beynəlxalq təşkilatlarda məsələlərin müzakirəsi zamanı Azərbaycana çox yardımlar
edibdir. Nəhayət, keçən il Lissabon Zirvə görüşündə dediyim həmin prinsiplərin qəbul olunmasında Türkiyə
Cümhuriyyətinin və onun prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəlin xüsusi xidmətləri olmuşdur. Biz Lissabonda
onunla görüşüb danışmışdıq, bu məsələləri müzakirə etmişdik. Bunların nəticəsində Lissabon bəyanatı əldə
olunmuşdur və birgə hərəkət etmişdik. Ona görə də Türkiyənin bu məsələlərlə əlaqədar Azərbaycana verdiyi
dəstəyi və mənəvi yardımı, beynəlxalq təşkilatlarda, başqa təşkilatlarda göstərdiyi yardımı biz yüksək
qiymətləndiririk. Buna görə mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Ancaq məsələnin həlli indi yeni səylər tələb edir. Biz Ankarada bu məsələləri müzakirə etdik. Türkiyə bu
məsələlərdə bundan sonra daha fəal olacağını bildirdi. Biz əminik ki, bu, belə də olacaqdır, ancaq eyni zamanda,
Ermənistanı yerində oturtmaq, təcavüzkar hərəkətlərindən əl çəkməyi Ermənistana anlatmaq lazımdır.
Ermənistan bilməlidir ki, o, ədalətsizdir, təcavüzkardır, beynəlxalq hüquq normalarını pozubdur.
Mən bu baxımdan Ermənistan-Türkiyə münasibətləri barədə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Son vaxtlar
Türkiyənin mətbuat orqanlarında bəzi yazılar gedir ki, Ermənistanla Türkiyə arasında sərhəd xətlərini bəzi
yerlərdə açmaq, ticarət etmək, iqtisadi əlaqələr qurmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, son vaxtlar Ermənistandan
daha çox adamlar Türkiyəyə, o cümlədən İstanbula gəlirlər. Guya burada iş adamları ilə görüşürlər, danışıqlar
aparırlar.
Mətbuatda artıq bəzi fikirlər dolaşır ki, Ermənistanla bu qədər sərt münasibətdə, yəni ticarət nöqteyinəzərindən, nəsə itiririk. Bunlar bizi narahat edir. Mən bu barədə bizim mövqeyimizi, fikrimizi Türkiyənin
dövlət və hökumət başçılarına bildirdim. Bildirdim ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında
saxlayır, bir milyondan çox azərbaycanlını, türkü öz yerindən-yurdundan çıxarıbdır, bu qaçqınlar ağır
vəziyyətdə yaşayırlar. Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir. Ermənistana heç bir güzəşt ola bilməz, onunla
heç bir ticarət aparmaq olmaz, heç bir qapı açıla bilməz.
Hesab edirəm ki, əgər Türkiyədə kimsə qazanc, para, iqtisadi əlaqələr naminə belə yolla getsə, türk xalqı,
Türkiyənin ictimaiyyəti buna qətiyyən yol verməz. Hörmətli professorlar və hörmətli dövlət naziri bu gün
burada türk dünyası haqqında çox gözəl sözlər dedilər. Bəli, türk dünyası yeni mərhələ yaşayır. Biz çox
məmnunuq ki, bütün cümhuriyyətlər öz müstəqilliyini əldə ediblər. Türkiyə Cümhuriyyətinin keçdiyi yol,
yaratdığı hüquqi, dünyəviliyə layiq dövlət yeni müstəqillik əldə etmiş türkdilli, türk köklü dövlətlər üçün
örnəkdir, nümunədir.
Belə olan halda biz həmişə baxmalıyıq – bizim böyük dünyamızda, böyük bədənimizdə hansı nöqtə
ağrıyır, yaralıdır, xəstədir, oraya daha da diqqət yetirmək lazımdır. Bax, yaranmış bu böyük dünyanın içində
türk dünyasının ən yaralı yeri Azərbaycandır. Çünki Azərbaycanın torpaqları işğal olunubdur.
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Çünki bizim türk dünyasının bir milyon azərbaycanlısı yerindən-yurdundan didərgin düşübdür, çadırlarda
qaçqın vəziyyətində yaşayır. Ona görə də Türkiyədə yaşayan hər bir dostumuz, qardaşımız, bacımız
düşünməlidir ki, o çadırda olan adam necə yaşayır, nə cür yaşayır.
Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə Türkiyənin dövlət siyasəti çox ciddi olmalıdır. Türkiyənin bütün
ictimai rəyi, fikri də sağlam olmalıdır. Əgər kimsə bu məsələlərdə o tərəfə, bu tərəfə əyirsə, güman edirəm ki,
qəhrəman, çox qüdrətli, namuslu, qeyrətli türk xalqı onları öz yerində oturdar.
Bu məsələlər haqqında mən çox açıq və kəskin danışıram, bir də ona görə ki, biz üç ildir Ermənistanla
atəşkəs rejimi şəraitində yaşayırıq. Biz istəyirik ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll edək. Ancaq bir-iki ay bundan
əvvəl aşkar edilib ki, həmin bu üç il müddətində Rusiya Ermənistana gizli olaraq, qeyri-qanuni yolla çoxsaylı
silahlar, özü də çox ağır, həddindən artıq təhlükəli silahlar veribdir.
Rusiya Ermənistana gizli yolla 1 milyard dollar dəyərində silah veribdir. Onların içərisində müasir
silahlar, onlarca, yüzlərcə müasir tanklar, raketlər, toplar vardır. Bu həmin raketlərdəndir ki, vaxtilə Rusiya
onlardan Kiprə vermişdi və burada tamamilə doğru, düzgün olaraq böyük bir narahatlıq yaranmışdı. Rusiya
həmin raketlərdən Ermənistana da veribdir. Yəni 1 milyard dollar dəyərində olan silahlar nəinki Azərbaycanı,
bütün bölgəni dağıda bilər. Görürsünüz, vəziyyət necədir?
Siz bilirsiniz ki, eyni zamanda Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları, hərbi , əsgəri hissələri vardır. Bu
hərbi bazaların orada qalması artıq hüquqlaşdırılıbdır və bununla əlaqədar bağlanmış müqavilə Rusiyanın və
Ermənistanın parlamentlərində təsdiq olunubdur. Rusiyanın Gürcüstanda da hərbi bazası vardır, onların
sərhədlərində də Rusiyanın əsgərləri durubdur. Amma Azərbaycan tam müstəqildir. Azərbaycanda heç bir xarici
ölkənin əsgəri yoxdur. Çünki biz həm müstəqilliyimizi qoruyuruq, həm də sülh siyasəti aparırıq. Sülh siyasəti
aparırıqsa, demək, başqa bir ölkənin əsgərinin bizim ölkəmizdə olmasına ehtiyac yoxdur.
Əgər müstəqilliyimizi qoruyuruqsa, müstəqilliyimiz tam olmalıdır. Əgər başqa bir ölkənin ordusu və
yaxud ordu hissəsi gəlib bizim torpağımızda olsa, şübhəsiz ki, bu, bizim müstəqilliyimizin tam olmağını
göstərməyəcəkdir. Ona görə də biz müstəqilliyimizi qorumağı özümüz üçün ən böyük vəzifə hesab edirik. Bu
baxımdan indi bu bölgədə, Qafqazda, o cümlədən Türkiyənin mənsub olduğu bölgədə yaranmış hərbi vəziyyət
çox narahatedicidir, qorxuncdur və bunu bilmək, bunu nəzərə almaq lazımdır. Bizim sülh siyasətimiz,
Türkiyənin sülh yolunda mübarizəsi və Azərbaycana bundan sonra göstərəcəyi dəstək daha güclü, daha yetərli
olmalıdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Türkiyə Azərbaycanın ən yaxın dostu, qardaşıdır və eyni
zamanda böyük qüdrətli dövlət kimi hər cür yardımını Azərbaycandan əsirgəməməlidir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında çox ciddi dəyişikliklər gedir.
Siz bilirsiniz ki, biz demokratiya yolu ilə gedirik, hüquqi demokratik, dünyəvi dövlət qururuq, bazar
iqtisadiyyatını inkişaf etdiririk. "Torpaq islahatı haqqında" qanun qəbul etmişik, torpağı şəxsi mülkiyyətə
veririk. Bunlar hamısı Azərbaycanın iqtisadiyyatını dəyişdirir. Azərbaycan bir neçə ildən sonra iqtisadi dirçəliş
dövrünü keçirəcəkdir.
Azərbaycanda dünyanın böyük neft şirkətləri ilə beş neft müqaviləsi imzalanıbdır. Bu neft
müqavilələrinin böyük gələcəyi vardır. Yəni bizim gələcəkdə haradansa iqtisadi yardım almağa ehtiyacımız
olmayacaqdır. Amma bu gün bizim bu ehtiyacımız vardır. Bizim bu ehtiyacımızı da heç kim ödəmir, o
cümlədən Türkiyə də ödəmir. Ermənistana Rusiya da, Amerika da, başqa dövlətlər də kömək edir. Ermənilərin
bu ölkələrdə olan diasporu da onlara kömək edir. 1992-ci ildə Amerika konqresi Azərbaycana köməyə embarqo,
yəni qadağan qoyubdur. Nəyə görə? Guya Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır. Amma həqiqətdə
Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini işğal edibdir, respublikamızı blokadaya alıbdır.
ABŞ konqresi tərəfindən belə bir ədalətsiz qərar qəbul olunubdur. Bu da Amerikada yaşayan erməni
diasporunun vasitəsilə qəbul edilibdir. Amerika Ermənistana hər il 100 milyon dollarla kömək etdiyi halda
Azərbaycana heç bir kömək etmir, başqa ölkələrə kömək etdiyi halda Azərbaycana kömək etmir. Rusiya
Ermənistana kömək edir, Ermənistanda olan atom elektrik stansiyasının bərpa olunmasına, işləməsinə kömək
etdi, çoxlu maliyyə yardımı və başqa yardımlar, köməklər göstərdi. Amma Azərbaycana heç kim kömək etmir.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayacaqdır. Azərbaycanın gələcəyi çox gözəl olacaqdır. Ancaq hesab
edirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri o qədər yüksək səviyyədədir ki, indi respublikamızın iqtisadiyyatının
daha da irəliyə getməsi üçün bizim Türkiyədən yardım istəməyə haqqımız vardır. Hesab edirəm ki, Türkiyənin
dövlət və hökumət başçıları da bu məsələ barədə düşünməlidirlər.
Əziz dostlar, qardaşlar!
Bu günlər bizim üçün xoşbəxt günlərdir. Çünki biz bir-birimizə canla, qanla yaxın olan qardaş və
bacılarımızla bir yerdəyik. Bizim tarixi keçmişimiz həqiqətən zəngindir. Bizim ulu babalarımız öz həyatını bir
yerdə qurublar. Bizim dilimizi də onlar yaşadıb inkişaf etdiriblər, milli ənənələrimizi, adətlərimizi də,
mədəniyyətimizi də onlar yaşadıb inkişaf etdiriblər və bizə böyük sərvətlər veriblər. İndi biz bunların sahibiyik.
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Biz bir dildən, bir dindən, bir kökdən olan xalqlarıq. Canımız da, qanımız da birdir. Hamısı birdir. Ona görə də
bu günlər biz həddindən artıq sevinc içindəyik. Bizim tarixi şəxsiyyətlərimiz Yunus İmrə. Dədə Qorqud, Manas,
Füzuli, Nizami və başqa böyük şəxsiyyətlər türk dilini, mədəniyyətini, mənəviyyatını yaşadıblar, nəsillərdən –
nəsillərə veriblər. Biz bununla fəxr edirik. Biz fəxr edirik ki, bizim müştərək bir kökümüz var. Biz fəxr edirik ki,
indi Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz bu əlaqələri inkişaf etdirməyə daha da böyük
imkan tapmışıq.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinin altıncı ilini yaşayır.
Bu illər Azərbaycan üçün çox ağır, çətin illərdir. Dağlıq Qarabağ haqqında və Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü haqqında dedim. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanın daxilində də nə qədər çətin, ağır proseslər olmuş,
vətəndaş müharibəsi baş vermiş, insanlar bir-birinə qarşı çıxmış, silahlı dəstələr hakimiyyəti silahla ələ
keçirmək istəmişdir. Biz bunların hamısını aradan götürə bildik. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, indi
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət tam sərbəstdir, sabitdir, əmin-amanlıq təmin olunubdur. Azərbaycanın
dövləti bütün Azərbaycana hakimdir, respublikaya tam nəzarət edir.
Bizim, Azərbaycan dövlətinin çox gözəl gələcəyi var. Biz bu gələcəyi müstəqillik yolunda görürük.
Azərbaycan üçün dövlət müstəqilliyi tarixi nailiyyətdir, ən böyük sərvətdir. Bu gün mən sizə, əziz bacıqardaşlarımıza bildirmək istəyirəm ki, biz dövlət müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirəcəyik, inkişaf
etdirəcəyik, qoruyub saxlayacağıq. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dönməzdir, əyilməzdir, əbədidir.
Bütün bu işlərdə biz daim Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixi təcrübəsindən bəhrələnirik. Mən dedim, bir də
qeyd edirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin keçdiyi şanlı yol, əldə etdiyi nailiyyətlər və xüsusən demokratik,
hüquqi dövlət quruculuğu, sərbəst iqtisadiyyat quruculuğu sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər bizim üçün
örnəkdir. Bu gün bir daha böyük iftixar hissi ilə demək olar ki, türk xalqı cümhuriyyət qurulandan indiyədək bu
cümhuriyyətin qurucusu, yaradıcısı, banisi böyük Mustafa Kamal Atatürkün tutduğu yol ilə gedir və biz hesab
edirik ki, bu yol, yalnız bu yol türk xalqmı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq, qələbədən- qələbəyə
aparacaqdır.
Mən bir daha sizə təşəkkürümü, hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Bir daha bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycanda Türkiyənin xüsusi yeri var. Sizin vəqfin və universitetin Azərbaycanda gördüyü işlər
respublikamızın təhsil sistemində müəyyən müsbət dəyişikliklər meydana gətirir. Ona görə də mən bu işlərə
həmişə dəstək vermişəm, bundan sonra da dəstək verəcəyəm.
Əziz dostlar, bacılar, qardaşlar!
Sizə cansağlığı arzu edirəm. Sizə səadət arzu edirəm. Universitetinizə işlərində yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Türk xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə səadət, əmin-amanlıq və daim yüksəliş arzu edirəm.
Eşq olsun Türkiyə Cümhuriyyətinə!
Eşq olsun türk xalqına!
Yaşasın böyük Türkiyə!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!
Yaşasın əbədi, sarsılmaz Türkiyə-Azərbaycan dostluğu!
Sağ olun!
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TÜRKİYƏNİN "TRT", "TQRT", "SAMANYOLU", "NTV" TELEVİZİYA
KANALLARININ RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
İstanbul, "Çırağan" oteli
8 may 1997-ci il
Hörmətli cənablar!
Mən sizi salamlayıram. Türkiyədə televiziya çox inkişaf edibdir, çoxlu televiziya kanalları var. Onların
bəziləri Azərbaycanda da birbaşa yayılır. Azərbaycanda Türkiyəninki qədər başqa bir ölkənin televiziya
kanalları yayılmır. Bunlara Azərbaycanda çox böyük maraq hissi ilə baxılır. Çünki, birincisi, Türkiyənin həyatı
Azərbaycanı daim maraqlandırır. İkincisi, Türkiyə televiziyası vasitəsilə bir çox dünya məlumatları Azərbaycan
vətəndaşlarına çatır. Üçüncüsü də Türkiyə televiziyasının məlumatı həm dünya məlumatıdır, həm də insanların
həyatıdır. Türkiyə ilə Azərbaycanın həyatı bir-birinə çox yaxın olduğuna görə, mədəniyyətimiz, adətənənələrimiz bir-birinə çox yaxın olduğuna görə insanlar bu verilişlərə çox böyük maraqla, hörmət və
məhəbbətlə baxırlar. Ona görə mən bu televiziya kanallarına təşəkkür edirəm ki, onlar öz verilişlərini
Azərbaycanda da yayırlar.
İndi Azərbaycan televiziyası ilə Türkiyənin televiziya kanalları arasında əməkdaşlıq da var, ancaq bu,
istənilən səviyyədə deyildir. Məsələn, insanların bir çoxu belə fikirdədir ki, Azərbaycan televiziyasının
verilişləri Türkiyənin televiziya kanalları vasitəsilə burada da yayılsın. Azərbaycanın bir televiziyası, dövlət
televiziyası var. Özəl televiziyalar da var, onlar kiçikdir. Azərbaycan televiziyasının proqramları Türkiyədə
yayılsa, yaxşı olardı. Türkiyədə insanlar televiziyaya alışıblar, onu sevirlər. Ona görə belə imkan olsa, Türkiyə
üçün də, Azərbaycan üçün də çox xeyirli olar.
Bilirəm ki, bunun texniki problemləri var, müəyyən maliyyə problemləri də var, ancaq hesab edirəm ki,
əgər Türkiyə tərəfi müəyyən çarə, yol tapıb bunu edə bilsə, çox yaxşı olar. Siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki,
Azərbaycanın musiqisini, şərqilərini, mədəniyyətini Türkiyədə çox sevirlər. Əgər bizim televiziyanın burada
yayımları olsa, Türkiyə tamaşaçıları bütün bunlarla daha yaxından tanış ola bilərlər.
Əlbəttə, bunları siz həll edə bilməzsiniz, ancaq bizim hörmətli dostumuz, dövlət naziri Namiq Kamal
Zeybək, ola bilər, bu işlərə diqqət yetirsin və Azərbaycana çox böyük hörmət və ehtiram hissi bəslədiyinə görə,
– ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edən zamandan indiyə qədər Azərbaycanla çox əlaqəli olub, – güman
edirəm, bunu edə bilər.
Bizim teleşirkətdən mənə dedilər ki, bəzən bir saatlıq proqram Türkiyənin "TQRT" kanalı vasitəsilə
verilir. Bəzən Azərbaycan televiziyasında elan olunur ki, bizim vaxtla səhər saat 8.30-da "TQRT" ilə veriliş
yayımlanacaqdır. Bizim vaxtla səhər saat 8.30-da Türkiyədə səhər saat 6.30 olur, bilmirəm, insanlar bu vaxt
yuxudan ayılırlarmı? Təşəkkür edirəm ki, belə bir addım atılıb, ancaq bunun vaxtını dəyişsəniz daha yaxşı olar.
Hər bir televiziyaçı həmişə hesablayır ki, onun nə qədər tamaşaçısı var. Hər şey onunla ölçülür. Bəzi proqramlar
hazırlanıb buraya göndərilir və Türkiyədə də "TQRT" vasitəsilə verilir, amma bunun vaxtı dəyişsə, daha yaxşı
olar.
Mən bunu müzakirə etmək istəmirəm, sadəcə, belə bir problemin olduğunu deyirəm, baxın, görün. Bizim
teleşirkətin rəhbəri Nizami Xudiyevi göndərə bilərəm, gəlib sizinlə görüşsün, danışsın. Hesab edirəm, əlverişli
yollar tapa bilərsiniz. Mən sadəcə bu problemin olduğunu deyirəm.
Hacı Tosun ("Samanyolu" televiziyasının baş direktoru): Bir zaman Qarabağ məsələsi başlayanda
televiziyamız yox idi. Onda Qarabağ hadisələrinə aid bir sərgi açdıq, xaricilər bu sərgiyə baxdılar. İndi
ictimai rəy bu problemi sanki unutmuşdur. Biz arzu edirik ki, bu problem sülh yolu ilə həll edilsin. Zatialiləriniz də bunu dəfələrlə dilə gətirdiniz. Bu məsələ türk ictimai rəyində sanki unudulmuşdur.
Heydər Əliyev: Onu çox doğru buyurursunuz, çox doğru fikirdir. Qarabağ problemi Türkiyədə unudulur,
dünyada unudulur, çünki üç ildir barışdır, savaş getmir. Adətən, belə problemlər kəskin savaş getdiyi zaman
daha da çox qoyulur. İndi savaş getmir. Ancaq eyni zamanda bu problem həll olunmayıbdır. Bu problemi
unutmaq olmaz, heç bir şeyi unutmaq olmaz. Ümumiyyətlə, bu bölgədə, – bu günlərdə bunu bir neçə dəfə
demişəm, – Ermənistan amilini unutmaq olmaz. Son üç ildə Rusiya Ermənistana 1 milyard dollarlıq silahlar
veribdir. Nə üçün veribdir, – bunu da unutmaq olmaz. Yaxud da ki, Ermənistanda, Gürcüstanda, yəni sizin
sərhədlərinizdə, bizim sərhədlərimizdə Rusiyanın əsgəri bazaları, hərbi hissələri yerləşibdir, – bunu da unutmaq
olmaz. Belə şeyləri unutmaq olmaz. Doğrudur, dünən mən burada mətbuat konfransında dedim. – sizdə bəzi
adamlar, qəzetçilər Yerevana, hətta Dağlıq Qarabağa da gedirlər, sonra gəlib burada təbliğat aparırlar ki,
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Ermənistanla da ticarət edək. Bir neçə ildən sonra deyəcəklər ki, Dağlıq Qarabağla da ticarət aparaq. Çünki sizin
qəzet yazıb ki. "Dağlıq Qarabağ indi de-fakto bağımsızdır". Bu gün belə yazan on gündən sonra deyəcək ki,
"Bağımsız dövlət kimi gəlin onunla əlaqələr yaradaq".
Ona görə də sizin fikrinizi çox bəyənirəm, çox gözəl fikirdir və rica edərdim ki, bu mövzu heç vaxt
unudulmasın. Biz unutmuruq. Bilirsiniz, biz türk dünyası haqqında danışırıq, elədirmi? Burada da, Ankarada da,
İzmirdə də hamımız böyük iftixar hissi ilə deyirik ki, türk dünyası qalxır, heç vaxt olmadığı kimi bir-birinə
yaxınlaşır. Amma bu türk dünyası böyük bir yurddursa, orqanizmdirsə bunun yaralı yeri haradır? Yaralı yeri
Azərbaycandır. Hesab edin ki, insanın bədənində harasısa yaralıdır – qolu, qıçı, ya qafası yaralıdır. Qarabağ
məsələsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü təkcə Azərbaycana qarşı olan təcavüz deyildir. Bunu dəfələrlə
çox böyük ehtiram hissi ilə qeyd etmişəm, – böyük Mustafa Kamal Atatürk deyib ki, Azərbaycanın dərdi bizim
dərdimiz, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir. Bu sözləri unutmaq lazım deyildir. Bu gün Azərbaycanın
dərdi var, demək, bu, Türkiyənin də dərdidir. Türkiyənin təbliğat orqanlarında – televiziyasında, qəzetlərində bu
dərdin ağrısı unudulmamalıdır.
Mən demirəm ki, bu dərd var, oturub gözümüzün yaşını tökək, – yox. Amma dərdi aradan götürmək üçün
nə işlər görmək, nə etmək lazımdır və bu işlərin görülməsinə kim, nə üçün mane olur, – bunlar unudulanda
hissiyyatlar korşalır. Hissiyyatlar korşalanda isə insan bəzən çox şeylərdə yanlışlıqlar buraxır.
Məsələn, Azərbaycanda yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan artıq insanlar, qaçqınlar var.
Bu sözləri o qədər demişik ki, insanların qafası buna öyrənib, beş il, iki-üç il əvvəl olduğu kimi hissiyyatlı qəbul
etmirlər. Ancaq kənardan, yabançı ölkələrdən Azərbaycana gələn insanlar gedib çadırlarda qaçqınları bu
vəziyyətdə görəndə, qışda da, yazda da, yayda da görəndə – dəhşətə gəlirlər. Xatirimdədir, bir il, ilyarım bundan
öncə məşhur Amerika siyasətçisi Bjezinski Azərbaycana gəlmişdi, vertolyotla çadırlar olan yerə getdi. Gələndən
sonra axşam mən onunla görüşdüm. Bilirsiniz, həyəcanından özünə gələ bilmirdi. Deyirdi ki, mən dünyanın hər
yerində qaçqın düşərgələrində olmuşam, fələstinlilərin, əfqan mücahidlərinin düşərgələrində, Afrikada da
olmuşam, amma belə dəhşətli hal görməmişəm.
Şübhəsiz bu barədə Azərbaycanın özü də çox günahkardır ki, bunu geniş yaya, təbliğ edə bilmir. Bizim
imkanımız azdır, kiçik ölkəyik, ancaq böyük təbliğat maşını, orqanları olan Türkiyə bunu etməlidir. Yəni biz öz
günahımızı bilirik və ümumiyyətlə, sizə deyim ki, Türkiyə, Azərbaycan, yaxud türklər hamımız birlikdə bu
işlərdə zəifik.
Ermənilər 1915-ci ildən indiyə qədər dünyanın hər yerində təbliğat aparırlar ki, "Türklər bizi qırdı,
öldürdü, soyqırımı etdilər". Bunu hər yerdə yayırlar. Amma bunun müqabilində türklər ermənilərin Türkiyə
ərazisində nə qədər cinayət etdiklərini, xəyanət etdiklərini demirlər. Siz, sadəcə, müdafiə mövqeyindəsiniz, yəni
fikirləşirsiniz, – deyirlər, desinlər, bizə heç bir şey edə bilməzlər, böyük dövlətik, ölkəyik. Amma onlar öz
işlərini görürlər. Hər il Amerika konqresində istəyirlər ki, Türkiyənin ermənilərə qarşı soyqırımı haqqında qərar
çıxarılmasına nail olsunlar, amma edə bilmirlər. Ancaq hər il aprel ayında ölkələrin ictimai rəyinə səs salırlar ki,
türkləri vəhşi kimi, soyqırımı edən kimi göstərsinlər.
Amma onlar doqquz ildir azərbaycanlıları, türkləri qırırlar. Xocalıda nə qədər vəhşətlər, soyqırımı etdilər,
– bunu bir dəfə, iki dəfə dedik, orada-burada göstərdik. Biz bunu heç də unutmamışıq. Bu, qəlbimizdə,
bədənimizdə daim qanı tökülən, qan sızan yaradır. Amma ümumiyyətlə bu, bizim passivliyimizdir, ermənilərin
fəallığı bizim passivliyimizdən çoxdur. Azərbaycanın da, türklərin də passivliyi çoxdur, ona görə də ermənilər
bundan istifadə edirlər. Sizin dediyiniz sözlərin üstünə gəlib çıxıram ki, əgər bu bir milyon qaçqın haqqında
daim bizdə də, sizdə də, Avropada da verilişlər getsə, unudulmaz.
Məsələn, 20 Yanvar hadisələrini bizim Azərbaycanın özündə bəziləri unudurlar. Bilirsiniz, mən 1993-cü
ildə Bakıya gəldim. 20 Yanvar hadisəsində Azərbaycanın o vaxtkı başçıları da günahkar idilər, ona görə də
bunun üstünü örtüb basdırdılar. Neçə il idi ki, bu məsələ müzakirə olunmurdu. Düzdür, o vaxt Azərbaycanda
müxalifətdə olan qüvvələr, məsələn, Xalq Cəbhəsi, filan bunu qaldırırdılar. Bilirəm, burada Azərbaycan Xalq
Cəbhəsinin pərəstişkarları var. Amma siz də bilməlisiniz ki, Xalq Cəbhəsi 1992-ci ildə hakimiyyətə gəldi, ondan
sonra 20 Yanvar hadisələrini unutdu. Əgər sən müxalifətdə olanda hakimiyyətdəki adamın boğazından
tutmuşdunsa ki, 20 Yanvar hadisəsində günahkarsan, filan-beşməkansan, indi hakimiyyət sənin əlindədir, aç bu
məsələni, açmadılar!
1992-ci il də, 1993-cü il də keçdi.
1993-cü ildə mən Bakıya gəldim. 1994-cü il yanvarın 20-də, bu hadisənin dördüncü ilində mən bu
məsələni qaldırdım.
Parlamentdə bir ay müzakirə getdi. Bir çox insanlar deyirdilər ki, nəyə lazımdır bunu yenidən qaldıraq, nə
üçün qaldıraq? Bunu o işdə günahkar olan, vaxtilə kommunist rejiminin başında duran adamlar da edirdilər.
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Amma təəssüf ki, vaxtilə müxalifətdə olan və 20 Yanvar hadisəsində doğru, düzgün mövqedə duran adamlar da
dedilər ki, bunu nə üçün müzakirə edək?
Mən özüm də gedib parlamentdə otururdum ki, dinləyim. Hətta Xalq Cəbhəsindən olan bir millət vəkili, –
gənc adamdır, özü də bizim naxçıvanlıdır, konserv zavodunda kiçik bir iqtisadçı işləmiş adamdır, sonra gəlib
oturmuşdu orada, bunlar belə idilər, Xalq Cəbhəsindən olanlar hər biri özünü dahi hesab edirdi, – mənə deyir ki,
siz bunu düz etmirsiniz, çünki belə hadisələri bir 50 ildən sonra araşdırmaq olar, indi araşdırmaq olmaz. Bizim
başqanımız Əbülfəz Elçibəy də deyib ki, 50 ildən sonra araşdırmaq olar. Dedim ki, 50 ildən sonra nə sən
olacaqsan. nə o, nə də mən olacağam. Şahidlər də olmayacaqdır. Bu, birincisi. İkincisi, əgər biz bu gün araşdıra
biləriksə, nə üçün araşdırmayaq? Nə üçün belə deyirdilər? Çünki hamının bu işdə barmağı vardı – biri o
tərəfdən, biri bu tərəfdən.
Amma xalqın, millətin mənafeyini hər bir kəsin mənafeyindən üstün tutmaq lazımdır. Əgər xalqın,
millətin mənafeyinə görə mən də cəzalanmalıyamsa, cəzalanmalıyam. Ona görə mən 20 Yanvar hadisəsini
qoymuram unudulsun. 1994-cü ildən indiyə qədər hər il. – bu il də – bir ay Azərbaycan televiziyasında bütün bu
məsələlər yenidən qaldırılır. Buna Moskvada çox pis baxırlar. Çünki Moskvada o vaxt vəzifədə olan bəzi
adamlar bu işin günahkarlarındandırlar. Əgər mən də özümü o tərəfdən də, bu tərəfdən də qorumaq istəsəm,
deyərəm ki, niyə bunu edim, oradan da, buradan da mənə pis baxacaqlar, niyə başımı ağrıya salım?
Azərbaycanda belə bir söz var: ağrımayan başımı niyə ağrıdım. Sizdə belə söz varmı? Hesab edirəm ki, əgər
mənim başım ağrımırsa, millətin faciəsi ilə bağlı qoy on dəfə də ağrısın. Amma bunu unutmaq olmaz. Biz
televiziyada, qəzetlərdə bir ay bunu veririk.
Mən belə fikirdəyəm ki, nə qədər millətimiz yaşayır, 20 Yanvar hadisələrini unutmaq olmaz, çünki bu,
xalqımızın başına gətirilən hadisədir. Təsəvvür edin, Sovetlər Birliyinin tarixində, – onun daxilində on beş
respublika var idi, o cümlədən Azərbaycan, bu tarixi mən yaxşı bilirəm, – heç bir xalqın, heç bir ölkənin başına
o qədər faciə gətirilməmişdi. Amma bizim millətin də passivliyi olub. 1989-cu ildə Gürcüstanın paytaxtı
Tbilisidə də xalq ayağa qalxmışdı, meydanda mitinq etmək istəyirdi. Gürcüstanda olan sovet əsgərləri onları bir
az sıxışdırdı, 15-16 adam öldü. Gürcülər dünyaya hay qaldırdılar. Moskvadan gürcü xalqından üzr istəməyi
tələb etdilər. Moskva hakimiyyəti, yəni Sovet hakimiyyəti gürcü xalqından üzr istədi.
Ondan bir il sonra, 1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycanın başına belə bəla gəldi. Bizim azərbaycanlılar
bu işi nəinki qaldırmadılar, hətta susdular, buna görə də nə bizdən üzr istəyən oldu, hətta çoxlarının fikrincə, bu,
belə də olmalı idi.
Bax, buna görə də yenə sizin sözünüzə qayıdıram, – çox doğrudur ki, Qarabağ məsələsini unutmaq olmaz.
Əgər indi savaş getmirsə, bunun cürbəcür problemləri var, bunları daim vermək lazımdır. Çadırlarda yaşayan
insanların vəziyyəti barədə həftədə bir dəfə Türkiyənin televiziyasında məlumat verilsə, – deyirsiniz ki, TQRT
dünyanın yarısını əhatə edir, amma elə vaxtda verin ki, hamı baxa bilsin, – insanlar görəcəklər ki, bu qədər
vəhşilik var. Amma bunlar unudulduğuna görə Avropada da, Amerikada da, Rusiyada da hesab edirlər ki, nə
olub, ermənilər Azərbaycanda bir şey etməyiblər ki...
Yunus Şən (NTV): Ermənistan prezidenti ilə son görüşlərinizdə bir nöqtəyə gələ bildinizmi?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, bu, mürəkkəb prosesdir. Ona görə hər bir görüşdən nəticə gözləmək də real
deyildir. Keçən dəfə Qara dəniz iş birliyinə gələndə İstanbulda məndən də çox soruşurdular. Danışırıq, fikir
mübadiləsi gedir, amma istənilən nəticə olmadığına görə deyilən şeyləri də açmağa ehtiyac yoxdur.
Danışıqları bundan sonra da davam etdirəcəyik, mən hər dəfə imkan olan yerdə – ya Moskvada, ya
burada, ya Avropada, yaxud Amerikada görüşürəm və hesab edirəm ki, bu, lazımdır. Çünki bir halda ki, biz
məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik, bu sülh iki tərəfin razılığı ilə ola bilər. Bizim prinsiplərimizi, yəni
Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsipləri Ermənistan qəbul etmir. Eyni zamanda onlar deyirlər ki, bu
məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazımdır.
Bəli, sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Ancaq əgər sülh, barış yolu ilə həll ediriksə, bunun yolu budur,
gəlin bu yolla gedək. Bilirsiniz, bu proses 1988-ci ildən başlanmış bir şeydir və özü də bu proses zamanı o qədər
səhvlər, yanlışlıqlar buraxılıbdır ki. ola bilər, o tərəfdən də, bu tərəfdən də olubdur, amma hər tərəf hesab edir
ki, doğru hərəkət edib, o birisi səhv buraxıbdır, bunları aradan götürmək üçün, görünür, hələ çox görüşlər
olmalıdır. Bunların istənilən nəticəsi olmadığına görə mən do bunu çox açmıram və güman edirəm ki, bunu belə
də anlamaq lazımdır.
Yunus Şən: Sayın Əliyev, bir neçə gündür Türkiyədəsiniz, görüşlər keçirdiniz. İstər iqtisadi, istər
siyasi və digər sahələrdə düşündükləriniz nə dərəcədə gerçəkləşdi?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, istədiyim olsa da, olmasa da Türkiyədən daxilən həmişə rahatam. Çünki
Türkiyəyə mənim və Azərbaycan xalqının o qədər məhəbbəti var ki, ola bilər, bir şeylə razı olasan, ya
olmayasan, razı olmamağın da bu məhəbbəti pozmur. Deyirik ki, Türkiyə və Azərbaycan qardaşdırlar. Bu, adi
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söz deyil, həqiqətən dərin məna kəsb edir. Ola bilər, bu qardaş o qardaşdan pul istəsin, o bunu verməsin. O.
bununla razı olmur, amma onun qardaşlıq hissiyyatı o qədər güclüdür, əzizdir ki, razı olmasa da, ola bilər,
inciyir, ancaq sonra üstündən keçir. Bu, belədir. Başqa, yad adamdan, yaxud da bağlı olmadığın, yəni qan
bağlılığı olmayan adamdan sən bunu istədin, – o vermədi və sən bu sözü dedin, o səninlə razı olmadı. Sən ondan
həm küsürsən, həm də onunla düşmən olursan, tamam inciyirsən. Bu, tamamilə fərqli şeydir.
İndi siz də deyirsiniz, dünən də dedilər ki, mən incidim. Bilirsiniz, dost dostdan inciyər. Azərbaycanda bir
söz var, insan uman yerdən küsər. Bu söz sizdə varmı – uman yerdən küsərlər? Ummayan yerdən mən niyə
küsürəm? Küsdüm – küsmədim, onun üçün də, mənim üçün də bunun əhəmiyyəti yoxdur, uman yerdən
küsərlər. Azərbaycan Türkiyədən çox şey umur. Bütün xalqımızda, o cümlədən məndə də belə fikir var ki,
Türkiyə böyük dövlətdir, böyük imkanlara malik olan dövlətdir. Türkiyə bizim qardaşımızdır, qan qardaşımız,
can qardaşımızdır. Qan qardaşı olan da, Azərbaycanda yenə bir söz var, öz boğazından kəsib qardaşına verir.
Lazımdır ki, xalqımızın milli adət-ənənələri dövlətlərimizin arasında da olsun.
Yaxşı, 1992-1993-cü illərdə "Eksimbank" 250 milyon dollar kredit ayırıb, onun da cəmi 70 milyon dolları
verilib. Bu 70 milyon dollara da o vaxt buğda alıb veriblər, çünki insanlar ac idi, buğda yox idi. Başqa şeyə
verməyiblər. Əgər yatırıma veriblərsə, para götürüblərsə, gəl, parasını apar! Dərmana veriblər, – çünki bizim
döyüşçülər qan içində idilər, buğdaya veriblər, başqa bir şeyə verməyiblər. İndi Türkiyə boğazımızdan tutub ki,
bunu qaytar. Qaytara bilmirəm, 20 milyon dollar da faiz vermişəm. Mən bundan inciməyim?
Bilirsiniz, vaxtilə mən Sovetlər İttifaqının başında olan adam olmuşam. O vaxtlar Sovetlər İttifaqı özünə
dost ölkələr yaratmaq üçün, – Asiyanın keçmiş müstəmləkə ölkələri, yaxud Afrika, Ərəb ölkələri, – bunlara nə
qədər kredit verir, sonra çoxunu da bağışlayırdı. Düzdür, onlarla nə din bir idi, nə məslək bir idi, amma özünə
dəstəkli ölkələr yaratmaq istəyirdi.
Sosialist ölkələrindən savayı başqa ölkələr də var idi, "Üçüncü dünya" ölkələri hesab olunurdu, –
bilirsiniz də, bloklara qoşulmayan ölkələr, – onlara nə qədər kreditlər verirdi. Elə İraqın Sovetlər İttifaqına, indi
Rusiyaya nə qədər borcu var, həddindən artıq borcu var. O vaxtlar verib, çünki İraqla əlaqəsi vardı, indi
qaytarmır. İraqa indi silah satır ki, bəlkə bir şey əldə etdi. Axı, mən bu şeyləri görmüşəm, yəni böyük dövlətin
kiçik dövlətə yardımını, köməyini görmüşəm. Bunu gördüyümə görə anlaya bilmirəm ki, niyə belədir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana gecə-gündüz yardım edir. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycandakı iqtisadi maraqlarını çox genişləndirmişik. Amma 1992-ci ildə, bizim Xalq Cəbhəsi
hakimiyyətdə olduğu zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının konqresi qərar çıxarıb ki, – 907-ci maddə var, siz
bunu Amerikaya da deməmisiniz ki, nə üçün bu maddəni Azərbaycana tətbiq ediblər, – guya Azərbaycan
Ermənistanı blokadaya götürübdür. Ona görə də Azərbaycana Amerikadan yardım göstərilməsi qadağan
olunubdur. Mən indiyə qədər vuruşuram, bu qadağanı, 907-ci maddəni götürə bilmirəm. Bir belə şirkətlər gəldi,
müqavilələr imzaladıq, Klintonla bir neçə dəfə görüşmüşəm, danışmışam, digərləri ilə də görüşmüşəm. Klinton
da deyir ki, bəli, bu, ədalətsizlikdir, amma Konqresə təzyiq göstərə bilmirəm.
Baxın, biz Amerikanın şirkətlərinə o qədər böyük imkanlar yaratmışıq, Amerika isə bizə yardım etmir.
Amma Amerika keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan, indi müstəqil dövlət olan ölkələrin hamısına yardım edir.
Ən çox da Ermənistana yardım edir – oraya ildə 100 milyon dollardan artıq yardım gedir, amma Amerika bizə
yardım etmir.
O vaxtlar ki, buğda yox idi, insanlar ac idi, biz "Eksimbank"ın krediti ilə gedib orada-burada buğda
axtarırdıq, Amerika birbaşa Ermənistana buğda göndərirdi. İndi də göndərir. Amerika Ermənistana bu köməyi
edir. Amerikada, Fransada, başqa yerlərdə olan erməni diasporu, zəngin adamlar kömək edir, hamı kömək edir.
Amma Türkiyə Azərbaycana heç bir kömək etmir, – mən maddi köməyi deyirəm. Bir dəfə kredit verib, indi də
tutub boğazımızdan. Üç-dörd ildən sonra krediti də verə bilməyəcəyik, faizi də o kreditə bərabər olacaqdır. Belə
də şey olarmı?
Keçmişdə mən bu barədə bir neçə dəfə müraciət etmişdim, eləcə qaldı. İndi bu dəfə də rəhbərlərə
müraciət etmişəm. Axı mən bilirəm ki, hansı ölkə hansına nə yardım edir. Azərbaycana heç kəs yardım etmir.
Rusiya Ermənistana nə qədər yardım edir. Ermənistanın atom elektrik stansiyası var. Bilirsiniz ki, 1992-ci ildə
onu bağladılar. Ukraynadakı Çernobıl atom elektrik stansiyasında böyük qəza, faciə oldu, ona görə Ermənistan
stansiyanı bağladı. Amma gördü ki, elektrik enerjisi olmadığından boğulur, Rusiyadan mütəxəssislər gətirdi.
Rusiya oraya çox para qoydu, elektrik stansiyasını bərpa etdi, yenidən işə saldı. Rusiya olmasaydı, Ermənistan
bunu edə bilməzdi. Rusiyanın parası, mütəxəssisləri, mühəndisləri, alimləri gəlib bunu işə saldılar.
Azərbaycana nə Rusiya yardım edir, nə Türkiyə, nə İran, nə Amerika yardım edir. Torpağımızın 20 faizi
işğal altındadır, bir milyon da qaçqın var. Mən bunları deməməliyəm? Başqa şeylər də deyə bilərəm, ancaq
bunlar bəsdir.
Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN İŞ ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
İstanbul, "Suis" oteli
8 may 1997-ci il
Hörmətli qardaşlar, bacılar!
Mən Türkiyəyə rəsmi ziyarətimi sona çatdırıram. Bir saatdan sonra Türkiyəni tərk edirəm. Dörd gündür
ki, Türkiyədəyəm. Türkiyənin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə üç il fasilədən sonra Türkiyəyə
rəsmi səfərə gəlmişəm.
Şübhəsiz ki, bu müddətdə Türkiyənin dövlət başçıları, iş adamları, nazirləri ilə Azərbaycanda da,
Türkiyədə də, başqa ölkələrdə də, beynəlxalq təşkilatların toplantılarında da çoxsaylı görüşlərim olubdur. Ancaq
mən ilk dəfə 1994-cü ilin fevralında Azərbaycanın prezidenti olaraq Türkiyəyə rəsmi səfərə gəlmişdim. Bu,
ikinci rəsmi səfərdir.
Demək istəyirəm ki, bu rəsmi ziyarət bizim üçün çox uğurlu olubdur. Bu səfəri başa çatdırarkən mən və
bu günlərdə mənimlə bərabər Türkiyədə olan Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri çox məmnun
olduğumuzu bildirmək istəyirik. Səfəri sona çatdırarkən Türkiyənin prezidenti hörmətli cənab Süleyman
Dəmirələ bu rəsmi səfərə dəvətə görə və burada bizə göstərilən qonaqpərvərliyə, dost, qardaş münasibətinə
görə, bizimlə aparılan çox səmərəli işlərə, əldə olunan nəticələrə və imzalanmış sənədlərə görə təşəkkürümü,
minnətdarlığımı bildirirəm.
Səfərimizin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün sahələrdə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin
dərinləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi haqqında həm danışıqlar apardıq, həm də bizi təmin edən normativhüquqi sənəd olaraq böyük bir müqavilə, anlaşma imzaladıq. Bu anlaşma, müqavilə Türkiyə-Azərbaycan
strateji əməkdaşlığının, iş birliyinin dərinləşdirilməsi haqqındadır. İndiyə qədər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
çox müqavilələr, anlaşmalar, sazişlər, sənədlər imzalanıbdır. Onların hamısı əhəmiyyətlidir, bütün sahələrdə
əməkdaşlığımızın normativ-hüquqi əsaslarını təşkil edir. Biz bütün bu müqavilələrin, anlaşmaların hamısına
sadiq olduğumuzu bildiririk və bir prezident kimi mən bəyan edirəm ki, onların hamısı ardıcıl surətdə həyata
keçiriləcəkdir. Ancaq onlarla bərabər yeni anlaşma, Türkiyə-Azərbaycan strateji əməkdaşlığının
dərinləşdirilməsi haqqında müqavilə əlaqələrimizi keyfiyyətcə çox yüksəklərə qaldırır və həm Türkiyənin, həm
də Azərbaycanın üzərinə yeni vəzifələr, eyni zamanda çox böyük məsuliyyət qoyur.
Əminəm ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu son illərdə böyük sınaqlardan keçərək indi əyilməz bir qayadır
və bu dostluq bundan sonra da inkişaf edəcək və imzaladığımız sənədi, yəni müqaviləni də uğurla həyata
keçirəcəyik. Bu anlaşma ilə əlaqədar bir neçə başqa anlaşma da imzalanıbdır. Onlar Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələrinin – həm iqtisadi, həm mədəni, həm də başqa əlaqələrin inkişafına yönəldilibdir və bir də deyirəm,
hamısı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Burada olan danışıqlarımız, görüşlərimiz dövlətlərarası əlaqələri daha yüksəklərə qaldırıb, eyni zamanda
xalqlarımızın, millətlərimizin, ölkələrimizin bütün sahələrdə daha da yaxınlaşması üçün bunların yeni xidmətləri
olubdur. Rəsmi danışıqlarımızda, eyni zamanda Türkiyə Böyük Millət Məclisində görüşümüzdə və mənim
nitqimdə, İzmirdə keçirdiyimiz görüşlərdə, bu gün İstanbulda "Fatih" Universitetindəki görüşdə, başqa görüşlər
zamanı, o cümlədən indi burada biz dərk edirik ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu hər iki xalq üçün nə qədər
önəmlidir, lazımlıdır, eyni zamanda nə qədər möhkəmdir, güclüdür və bu dostluğun, qardaşlığın xalqlarımız
üçün nə qədər böyük faydası, gələcəyi var.
Biz burada siyasi məsələlər barəsində çox danışıqlar apardıq. Ürəyimizdəki, qəlbimizdəki sözlərin
hamısını səmimi dost, qardaş olaraq dedik. Əgər siyasi məsələlər haqqında bir-iki kəlmə yenə də demək
istəsəm, bu, ondan ibarətdir ki, Türkiyə Azərbaycan üçün ən yaxın, ən dost ölkədir. Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələri Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və hesab edirik ki, Türkiyə üçün də belə olmalıdır.
Dünya Birliyinə daxil olan hər bir müstəqil dövlət dünyanın bütün dövlətləri ilə normal, yaxın, dost, qarşılıqlı
surətdə faydalı əlaqələr qurur və quracaqdır. Bu, hər bir dövlət üçün lazımdır.
Türkiyə böyük tarixə malik olan dövlətdir və əgər keçmiş əsrlərdə dünya miqyasındakı əlaqələrinə,
cümhuriyyət tarixi zamanındakı əlaqələrinə nəzər salsaq, görərik ki, Türkiyənin dünyanın bütün dövlətləri ilə
diplomatik əlaqələri var, çoxlu müqavilələri, iqtisadi və başqa sahələrdə əlaqələri var.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan gəncdir. Şübhəsiz ki, dünya dövlətlərinin əksəriyyəti ilə diplomatik
əlaqələrimiz var. Ancaq biz hələ gəncik, bir sıra ölkələrdə – təxminən 20 ölkədə səfirliyimiz var. Türkiyənin isə
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120 ölkədə səfirliyi var. Bizdə, Azərbaycanda da təxminən, 20 ölkənin səfirliyi var, yəni daimi səfirliyi var.
Məsələn, 25 ölkənin Ankaradakı, Türkiyədəki səfiri eyni zamanda öz ölkəsinin Azərbaycanda səfiridir. Belə bir
praktika var. Amma bizim ölkədə fəaliyyət göstərən 20 səfirlik var və bizim də başqa ölkələrdə təxminən bu
qədər səfirliyimiz var.
Biz hələ gəncik, əlaqələri qururuq və quracağıq. Sülhsevər dövlət olaraq, ölkəmizi inkişaf etdirməyə
çalışaraq şübhəsiz ki, daha çox ölkələrlə sıx əlaqələr yaratmaq istəyirik. Ancaq bu əlaqələrimiz nə qədər
genişlənsə də, ayrı-ayrı ölkələrlə əlaqələrimiz nə qədər dərinləşsə də Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr
heç bir başqa ölkə ilə olan əlaqələrə bənzəmir. Yəni bunlar xüsusi xarakter daşıyır, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Ona görə də burada dörd gün müddətində olan danışıqlarımız bu çərçivədə gedibdir. Danışıqları bu çərçivədə
apararaq Azərbaycanı narahat edən bir neçə məsələ haqqında dostcasına, qardaşcasına danışdıq. Xüsusən
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz və bu təcavüzlə əlaqədar Azərbaycanın platforması barədə çox
geniş danışdıq. Şübhəsiz ki, bu məsələlərdə biz həmişə eyni fikirdəyik. Həmfikirik. Sadəcə, bu məsələlərin həlli
üçün biz Türkiyə tərəfindən daha ciddi addımlar atılmasını gözləyirik.
Türkiyə 1988-ci ildən, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edən zamandan daim Azərbaycanın
yanındadır, Azərbaycanın qayğıları, dərdləri ilə yaşayır. Ermənistanın təcavüzünü özünə, öz ölkəsinə edilən
təcavüz kimi qəbul edir və bu məsələlərin həlli yolunda Azərbaycana yardımlar göstərir, bizimlə əməkdaşlıq
edir. Bu, bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir, bizə böyük dayaqdır.
Amma, eyni zamanda biz hələ ki, Ermənistanın təcavüzündən xilas ola bilməmişik. Doğrudur, üç ildir
savaş, döyüş yoxdur, qan tökülmür, ancaq böyük sülh, barış da yoxdur. Üç il bundan öncə atəşkəs haqqında
saziş imzalamışıq və üç ildir ki, buna riayət edirik. Böyük sazişin, böyük sülhün əldə olunması naminə riayət
edirik ki, işğal olunmuş torpaqlarımızı sülh yolu ilə azad edək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edək,
işğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş, zorla çıxarılmış Azərbaycan vətəndaşlarını öz yerlərinə qaytaraq.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal altındadır. Bu
torpaqlarda Ermənistanın silahlı qüvvələri yerləşir. Dağlıq Qarabağ demək olar, çoxdandır ki, Azərbaycanın
tabeliyindən çıxıb və orada olan azərbaycanlılar çoxdan qovulublar. Ancaq Dağlıq Qarabağdan başqa onun
ətrafındakı yeddi rayon, bölgə, yaxud sizin sözlə desək, il?01; Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunubdur. Bütün bu işğal olunmuş yerlərdən 1 milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı didərgin düşübdür.
Onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Çadırlarda yaşamayanlar da üç-dörd ailə kiçik bir otaqda yaşayır, elə
otaqda ki, yaşamaq üçün normal şəraiti yoxdur. Belə bir şəraitdə, insan, ola bilər, bir ay, iki ay yaşasın, bilsin ki,
bir neçə aydan sonra bu şəraitdə qalmayacaqdır. Daim belə yaşamaq olmaz. Amma bu insanların ömrünün
böyük bir hissəsi çadırlarda keçibdir. İnsanlar çadırda yaşayır, amma həyat davam edir. Çadırda insan doğulur,
cocuq dünyaya gəlir, insan ölüb gedir. İnsanlar çadırda həyatın bütün tərəflərinə üz tutmağa çalışırlar. Amma
çadırda bunları nə cür, nə şəraitdə etmək olar? Maddi çətinliklər var, adamların əksəriyyəti işsizdir. Ona görə də
biz bu məsələləri sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bilirsiniz ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün
keçən ilin dekabrında ATƏT-in Zirvə görüşündə əhəmiyyətli bir nailiyyət əldə olunubdur. ATƏT-in Lissabon
Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin prinsipləri təsdiq edilibdir. Bu
prinsiplər Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan Respublikasının tərkibində
Dağlıq Qarabağa yüksək səviyyəli muxtariyyət hüququ verilməsi və Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı
əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır.
Biz bu prinsipləri qəbul etmişik. Zirvə görüşündə ATƏT-in üzvü olan 54 ölkənin dövlət başçıları iştirak
edirdi. Onlardan 53-ü bu prinsipləri qəbul edib, Ermənistan qəbul etməyibdir. Ermənilər bəzi başqa ölkələrin
dəstəyindən, maddi yardımından, xarici ölkələrdəki diasporun maddi yardımlarından və dəstəyindən istifadə
edərək özlərini çox qudurğan, azğın aparırlar və heç bir beynəlxalq hüquq normalarına, insan hüququ
normalarına riayət etmək istəmirlər. Ona görə də 54 dövlət başçısı toplaşan yerdə təkcə Ermənistan bu
prinsiplərin əleyhinə çıxdı. Amma buna baxmayaraq, bu qərar qəbul olundu.
İndi biz bu qərarın həyata keçirilməsi üçün çalışırıq. ATƏT-in Minsk qrupunun üç həmsədri təyin
olunubdur, bunlar Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Biz onların fəaliyyətinə ümid bəsləyirik və
Türkiyə Cümhuriyyətinin bundan sonra daha da çox fəaliyyət göstərməsinə ümid bəsləyirik. Qeyd etdiyim kimi,
Türkiyə bu barədə daim bizimlə əməkdaşlıq edir və öz xidmətlərini göstərir. Ancaq bundan sonra da, bu məsələ
həll olunana qədər, şübhəsiz ki, biz Türkiyənin yardımına, köməyinə möhtacıq. Şübhəsiz, Türkiyə də bunu edib
və edəcək, ümidvaram ki, biz bundan sonra da Türkiyə ilə bu əməkdaşlığı davam etdirəcəyik.
Belə olan halda, şübhəsiz ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətləri sizin üçün də, bizim üçün də çox mühüm
xarakter daşıyır. Vəziyyəti gərginləşdirən və ağırlaşdıran cəhət bir də ondan ibarətdir ki, son iki ay müddətində
Rusiyada aşkar edilib ki, üç il atəşkəs dövründə Rusiya Ermənistana gizli olaraq, qeyri-qanuni surətdə çoxsaylı
silahlar veribdir. Rusiyanın öz dövlət orqanlarının verdiyi məlumata görə, Rusiya Ermənistana 1 milyard dollar
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dəyərində silahlar veribdir. Onların içərisində ağır silahlar – müasir tanklar, toplar, raketlər və başqa dağıdıcı
silahlar var. Məsələn, Rusiya Kiprə satdığı raketlərdən Ermənistana da veribdir. Başqa çox dağıdıcı silahlar,
hətta son vaxtlar məlumat aldıq ki, 10 kompleks kimyəvi silahlar, kimyəvi silahlardan müdafiə üçün 5 min dəst
paltar da verilibdir.
Bunlar çox böyük narahatlıq doğurur. Çünki əgər Ermənistana bu qədər silah verilirsə, demək, silah elə
bir şey deyil ki, bunu yeyəcək, geyəcəkdir, ya da istehsal üçün lazım deyildir. Silah, ümumiyyətlə, dava,
müharibə, savaş üçün lazımdır. Demək, kimsə yenə də savaş etmək istəyir.
Amma bu qədər silah təkcə Azərbaycanı dağıtmaq üçün deyildir. Azərbaycanı dağıtmaq üçün onun onda
biri də bəsdir. Düşünmək lazımdır ki, bu, nə üçündür. Türkiyənin ictimai rəyi, xalqı düşünməlidir ki, Türkiyənin
qulağının dibində, Ermənistanda Rusiyanın böyük hərbi bazası yerləşibdir, hərbi, əsgəri hissələri yerləşibdir.
Dövlətlərarası anlaşma əsasında və ilk parlamentin – Rusiya və Ermənistan parlamentlərinin ratifikasiya etdiyi
anlaşma əsasında onlara hüquq verilibdir ki, daim orada yerləşsinlər. Bu nə üçündür, nədən ötrüdür? Mən buna
etirazımı bildirmişəm. Hətta Rusiyanın prezidentinə – dövlət başçısına da rəsmi olaraq bildirmişəm ki, biz
Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazasının yerləşməsinə etiraz edirik, Gürcüstanda da yerləşməsinə etiraz edirik.
Çünki onlar bizimlə qonşu ölkələrdir. Biz Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazasının yerləşməsinin heç bir mənası
olmadığını deyirik. Yəni əgər Rusiya burada doğrudan da sülhsevər siyasət aparırsa, Ermənistan işğalçılıq
siyasətindən əl çəkirsə, o hərbi bazaları orada yerləşdirmək nəyə lazımdır?
Bunlar, xüsusən çoxsaylı silahların verilməsi yeni amillərdir və şübhəsiz ki, bizdə çox böyük narahatlıq,
narazılıq hissi doğurur. Bu məsələlər barəsində də Türkiyənin həm dövlət və hökumət başçılarına öz
fikirlərimizi çatdırmışıq, həm də istəyirik ki, Türkiyədə hər bir adam, hər bir türk qardaşımız Azərbaycanın,
Qafqazın vəziyyətini və Türkiyənin ətrafında olan vəziyyəti bilsin. Siz burada çox yaxşı yaşayırsınız, biz də
buna sevinirik. İqtisadiyyatınız da yaxşı inkişaf edir, bu da çox gözəldir. Siz iş adamlarısınız, işiniz də var,
işinizi daha da genişləndirmək istəyirsiniz, bu da çox gözəldir. Varınız da var, çoxlarınız da çox zənginsiniz,
Allah xeyirli eləsin. Bu da çox gözəldir, Allah bundan da artıq eləsin. Amma sülh, əmin-amanlıq, rahatlıq
olmasa, bunlar heç kəsə lazım deyildir. Ona görə də biz istəyirik ki, bunları Türkiyədə bilsinlər, siz də biləsiniz,
başqaları da bilsinlər.
Bu baxımdan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan götürülməsi, sülhün yaranması – Qafqazda,
bu bölgədə, Türkiyənin ətrafında sülhün yaranması – həm Azərbaycan üçün, həm də Türkiyə üçün lazımdır.
Mən güman edirəm ki, iş adamları kimi, siz də öz iqtisadi məsələlərinizlə məşğul olarkən siyasi məsələləri və
xüsusən bölgəmizin təhlükəsizlik məsələlərini gərək heç də unutmayasınız.
Bəzən iqtisadçılar, iş adamları deyirlər ki, biz siyasətlə məşğul olmuruq, bizə siyasət lazım deyil, iş
adamıyıq, bizimki ticarət, istehsaldır, filandır. Mən bununla razı deyiləm. Çünki siyasət düzgün olmasa,
iqtisadiyyat da olmayacaq. Təhlükəsizlik olmasa, sülh, əmin-amanlıq, barış olmasa, iqtisadiyyat da
olmayacaqdır. Ona görə iqtisadi işlərdə, biznesdə Türkiyəni və Azərbaycanı əhatə edən ölkələrin arasında
sülhün və əmin-amanlığın da əhəmiyyətini unutmaq lazım deyildir.
Şübhəsiz ki, bu baxımdan Qara dəniz iş birliyi, başqa iş birlikləri də lazımdır. Ancaq son zamanlar
Türkiyənin bəzi iş adamlarının Ermənistanla iş qurmaq cəhdləri bizi rahatsız edir. Bu Azərbaycanda çox mənfi
qarşılanır, anlaşılmır. Mən bunu Türkiyənin dövlət, hökumət başçılarına demişəm, öz etirazımızı da
bildirmişəm. Məsələn, Yerevandan Trabzona təyyarələr uçur. Deyirlər ki, bunlar özəl təyyarələrdir. İndi elə hər
şey özəldir. Demək, adını özəl qoyanda özünü kənara çəkəcəksən ki, mənim bundan xəbərim yoxdur? İndi hər
şey özəldir, bundan sonra da özəl olacaqdır.
Ona görə mən bunu anlamıram, Azərbaycanda da anlamırlar. Sizin qəzetlər yazır, biz sizin qəzetlərdən
götürmüşük, təyyarələr Yerevandan Trabzona gedib-gəlir, yaxud da Ermənistandan avtobuslar, yük maşınları
Gürcüstan vasitəsilə Trabzona gəlirlər. Bunlar bir tərəfə, indi sizin iş adamlarının bəziləri məsələ qoyublar ki,
biz gərək Ermənistanla ticarət edək. Ermənistanla nə ticarət edə bilərsiniz, orada nə var, nə itirmisiniz orada?
Daşları gedib almaq istəyirsiniz?
Mən bu barədə sizin hökumət, dövlət başçıları ilə danışdım. Deyirlər, bizim tacirlər bildirirlər ki, onsuz da
İran bizim malları alır və aparıb Ermənistanda satır, onlar qazanırlar, biz qazanmırıq. Bu, o qədər yanlış fikirdir
ki, sizlərdən kimsə bunu hökumət başçılarının qafasına qoymusunuz, yanlış şeydir, onlar da bunu deyirlər. Mən
sizə bildirmək istəyirəm ki, İranla Ermənistan arasında çox geniş ticarət aparılır. İran özü də çox böyük bazarlar
axtarır, onların biri də Ermənistandır. İran Ermənistana elektrik, təbii qaz xətti çəkir. Ermənistan ilə İran
arasında 40 kilometrlik sərhəd var, orada böyük bir körpü tikiblər. O körpüdən gündə 100-150 yük maşını
İrandan Ermənistana keçir. İran öz mallarını Ermənistanda onsuz da satır. İrana nə lazımdır ki, gəlib Türkiyədən
mal aparsın, Ermənistanda satıb pul qazansın? Bu, yanlış fikirdir. Bunu deyən adamlar gizlin, xəlvət, cürbəcür
yollarla öz mallarını Ermənistanda özləri satırlar və hökumət başçılarına da deyirlər ki, bunu İran bizdən alıb,
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aparıb satır. Tamamilə yanlış fikirdir. Hətta sizin bəzi iş adamları oraya gedirlər və oradan bəzi iş adamlarını
ticarət əlaqələri qurmaq üçün İstanbula, İzmirə gətirirlər.
Yaxud da bəzi adamlar Şərq tərəfdə – Qarsda, İqdırda deyirlər ki, gəlin buradan qapı açaq, ticarət edək,
bu bizə xeyir verə bilər. Yaxud da son zamanlar Gürcüstandan bizə xəbər verdilər ki, Türkiyədən Gürcüstana
müraciət olunub ki, Gürcüstanla Türkiyə arasında iki qapı var, birini də açaq. Gürcüstan bizdən soruşur ki, siz
buna necə baxırsınız? Dedik ki, bu qapı haradadır, hansı yerdədir? Dedilər ki, o qapı Gürcüstanın ermənilər
yaşayan sərhədindədir. Biz soruşduq ki, iki qapı sizə yetərlidirmi? Dedilər ki, tamamilə yetərlidir. Demək,
Türkiyə üçüncü qapını kimlər üçün açmaq istəyir, oradan birbaşa Ermənistana keçmək üçünmü? Biz buna etiraz
etdik. Amma Gürcüstan hökuməti də bildirdi ki, bu bizim təşəbbüsümüz deyil, Türkiyənin təklifidir.
Bilmirəm, Ermənistanla həqiqətən ticarət etmək istəyən iş adamları bundan nə qədər para, xeyir, fayda
götürəcəklər. Amma nə qədər götürsələr, heç vaxt bizim milli mənafeyimizi, məqsədlərimizi paraya qurban
vermək olmaz. İş adamı iş görməlidir, para qazanmalı, öz işini inkişaf etdirməlidir. Amma heç vaxt öz
milliliyini, milli mənafeyini qurban verməməli, qoymamalıdır ki, öz milli mənafeyinə zərər gəlsin. Yoxsa elə
sən get qurdla, canavarla da, o birisi ilə də, təcavüzkarla da alver et ki, mənə qazanc lazımdır?
Ona görə sizə müraciət edirəm, nəinki özümün, bütün Azərbaycan xalqının fikrini deyirəm. TürkiyəAzərbaycan dostluğu, qardaşlığı əbədidir, bizim qanımız, canımız, dinimiz, dilimiz birdir. Bunların hamısının
olduğu yerdə gərək Türkiyədə iş adamları, dövlət adamları, adi bir vətəndaş da bilsin ki, Azərbaycanın mənafeyi
Türkiyənin mənafeyidir, Azərbaycanın dərdi Türkiyənin dərdidir. Türkiyə də, biz də böyük öndər Mustafa
Kamal Atatürkün sözlərini tez-tez xatırlayırıq. O, vaxtilə demişdir ki, Azərbaycanın dərdi bizim dərdimizdir,
Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir. Biz də deyirik ki, Türkiyənin dərdi bizim dərdimizdir, Türkiyənin
sevinci bizim sevincimizdir. Mustafa Kamal Atatürk nə qədər müdrik adamdır! Bu sözləri hələ 30-cu illərdə
demişdir. Onda hələ Ermənistanla Azərbaycan arasında belə savaş, münaqişə yox idi, qan tökülmürdü. Ancaq o
– böyük Mustafa Kamal Atatürk 1918-1920-ci illərdə həmin o erməni millətçilərinin, daşnaklarının
azərbaycanlıların başına nə bəlalar gətirdiklərini yaxşı bilirdi. Azərbaycanda nə qırğınlar etmişdilər, yaxşı
bilirdi. Məhz Mustafa Kamal Atatürkün və onun kimi insanların iradəsi nəticəsində 1918-1920-ci illərdə
Türkiyənin Qafqaz Ordusu Azərbaycana gəldi, Naxçıvanda, Qarabağda, Gəncədə, Bakıda azərbaycanlıları
erməni qırğınından xilas etdi. Biz bunları unutmuruq.
Osmanlı imperatorluğu dağılmışdı, Türkiyənin özü dağılmış vəziyyətdə idi, Türkiyəyə təcavüz
olunmuşdu. Türkiyə özünü xilas etməli, saxlamalı idi, qurtuluş savaşı gedirdi. O vaxt Türkiyənin mütəfəkkir
adamları Azərbaycanı öz doğma vətəni hesab edirdilər. Qafqaz Ordusu Azərbaycana göndərildi. Naxçıvana
Nuru Paşa, Kazım Qarabəkir və başqaları gəldilər, azərbaycanlıları xilas etdilər. Ona görə bunları heç vaxt
unutmaq olmaz, tarixi də unutmaq olmaz, keçmişi də unutmaq lazım deyildir.
Ermənilər bütün dünyaya hay salıblar ki, türklər 1915-ci ildə erməniləri qırıblar. Sizi günahlandırırlar,
sizin haqqınızda bütün ölkələrdə yanlış məlumatlar yayırlar. Bu, bizə də aiddir. Onlar azərbaycanlını, türkü,
türkiyəlini bir-birindən ayırmırlar. Bizə də türk deyirlər, sizə necə münasibət bəsləyirlərsə, bizə də elə
münasibət bəsləyirlər. İndi siz onlarla bir balaca alver edirsiniz, bir-birinizə "Salaməleyküm, sağ ol, xoş gəldin"
deyirsiniz.
Bu məsələni mən bir neçə dəfə demişəm, sizə, iş adamlarına da deyirəm ki, bizim problemimizi biləsiniz.
Əlbəttə, biz heç kəsə heç nəyi məcbur edə bilmərik. Türkiyənin də heç bir işinə qarışmırıq və qarışa da bilmərik.
Ancaq bu sözləri deməyə bizim qardaşlıq haqqımız var. Qardaş-qardaşa hər bir şeyi açıq deməlidir, nə qədər
şirin olsa da, acı olsa da açıq deməlidir. Ona görə də siz çalışın ki, bu əməkdaşlığı, alış-verişi – hamısını gəlin
Azərbaycanla edin. Azərbaycanda geniş imkanlar var. Burada çıxış etdilər. Nihat bəy də, Əli bəy də çox təsirli
sözlər dedilər. Başqa iş adamları da çıxış etdilər, Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələri haqqında, Azərbaycanda
görülən işlər haqqında danışdılar. Bunlara görə mən təşəkkür edirəm. Həqiqətən Azərbaycan hələ dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən öncə Türkiyənin iş adamları Azərbaycana maraq göstərirdilər, Azərbaycan hələ
Sovetlər İttifaqının tərkibində olan zaman Türkiyənin iş adamları bir balaca imkan düşən kimi Azərbaycana
gəlirdilər. Xüsusən Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Türkiyənin iş adamları respublikamıza
gəldilər. Onları yüksək qiymətləndirdilər. Müəyyən əməkdaşlıq başlandı, müəyyən işlər görüldü. Ancaq
təsəvvür edin, bu 7-8 ildə əldə etdiyimiz nailiyyətlər mövcud imkanlarımızdan çox-çox azdır. Bu müddətdə
Türkiyənin iş adamları başqa ölkələrdə, yəni bizimlə eyni vaxtda müstəqillik qazanmış ölkələrdə daha çox iş
görürlər, nəinki Azərbaycanda, – bu da həqiqətdir. Bilirsiniz, mən sizin başqa ölkələrdə, xüsusən Orta Asiya
ölkələrində, – bunlar bizim qardaş ölkələrimizdir, – iş görməyinizə qısqanmıram. Allah xeyirli eləsin, iş görün.
Amma əgər sıraya qoysanız – bir, iki, üç, dörd, beş – siz bilirsiniz, Azərbaycan harada qalacaq? Vəziyyəti təhlil
etsək, görülən işlər çox azdır.
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Mən bilirəm, Azərbaycanda daxili sabitlik olmayıbdır. Siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, burada iş
adamları qorxurdular ki, Azərbaycanın varidatı nə olacaq, nə təhər olacaq, Azərbaycanın torpaqları işğal
edilmişdir, ola bilər, yenə işğal edilsin, mən niyə gedib oraya paramı qoyum. Yaxud da Azərbaycanın daxilində
əmin- amanlıq yox idi, – 1992-ci ildəki hakimiyyət dövründə, – siz bunu yaxşı bilirsiniz. Bir il keçmədi, 1993cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlandı. Yenidən silah gücünə hakimiyyət devrildi, çox gərgin
vəziyyət yarandı.
Bilirsiniz ki, 1993-cü ilin iyununda məni dəvət etdilər, Naxçıvandan Bakıya gəldim. Çox ağır, çətin dövr
idi, biz bunu adlayıb keçdik. Prezident, olduğum zaman, 1994-cü ilin oktyabrında daxildə, bizim ətrafımızda
olan adamlar yenə çevriliş etməyə çalışdılar. Biz onların qarşısını aldıq. Sonra, 1995-ci ilin martında yenə
böyük bir silahlı dəstə – o vaxt silahlı polis dəstəsi vardı – çevriliş etmək istədi; qan da tökdülər. Azərbaycan
prezidentini öldürmək, terror etməklə hakimiyyəti ələ almaq istədilər. Bunun da qarşısını aldıq. Təəssüflər olsun
ki, 1995-ci ilin martındakı həmin çevriliş cəhdində bəzi Türkiyə vətəndaşları da iştirak edirdilər. Bunlar keçib
getdi, onları da bağışladıq.
Amma indi, 1995-1996-cı illərdə Azərbaycanda tam sakitlik yaranıb, ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir. Bu
müddətdə biz ilk Konstitusiyamızı – ana yasamızı qəbul etdik, ilk demokratik parlamentimizi seçdik. Biz bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Demokratik prinsipləri bərqərar etmişik, iqtisadiyyatı liberallaşdırmışıq, çox
qanunlar qəbul etmişik. Bütün torpağı şəxsi mülkiyyətə veririk. Kənd təsərrüfatında, aqrar sektorda qoyunçuluq
və mal-qara tamamilə özəlləşdirilibdir. Torpaqlar da xalqa, insanlara paylanır.
Biz iki-üç ildir ki, özəlləşdirmə proqramını həyata keçiririk. Torpaq islahatı həyata keçiriləndən sonra
Azərbaycanda iqtisadiyyat tamamilə özəl, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə, dünya standartlarına uyğun olan yolla
gedəcəkdir. Biz bu yolun artıq çox mühüm bir hissəsindəyik. Çoxlu qanunlar qəbul etmişik. Bir tərəfdən daxili
imkanlar, digər tərəfdən elmi-texniki potensial, Azərbaycanın təbii sərvətləri, respublikamızın böyük sənaye,
kənd təsərrüfatı potensialı göz qabağındadır. Bunlardan müştərək istifadə olunması üçün, hesab edirəm ki,
Türkiyənin iş adamları Azərbaycana daha çox gəlməlidirlər.
İndi burada Nihat bəy də dedi ki, ölkələrimiz arasında 250 milyon dollar dəyərində ticarət əlaqəsi
olubdur. Doğrudur, bu iki il müddətini götürsək, burada üç dəfə artım var. Amma bu rəqəmin özü də azdır, heç
bir şeydir.
İndi Azərbaycana neft sahəsində xeyli sərmayə qoyulur. Görürsünüz, respublikamızda bir balaca imkan
olan kimi biz Türkiyəni də oraya gətiririk. Qərb istiqamətində boru kəmərinin tikilməsi üçün keçirilən tenderdə
qalib gələn, ad qazanan şirkətlərdən biri də Türkiyənin şirkətidir. Bu şirkətə mənim dostum Nihat bəy rəhbərlik
edir. Sizə deyim ki, bu işin müştərisi çox idi. Amma Türkiyə şirkəti bu işdə qazandı, biz də istədik ki, qazansın.
Onların qazanmasında bizim də xidmətimiz var.
Burada neft sənayesi haqqında da bir neçə söz dedilər. Mən dörd gündür ki, buradayam. Kiçik də, böyük
də, necə deyərlər, məmə yeyəndən pəpə deyənə qədər hamı soruşur ki, Bakı-Ceyhan xətti necə olacaqdır? Bu,
mənim üçün aydın məsələdir. Demək, burada təkcə dövlət, hökumət yox, hər bir vətəndaş, gənc insan da istəyir
ki, Azərbaycanın bu böyük neft borusu Türkiyədən keçsin. Bunu nə üçün istəyir? Çünki Bakı-Ceyhan xəttinin
çox böyük iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Yəni əgər biz neft çıxaracağıqsa, oradan böyük fayda əldə ediləcəksə, yəni
bu boru ki, Türkiyədən keçirəcəyik, – biz onu mütləq Türkiyədən keçirəcəyik – demək, buradan da çox böyük
fayda gələcəkdir. Bu onu göstərir ki, biz imkanımız olan kimi Türkiyənin iş adamlarını, şirkətlərini ölkəmizə
gətirəcəyik. Amma bizim hələ o qədər də böyük təcrübəmiz yoxdur. Çünki biz 70 il başqa bir iqtisadi sistemdə
olmuşuq. Mən sizə açıq deyim, bizim insanlar çox şeyi hələ bacarmırlar. Bizə kömək etmək, ölkəmizə gəlmək
lazımdır. Gəlib oturub bir şeydə kömək etmək lazımdır. Ola bilər, para getsin, amma bil ki, gedən yerdən bir
qədərdən sonra on dəfə çox gəlir götürə bilərsiz. Çünki Azərbaycana gələn para heç vaxt batmır. Azərbaycana
gətirilən sərmayə mütləq öz nəticəsini verəcəkdir.
İndiyə qədər olan işlərə görə mən məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Ancaq bu işlərin çoxu
ticarətdir. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iş birliyi isə respublikamıza Türkiyənin böyük şirkətlərinin
sərmayəsinin gəlməsidir, müştərək istehsalın yaranmasıdır. Məsələn, neft istehsalı sahəsində bizim bir neçə belə
müştərək müəssisəmiz vardır və işlər yaxşı gedir, yaxşı da nəticələr olacaqdır. Amma başqa sahələrdə də işlər
belə qurulmalıdır. İstehsalı artırmaq, sərmayə qoymaq, şübhəsiz ki, fayda verəcəkdir.
Ona görə də mən bu məsələlərin detallarını izah etmək istəmirəm. Bilirsiniz ki, Türkiyə-Azərbaycan
iqtisadi əlaqələrini tənzimləmək üçün biz dövlətlərarası komissiya yaratmışıq. Bu komissiyanın Azərbaycan
tərəfindən rəhbəri baş nazirin müavini Abid Şərifovdur. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında Əli bəy
Yücəlin böyük xidmətləri vardır. O, həqiqətən vətənpərvər bir insandır. O, para, qazanc əldə etmək üçün yox, öz
qəlbi ilə yeddi il bundan əvvəl Azərbaycana gəlibdir. O, respublikamıza çətin şərtlər əsasında gəlib-gedir, iş
görür, amma mən belə hesab edirəm ki, bir şey qazanmır, əksinə itirir. Ancaq onun qəlbi torpaqla, xalqla elə
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bağlıdır ki, onda türkçülük, vətənpərvərlik, milli hiss o qədər yüksəkdir ki, o bu işləri görür. Buna görə də mən
də ona çox böyük hörmət və ehtiramla yanaşıram. Hesab edirəm ki, Nihat bəy də, Əli bəy də, Abid Şərifov da,
hamısı birlikdə bu görüşdən sonra sizin təkliflərinizə baxacaqlar. Mən Abid Şərifova tapşırmışam ki, bu
məsələlərlə məşğul olsun. Onlar dəqiqləşdirəndə ki, bu məsələlər barədə qərar qəbul etməyə hazırıq, onda
lazımi qərarlar olacaqdır.
Gəlin biz daha da yaxınlaşaq. Millətlərimiz bir-biri ilə nəinki yaxındır, birdir. Dilimiz, dinimiz, qanımız,
canımız birdir. Gəlin iqtisadiyyatda da daha da yaxınlaşaq.
Burada dedilər ki, bəzi iş adamları Bakıda nəsə açmaq, mərasim keçirmək istəyirlər. Məni də oraya dəvət
etdilər. Burada mən heç kəsə bir söz deyə bilmərəm. Çünki mən dörd gündür ki, Azərbaycandan çıxmışam.
Qarşıdakı günlərdə yəqin işlərim daha çox olacaqdır. Şübhəsiz ki, bir neçə gündən sonra bu təkliflərə baxa
bilərəm. Amma indi buradakı dəvətlərinizlə əlaqədar bir söz deyə bilmərəm. Xahiş edirəm, bunu nəzərə alasınız.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Yaşasın əbədi TürkiyəAzərbaycan dostluğu!
Sağ olun!
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İSTANBULDA İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ TARİX, KÜLTÜR, SƏNƏT
MƏRKƏZİNDƏ ÇIXIŞI
8 may 1997-ci il
Hörmətli professor Əhmənt İhsan oğlu!
Hörmətli cənablar!
Bu gün İstanbulda İslam Konfransı Təşkilatının tarix, kültür, sənət mərkəzində olarkən mən islam tarixinə
aid Azərbaycanda da böyük araşdırmalar aparıldığını nəzərə çarpdırmaq istərdim. Mənim fikrimcə, bu
araşdırmalar islam dünyasında geniş təbliğ edilməlidir. İslam Konfransı Təşkilatının İstanbuldakı bu mərkəzi ilə
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının, onun Şərqşünaslıq İnstitutunun və respublikamızdakı bir sıra mərkəzlərin
əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasının vacib olduğunu göstərməklə bildirirəm ki, yaradılacaq belə münasibətlər
xalqlarımızın və islamın tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilib daha geniş təbliğ edilməsində mühüm rol oynaya
bilər.
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin həyatının və xalqımızın qədim tarixə malik mədəniyyətinin
ümumtürk və islam tarixində özünəməxsus yer tutduğunu xatırladaraq ümidvar olduğumu bildirirəm ki, türk və
islam tarixləri yenidən işlənib hazırlanarkən orada Azərbaycanın mütəfəkkir şəxsiyyətlərinin həyat və
yaradıcılığı da öz layiqli əksini tapacaqdır.
Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin zəngin tarixi vardır. Bu tarixin öyrənilib yayılmasının
əhəmiyyəti böyükdür. Yola salmağa hazırlaşdığımız XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyətində,
incəsənətində əldə olunmuş nailiyyətlər isə xüsusilə təqdirəlayiq və cahanşümul nailiyyətlərdir. Görkəmli
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov dahi Nizaminin və Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemaları əsasında 1908-ci ildə
"Leyli və Məcnun" operası yaratdı, Qara Qarayev isə 1960-cı ildə "Leyli və Məcnun" simfonik poemasını
bəstələyərək klassik Şərq mövzusunu müasir modern səviyyəsinə çatdırdı. Əlbəttə, xalqımızın içərisindən
çıxmış belə dahi şəxsiyyətlərin sayı olduqca çoxdur və onların hər birinin yaradıcılığı haqqında saatlarla,
günlərlə söhbət açmaq olar. Onlar həm də islam dünyasının böyük şəxsiyyətləri olduqlarına görə, bu adamların
yaradıcılığının islam aləmində və türk, ərəb dünyasında geniş öyrənilib yayılması olduqca vacibdir.
Bununla əlaqədar İslam Konfransı Təşkilatının İstanbuldakı bu mərkəzi ilə Azərbaycanın əlaqələrinin
daha da sıxlaşdırılması üçün birgə tədbirlər hazırlanmasının və keçirilməsinin təşkilinə diqqəti artırmağın vacib
olduğu daim nəzərə çarpdırılmalıdır.

MƏRKƏZLƏ ƏTRAFLI TANIŞLIQDAN SONRA FƏXRİ QONAQLAR KİTABINA YAZDIĞI ÜRƏK
SÖZLƏRİ:

"İslam Konfransı Təşkilatının İstanbulda yerləşən mədəniyyət mərkəzinin gördüyü çox əhəmiyyətli işlər
böyük məmnuniyyət hissi doğurur. Zəngin kitabxana, çox qiymətli eksponatlar islam mədəniyyətinin tarixini və
xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün böyük imkanlar yaradır. Bu mərkəzə yeni uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
8 may 1997-ci il
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TÜRKİYƏDƏN RƏSMİ SƏFƏRDƏN VƏTƏNƏ QAYIDARKƏN İSTANBULUN
ATATÜRK
HAVA LİMANINDA MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
8 may 1997-ci il
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Türkiyə Cümhuriyyətinə dörd günlük rəsmi səfərim başa çatdı.
Mən artıq hava limanındayam, bir neçə dəqiqədən sonra Bakıya yola düşürəm. Səfərimə yekun vuraraq
məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu səfər Azərbaycan üçün çox uğurlu oldu. Mən bu səfərdən,
aparılan danışıqlardan, imzalanan sənədlərdən, Türkiyənin dövlət, hökumət başçıları ilə görüşlərimdən və bütün
başqa görüşlərdən çox məmnunam. Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin həyatının bir sıra mühüm səviyyələrində
apardığım görüşlərin, danışıqların hamısından çox razıyam.
Birinci növbədə hesab edirəm ki, ölkələrimiz, dövlətlərimiz, xalqlarımız arasında əlaqələrin daha da
yüksəlməsi və genişləndirilməsi üçün biz müştərək gərəkli iş gördük. İkincisi. Türkiyə ictimaiyyəti, eləcə də
Azərbaycan ictimaiyyəti xalqımız televiziya vasitəsilə mənim bu rəsmi səfərim barədə geniş məlumatlar alır –
bir-biri ilə dost, qardaş olduğunu bizim bu görüşlərimiz nəticəsində daha da yaxından hiss etdi. Bu dostluq,
qardaşlıq hissiyyatları, nəinki dövlətlərimizin, hökumətlərimizin arasında, xalqlarımız, millətlərimiz arasında
olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri daha da möhkəmləndi. Bunlar hamısı birlikdə Türkiyə-Azərbaycan
dostluğunun, qardaşlığının, əməkdaşlığının gələcəkdə daha da irəliyə aparılması üçün gözəl təməl olubdur,
yaxşı zəmin yaradıbdır.
Mən Türkiyə Cümhuriyyətinə, onun prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirələ, Türkiyə hökumətinə,
xalqına bizə göstərilən hərarətli dostluq, qardaşlıq münasibətinə, çox gözəl qonaqpərvərliyə, diqqətə, qayğıya
görə təşəkkür edirəm. Türk xalqına bir daha öz hörmət və ehtiramımı, sevgi və məhəbbətimi bildirirəm.
Bu günlər hər yerdə Türkiyənin mətbuat nümayəndələri bizi müşayiət ediblər, əziyyət, zəhmət çəkiblər,
çox iş görüblər. Ona görə də sizə və sizin simanızda bu günlər bizimlə bərabər olan, çalışan, zəhmət çəkən
Türkiyə mətbuatının nümayəndələrinə hörmət və ehtiramımı bildirirəm, təşəkkür edirəm.
Hamınıza cansağlığı arzulayıram. Türk xalqına səadət, xoşbəxtlik, Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlətinə,
hökumətinə qarşıda duran bütün vəzifələrin həyata keçirilməsində uğurlar diləyirəm.
Sağ olun.
Sual: Cənab prezident, Azərbaycanla Ukrayna və Gürcüstan arasında strateji əməkdaşlıq barədə
bəyannamə imzalanıb. Siz burada rəsmi səfərdə olduğunuz zaman Türkiyə ilə Azərbaycan arasında da
strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi barədə bəyannamə imzaladınız. Bu birgə bəyannamələrin gələcəyi
barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, biz hansısa bir dövlətlər mövqeyi yaratmaq istəmirik. Şübhəsiz ki, Azərbaycan ilə
Türkiyə arasında strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında bəyannamə imzalanıbdır. Biz bundan əvvəl
Ukrayna və Gürcüstanla da belə bəyannamələr imzalamışıq.
Bizim ölkələrimiz coğrafi cəhətdən bir-birinə çox yaxın ölkələrdir. Bunlar hamısı onu göstərir ki, biz çox
yaxşı məqsədlər daşıyırıq. Hesab edirəm ki, bunlar ölkələrimizin ümumiyyətlə əlaqələrini daha da
genişləndirmək üçün bir vasitədir.
Sual: Cənab prezident, Azərbaycan və Türkiyə qardaş ölkələrdir. Bu qardaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsi üçün hər iki ölkə tərəfindən vizaların verilməsinin asanlaşdırılması məsələsini
qaldırmaq lazım deyilmi?
Cavab: Hələ görüləsi işlərimiz çoxdur. Həll ediləsi məsələlər çoxdur, edəcəyik.
Sual: Cənab prezident, Azərbaycanın ali təhsil haqqında diplomları Türkiyənin bir çox
dairələrində nəzərə alınmır. Ona görə də Azərbaycandan Türkiyəyə işləməyə gələn mütəxəssislər ciddi
çətinliklə üzləşirlər. Siz buradakı danışıqlarınızda bu məsələyə toxundunuzmu?
Cavab: Mən bunu bilmirəm, bu barədə birinci dəfədir eşidirəm. Əgər Türkiyədə Azərbaycanın ali təhsil
barədə diplomları qəbul edilmirsə, bu necə qardaşlıqdır? Belə qardaşlıq olmaz ki! Azərbaycanın ali
məktəblərinin diplomları çox yüksək diplomlardır. Onlar qəbul edilməlidir, əgər qəbul edilmirsə, dövlət naziri
Namiq Kamal Zeybək bu məsələyə baxmalıdır.
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Bizim universitetlərimiz çox yüksək təhsil verir. Təsəvvür edin, Bakı Dövlət Universitetinin 77 yaşı
vardır. Bizim Dövlət Tibb Universitetində Türkiyədən çoxlu gənclər təhsil alırlar, bu universitetin də 65 yaşı
vardır. Yaxud başqa universitetlər də belədir. Bizim çox güclü professorlarımız, elm adamlarımız vardır.
Sual: Hörmətli prezident, bu səfəriniz zamanı ölkələrimiz arasında imzalanan və gələcəkdə
imzalanması nəzərdə tutulan sənədlər barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Mən sizə dedim ki, bu rəsmi səfərim zamanı imzaladığımız birinci sənəd strateji əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi barədə bəyannamədir. Bu, 50 sənədin imzalanmasına bərabərdir. İkincisi, bundan da əlavə 8
sənəd imzalanıbdır. İndiyədək Azərbaycan ilə Türkiyə arasında 50-yə yaxın sənəd imzalanıbdır. Bunlar hamısı
iki ölkə, dövlət arasında olan əlaqələrin hüquqi-normativ əsaslarını yaradıbdır. Bu, çox böyük məsələdir.
Daha sualınız yoxdur? Sağ olun. Azərbaycana gəlin.
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İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ ALMAN FAŞİZMİ ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 52ci
İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ İKİ DƏFƏ SOVET İTTİFAQI QƏHRƏMANI, TANK
QOŞUNLARI GENERAL-MAYORU HƏZİ ASLANOVUN MƏZARI ÖNÜNDƏ
KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ NİTQİ
9 may 1997-ci il
Əziz və hörmətli veteranlar!
Əziz həmvətənlər, əziz bacılar, qardaşlar!
Mən sizin hamınızı, bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını qələbə günü
münasibətilə, İkinci dünya müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində alman faşizmi üzərində qələbənin
ildönümü münasibətilə təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, səadət, uzun ömür arzulayıram.
52 il bundan öncə İkinci dünya müharibəsində çalınan qələbədə dünyanın bir çox xalqlarının,
millətlərinin payı var, rolu, fəaliyyəti var. O vaxt orduya səfərbər edilən Azərbaycan nümayəndələri,
Azərbaycan xalqının rəşadətli oğulları, respublikamızın vətəndaşları dörd ildən artıq cəbhələrdə vuruşaraq
faşizm üzərində qələbənin əldə olunması üçün böyük hünərlər göstərmişlər.
Azərbaycan xalqı İkinci dünya müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində böyük rəşadət, qəhrəmanlıq
nümayiş etdirmiş, həm cəbhədə, həm arxada vuruşaraq, çalışaraq, döyüşərək, şəhid olaraq qələbənin əldə
olunmasında öz xidmətlərini göstərmişdir. Bu qələbə bəşəriyyət tarixində bütün qara qüvvələrə, faşizmə qarşı
mütərəqqi qüvvələrin qələbəsi idi. Bu qələbə o vaxtlar Sovetlər İttifaqında bir yerdə yaşayan, bir dövlətə
mənsub olan bütün xalqların qələbəsi idi. Bu qələbə dünyanın böyük dövlətlərinin faşizmə qarşı yaratdıqları
koalisiyanın qələbəsi idi. Bu, böyük qələbədir. Ona görə də 52 ildir ki, qələbə bayramı dünyanın bütün
mütərəqqi insanları, xalqları tərəfindən qeyd olunur.
Biz Azərbaycanda da bu qələbəni iftixar hissi ilə qeyd edirik. Çünki Azərbaycan xalqı bu qələbənin
naminə böyük qurbanlar veribdir. Azərbaycandan 600 minə qədər insan cəbhəyə göndərilib, döyüşlərdə iştirak
edibdir. Onların yarısından çoxu canlarını qurban verib, geri qayıtmayıbdır. Azərbaycanın hər bir guşəsində,
demək olar, hər bir evdə qələbə uğrunda canını qurban vermiş, həlak olmuş insanların övladları, qohuməqrəbaları yaşayır.
İkinci dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi zamanı alman faşizminə qarşı vuruşmuş, döyüşmüş
Azərbaycan Respublikası nümayəndələrinin qəhrəmanlığı, rəşadəti bizim üçün əzizdir və daim əziz olacaqdır.
İkinci dünya müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş, özlərini qurban vermiş Azərbaycan
Respublikası nümayəndələrinin xatirəsi bizim üçün əzizdir, qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır.
Bu gün biz qələbə bayramını Azərbaycanın qəhrəman oğlu, alman faşizminə qarşı müharibədə igidlik
nümunələri göstərmiş və qəhrəmancasına həlak olmuş Həzi Aslanovun qəbrinin önündə qeyd edirik və Həzi
Aslanovun simasında bütün Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının Böyük Vətən müharibəsində iştirakına
hörmət-ehtiramımızı bildirir və o müharibədə Həzi Aslanov kimi özlərini qurban vermiş, həlak olmuş
soydaşlarımızın, vətəndaşlarımızın ruhu qarşısında baş əyirik. Onların qəhrəmanlığı, xidmətləri qəlbimizdə
daim yaşayacaq, xalqımız, gələcək nəsillər onları heç vaxt unutmayacaqdır.
Böyük Vətən müharibəsində verilən qurbanlar, o cümlədən Azərbaycan xalqının verdiyi qurbanlar və
xalqımızın qəhrəman oğullarının göstərdikləri igidlik nümunələri bugünkü gənc nəsil üçün də, gələcək nəsillər
üçün də örnəkdir, təcrübə mənbəyidir. Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar olaraq biz bu gün də torpaqlarımızı
qorumaq uğrunda mübarizə aparırıq. 1988-ci ildən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana edilmiş hərbi təcavüz
nəticəsində bizim torpağımızda müharibə başlamış, qanlar tökülmüş, döyüşlər getmiş, Azərbaycanın övladları
ölkəmizin ərazi bütövlüyü, torpaqlarımızın müdafiəsi, Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi uğrunda canlarını
qurban vermiş, şəhid olmuşlar.
Təsadüfi deyil ki, Böyük Vətən müharibəsi zamanı vətənimizi, xalqımızı alman faşizmindən qoruyarkən
həlak olmuş Həzi Aslanovun məzarının yanında 1990-cı ildə faciəli yanvar gecəsində Azərbaycana edilən
təcavüz nəticəsində özlərini qurban vermiş övladlarımızın məzarları da yerləşir. Onlarla bərabər Azərbaycanın
torpaqlarının, ərazisinin, suverenliyinin, müstəqilliyinin qorunması uğrunda erməni qəsbkarlarına qarşı
mübarizədə, müharibədə həlak, şəhid olmuş övladlarımızın da məzarları burada yerləşir. Bura artıq müqəddəs
ibadətgah, Şəhidlər xiyabanı olubdur. Bura şəhidlərin məzarları ilə doludur. Bunlar bir tərəfdən başımıza gələn
faciələri dünyaya nümayiş etdirir, ikinci tərəfdən də xalqımızın nə qədər qəhrəman olduğunu, öz torpağına,
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millətinə, ana vətəninə sədaqətli olduğunu nümayiş etdirir. Ona görə də bu gün – 9 May günü, qələbə günü biz
bütün şəhidlərimizi yad edirik, Azərbaycan xalqının özlərini qurban vermiş qəhrəman oğullarının, övladlarının
xatirəsini yad edirik. Allah onlara rəhmət eləsin, onların xatirəsi xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır!
Eyni zamanda bu gün burada, Azərbaycanın, Bakının müqəddəs ibadətgaha çevrilmiş guşəsində biz bir
daha bəyan edirik ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi toxunulmazdır, əbədidir.
Biz müstəqil dövlətimizi qoruyub saxlayacağıq, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad edəcəyik,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, sərhədlərimizin toxunulmazlığını təmin edəcəyik. Suveren, azad
Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi bundan sonra əsrlər boyu yaşayacaqdır.
Bu günümüzün və gələcəyimizin də zəmini buradakı qəbirlərdə əbədiyyətə qovuşmuş övladlarımızın
qəhrəmanlıq nümunələridir. Onların qəhrəmanlığı, rəşadəti, vətən, xalq, torpaq yolunda özlərini şəhid etməsi
bugünkü nəsil və gələcəkdə yaşayacaq hər bir azərbaycanlı üçün örnək olmalıdır. Bugünkü gənclərimiz bu
tarixdən dərs almalı, nəticə çıxarmalı, tarix boyu göstərilmiş qəhrəmanlıq nümunələrini özlərinə örnək etməli,
onlara bənzəməyə çalışmalıdırlar. Onlar kimi bu gün də, sabah da, hər bir azərbaycanlı övladı, gənci vətən,
torpaq yolunda, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyi naminə şəhidliyə, özünü qurban verməyə hazır
olmalıdır.
Əgər xalqımız qəhrəmanlıq nümunələrini özündə toplayıb, cəmləyib daha da yüksəklərə qaldıra bilməsə,
biz torpaqlarımızı azad edə, müstəqil dövlətimizi, respublikamızı qoruya bilmərik. Ancaq tarix boyu
Azərbaycan övladlarının vətənə, öz millətinə, dövlətinə, xalqına sədaqət nümunələri, qəhrəmanlıqları və
şəhidlik nümunələri onu göstərir ki, xalqımız bu gün də, gələcəkdə də öz torpaqlarını, vətənini qorumağa
hazırdır, vətən, torpaq, müstəqillik naminə şəhid olmağa hazırdır.
Bu bayram günü mən öz arzularımı, istəklərimi bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan gənclərinə
çatdıraraq, bir daha onları vətənimizin qəhrəman, igid övladlarının şücaətindən nümunə götürməyə dəvət
edirəm.
Əminəm ki, bizim bugünkü nəsil və gələcək nəsillər indiyə qədər yaşamış, yaratmış, qurmuş, mübarizə
aparmış, döyüşmüş əcdadlarımızdan, bizdən əvvəlkilərdən daha da qəhrəman, sədaqətli olacaq, öz vətənlərinə,
xalqına, müstəqil Azərbaycana canla-başla xidmət edəcəklər. Bunun əsası da ondan ibarətdir ki, indi
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir. İndi biz müstəqil, azad Azərbaycanın
vətəndaşlarıyıq, müstəqil Azərbaycan Respublikasını yaşatmalı və gələcək nəsillər üçün töhfə etməliyik. İndi
biz müstəqil, azad Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, istiqlaliyyətini, ərazi bütövlüyünü qorumalıyıq.
Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Bizim tarixi nailiyyətlərimiz, xalqımızın qəhrəmanlıq nümunələri bu qələbə
günündə buna əmin olmağa mənə əsas verir. Sizi bayram münasibətilə bir daha təbrik edir, sizə cansağlığı,
xoşbəxtlik arzulayıram.
Buraya Böyük Vətən müharibəsinin veteranları toplaşıblar. Bu insanlar həqiqətən çox şərəfli yol keçiblər
– döyüşüblər, vuruşublar, qələbənin əldə olunmasına həm cəbhədə, həm də arxada öz xidmətlərini göstəriblər. O
illər Azərbaycan üçün cəbhə də çox önəmli olub, amma arxada çalışanların, işləyənlərin də xidməti böyük
olubdur. Bu qələbədə Azərbaycanın payı təkcə cəbhədə vuruşanların şücaəti ilə qurtarmır. Bu qələbənin əldə
olunmasında Azərbaycan Respublikası zəhmətkeşlərinin, neftçilərinin, bütün Azərbaycan xalqının böyük əməyi
var. Bu da ondan ibarətdir ki, İkinci dünya müharibəsi, motorlar, tanklar, təyyarələr müharibəsi zamanı bütün
Sovetlər İttifaqının həm cəbhədə, həm də arxada neft və neft məhsulları ilə təminatının 70 faizindən çoxu
Azərbaycandan gedirdi. Azərbaycan xalqı gecə-gündüz neft hasil edir, neft məhsulları istehsal edir, cəbhəyə,
Sovetlər İttifaqının lazım olan bütün yerlərinə göndərirdi. Beləliklə, xalqımız qələbəyə özünün böyük
xidmətlərini verirdi, İkinci dünya müharibəsində, o vaxtkı vətəni qorumaqda böyük xidmətlərini göstərirdi.
Tarix bunu heç vaxt unutmayacaqdır. Biz həmişə fəxr etmişik, bu gün də fəxr edirik və gələcək nəsillər də
fəxr etməlidir. Tarix bu gün də, gələcəkdə də bilməlidir ki, İkinci dünya müharibəsində, Böyük Vətən
müharibəsində Azərbaycan Respublikasının xidməti, fəaliyyəti, rolu çox böyük olubdur. Yenə də deyirəm, həm
övladlarımızın cəbhədəki qəhrəmanlığı, həm də neft hasilatı, cəbhəyə lazım olan bütün başqa ləvazimatların
istehsalı sahəsində Azərbaycan xalqının xidmətləri misilsiz, əvəzsiz, tarixidir. Ona görə də mən bu gün burada
həm müharibə veteranlarını, həm də arxa cəbhədə qəhrəmanlıq göstərənləri, əmək veteranlarını, ələlxüsus neft
sahəsində çalışmış veteranlarımızı xüsusi təbrik edirəm. Onlara minnətdarlığımızı, hörmət və ehtiramımızı
bildiririk. Mən onlara uzun ömür, can-sağlığı arzu edirəm.
Onlar da bilir və Azərbaycanın bütün ictimaiyyəti, bütün Azərbaycan xalqı da bilməlidir ki, İkinci dünya
müharibəsinin, Böyük Vətən müharibəsinin veteranları bizim ən əziz, ən mötəbər insanlarımızdır. Onlara qayğı
göstərmək, hörmət etmək, onların bütün problemlərini həll etmək bizim dövlətin və hər bir dövlət orqanının, hər
bir namuslu Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Ona görə də mən veteranları xüsusi təbrik edirəm. Bir daha
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sizin hamınıza cansağlığı, uzun ömür arzulayır, bundan sonra özünüzə də, övladlarınıza da, nəvələrinizə,
nəticələrinizə də xoşbəxt həyat arzu edirəm.
Hamınızı bir daha təbrik edirəm. Qələbə günü münasibətilə mənim təbriklərimi qəbul edin. Sağ olun.
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BAKININ NİZAMİ RAYONUNDA – 8-ci KİLOMETR QƏSƏBƏSİNİN CƏMŞİD
NAXÇIVANSKİ KÜÇƏSİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV PARKININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ
NİTQİ
10 may 1997-ci il
Əziz həmvətənlər, əziz bacılar, qardaşlar, əziz övladlar!
Bakı şəhərinin, Nizami rayonunun sakinləri!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayır, sizə, bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına
hədsiz hörmət və ehtiramımı, sevgi və məhəbbətimi bildirirəm.
Bizim xalqımız istiqlal bayramı, Azərbaycanın müstəqillik günü olan 28 May bayramı ərəfəsindədir.
Azərbaycan xalqı 1991-ci ilin sonunda öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi, milli azadlığını əldə etdi. Müstəqil
dövlət doğuldu və altıncı ildir ki, yaşayır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi yolu çox ağır, çətin, keşməkeşli
olubdur.
1991-ci ildən, yəni Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra arxada qalmış illər də çox ağır,
çətin, əzab-əziyyətli illər olmuşdur. Xalqımız bu ağır, əzab-əziyyətli illəri yaşayıb, bu gün azad, müstəqil
ölkəsində dövlət quruculuğu ilə məşğuldur. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi ağır şəraitdə
olubdur: bir tərəfdən Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində tökülən qanlar, verilən
qurbanlar, şəhidlər, ərazimizin bir qisminin işğal olunması, bir milyondan artıq soydaşımızın işğal edilmiş
ərazilərdən zorla çıxarılması, qaçqın düşməsi, ikinci tərəfdən Azərbaycanın daxilində olan çəkişmələr,
vuruşmalar, cinayətkar dəstələrin, ayrı-ayrı qrupların hakimiyyət uğrunda mübarizəsi və nəhayət, 1993-cü ilin
məhz bu ayında, dörd il bundan öncə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin başlanması.
Xalqımız bütün bu əzab-əziyyətlərə, həm xaricdən, həm daxili cinayətkar qüvvələrin hərəkətləri
nəticəsində yaranmış ağır, mürəkkəb vəziyyətə dözüb yaşamışdır. 1993-cü ilin may-iyun aylarında Azərbaycan
böyük təhlükə qarşısında idi. Ermənistanın təcavüzü Azərbaycana davamlı surətdə böyük zərbələr vurduğu bir
zamanda Azərbaycanın daxilində cürbəcür siyasi qruplar, yaxud da qeyri-qanuni silahlı dəstələr bir-biri ilə
vuruşmağa, döyüşməyə başladı. Bunların nəticəsində Azərbaycanda qardaş qanı töküldü. Mayın axırı – iyunun
əvvəlində vətəndaş müharibəsi başladı. Xarici və daxili düşmənlər Azərbaycanı parçalamağa başladılar.
Azərbaycan böyük fəlakət qarşısında idi.
O vaxtdan dörd il keçir. Bu dörd il müddətində də Azərbaycanın başına böyük bəlalar gəlmişdir. Biz
1993- cü ilin may-iyununda baş vermiş vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldıq, ancaq həmin o cəhdləri göstərən
qüvvələr yenə də mövcud idi, onlar yenə də öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək istəyir və yenə də qeyriqanuni, cinayətkar məqsədlər daşıyan hakimiyyət mübarizəsi davanı edirdi.
1994-cü ilin oktyabrında cürbəcür istiqamətlərdən yönəldilən və cürbəcür mənbələrə, qütblərə xidmət
edən həmin cinayətkar dəstələr Azərbaycanı yenidən qana bulamağa, dövlət çevrilişi etməyə cəhd göstərdilər.
Bunun da qarşısı alındı.
1995-ci ilin martında yenə bu silahlı dəstələrin bir qismi Azərbaycanı dağıtmağa cəhd göstərdi. Onların
əsas silahlı dəstələri məhz burada. Nizami rayonunun ərazisində yerləşirdi. Onlar vaxtilə Azərbaycanın dövlət
strukturu kimi Bakının Nizami rayonunda özlərinə yer alandan sonra get-gedə cinayətkar dəstəyə çevrildilər və
dövlətin bu xüsusi məkanını öz cinayətkar yuvalarına çevirdilər, Azərbaycanda yenidən dövləti devirmək və
cinayətkar dəstələri, həm xaricdə, həm daxildə Şimalda, Qərbdə, Cənubda olan ayrı-ayrı qüvvələri guya
hakimiyyətə gətirmək istədilər. Amma əslində bunlar hamısı şəxsi cinayətkar məqsədlər daşıyırdı. Biz bunların
da qarşısını aldıq. Bundan sonra da Azərbaycana qarşı olan qüvvələr tərəfindən edilən qəsdlərin qarşısı alındı.
Məhz bunların nəticəsində, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi nəticəsində, ölkədə hüquqi
demokratik dövlət quruculuğu prosesi sürətləndikdən sonra, Azərbaycanın ilk demokratik konstitusiyası qəbul
edildikdən, sərbəst, demokratik parlament seçkiləri keçirildikdən sonra – bu ərəfədə, bu zaman və bundan sonra
Azərbaycanda tam ictimai-siyasi sabitlik təmin olundu, bərqərar edildi.
Bütün bu çətinliklərin, təhlükələrin qarşısını biz ona görə ala bildik ki, Azərbaycanda dövlət xalqla bir
olmuşdur. Xalq Azərbaycanın qanuni dövlətini, respublikanın qanuni, xalq tərəfindən seçilmiş prezidentini daim
dəstəkləmiş, müdafiə etmiş və daim onun arxasında durmuşdur.
1993-cü il iyunun əvvəlində mən xalqın tələbi ilə Bakıya gələrkən, vətəndaş müharibəsinin qarşısını
almağa çalışarkən daim xalqa, onun birliyinə, həmrəyliyinə arxalanmışam. Doğrudur, o vaxt, o günlər, o illər
xalqı parçalamışdılar, xalqın bir hissəsinin mənəviyyatını pozmuşdular. Ayrı-ayrı dəstələr quruculuq yox,
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dağıdıcılıq işləri ilə məşğul idilər. Daxili ədavətlər yaranmışdı. Ancaq xalqın mənə göstərdiyi etimad, inam və
mənim daim xalqla bir olmağım sayəsində həmin o ildə, 1993-cü ilin iyun-avqust aylarında qısa bir müddətdə
xalqı toplaya, cəmləyə bildik və qarşımızda duran çətinliklərin öhdəsindən xalqın hamısının rəyi ilə gələ bildik.
1994-cü ilin oktyabrı daim xatirimdədir. Çünki o vaxt böyük silahlı dəstələrə malik olan cinayətkar
qruplar Azərbaycanın qanuni dövlətini devirmək istədilər. Mən onların qarşısına silahla çıxmadım. Xalqa, sizə
müraciət etdim və gecə yarısı olmasına baxmayaraq, Bakının bütün guşələrindən, bütün rayonlarından, o
cümlədən buradan, bu evlərdən insanlar axışıb Prezident sarayının önünə toplaşdılar. Bir-iki saat müddətində
yarım milyon adam oraya gəlib Azərbaycanın dövlətçiliyini, Azərbaycanın prezidentini qorumağa hazır
olduğunu bildirdi. Məhz xalqın, əziz bacı və qardaşlar, sizin dəstəyinizlə biz o gecə təhlükəni aradan götürə
bildik.
Nəhayət, 1995-ci ilin martında məhz burada, Nizami rayonunda polis bazasında yerləşən o cinayətkar
dəstələr ətrafdakı yaşayış evlərinin üzərinə də ağır silahlar çıxarıb, yaxınlıqdakı məktəbi də zəbt edib insanları
silahlarla öldürmək, tələf etmək, qan tökmək yoluna düşən zamanda da Azərbaycan dövlətinin qüdrəti, gücü
nümayiş etdirildi. Yenə də xalq dövləti, Azərbaycanın prezidentini dəstəklədi və biz bunların qarşısını aldıq.
Əziz bacı və qardaşlar, bunların hamısı bax, bugünkü rahat, firavan və sakit günlər üçün lazım idi. Mən
bu tarixi anları ona görə yada salıram ki, o günlər, o illər Azərbaycanda belə bir əhval-ruhiyyəni görmək
mümkün deyildi, insanlar göz yaşı tökürdü, insanlar inildəyirdi, insanlar nalə çəkirdi, insanlar küçəyə çıxmağa
qorxurdu. Əvvəllər yaradılmış evlər, binalar, bağlar, bağçalar, parklar, ağaclar da o cinayətkarlar tərəfindən
dağıdılırdı. Çünki cinayətkar üçün heç bir müqəddəs şey yoxdur – vətən də yoxdur, torpaq da yoxdur, ev də
yoxdur, ağac da yoxdur, park da yoxdur, bağça da yoxdur, ancaq cinayətkarlıq məqsədi var.
Biz bütün bunların qarşısını alaraq Azərbaycanın hər yerində və xüsusən ölkəmizin paytaxtı Bakıda əminamanlıq yaratdıq, rahatlıq yaratdıq, insanlar rahat yaşamağa başladılar. Bunlarla yanaşı, Azərbaycan
Respublikasının, dövlətinin apardığı xarici və daxili siyasət nəticəsində, iqtisadi siyasət nəticəsində, həyata
keçirdiyi iqtisadi islahatlar nəticəsində, çox ciddi tədbirlər nəticəsində insanların həyat tərzi gündən-günə
yaxşılaşır, yaşayışı gündən-günə yaxşılaşır və bundan sonra daha da yaxşılaşacaqdır. Məhz bunların çox parlaq
təzahürü də bu gün burada, Nizami rayonunun bu gözəl guşəsində bu gözəl parkın yaranmasıdır.
Bu qədər iş görmüsünüz, bu qədər abadlıq işləri görmüsünüz, bu qədər gözəl ağaclar əkmisiniz, buranı
cənnətə çevirmisiniz, fəvvarələr yaratmısınız, uşaqlar üçün oyun yerləri yaratmısınız, gözəl guşələr
yaratmısınız, çox sağ olun. Bunların hamısını siz özünüz öz əllərinizlə etmisiniz. Bunların hamısını
Azərbaycanda sabitlik, rahatlıq olandan sonra etmək mümkün idi. Bax, biz buna görə vuruşuruq, biz buna görə
çalışırıq, biz buna görə Azərbaycanın daxilində olan bütün cinayətkar dəstələrin, qrupların qarşısını alırıq ki, hər
bir Azərbaycan vətəndaşı özünü rahat hiss etsin, özünü sərbəst hiss etsin, rahat yaşaya bilsin.
Biz hələ tam rahatlığa çıxmamışıq, çünki Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzdən xilas olmamışıq,
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal altındadır, işğal olunmuş ərazilərdən bir milyondan artıq soydaşımız,
bacı və qardaşlarımız didərgin düşüblər, köçkün vəziyyətində yaşayırlar, çadırlarda yaşayırlar. Bir çoxu bu
binalarda, bu yerlərdə sizinlə bərabər yaşayır. Bu gün buraya, bu meydana toplaşmış minlərlə adamın arasında
yerindən-yuvasından didərgin düşmüş bacı və qardaşlarımız var, onların övladları, uşaqları var, onlar da
buradadırlar. Hamımız bir yerdəyik. Biz hamımız bir yerdəyik. Bizim dərdimiz də birdir, şənliyimiz də,
sevincimiz də birdir, xalqımız da birdir.
Ümidvaram ki, biz bu dərddən də qurtaracağıq. İşğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, yerindənyuvasından didərgin düşmüş bacı və qardaşlarımız öz evinə, elinə-obasına qayıdacaqlar, yenidən həyat
qurulacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunacaq, müstəqil Azərbaycan dövləti öz ərazisinin bütün
hissələrinin sahibi olacaqdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi yaşayacaq, gündən-günə möhkəmlənəcək və
görülən tədbirlər, aparılan strateji siyasət, görülən işlər, əziz bacı və qardaşlar, sizin, bütün Azərbaycan
vətəndaşlarının rifah halını gündən-günə yaxşılaşdıracaqdır. Mən Azərbaycanın gözəl gələcəyinə inanıram və
xalqımızın gələcəkdə firavan yaşayacağına inanıram, mən bunun üçün çalışıram, bütün həyatımı, bütün biliyimi,
zəkamı, varlığımı sərf edirəm və bundan sonra da sərf edəcəyəm.
Qurmaq, yaratmaq, hər yeri abadlaşdırmaq, yaşıllaşdırmaq, gül-çiçəklə bəzəmək, çiçəkli bağlar salmaq
bizim xalqımızın qədim ənənəsidir. Xalqımız harada yaşayıbsa, harada özünə məskən qurubsa daim oranı
bəzəməyə çalışıb, oranı gözəlləşdirməyə çalışıb, oranın təbiətini daha da gözəl etməyə çalışıbdır. Bakı gözəl
şəhərdir. Bizim əcdadlarımız, Bakıda əsrlər boyu yaşamış insanlar gözəl şəhər yaradıblar, qurublar və bugünkü
nəsillərə, gələcək nəsillərə bəxş ediblər. Biz indiyə qədər Bakını qurub-yaradanlara daim minnətdar olmalıyıq.
Çünki məhz onların yaratdığı bu gözəl şəhərdə siz, biz, hamımız bir yerdə yaşayırıq və gələcək nəsillərimiz də
yaşayacaqlar.
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Bildiyiniz kimi, bu sahədə 70-ci illərdə də biz çox iş görmüşük. Həmin bu Nizami rayonu, buradakı
binalar, keçmişdə – 50-ci illərin axırlarında, 60-cı illərin əvvəllərində 8-ci Kilometr adlanan bir yer indi böyük
bir şəhərə çevrilibdir. 70-ci illərin əvvəlləri mənim xatirimdədir. O vaxt burada tələm-tələsik tikilmiş binalarda
yaşamaq üçün lazımi şərait yox idi. Elektrik enerjisi çatmırdı, su çatmırdı, başqa məişət xidmətləri üçün lazımi
vasitələr çatmırdı. Mən buradan çox şikayətlər alırdım. Mən dəfələrlə buraya, 8-ci Kilometr qəsəbəsinə, indiki
Nizami rayonuna gəlmişəm, bu yerlərə baxmışam, görmüşəm və bu yerləri abadlaşdırmaq, yeni-yeni binalar
ucaltmaq və buralarda ağaclar əkmək, bağçalar salmaq mənim məqsədim olub, vəzifəm olub. Mən bunları
ardıcıl surətdə, aybaay, ilbəil həyata keçirməyə çalışmışam. Xoşbəxtəm ki, indi Bakının bu hissəsi gözəl bir
guşəyə çevrilibdir, burada gözəl evlər, gözəl şərait yaranıbdır.
Xatirimdədir, burada yaşayan insanlara nəqliyyat xidməti çox çətin idi. Mən buraya sürətlə metropoliten
xətti çəkilməsi ilə məşğul oldum. Xatirimdədir və burada iştirak edənlərin bəziləri də o vaxt bizimlə bərabər
idilər, - biz buraya gələn metro xəttinin stansiyasını böyük bir bayram kimi, böyük təntənə ilə açdıq. Yeni böyük
binalar tikməyə başladıq, ağaclar əkməyə başladıq.
Bakıda şəhərin yaşıllaşdırılması problemi, burada ağac əkilməsi problemi mənim üçün ən əsas
problemlərdən biri olubdur. Çünki bildiyiniz kimi keçmiş zamanlarda Bakıda su çatışmadığına görə, şəhərin sərt
iqlimi və xüsusən xəzri küləyi ağacların inkişaf etməsi üçün çətinliklər yaratdığına görə Bakıda ağac, yaşıllıq
çox az idi. 1970-ci ildə mən ilk dəfə Bakıda yaşıllıq işləri aparılması təklifini irəli sürdüm, böyük bir proqram
hazırladıq və Bakını sürətlə, ilbəil yaşıllaşdırmağa başladıq.
Bəli, o vaxtlar mən bu məsələni ümumxalq vəzifəsi kimi qaldırdım. Dövlətin gördüyü işlər bir tərəfə,
amma mən xalqa müraciət etdim. Müraciət edib dedim ki, hər bir Bakı sakini iki ağac əkib becərməli və
böyütməlidir. Xalq bunu çox məmnuniyyətlə qəbul etdi. Qısa müddətdə hamı bu çağırışa qoşuldu və biz Bakıda
yaşıllıq işlərinə başladıq. Çox ağaclar əkdik. Bax, buradan görünən o böyük ağaclar da o vaxt əkilən ağaclardır.
Tək burada yox, Bakının bütün guşələrində, hər yerində ağaclar əkildi. Mən Bakıda çox binalar tikilməsinin,
qurulmasının, fabriklər, zavodlar, mədəniyyət ocaqları, xəstəxanalar, məktəblər, saraylar tikilməsinin
təşəbbüskarı olmuşam, rəhbərlik etmişəm.
Mən bunlar üçün fəxr edirəm. Ancaq bunların arasında ən çox fəxr etdiyim odur ki, mən Bakının geniş
mənada yaşıllaşdırılmasının bünövrəsini qoymuşam. Uzun illər, yəni 70-ci ildən indiyə qədər bu proqramın
həyata keçirilməsinə nail olmuşam. İndi Bakıya gələn xarici qonaqlar Bakını yaşıl şəhər və gözəl bağlar şəhəri
kimi görürlər. Əgər onlar 30 il, 40 il bundan əvvəl Bakıya gəlsə idilər, o vaxt tamam başqa bir mənzərə ilə
rastlaşardılar.
Xatirinizdədir, rus yazıçısı Maksim Qorkinin də, Mayakovskinin də belə ifadələri var idi ki, "Əsrin
əvvəllərində Bakıda cəmisi iki-üç ağac görmüşdüm". Amma indi, XX əsrin sonunda Bakı bağ-bağça, yaşıllıq
şəhəri olubdur. Doğrudur, mən Azərbaycandan gedəndən sonra və xüsusən 1987-1988-ci illərdə çox nadan
adamların respublikamıza rəhbərlik etdikləri dövrdə, bundan sonra Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda hərcmərclik, özbaşınalıq hökm sürdüyü bir zamanda, cinayətkar adamların, dəstələrin böyük vəzifələr tutduğu,
hakimiyyətə gəldikləri dövrdə Azərbaycan, Bakı üçün əziz olan bu sahə nəinki unuduldu, hətta bizim böyük
əziyyətlərlə əkdiyimiz, becərdiyimiz, boya-başa gətirdiyimiz ağacları kəsməyə başladılar.
Mən 1993-cü ildə Bakıya gələrkən bizim əkdiyimiz, becərdiyimiz bəzi ağacların kəsildiyini görərkən elə
bildim ki, mənim bədənimin bir hissəsini kəsiblər, elə bildim məni yaralayıblar. Mən dəfələrlə demişəm, bir də
deyirəm – kim hansı bir sağlam ağacı kəsirsə, hesab edin ki, o, mənim qolumu, barmaqlarımı kəsir. Bundan
artıq cinayət ola bilməz. İnsan qurmalıdır. yaratmalıdır. Bakı kimi şəhərdə hər bir insan ağac əkməlidir,
becərməlidir, böyütməlidir, – əgər kimsə sağlam ağacı kəsirsə, o, nəinki xalqına, millətinə, ölkəsinə xəyanət
edir; o, öz ailəsinə, özü-özünə xəyanət edir.
Mən bu gün bu sözləri ona görə deyirəm ki, gələcəkdə bu sahədə görüləcək işlər çoxdur. Mən istərdim ki,
1970-ci illərdə Bakı əhalisi arasında yaranmış bu ənənə indi yeni bir vüsət alsın, inkişaf etsin və Bakı daha da
yaşıl olsun, park, meşə, bağ şəhərinə çevrilsin. Bunlar hamısı Bakının iqlimini yaxşılaşdıracaq, burada yaşayan
insanların sağlamlığına müsbət təsir göstərəcəkdir. Bakını gözəlləşdirəcək, yeni-yeni nəsillərin sağlam
yetişməsinə kömək edəcəkdir. Bunun böyük ekoloji, mənəvi, tibbi əhəmiyyəti vardır. Bunu dərk etmək
lazımdır.
1970-ci illərdə bu məsələlərlə məşğul olmağa başlayarkən mən sadə bir iş görmürdüm. Bunun böyük
mənası olduğuna görə bu işə başlamışdım. Mən indi bu işi davam etdirirəm. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin son
illər gördüyü işləri mən bu baxımdan müsbət qiymətləndirirəm, təqdirəlayiq hesab edirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, siz bu işləri bundan sonra da davam etdirəcəksiniz.
Görülən bu işlərin çərçivəsində bu gün burada – Nizami rayonunun bu gözəl (indi gözəl olan, indiyədək
gözəl deyildi) guşəsini bu qədər gözəlləşdirdiyinizə görə, burada minlərlə ağac, gül-çiçək əkdiyinizə görə və
331

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

apardığınız abadlıq işinə, gözəl bir park, bağça, fəvvarələr yaratdığınıza görə, ətrafda yaşayan insanlar üçün
yaxşı bir istirahət yeri yaratdığınıza görə mən sizə – Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rəfael
Allahverdiyevə, şəhər icra hakimiyyətinə, Nizami rayon icra hakimiyyətinə və onun başçısına təşəkkür edirəm.
Bu sahədə çalışan bütün insanlara təşəkkür edirəm. Şəhərini, evini, obasını sevib ona bu cür qayğı göstərən
insanlara, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Həddindən artıq gözəl bir guşə alınıbdır. Mənə deyirlər ki, axşamlar buraya minlərlə insan gəlir, istirahət
edir, bir-biri ilə görüşürlər. Uşaqlar burada əylənirlər, oynayırlar. Bu hələ işin başlanğıcıdır. Ümidvaram ki, siz
buranı daha da gözəlləşdirəcəksiniz, buranın yaşıllığını, gül-çiçəklərini daha da zənginləşdirəcəksiniz, bu parkın
gözəlliyinin pozulmasına yol verməyəcəksiniz.
Bilirsiniz, 1988-1989-cu illərdə Bakıda pozuculuq işləri başlandı. İndi hamı görür və siz də görürsünüz ki,
qurmaq, yaratmaq çətindir, amma çox şərəflidir. Mən 1969-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik edəndə qurub–
yaratdıqlarıma görə daim fəxr edirəm. Pozmaq, dağıtmaq asandır. Amma o, heç kəsə şərəf gətirmir. Əksinə,
lənət, hiddət gətirir. O, insanlarda nifrət doğurur. Ona görə də o illərdən nəticə çıxarmaq lazımdır. Nəticə də
ondan ibarətdir ki, qurmaq, yaratmaq lazımdır.
İndi həyatımızda iqtisadi çətinliklər çoxdur. Maliyyə çətinlikləri də vardır. Amma görün, belə bir çətin
vəziyyətdə, belə maliyyə çətinlikləri olduğu bir zamanda nə qədər iş görmək, qurmaq, nə qədər yaratmaq olar!
Əgər bunu yaradanlar da oturub gözləsəydilər ki, bu parkı salmaq üçün kimsə bizə bundan beş qat artıq maliyyə
yardımı, para, daş, başqa şeylər verməlidir, bunu yarada bilməzdiniz. Amma özünüz öz əllərinizlə,
imkanlarınızla, heç kəsdən də maliyyə yardımı almadan bunu yaratmısınız. Bu, əsrlərlə qalacaqdır.
Ona görə də mən istəyirəm ki, hər kəs o illərin təcrübəsindən özü üçün nəticə çıxarsın. Qurub – yaradan
adamlara eşq olsun! Xalq da, gələcək nəsillər də onlara minnətdar olacaqdır. Dağıdan, pozan adamlar nifrətlə
qarşılanıblar, bundan sonra da nifrətlə qarşılanacaqlar. Onlar bu gün də lənətlənir, sabah da lənətlənəcəklər. Ona
görə də qurmaq, yaratmaq lazımdır. Amma bilin, dağıtmağa heç kəsə imkan vermək olmaz.
Xatirimdədır, vaxtilə – 1960-cı illərdə mənim yaşadığım evin həyətində balaca bir qaraj düzəldilmişdi.
Həmin qaraja avtomobilin girməsi üçün bir ağac mane olurdu. Bəzən mən də həyətə çıxırdım. Bir adam gəlib
həmin ağacı kəsmək istəyirdi. Həyətimizdə olan adamların hamısı toplaşıb bir-iki dəfə gəlib dedilər ki, bu ağacı
kəssən biz səni buradan çıxaracağıq. Bu hadisə 1960-cı illərin ortalarında olubdur. Mən bu işə çox kəskin
münasibət göstərdim. Onda mən şübhəsiz ki, respublikanın başçısı vəzifəsində deyildim, o həyətdə yaşayan
sadə bir adam idim. Qaraj sahibinə nə qədər çətin olsa da, biz onu bu ağacı kəsməyə, çıxarmağa qoymadıq. Biz
o həyətdə bir ağacdan ötrü mübarizə apardıq.
Ona görə də siz hər bir ağacı qorumalısınız, hər bir ağacın qorunması uğrunda mübarizə aparmalısınız.
Əgər kimsə, hər hansı bir adamsa – ya pulu çoxdur, yaxud vəzifəsi böyükdür, qolu zorbadır – gəlib ağacı
kəsirsə, qorxmayın, çəkinməyin, siz ondan güclüsünüz. Sizin gücünüz onun pulundan da, vəzifəsindən də,
qolundan da güclüdür. Çünki siz təbiəti qoruyanlarsınız. Mən istəyirəm ki, siz hamınız təbiəti qoruyanlar
olasınız.
Təbiətə zərər vuranlar, ağac kəsənlər, təbiəti çirkləndirənlər, korlayanlar cəmiyyətimizin, hamımızın
düşmənidir. Ona görə də qurub-yaradın. Ümidvaram ki, siz bu parkı daha da gözəlləşdirəcəksiniz. Ümidvaram
ki, bax, buradakı təcrübə Bakının başqa guşələrində də yayılacaqdır.
Doğrudur, siz tək deyilsiniz. Bakının başqa rayonlarında da belə abadlıq işləri görənlər vardır. Mən bu
gün demək istəyirəm ki, bəzi rayonlarda bu işlər çox böyük sürətlə gedir, ancaq bəzi rayonlarda bu işlər zəifdir,
yaxud heç getmir.
Mən 1970-ci ildə yaşıllıq salınması işinə başladım. O vaxt rayonlar arasında yaşıllıq salınması barədə
yarış keçirilməyə başlandı. O çox gözəl nəticələr verdi. Mən indi də Bakının rayonlarını yarışa – abadlıq işinə,
qurub- yaratmaq, yaşıllaşdırma, ağac əkmək işində yarışa dəvət edirəm. Mən istərdim ki, sizin bugünkü
nümunənizdən hər kəs özü üçün nəticə çıxarsın və bu nümunə başqa rayonlarda da yayılsın.
Nizami rayonu böyük rayondur. Şübhəsiz ki, siz rayonun başqa yerlərində də bu işləri görəcəksiniz. Mən
buna əminəm.
Bu gün buraya toplaşanlar və buraya gələrkən yolboyu toplaşan bacı və qardaşlarım, uşaqlar, gənclər
doğum günü münasibətilə məni təbrik edirlər. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizin hamınıza minnətdaram.
Təbriklərinizə görə sizə ən dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.
Mən yaşayıram və görürsünüz ki, gecə-gündüz çalışıram. Məni yaşadan da, bu qədər əzmlə çalışmağıma
imkan verən də həmişə xalqın etimadı olubdur. Xalqın etimadı, dayağı, xalqın mənimlə bir olması həmişə mənə
ilham, güc veribdir, məni daim belə gərgin, qaynar, qızğın fəaliyyətdə olmağa sövq edibdir. Mən təbriklərinizə
görə sizə təşəkkür edirəm. Sizi əmin edirəm ki, bundan sonra da mən xalqa, millətə, müstəqil Azərbaycan
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Respublikasına xidmət etməyi, sizə, əziz bacılar və qardaşlar, xidmət etməyi özümün ən şərəfli vəzifəm, ən ali
məqsədim hesab edirəm. Əmin olun ki, mən bu şərəfli vəzifəni yerinə yetirməyə daim çalışacağam. Sağ olun.

333

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ (İƏT; EKO) ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT BAŞÇILARININ NÖVBƏDƏNKƏNAR AŞQABAT ZİRVƏ GÖRÜŞÜNƏ YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
13 may 1997-ci il
Bu növbədənkənar toplantıdır, əsasən nəqliyyat, kommunikasiya məsələlərinə həsr olunubdur. Xüsusi
bəyannamə – Aşqabat Bəyannaməsi hazırlanıbdır və mən hesab edirəm ki, bu, çox əhəmiyyətlidir. Şübhəsiz ki,
əvvəlki görüşlərdə də çox iş görülübdür. Ancaq bu bəyannamədə İƏT regionundan, ona daxil olan ölkələrdən
həm Şərqə, Qərbə, həm də Şimala, Cənuba gedən bütün nəqliyyat, kommunikasiya vasitələrinin yaranması,
tikilməsi və bununla da iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məsələsi müzakirə olunacaqdır. Hesab edirəm ki,
bu, çox əhəmiyyətlidir. Çünki İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının əsas vəzifəsi iqtisadi əlaqələri inkişaf
etdirməkdir. Bunu inkişaf etdirmək üçün, şübhəsiz, nəqliyyat, kommunikasiya çox böyük rol oynayır. Ona görə
də mən bunu əhəmiyyətli hesab edir və oraya gedirəm.
Sual: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində üç il sürən atəşkəs rejimi dövründə aparılan sülh
danışıqlarının Ermənistanın günahı ucbatından lazımi nəticə verməməsi davam edərsə, yenidən
müharibə təzahürü özünü göstərə bilərmi?
Cavab: Bu gün mayın 13-dür. Üç il tamam olubdur ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşkəs
mövcuddur. Bu üç il müddətində atəşkəsin saxlanması, qorunması və atəşin yenidən başlanmasına imkan
verilməməsi, hesab edirəm ki, böyük nailiyyətdir. Bu, həm Azərbaycan tərəfinin, həm də Ermənistan tərəfinin
məsələnin həqiqətən sülh yolu ilə həllinə həm meyllərini, cəhdlərini, həm də arzularını göstərir. Ona görə də
mən bu gün fürsətdən istifadə edərək, birinci növbədə, üç il müddətində atəşkəsin saxlanmasına çox yüksək
qiymət verir, eyni zamanda bəyan edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bundan sonra da atəşkəsi qoruyub saxlayacaq və
böyük sülh müqaviləsi əldə edilənə qədər buna sadiq olacağıq.
O ki qaldı danışıqların aparılmasına, indi danışıq prosesi başlanıbdır. Bu gün, ya sabah Vaşinqtonda
Minsk qrupunun Fransa, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan sədrləri görüşürlər. Özü də görüşlər
yüksək səviyyədə keçəcəkdir. Bundan əvvəl bizimlə də, başqa tərəflərlə də görüşlər aparıblar. Güman edirəm ki,
onlar orada bir yeni addım ata biləcəklər. Ona görə də mən hesab etmirəm ki, bundan sonra atəş başlaya, atəşkəs
pozula bilər. Doğrudur, Ermənistanla sərhədlərdə və xüsusən son vaxtlar, təəssüf olsun ki, Qazax-Tovuz
bölgəsində Ermənistan tərəfdən atəş açırlar. Mən buna atəşkəsi pozmaq demək istəmirəm, bir – iki saat atəş
açırlar. Şübhəsiz ki, bizimkilər də bununla əlaqədar lazımi tədbirlər görürlər. Bəzən tələfat da olub, ancaq mən
bunları atəşkəsin pozulması kimi qiymətləndirmirəm, sadəcə sərhəd hadisəsidir. Təsəvvür edin, heç bir yerdə,
heç bir bölgədə, dünyada belə şey olmayıb ki, bir-biri ilə neçə illər müharibə aparan iki qüvvə üz-üzə durmuş
olsun, ortada heç bir ayırıcı, yaxud da vasitəçi, xüsusi qoruyucu qüvvə olmadan atəşkəsi saxlaya bilsin. Bunun
özü böyük hadisə, yəni nailiyyətdir. Belə bir nailiyyət əldə olunduğu zaman orada-burada yarım saat, bir saat,
özü də kiçik silahlardan atəş açılmasını o qədər də təhlükəli hal hesab etmirəm. Baxmayaraq ki, bunun özü bizi
narahat edir və hər dəfə bunların qarşısını almağa çalışırıq və ala da bilirik.
Mənim narahatçılığım yoxdur ki, atəş yenidən başlaya bilər, əksinə, hesab edirəm ki, 1997-ci ildə sülhün
əldə olunması üçün dəyərli addımlar ata bilərik. Bilirsiniz ki, mən mayın 10-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti cənab Bill Klintondan böyük məktub almışam. Məktubda birinci növbədə məni Amerika Birləşmiş
Ştatlarına dəvət edirlər. Mən bu dəvəti qəbul etmişəm, gedəcəyəm. İkincisi də Adi Silahlı Qüvvələr haqqında
Müqaviləyə yenidən baxılması prosesi gedir. Cinah qərarı ilə əlaqədar prezident Bill Klinton bir daha bizə
müraciət edib ki, öz mövqeyimizi müəyyən qədər ümumi istəyə uyğun edək. Burada bizim mövqeyimiz çox
prinsipialdır, indiyə qədər də prinsipial olubdur. Mən dünən cənab Bill Klintona cavab məktubu göndərmişəm,
bizim fikirlərimizi, mülahizələrimi də bildirmişəm. Beləliklə, qarşıda həmin görüş də var. Güman edirəm ki,
belə bir vəziyyətdə atəşkəs pozulmamalıdır və biz çalışacağıq ki, pozulmasın.
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AŞQABAT ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
13 may 1997-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Zati-aliləri!
Qonaqpərvərliyə görə və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının növbədənkənar zirvə toplantısının gözəl
Aşqabat şəhərində yaxşı hazırlandığına görə Türkmənistan rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm.
Hörmətli Saparmurad Niyazov, sizi görüşümüzün sədri seçilməyiniz münasibətilə təbrik edirəm.
Ümidvaram ki, bizim zirvə toplantısı sülh, sabitlik və xalqlarımızın tərəqqisi naminə EKO bölgəsində
səmərəli iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşməsi və genişlənməsi yolunda mühüm addım olacaqdır.
Hörmətli cənablar!
Görüşümüz nəqliyyat, kommunikasiya və energetika sahəsində layihələrin müzakirəsinə həsr edilmişdir.
Bizim çox böyük təbii ehtiyatlarımızın olması, Avropa ilə Asiyanın, Şimal və Cənubun qovuşuğunda
əlverişli coğrafi mövqeyimiz bu sahədə uğurlu əməkdaşlıq üçün bölgəmizin enerji ehtiyatlarının, malların və
yüklərin nəql edilməsinin etibarlı və səmərəli sistemləri zonasına çevrilməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
Nəqliyyat və kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək ideyası EKO-nun əsas sənədinin
– İzmir müqaviləsinin başlıca ideyalarından biridir. Bu sənəddə sabit iqtisadi yüksəlişin və EKO-nun üzvü olan
ölkələr arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün bu sektorun həyati əhəmiyyətə malik
olduğu nəzərə çarpdırılır.
EKO bölgəsinin nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturlarını onun iqtisadi inkişafının potensial
imkanlarına və dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq vaxtı gəlib çatmışdır.
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri yaradılması yolu ilə müasir Avroasiya tranzit nəqliyyat şəbəkəsinin
təşkili əməkdaşlığın bu istiqamətində perspektivlidir.
Dəmiryol nəqliyyatının fəaliyyətini əlaqələndirmək haqqında və tranzit daşımaları sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Sərəxsdə dördtərəfli saziş imzalamış olan Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan və Gürcüstan bu
istiqamətdə ilk addım atmışlar. Yeni Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi uğurla sınaqdan çıxarılmışdır və Avropa ilə
Asiya arasında yük daşınmasını təmin edir. Bir sıra digər ölkələr – Qırğızıstan, Qazaxıstan, Ukrayna, Moldova,
Bolqarıstan və başqaları bu sazişə qoşulmaq istədiklərini bildirmişlər.
Bu layihənin tam həcmdə həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq maliyyə təsisatları, beynəlxalq təşkilatlar və
ən əvvəl, Avropa Birliyi həlledici yardım göstərə bilərlər. Orta Asiya və Zaqafqaziya ölkələrinin imkanları və
maraqları nəzərə alınmaqla onlar üçün TRASEKA regional proqramlarının işlənib-hazırlanmasına Avropa
Birliyinin göstərdiyi yardım xüsusilə nəzərə çarpır.
Yaradılmaqda olan Avroasiya dəhlizi infrastrukturunun əsas pillələri Xəzər dənizinin və Qara dənizin
limanlarıdır, habelə mövcud dəmiryol və avtomobil magistrallarıdır.
Sərəxs sazişi və TRASEKA proqramları EKO bölgəsində gəmiçilikdən və liman təsərrüfatından səmərəli
istifadə üçün yaxşı zəmin yaradır, çünki yüklər dəniz bərəsi ilə Türkmənbaşı – Bakı istiqamətində daşınır.
Artıq bu gün Bakı limanı nəqliyyatın Şərq-Qərb və Şimal-Cənub istiqamətlərində bölüşdürülməsi
qovşağının funksiyasını yerinə yetirmək iqtidarındadır və Xəzər hövzəsindəki bütün limanlar arasında ən güclü
və yüksək texniki təchizata malik limandır. Onun imkanları İranın Ənzəli və Noşəhr limanlarına, habelə
Türkmənbaşı, Mahaçqala, Həştərxan və Aktauya gedən yüklərin vurulması və boşaldılması işlərini tamamilə
təmin etməyə şərait yaradır.
Bakı limanının və Xəzərdəki digər limanların inkişaf etdirilməsi işləri onlara ticarət-kommersiya
mərkəzləri funksiyaları verilməsi yolu ilə həyata keçirilməlidir. Bununla əlaqədar iri proqramlara ehtiyac
yaranır. Elə proqramlara ki, mövcud infrastrukturu beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırmaq məqsədilə burada
həm dəmiryolunun, avtomobil magistrallarının ayrı-ayrı qovşaqlarının, həm də liman təsərrüfatının yenidən
qurulması, modernləşdirilməsi və inşası nəzərdə tutulsun.
Bu dediklərimi nəzərə alaraq, bütün əlaqədar tərəflərin iştirakı ilə Avroasiya dəhlizi ölkələri nəqliyyat
nazirlərinin daimi konfransını təsis etmək, zənnimcə məqsədəuyğun olardı. Bu isə Avroasiya nəqliyyat
dəhlizinin lazımınca fəaliyyət göstərməsi məsələlərini operativ həll etməyə və həmin istiqamətdə əməkdaşlıq
proqramlarının işlənib hazırlanmasına vahid mövqedən yanaşmağa imkan verərdi.
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda və digər Xəzəryanı dövlətlərdə zəngin neft-qaz yataqlarının
işlənməyə başlanması ilə əlaqədar bu ölkələrdən Azərbaycan ərazisi ilə keçib Aralıq dənizi və Qara dəniz
limanlarına çıxacaq neft-qaz kəmərləri çəkilməsi haqqında danışıqlar aparılır.
Azərbaycanın dəmiryol və suüstü vasitələrindən, boru kəmərlərindən istifadə olunması nəzərdə tutulan bir
çox variantlar müzakirə edilir. Bu isə əslində Avroasiya nəqliyyat dəhlizinin ən mühüm elementlərindən birinin
işə salınması deməkdir. Zənnimcə, Türkmənistandan Xəzər vasitəsilə Azərbaycana, buradan isə Türkiyəyə qaz
kəməri çəkilməsi çox səmərəli layihədir. Biz qısa müddətdə bu layihənin nəzərdən keçirilməsini və onun əməli
surətdə reallaşdırılmasına başlanmasını zəruri hesab edirik.
Biz Qazaxıstanın "Tengiz" yatağından enerji ehtiyatlarını Xəzər dənizi vasitəsilə və Azərbaycan ərazisi
ilə Türkiyəyə nəql etmək təkliflərinə böyük əhəmiyyət veririk. Bu məsələ Qazaxıstan prezidenti hörmətli
Nursultan Nazarbayevlə müzakirələrimizin mövzusu olmuşdur və mən onun işlənib təkmilləşdirilməsini və
əməli qərarlar qəbul edilməsini lazım bilirəm.
Hörmətli cənablar!
Bizim zirvə toplantısının işi sübut edir ki, EKO bölgəsində vahid kommunikasiya məkanı yaradılmasının
yeni, mühüm mərhələsi başlanmışdır.
Mən Aşqabat Bəyannaməsini hazırlamış olan işçi qrupuna öz ehtiramımı və təşəkkürümü bildirirəm. Bu
bəyannamə bölgəmizdə müasir, yüksək səmərəli nəqliyyat-kommunikasiya sistemi yaradılması və onun
ümumdünya sistemləri ilə birləşdirilməsi sahəsində planlı, əməli işin yaxşı bünövrəsini qoyur.
Əminəm ki, bu gün qəbul olunan bəyannamədə əksini tapan layihələrin həyata keçirilməsi EKO
ölkələrinin qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığına və nəticə etibarı ilə sabit sülhün və ölkələrimizin,
xalqlarımızın tərəqqisinin təmin olunmasına kömək edəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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NORVEÇ KRALLIĞININ MİLLİ BAYRAMI – KONSTİTUSİYA GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ
NORVEÇİN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNDƏ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
"Hyatt Recensi-Naxçıvan" mehmanxanası
19 may 1997-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə təbrik edirəm, Norveç
xalqına xoşbəxtlik, səadət arzulayıram.
1814-cü ildə qəbul olunmuş Konstitusiya ölkənin ondan sonrakı dövrdə müvəffəqiyyətli inkişafı üçün
Norveç xalqının həyatında, onun tarixində çox yaxşı əsas yaradıbdır və ona görə də təbiidir ki, bu gün Norveç
xalqının milli bayramı kimi qeyd olunur.
Biz Norveç xalqının, Norveç dövlətinin keçdiyi bu şərəfli yolu yüksək qiymətləndiririk və əldə etdikləri
nailiyyətlər münasibətilə norveçliləri təbrik edirik.
Norveç xalqının, Norveç dövlətinin ən böyük nailiyyəti öz ölkəsində demokratik prinsiplərin yaranması
və sürətlə inkişaf etməsi, Dünya Birliyində demokratik bir ölkə kimi nümunə olmasıdır. Mən bu gün Norveç
xalqının, Norveç hökumətinin bu nailiyyətlərinə Azərbaycan xalqının hörmət və ehtiramını bildirirəm.
Hörmətli səfir qeyd etdi ki, bizim xalqlarımız, millətlərimiz gəncdir. Mən bununla bir o qədər də razı ola
bilmərəm. Bizim millətlərimiz çox qədim tarixə malikdir. Ancaq dövlətlərimiz gəncdir və xüsusən Azərbaycan
bir müstəqil dövlət kimi gəncdir. Bayramını qeyd etdiyimiz Norveç xalqı da Konstitusiya qəbul etdikdən sonra
tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa bir zamanda böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Azərbaycan xalqı da öz dövlət
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolunda çox uğurlu addımlar
atıbdır. Bunlar bizim ölkələrimizi, xalqlarımızı, dövlətlərimizi bir-birinə bağlayan cəhətlərdir.
Eyni zamanda son illər Norveçlə Azərbaycan arasındakı əlaqələr iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində görülən
işlər nəticəsində çox sürətlə inkişaf edibdir. Mən bu bayram günü əməkdaşlığımızın səmərəli olduğunu bəyan
etmək istəyirəm. Norveçin "Statoyl" şirkəti bu barədə çox işlər görüb. Onun Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
və ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti, dövləti ilə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq "Statoyl"la
yanaşı, Azərbaycanda Norveçin onlarca başqa şirkətləri fəaliyyət göstərməkdədir. Bu, sevindirici haldır. Bu
əməkdaşlığın gələcəkdə də uğurlu olacağına inanırıq.
Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Ancaq Norveç neft ölkəsi kimi gəncdir. Lakin gənc olmasına
baxmayaraq neft istehsalı sahəsində, xüsusən dənizdən, onun dərin yerlərindən neft hasil edilməsi sahəsində
Norveç çox böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Bu münasibətlə mən keçən il Norveçə rəsmi ziyarətimi böyük
məmnuniyyətlə xatırlayıram və Norveç neft sənayesinin, xüsusən Stavangerdə "Statoyl" şirkətinin gördüyü
işlərin Norveç üçün, ümumiyyətlə dünya neft texnologiyası üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu xüsusi qeyd
edirəm.
Keçən il mən Norveçdə səfərdə olduğum zaman ölkənizlə Azərbaycan arasında imzalanmış sənədlər
dövlətlərimiz və hökumətlərimiz arasında əlaqələrin inkişaf etməsi üçün yaxşı əsas yaradır. Biz bu
müqavilələrdən irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsinə çox ciddi münasibət göstəririk və onların ardıcıl
surətdə həyata keçirilməsini təmin edəcəyik. Ümidvaram ki, Norveç-Azərbaycan əməkdaşlığı gələcəkdə daha da
uğurlu olacaqdır.
Bu bayram münasibətilə mən Sizi bir daha təbrik edirəm. Norveç xalqına, Norveç Krallığına səadət,
xoşbəxtlik və bütün gələcək işlərində uğurlar diləyirəm.
Norveç-Azərbaycan əməkdaşlığının, dostluğunun şərəfinə badə qaldırıram. Sağ olun.
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GÜRCÜSTANIN MİLLİ BAYRAMI – DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ
GÜRCÜSTANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNDƏ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
"Gülüstan " sarayı
20 may 1997-ci il
Hörmətli nazir, hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Gürcüstanın dövlət müstəqilliyi günü bayramı münasibətilə sizi təbrik edirəm, gürcü xalqına səadət,
xoşbəxtlik, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.
Gürcüstan və Azərbaycan əsrlər boyu qonşu yaşamış xalqlardır. Bizim çoxəsrlik tariximizdə parlaq
dostluq, qardaşlıq səhifələri vardır. İndiyə qədər xalqlarımız arasında yaranmış dostluq əlaqələri bizdə daim
iftixar hissi doğurur. Gürcü və Azərbaycan xalqları əsrin əvvəlində öz dövlət müstəqilliklərini əldə etmək
arzusunda olmuşlar. Xalqlarımızın mübarizəsi öz nəticəsini vermişdir. 1918-ci ilin mayında Gürcüstan da,
Azərbaycan da müstəqil dövlət elan olunublar və ölkələrimizdə demokratik respublikalar yaranıbdır. Sonrakı
illər, onilliklər ərzində də biz bir yerdə olmuşuq, həm nailiyyətlərimizi bölüşmüşük, həm də çətin günlərdə birbirimizə dayaq olmuşuq, yardım etmişik. Nəhayət, 1991-ci ildə Gürcüstan da, Azərbaycan da yenidən öz
müstəqilliklərini əldə ediblər. Əsrin əvvəlində – 1918-ci il mayın 26-da Gürcüstan Respublikası, mayın 28-də
isə Azərbaycan Respublikası öz müstəqillik günlərini ilk dəfə elan ediblər. Biz bu günləri milli bayramımız kimi
qeyd edirik. Çox məmnunam ki, bu gün biz Gürcüstanın milli bayramını, müstəqillik bayrammı bir yerdə,
burada, Azərbaycanın paytaxtında qeyd edirik.
Dövlət müstəqilliyini yenidən əldə etmək gürcü xalqı üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də tarixi
nailiyyətdir. Son illər, dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonra gürcü xalqının atdığı addımlar və Gürcüstanda
görülən işlər, demokratik cəmiyyət, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi, aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar
qardaş Gürcüstanda dövlət müstəqilliyinin nə qədər möhkəm və daimi, əbədi olduğunu nümayiş etdirir.
Mən müstəqillik illərində əldə etdiyi böyük nailiyyətlərə görə bu bayram günü gürcü xalqını təbrik
edirəm və ona tutduğu yolla gələcəkdə də əzmlə gedərək yeni uğurlar qazanmağı arzulayıram.
Dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonra Gürcüstan ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daha da sürətlə
inkişaf etməyə başlamışdır. Biz keçmiş illərdə də, əsrlərdə də olmuş dostluq əlaqələrimizi yüksək
qiymətləndiririk. Müstəqil dövlətlər kimi bizim əlaqələrimizin yaranması və inkişaf etməsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu, həm Azərbaycanın, həm də Gürcüstanın çoxəsrlik dostluq tarixində çox dəyərli illərdir. Biz bu
illəri artıq yaşamışıq və həmin illərin əsasında həm Gürcüstanın, həm də Azərbaycanın müstəqilliyinin daimi,
əbədi olmasının imkanlarını yaratmışıq.
Bu müddətdə Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında yaranmış əlaqələr imzalanmış hüquqi-normativ
sənədlərə söykənir.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında imzalanmış müqavilələr və sazişlər, xüsusən keçən ilin martında
Tbilisidə imzalanmış müqavilələr, sazişlər və Gürcüstan prezidenti cənab Eduard Şevardnadzenin bu ilin
fevralında Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı imzalanmış müqavilələr və sazişlər bizim müstəqil dövlətlərimiz
arasında olan əlaqələrin, bir daha qeyd edirəm, hüquqi-normativ bazasını yaradıbdır. Bu müqavilələrin və
sazişlərin həyata keçirilməsi, onların genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi bizim məqsədimizdir. Ümidvaram
ki, həm Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda biz bu məqsədə nail olacağıq.
Bizim imzaladığımız sənədlərdən ən əhəmiyyətlisi Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri tərəfindən
1996- cı ilin martında imzalanmış Tbilisi bəyannaməsidir. O, Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın təmin
olunmasına həsr edilmiş bəyannamədir. Bununla yanaşı, ən mühüm sənəd cənab Eduard Şevardnadze bu ilin
fevralında Bakıda olarkən Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında imzalanmış, strateji əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinə həsr edilmiş müqavilədir. Biz bunları çox yüksək qiymətləndiririk. Bunlar Gürcüstan və
Azərbaycan arasındakı əlaqələrin nə qədər sıx, münasibətlərimizin nə qədər yaxın olduğunu və məqsədlərimizin
də eyni olduğunu bir daha sübut edir.
Gürcüstanda da, Azərbaycanda da xalqlarımız, demək olar, eyni problemlərlə qarşılaşıblar. Biz
Gürcüstanda görülən bütün tədbirləri çox maraqla izləyirik və əldə olunan nailiyyətlərə sevinirik. İqtisadi və
siyasi islahatlar müstəqil Gürcüstan dövlətini gündən-günə gücləndirir və möhkəmləndirir.
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Bununla bərabər, həm Gürcüstanın, həm də Azərbaycanın qarşılaşdığı çətin problemlər də var.
Gürcüstanda Abxaziya münaqişəsi və Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə – Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi bizim bu sahədə də eyni problemlərlə rastlaşdığımızı göstərir. Biz daim arzu etmişik və beynəlxalq
aləmdə həmişə bütün imkanlarımızdan istifadə edərək çalışmışıq ki, Gürcüstanda sülh və əmin-amanlıq
yaransın, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü bərpa edilsin və suverenliyi təmin olunsun.
Azərbaycanda da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin – Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması
yolunu sülhdə görürük. Artıq üç ildir ki, biz atəşkəs haqqında imzalanmış sazişə sadiqik, atəşkəs rejimini
qoruyub saxlamışıq. Üç ildir ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə çalışırıq və
bunun üçün mübarizə aparırıq. Bu sahədə tam sülh əldə olunmasa da, nailiyyətlər göz qabağındadır. Xüsusən
1996-cı ilin dekabr ayında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həlli üçün qəbul olunmuş bəyannamə və bu sənəddə öz əksini tapmış prinsiplər Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün çox yaxşı əsasdır və hesab edirik ki, diplomatiya sahəsində
əldə olunan böyük nailiyyətdir.
Mən böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Lissabonda Gürcüstanın problemlərinin həlli üçün
qərarın qəbul olunmasında Azərbaycan daim öz dəstəyini göstərdiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının
probleminin həlli üçün də Gürcüstan öz dəstəyini, yardımını əsirgəməmişdir. Beləliklə, problemlərimiz və
çətinliklərimiz də bir-birinə bənzərdir, amma getdiyimiz yol da eynidir. Biz məsələləri sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Biz bu yolda da bir-birimizə kömək edir, bir-birimizə yardım göstəririk, bir-birimizə arxa, dayaq
dururuq.
Güman edirəm ki, bunların hamısı Qafqazda, o cümlədən Zaqafqaziya regionunda sülhün və əminamanlığın təmin olunmasına gətirib çıxaracaqdır, biz buna nail olacağıq. Əminəm ki, Gürcüstan-Azərbaycan
dostluğu və ölkələrimiz, dövlətlərimiz arasında yaranmış səmimi dostluq münasibətləri nəinki Zaqafqaziya
regionunda, həm də bütün Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olmasına kömək edəcəkdir. Biz bu
əməkdaşlığımızdan məmnunuq və gələcəkdə də əməkdaşlıq etmək arzusundayıq.
Mən bu gün Gürcüstanın istiqlal günü, müstəqillik günü münasibətilə çox böyük məmnuniyyətlə, sevinclə
bu bayrama gəlmişəm və Gürcüstanın xarici işlər nazirinin də gəlib burada, məhz Bakıda bu gün bu bayram
mərasimində iştirak etməsi Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin yüksək səviyyədə olmasını nümayiş etdirir.
Mən sizi bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm, gürcü xalqına, Gürcüstanın bütün
vətəndaşlarına, o cümlədən Gürcüstanda Gürcüstan vətəndaşı kimi yaşayan azərbaycanlılara, bizim
soydaşlarımıza sülh, əmin- amanlıq, səadət, xoşbəxtlik arzulayıram və Gürcüstan Respublikasının qarşısında
duran bütün vəzifələrin yerinə yetirilməsində Gürcüstan dövlətinə və mənim əziz dostum cənab Eduard
Şevardnadzeyə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Sizi təbrik edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ BAYRAMI – RESPUBLİKA GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQİ
Respublika sarayı
27 may 1997-ci il
Əziz həmvətənlər, bacılar, qardaşlar! Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycanın müstəqilliyi – Respublika günü münasibətilə sizi, bütün Azərbaycan xalqını, vətəndaşlarını
ürəkdən təbrik edirəm! Ölkəmizə sülh, əmin-amanlıq, xoşbəxt həyat arzulayıram!
79 il bundan əvvəl – 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, Azərbaycan
Demokratik Respublikasının yaranması elan edilibdir. Sonrakı zaman Azərbaycanda ilk demokratik
respublikanın təşkil edilməsi və onun əməli fəaliyyəti dövrü olubdur.
Azərbaycanda ilk demokratik respublikanın yaranması xalqımızın milli azadlığa, müstəqilliyə və
demokratiyaya olan istək və arzularının, göstərdiyi cəhdlərin ifadəsi olmuşdur. Bu, xalqımızın tarixində
əlamətdar bir hadisədir və tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının yarandığı dövr bizim ölkəmiz və o zaman bölgədəki mövcud
vəziyyət üçün çox mürəkkəb olmuşdur. 1917-ci ildə Rusiyada Fevral və Oktyabr inqilablarından sonra çar
Rusiyası hakimiyyətinin dağılması və onun ərazisindəki bölgələrdə gedən vuruşmalar, döyüşlər, cürbəcür
proseslər Zaqafqaziya bölgəsi üçün də xarakterik olmuşdur. Həm Azərbaycanda, həm də Zaqafqaziyanın digər
hissələrində – Gürcüstanda, Ermənistanda mütərəqqi insanlar müstəqillik, milli azadlıq uğrunda addımlar
atmışlar, fəaliyyət göstərmişlər. O zaman hətta Zaqafqaziya ölkələrinin birlikdə dövlət müstəqilliyini elan etmək
təşəbbüsləri də mövcud olmuşdur. Bütün bu proseslərin nəticəsində nəhayət, 1918-ci il mayın 28-də xalqımızın
qabaqcıl insanları, Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünənlər Azərbaycan Demokratik Respublikasının
yaranması haqqında Tbilisidə qərar qəbul etmiş, bunu bəyan etmişlər. Sonra Azərbaycan Demokratik
Respublikasının fəaliyyəti Gəncədə olmuşdur. Çünki Bakıda yaranmış çox gərgin vəziyyət, Azərbaycan xalqına
zidd olan cürbəcür qüvvələrin buradakı fəaliyyəti hökumətin Bakıda fəaliyyət göstərməsinə imkan verməmişdir.
Nəhayət, 1918-ci ilin sentyabrında Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökuməti Bakıya gələ bilmiş və
burada öz fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Bu respublikanın yaranması və az müddətdə də olsa yaşaması Azərbaycan xalqının dövlətçiliyinin
bərpasında, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etmək yolunda, demokratik quruluş yaratmaq istiqamətində
tarixi rol oynamışdır. Azərbaycan Demokratik Respublikası bir çox dəyərli işlər görmüş və Azərbaycanı bir
müstəqil demokratik respublika kimi yaşatmağa çalışmışdır. Ancaq Azərbaycanın ətrafında və daxilində gedən
proseslər bu respublikanın, hökumətin öz fəaliyyətini davam etdirməsinə imkan verməmişdir. Bir tərəfdən,
Rusiyada bolşevik hakimiyyəti keçmiş çar Rusiyasının bütün ərazisində bolşevik üsul-idarəsini qurmağa cəhd
göstərərək Azərbaycana yönəlmişdi, respublikamızın daxilində o cəhdləri dəstəkləyən qüvvələr onlarla
birləşmişdi. Onlarla yanaşı olaraq, Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökumətində və onun yaratdığı
parlamentdə də daxili ziddiyyətlər, çəkişmələr bu demokratik respublikanın ləğv olmasına gətirib çıxarmışdır.
Azərbaycan Demokratik Respublikası 23 ay yaşamışdır. Bu müddətdə 5 dəfə hökumət qurulmuşdur.
Yaranmış hər bir hökumət daxili ziddiyyətlər, çəkişmələr nəticəsində və şübhəsiz ki, xarici qüvvələrin təsiri
altında istefa verməyə məcbur olmuş, yenidən yaranan hökumət yenə də istefa vermiş və beləliklə də bu ağır
şəraitdə demokratik respublikanın dövlət, hökumət orqanları istənilən fəaliyyəti göstərə bilməmişlər. Ancaq
onlar öz üzərlərinə düşən tarixi missiyanı yerinə yetirmişlər və Azərbaycan xalqının tarixinə parlaq bir səhifə
yazmışlar.
1920-ci il aprel ayının 27-dən 28-nə keçən gecə Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökuməti öz
səlahiyyətlərini bolşeviklərə təhvil verməli olmuşdur. Beləliklə də, Azərbaycan Demokratik Respublikasının
fəaliyyətinə xitam verilmişdir.
Biz ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması gününü əziz tutaraq onu Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi günü – Respublika günü elan etmişik və bu, bizim milli bayramımızdır. Bu gün – bu bayram günü
biz Azərbaycanda ilk demokratik respublikanın qurulmasında, yaranmasında göstərdiyi xidmətlərə görə
Məmmədəmin Rəsulzadəyə, Əlimərdan bəy Topçubaşova, Fətəlixan Xoyskiyə, onların silahdaşlarına bir daha
öz minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Onların gördüyü işlər Azərbaycan xalqının bu günü üçün çox
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böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onların fəaliyyəti bizim üçün həmişə əziz olacaqdır. Onların xatirəsi bizim
qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
Bu günlər – bu bayram günləri Azərbaycanın Türkiyədə, Fransada, Gürcüstanda olan səfirlikləri bizim
göstərişimizlə Məmmədəmin Rəsulzadənin, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Fətəlixan Xoyskinin qəbirlərini
ziyarət edirlər və onların xatirəsinə Azərbaycan xalqının, dövlətinin hörmət və ehtiramını ifadə edirlər.
1920-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası öz fəaliyyətinə xitam verdikdən sonra Azərbaycanda
ikinci respublika – Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yaranmışdır. Bu respublika təxminən iki il fəaliyyət
göstərmiş və bu dövrdə çox işlər görmüşdür. Biz bunu da unutmamalıyıq. Bu respublika ilk Azərbaycan
Demokratik Respublikasının bir çox ənənələrini, işlərini davam etdirmişdir. O vaxt Azərbaycan Respublikası
sosialist bolşevik. ideologiyası altında olaraq, eyni zamanda müstəqil olmuşdur. Onun müstəqil xarici siyasəti
olmuşdur və o, Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində bir çox işlər görmüşdür. 1921-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edilmişdir. Onun özünün parlamenti, dövlət orqanları olmuşdur. Ancaq
1922-ci ilin dekabrında Sovet Sosialist Respublikaları ittifaqı yaranarkən Azərbaycan Respublikası bu ittifaqa
daxil olmuş və demək olar ki, bu ittifaqın yaranmasında iştirak etmişdir.
Azərbaycan xalqı 70 il sovet sosialist sistemi şəraitində yaşamışdır. Bu, XX əsrdə bizim xalqımızın
həyatının böyük bir hissəsidir. Biz o vaxt dövlət müstəqilliyindən məhrum olmuşuq, ancaq respublika kimi bir
çox müstəqil işlər görmək imkanına malik olmuşuq. Ona görə də bu dövrü lazımınca qiymətləndirmək zəruridir.
Çünki bu dövrdə bizim xalqımız yaşamış, yaratmış, qurmuş və nəhayət, 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən dövlət
müstəqilliyini elan edərkən Azərbaycan Respublikası artıq böyük bir ölkə idi.
Bu dövrün Azərbaycan xalqı üçün böyük itkiləri də, ziyanları da olmuş, xalqımız əzab-əziyyətlər də
çəkmişdir. Ancaq eyni zamanda bu dövrdə xalqımızın böyük nailiyyətləri də olmuşdur. Biz nə onları, nə də o
birilərini unutmamalıyıq. 20-30-cu illərdə kommunist, bolşevik hakimiyyətinin qurulması, möhkəmlənməsi ilə
əlaqədar yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə insan ədalətsiz olaraq repressiyalara uğramış, yerindən-yurdundan uzaq
ellərə – Orta Asiyaya, Qazaxıstana sürgün edilmiş, öz mülklərindən, varlarından məhrum olmuş, çox əzabəziyyətlərə məruz qalmışlar.
1937-1938-ci illərin repressiyaları Azərbaycan xalqına, onun mədəniyyətinə, mənəviyyatına böyük
zərbələr vurmuşdur. Azərbaycan xalqına bu dövrdə vurulan ən böyük zərbələrdən biri də 1947-1948-ci illərdə
Azərbaycan xalqına qarşı sovet hakimiyyəti tərəfindən edilmiş ən böyük ədalətsizlikdir. Təəssüflər olsun ki,
bizim tarixçilərimiz və hamımız nədənsə bu hadisəyə o vaxtlar da və indi də, xüsusən dövlət müstəqilliyimizi
əldə edəndən sonra da doğru-düzgün qiymət verə bilməmişik.
1947-ci ilin sonunda Moskvada sovet hökuməti azərbaycanlıların əsrlər boyu yaşadığı doğma yerlərindən,
o vaxtkı Ermənistan ərazisindən kütləvi surətdə deportasiya edilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir. Sonrakı
illərdə – 1948, 1949, 1950-ci illərdə bu deportasiya tədbiri həyata keçirilmişdir. Biz, nəinki biz, bütün dünyada
sovet hakimiyyətinin tarixi haqqında danışarkən İkinci dünya müharibəsindən sonra Krımdan Krım tatarlarının
deportasiyasından, Şimali Qafqazdan çeçenlərin, inquşların, qaraçayların, çərkəzlərin, balkarların, Gürcüstandan
Axıska türklərinin deportasiya edilməsindən, bu haqsızlıqlardan geniş bəhs edirik, buna geniş qiymət veririk və
bunlar mətbuatda, tarixi sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Ancaq biz çeçenlərin, inquşların, qaraçayların
deportasiyası barədə qəbul edilmiş qərar kimi qərarla – Sovet İttifaqı hökumətinin qərarı ilə azərbaycanlıların öz
yerindən-yurdundan deportasiya olunmasını nədənsə adi bir hadisə kimi qəbul etmişik. Halbuki hamımız yaxşı
bilirik ki, o vaxt bizim soydaşlarımız – azərbaycanlılar o yerlərdən, öz doğma vətənlərindən, yurdlarından zorla
çıxarılarkən, deportasiya edilərkən nə qədər itkilər verdilər, çətinliklərə məruz qaldılar, nə qədər insanlar tələf
oldular.
O vaxt yaşayan insanlar və doğma yerlərindən deportasiya olunanlar yaxşı xatırlayırlar: Ermənistanın çox
gözəl iqlimə – yəni bu torpaqlar vaxtilə Azərbaycan torpaqları olub – malik olan yaşayış yerlərindən insanları
gətirib evsiz-eşiksiz Mil-Muğan çöllərinə salanda, əlbəttə ki, onlar o şəraitdə yaşaya bilməyəcəkdilər. Məlumdur
ki, o vaxt bir çox insanlar qırıldı, tələf oldu, əzab-əziyyət çəkdilər. Hətta məlumdur ki, bəziləri burada yaşaya
bilmədilər, gizli olaraq qayıdıb öz yerlərinə, evlərinə getdilər. Nə qədər əzab-əziyyət, çətinliklər çəkdilər. Hesab
edirəm ki, bu da bizim xalqımıza qarşı edilən ən böyük ədalətsizlikdir.
Sovet hakimiyyəti dövründə, ümumiyyətlə, Sovetlər İttifaqının bütün ərazisində – bir yerdə az, bir yerdə
çox – bütün xalqlara qarşı repressiya olmuşdur. Ancaq mən bu gün bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, 19371938-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı edilən repressiya başqa respublikalardakı repressiyalardan daha da
ağır, çox itkili olmuşdur. Bu, həqiqətdir.
Amma Azərbaycan xalqı 1948-1949-cu illərdə və sonrakı illərdə yenidən deportasiyaya məruz qalmış,
demək, yenidən repressiya altında olmuşdur. Bu, bizim xalqımıza qarşı edilən ədalətsizlikdir.
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Bu yaxın günlərdə mən xüsusi sərəncam, yaxud fərman imzalayacağam ki, o dövrlə əlaqədar məsələlər –
Azərbaycana, xalqımıza qarşı edilmiş bu ədalətsizliklə əlaqələr məsələlər – araşdırılsın və tariximizdə bu dövr
də öz yerini tutsun.
Beləliklə, o vaxt Ermənistandan azərbaycanlıların çıxarılması, etnik təmizləmə baş veribdir. Onları öz
yerlərindən, yurdlarından, doğma torpaqlarından o vaxt didərgin salıblar. Təəssüflər olsun ki, biz tarixin
cürbəcür mərhələlərində belə hadisələri lazımi qədər təhlil edə bilməmişik və xalqımıza edilən bu
ədalətsizliklərə qarşı öz səsimizi lazımi qədər qaldırmamışıq. Məhz bunların nəticəsində də 1988-ci ildə
Ermənistan Azərbaycana artıq açıq təcavüz edibdir. O dövrdə Ermənistan ərazisində qalmış azərbaycanlılar qısa
bir müddətdə Ermənistandan zorla çıxarıldılar.
Ermənistan deyəndə, o ərazinin keçmişdə kimə mənsub olduğu məlumdur. O ərazinin çox hissəsi
azərbaycanlıların əsrlərdən-əsrlərə yaşadıqları doğma diyar olubdur. Onları öz dədə-baba yurdlarından tədricən
çıxarıblar və bunlar hamısı da 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana artıq hərbi təcavüzünün başlanmasına
gətirib çıxarıbdır.
Bəli, həmin bu 70 il müddətində bizim xalqımızın böyük itkiləri olubdur. Biz bunları bilməliyik, gələcək
nəsillər də bunları bilməlidirlər. Bilməliyik və gələcək nəsillər də bilməlidirlər ki, Azərbaycana qarşı bir daha
belə xəyanətlərin, tədbirlərin, belə təcavüzlərin qarşısı alına bilsin.
Amma bu 70 il müddətində Azərbaycan xalqı bununla yanaşı böyük inkişaf yolu keçibdir. Azərbaycan
xalqı maariflənibdir, savadlanıbdır. Bu, böyük bir inqilabdır ki, əsrlər boyu xalqımızın əksəriyyəti savadsız
olduğu halda, xalqımız qısa bir müddətdə savadlanıbdır. Geniş məktəblər şəbəkəsi, ali təhsil ocaqları yaranıbdır.
Azərbaycanın elmi, mədəniyyəti çox sürətlə inkişaf edibdir. Azərbaycanda bir çox sosial məsələlər yüksək
səviyyədə həll olunubdur və xalqımızın inkişafını təmin etməyə yönəldilibdir.
Bu dövrün ən böyük nailiyyətlərindən biri Azərbaycan qanının azad olmasıdır, emansipasiyasıdır. Bunu
unutmaq lazım deyildir. Şərq aləmində ilk dəfə 20-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan qadınının azad olması və
kişilərlə bərabər hüquqlara malik olması elan edilibdir. Azərbaycan qadınının çadradan xilas olması xalqımızın
həyatında tarixi bir hadisə olmuşdur. Bunu da unutmaq lazım deyil. Ona görə də Bakının gözəl guşələrindən
birində yüksələn, azad Azərbaycan qadınına həsr olunmuş abidə – mərhum heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanovun
əsəri bizim üçün bir heykəl kimi yox, tarixi nailiyyətimizi əks etdirən bir amil kimi yaşayır və yaşayacaqdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edib, ölkədə böyük iqtisadi potensial – sənaye, kənd təsərrüfatı,
infrastruktur yaranıbdır.
Bütün bunlar nəhayət, 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə etməsi üçün yaxşı əsas
yaradıbdır. Xatırlayın, o vaxtlar – Sovetlər İttifaqında dağılma prosesi gedən zaman alimlər, mütəxəssislər
tərəfindən dəfələrlə bəyanatlar verilirdi ki, əgər Sovetlər İttifaqı dağılarsa, 15 respublikadan ikisi – biri Rusiya,
ikincisi isə Azərbaycan iqtisadi nöqteyi-nəzərdən müstəqil yaşamağa qadirdir. Bu, məhz ona görə idi ki, o
illərdə Azərbaycanda çox güclü iqtisadi potensial yaranmışdı, Azərbaycanın xüsusən sənayesi və neft sənayesi
inkişaf etmişdi. 1949-cu ildə Azərbaycanın neftçiləri, alimləri Xəzər dənizində ilk dəfə Neft Daşları kimi böyük
bir neft yatağını açaraq dənizin dibindən neft çıxarılmasının əsasını qoymuşlar. Görülən bu işlər, o axtarışlar,
kəşflər olmasaydı indi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft-qaz yataqlarından belə geniş surətdə,
dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş aparmağa da imkanımız olmazdı.
Əgər o illərdə yaranmış maddi-texniki baza olmasaydı, biz indi apardığımız işləri və xüsusən "Əsrin
müqaviləsi" ilə əlaqədar aparılan işləri görə bilməzdik. Əgər o illərdə biz dənizin dərinliklərindən neft çıxarmaq
üçün böyük platformalar zavodunu yaratmasaydıq, indi onu yaratmaq çox çətin olardı və çox böyük də xərclər
tələb edərdi. İndi "Çıraq" neft yatağında üçüncü quyunu qazan və "Dədə Qorqud" adı daşıyan qazma qurğusunu
o vaxt əldə etməsəydik və o, bizim mülkiyyətimiz olmasaydı, indi həmin "Dədə Qorqud" qurğusunu yaratmaq
üçün ondakından 5-6 dəfə çox xərc lazım idi. Həm də təkcə xərc yox, onu tapmaq, gətirmək də çox böyük
çətinliklər yarada bilərdi.
Belə faktları çox gətirmək olar ki, tarixi təhrif etmək istəyənlər anlasınlar ki, tarixi təhrif etmək lazım
deyildir. Bizim həyatımızda, indi oturduğumuz binanın möhkəm himi var, bu himi yaradanlar olubdur – bizdən
öncə yaşayıb-yaratmış, qurmuş insanlar, Azərbaycanın fədakar insanları olubdur. Bu gün bütün o fədakar
insanlara, onların xatirəsinə öz hörmət-ehtiramımızı bildirməliyik.
1991-ci ildə Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdi.
1991- ci il oktyabrın 18-də Konstitusiya aktı ilə, sonra isə dekabrın axırında ümumxalq səsverməsi ilə
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdi və müstəqil dövlət kimi yaşamağa başladı.
Biz beş ildir ki, müstəqil dövlətik, dövlət müstəqilliyimizin altıncı ilini yaşayırıq. Ancaq bu illərin də
özünəməxsus, xarakterik cəhətləri var. Bu illər çox çətin, ağır, müəyyən qədər ziddiyyətli illər olubdur və
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi, bu gün mövcud olan dövlət müstəqilliyi böyük sınaqlardan
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keçibdir. İftixar hissi ilə demək olar ki, bu sınaqlardan şərəflə çıxıbdır və indi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
artıq mövcuddur və dönməzdir.
Biz bu gün dövlət müstəqilliyi, Respublika gününü qeyd edərkən bu illəri xüsusən xatırlamalıyıq. Çünki
bu illərdə ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarət olub ki, biz öz dövlət müstəqilliyimizi elan etmişik, müstəqillik
yolu ilə getməyə başlamışıq və əzmlə də gedirik. Ancaq bu illərdə də xalqımızın, millətimizin itkiləri olmuşdur,
xalqımıza böyük zərbələr dəymişdir.
Xalqımıza dəyən ən böyük zərbə 1988-ci ildən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı başlanmış
təcavüzdür.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunması və inkişaf etməsi prosesi belə bir şəraitdə gedib və
indi də gedir. Şübhəsiz ki, bu, Azərbaycanda dövlət quruculuğu üçün çox böyük problemlər, çətinliklər
yaradıbdır. Ancaq bununla yanaşı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi elan ediləndən sonra quruculuq prosesi
təəssüf ki, ardıcıl getməyib, ayrı-ayrı şəxslərin şəxsi mənafeyi, ayrı-ayrı qrupların qrup mənafeyi, ayrı-ayrı
siyasi təşkilatların qrup mənafeyi ümummilli, ümumxalq mənafeyindən üstün tutulubdur. Ona görə də biz çox
böyük çətinliklərlə, böyük itkilərlə rastlaşmışıq – həm 1992-ci ilin mayında, həm 1993-cü ilin may-iyun
aylarında, həm də ondan sonrakı zamanlarda.
1993-cü ilin may-iyun aylarından artıq dörd il keçir. Dörd il bundan öncə Azərbaycanda olan vəziyyət,
güman edirəm ki, bu salonda oturan hər kəsin gözünün önündədir. Azərbaycan böyük böhran, dövlət böhranı
içərisində idi. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Azərbaycan parçalanırdı və ölkəmizə təcavüz
edən erməni təcavüzkarları, Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən almaq istəyən başqa xarici qüvvələr ölkənin
daxilindəki hakimiyyət davası, fəaliyyətsizlik və Azərbaycanı qəsdən parçalamağa cəhd göstərən ayrı-ayrı
qrupların fəaliyyəti ilə birləşərək Azərbaycanı təhlükəli uçurum qarşısına gətirib çıxarmışdılar.
İndi, artıq dörd il keçəndən sonra biz hamımız bir daha, bir daha o illəri, o ayları, o günləri xatırlamalıyıq
və Azərbaycanın 1993-cü ilin may-iyun aylarında və sonrakı aylarda nə qədər təhlükəli vəziyyətdə olduğunu
dərk etməliyik, ondan sonra görülən işlərə ədalətli, obyektiv qiymət verməliyik.
Bu gün biz xoşbəxtik ki, xalqımızı o xətalardan, bəlalardan, o faciələrdən xilas edə bildik. Ancaq eyni
zamanda biz bu gün qeyd etməliyik ki, bizim içərimizdə Azərbaycan xalqına nə qədər xəyanət etmiş və xəyanət
etmək istəyən insanlar var idi, həm daxildən, həm də xaricdən Azərbaycanın müstəqilliyini boğmaq istəyən nə
qədər qüvvələr var idi. Onların hamısının qarşısını almaq və addım-addım irəliləmək, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini bugünkü səviyyəyə gətirib çıxarmaq üçün bu dörd il zaman nöqteyi-nəzərindən az olsa da, amma
əhəmiyyət nöqteyi-nəzərindən çox böyük bir məsafədir.
1993-cü ildə biz Azərbaycanı parçalamaq istəyən qüvvələrin qarşısını ala bildik. Bu, Azərbaycanın
müstəqillik yolunda ən böyük nailiyyətidir. Ancaq ondan sonra da Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı qəsdlər
davam edirdi – xaricdən də, daxildən də. Bu qəsdlərin də qarşısını aldıq. 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanın
dövlətinə qarşı silahlı çevriliş cəhdinin qarşısı alındı. 1995-ci ilin martında yenə də, ikinci bir silahlı veriliş
cəhdinin qarşısı alındı. O qüvvələr zərərsizləşdirildi, bir hissəsi xarici ölkələrə qaçıb səpələndi. Ancaq ondan
sonrakı dövrdə Azərbaycanın haqq işi qalib gəldi və qalib gəlir. Azərbaycana xəyanət etmiş və ayrı-ayrı
ölkələrdə gizlənən adamların əksəriyyəti yaxalandı, gətirildi, ədalət məhkəməsi qarşısında dayandı və bundan
sonra da dayanacaqlar. İndiyə qədər gizlənənlər və Azərbaycana qarşı xəyanət edənlər də bilsinlər ki, onların da
belə həyatı uzun olmayacaq, onlar da yaxalanacaq, Azərbaycana gətiriləcək və öz xəyanətlərinə, cinayətlərinə
görə Azərbaycan xalqı qarşısında cavab verəcəklər.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın çətin daxili vəziyyəti təkcə 1993-cü ilin may-iyun, sonra 1994-cü ilin oktyabr,
1995-ci ilin mart hadisələri ilə bitmir. Ayrı-ayrı qruplara, siyasi partiyalara, ayrı-ayrı şəxslərə mənsub olan bir
çox silahlı dəstələr Azərbaycanda daxili sabitliyi daim pozur, dövlətçiliyimizə qarşı hərəkətlər edir, öz şəxsi
mənafeləri naminə Azərbaycan vətəndaşlarına çox böyük zülmlər edirdilər.
Bunlar hamısı bu yaxın illərdə, gözümüzün qarşısında olan hallardır. Azərbaycanda dövlət quruculuğu
prosesi inkişaf etdikcə, dövlət strukturları sağlamlaşdıqca bu cinayətkar qruplar, dəstələr, cinayətkar şəxslər getgedə ifşa olundular, yaxalandılar və zərərsizləşdirdilər. Hesab edirəm, müstəqillik, Azərbaycanın dövlətçiliyi
yolunda əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, indi artıq Azərbaycan ərazisində ictimai-siyasi
sabitlik əldə olunub, həmin o cinayətkar dəstələrin, qrupların özbaşınalığına, cəzasız hərəkətlərinə son
qoyulubdur. İndi Azərbaycanda əmin-amanlıq, rahatlıq şəraiti yaranıbdır.
Belə bir şəraitdə bu illərdə respublikamızda müstəqillik prinsipləri əsasında dövlət quruculuğu prosesi
ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Bunun ən gözəl nəticəsi 1995-ci ilin noyabrında ümumxalq səsverməsi ilə
Azərbaycanın demokratik Konstitusiyasının qəbul olunmasıdır və demokratik, çoxpartiyalı seçki sistemi
əsasında müstəqil Azərbaycanın ilk parlamentinin seçilməsidir. Bunlar bizim tarixi nailiyyətlərimizdir.
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Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini, dövlətçiliyi inkişaf etdirmək sahəsində əldə olunmuş böyük nailiyyətlər,
böyük mərhələlərdir.
Hüquqi baxımdan Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 1991-ci ilin sonunda elan edibdir. Ancaq dövlət
quruculuğu prosesi ağır, çətin bir dövr, zaman, şərait içərisində keçib və nəhayət, 1995-ci ilin noyabrında ilk
Konstitusiyanın qəbul olunması ilə tamamlanıbdır. Beləliklə, biz bu illərdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
qoruyub saxlamışıq, inkişaf etdirmişik. Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi ardıcıl surətdə həyata keçirilir.
Azərbaycan tutduğu yolla inamla irəliləyir. Azərbaycanda demokratik hüquqi dövlət qurulur, bu dövlət artıq
mövcuddur və bu dövlət, hökumət, bu dövlət quruluşu Azərbaycanın bütün ərazisinə nəzarət edir və Azərbaycan
xalqının verdiyi bütün səlahiyyətləri həyata keçirir.
Azərbaycanda demokratik prinsiplərin hamısı – çoxpartiyalı sistem, mətbuat azadlığı, insan azadlığı,
insan haqlarının qorunması, vicdan, söz azadlığı bərqərar olubdur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bərabər
hüquqlara malikdir və öz hüquqlarından istədiyi kimi istifadə etmək imkanına malikdir. Bunlar hamısı bizim
tarixi nailiyyətlərimizdir, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin inamla inkişaf etməsini bütün dünyaya nümayiş
etdirir. Bunlar hamısı bir daha, bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət, demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət kimi yaşayır, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, Azərbaycanda demokratik prinsiplər dönməzdir,
dəyişməzdir və sarsılmazdır.
Azərbaycanın dünya miqyasında hüquqlarını və maraqlarını təmin etmək üçün ilk növbədə ölkənin
daxilində vəziyyəti sabitləşdirmək və vətəndaşlar üçün normal yaşayış şəraiti yaratmaq lazım idi. Hesab edirəm
ki, biz bu vəzifəni ilkin mərhələdə yerinə yetirmişik. Bunu təkcə biz yox, bizimlə əlaqədə olan bütün başqa
dövlətlər də görürlər, qeyd edirlər və qiymətləndirirlər. Məhz belə bir dövlət, yəni öz daxili vəziyyətini idarə
edən, sabit saxlaya bilən bir dövlət başqa dövlətlərlə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yarada və bundan
faydalana bilər.
Bu baxımdan biz bu illərdə – 1993-cü ildən sonra Azərbaycanın dünya miqyasında özünə layiq yer
tutması üçün çox dəyərli addımlar atmışıq, əhəmiyyətli fəaliyyət göstərmişik, hesab edirəm ki, yaxşı nəticələr
əldə edə bilmişik.
Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatların üzvüdür və onlarda özünə layiq yer tutubdur. Dünyanın əksər
dövlətləri ilə Azərbaycanın diplomatik əlaqələri var. Azərbaycanın bir çox ölkələrdə səfirlikləri var və bir çox
ölkələrin də səfirlikləri Azərbaycanda normal şəraitdə fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın bir çox ölkələrlə
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələri var, dövlətlərarası, hökumətlərarası müqavilələri, sazişləri var. Bunlar hamısı
dünya miqyasında Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi hörmətini gündən-günə artırır.
Biz sülhsevər ölkəyik, sülhsevər dövlətik. Biz Ermənistanla olan münaqişəyə də sülh yolu ilə son
qoymağa çalışırıq və çalışacağıq. Bütün ölkələrlə sülh, əmin-amanlıq şəraitində əlaqə saxlamaq istəyirik. Qonşu
ölkələrlə sülh, dostluq əlaqələri yaradırıq və bundan sonra da yaradacağıq. Dünyanın böyük ölkələri, iqtisadi
cəhətdən, demokratiya baxımından inkişaf etmiş ölkələrlə, dövlətlərlə Azərbaycanın yaratdığı əlaqələr xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Biz bu əlaqələri çox yüksək qiymətləndirir və tərəfdaş kimi üzərimizə düşən bütün
vəzifələri bundan sonra da layiqincə yerinə yetirəcəyik.
Beləliklə, hesab edirəm ki, Azərbaycan öz xarici siyasətində böyük uğurlar əldə edibdir. Dünyanın bir çox
ölkələrində, dövlət dairələrində, dünyanın cürbəcür tədqiqat mərkəzlərində, mətbuat mərkəzlərində Azərbaycan
haqqında dolğun, düzgün fikir formalaşır və formalaşmaqdadır. Bunlar hamısı Azərbaycanın demokratik,
müstəqil dövlət kimi mövcud olması və müstəqillik yolunda demokratik prinsiplər yolunda irəliləməsi ilə
əlaqədardır.
İndi artıq təkcə özümüzdə yox, dünyanın bir çox mötəbər siyasi mərkəzlərində, mətbuat mərkəzlərində,
ictimai fikri öyrənən mərkəzlərində Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini nə qədər cəsarətlə qoruması xüsusi
qeyd olunur. Mən çox məmnunam ki, bizim gördüyümüz iş və dövlət müstəqilliyimizi qorumaq yolunda
cəsarətli siyasətimiz, cəsarətli addımlarımız və müstəqilliyə sadiq olmağımız bir çox başqa ölkələrdə də
müşahidə olunur və yüksək qiymətləndirilir. Bunlar hamısı Azərbaycanın indən sonra da məhz bu yolla – dövlət
müstəqilliyi yolu ilə əzmlə getməsi üçün çox yaxşı əsasdır.
Xarici siyasət barəsində danışarkən, şübhəsiz ki, Azərbaycanın Ermənistan təcavüzündən xilas edilməsi
və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması problemi, bildiyiniz kimi, bizim diqqət mərkəzimizdə duran
əsas problemdir. Bu sahədə görülən işləri də müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Birincisi, ən müsbət hal ondan
ibarətdir ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişədə artıq üç ildir atəşkəs rejimi mövcuddur. Üç il
müddətində atəşkəs rejimini saxlamaq, qorumaq, şübhəsiz, böyük nailiyyətdir. Mən bunu Azərbaycan dövlətinin
və onun siyasətinin nailiyyəti kimi qiymətləndirirəm. Eyni zamanda atəşkəsi saxlamaq üçün hər iki tərəfin buna
münasibəti lazımdır. Ermənistan dövlətinin də atəşkəs rejiminin saxlanması barəsində gördüyü işlər, şübhəsiz,
atəşkəsin qorunub saxlanmasının əsas şərtidir. Bu gün bunu da qeyd etmək lazımdır.
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Ancaq bu üç il müddətində atəşkəs bizə nə veribdir? Onu veribdir ki, xalqımız üç ildir müharibəsiz
yaşayır, qan tökülmür, şəhidlər yoxdur. Onu veribdir ki, bu üç il müddətində daxildə gedən cürbəcür prosesləri
nizamlamaq imkanı əldə vermişik. Onu veribdir ki, artıq cürbəcür silahlı dəstələrin müharibə şəraitindən istifadə
edərək öz şəxsi məqsədlərinə nail olmasının qarşısı alınıbdır.
Bunun ən əsas əhəmiyyəti isə ondan ibarətdir ki, bu üç il müddətində məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün
ardıcıl danışıqlar aparılıbdır. Bunu bəlkə də hər kəs layiqincə qiymətləndirə bilməz. Ancaq bilin, bu üç ildə biz
hər dəqiqə, hər gün məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün tədbirlər görmüşük. O gün olmayıb ki, bu işlə
məşğul olmayaq. Bunlar da öz nəticəsini verir. Nəticə nədən ibarətdir? Birincisi, 1994-cü ilin dekabrında
ATƏT-in Budapeşt zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün əhəmiyyətli
bir qərar qəbul olundu. Bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün ilk dəfə ATƏT-in sülhü mühafizə qüvvələrinin
yaradılması barədə qərar qəbul edildi. ATƏT-in Minsk qrupunun iki həmsədri müəyyən olundu – Rusiya və
Finlandiya. Budapeşt zirvə görüşü sülh danışıqlarını irəliyə aparmaq üçün böyük təkan oldu.
Ondan sonra keçən iki il müddətində apardığımız ardıcıl sülhsevər siyasət, intensiv danışıqlar prosesi və
bizim cürbəcür təşəbbüslərimiz, təkliflərimiz nəhayət, 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə
görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün çox tarixi əhəmiyyəti olan sənədin
qəbul edilməsinə gətirib çıxardı. İndi, Lissabon zirvə görüşündən zaman, aylar keçdikcə o zirvə görüşü
ərəfəsində görülən işlərin nə qədər böyük əhəmiyyəti olduğunu dərk etmək, xüsusən zirvə görüşündə
Azərbaycan nümayəndələrinin gördükləri işin nə qədər qiymətli olduğunu dərk etmək mümkündür.
Bəli, Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş sənəd Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi tarixində
Azərbaycanın hüquqlarını qorumaq üçün olan ilk sənəddir. İlk dəfə olaraq ATƏT-in 54 üzvündən, dövlət
başçılarından 53-ü Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasına, bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə səs verdi
və problemin sülh yolu ilə həll edilməsinin prinsipləri qəbul olundu. Bu, tarixi hadisədir.
Ondan sonra sülh danışıqlarında Minsk qrupunun yeni mərhələsi başlayıbdır. Bu yeni mərhələnin də
xarakterik cəhəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması artıq
dünyanın ən böyük dövlətlərinin qayğısına çevrilibdir. İlk dəfə olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun üç həmsədri
təyin edilibdir: Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Əgər dünyanın üç böyük dövləti Minsk qrupunun
həmsədrlik məsuliyyətini öz üzərinə götürübsə, demək, bu, bir tərəfdən, dünya ictimaiyyəti tərəfindən, həmin
böyük dövlətlər tərəfindən həmin məsələyə böyük qayğının, diqqətin təzahürüdür və ikinci tərəfdən də bu
məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün yaranan yaxşı bir şərtdir. Çünki əgər bu üç böyük dövlət belə bir
məsuliyyətli vəzifəni öz üzərinə götürürsə, şübhəsiz, onlar bunu öz üzərinə götürürlər ki, bu məsələni həll
etsinlər və beləliklə də, beynəlxalq aləmdə tarixi bir addım atsınlar. Bu, bizim üçün də, həmin məsuliyyəti öz
üzərinə götürən ölkələr üçün də çox əhəmiyyətlidir.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu üç il müddətində, atəşkəs dövründə görülən işlər çox səmərəli
olubdur, çox əhəmiyyətli olubdur, çox nəticəli olubdur və indi biz gözləyirik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bu
yaxın günlərdə bizim bölgəyə gələcəklər, həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda olacaqlar. Onlar may ayının
ortalarında Vaşinqtonda toplaşıb müəyyən sənədlər, təkliflər hazırlayıblar və beləliklə də. bu danışıqlar
prosesində yeni bir mərhələ açılır. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bir çox dövlət başçılarının, o
cümlədən Minsk qrupuna həmsədrlik edən dövlətlərin başçılarının verdikləri bəyanat həyata keçiriləcək, – yəni
onlar bəyan ediblər ki, 1997-ci ildə bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasını təmin etmək lazımdır, – bunlar
həyata keçiriləcəkdir.
Son günlər bu böyük ölkələrin dövlət başçılarının mənə göndərdikləri məktublarda da və bizim
yazışmalarımızda da, telefon əlaqələrimizdə də bu bəyanatlar verilibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti cənab Bill Klinton may ayının 10-da mənə göndərdiyi məktubda bu məsələnin xüsusi əhəmiyyətini
qeyd edib və bu məsələyə, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasına xüsusi qayğı göstərərək
Minsk qrupunun həmsədrliyini Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz üzərinə götürməsini bildirib və bəyan edibdir
ki, 1997-ci ildə bu sahədə nailiyyət əldə etmək lazımdır.
Rusiya prezidenti cənab Boris Yeltsin atəşkəsin üç ilinin tamam olması ilə əlaqədar mayın 15-də mənə
göndərdiyi məktubda da eyni fikirləri ifadə edibdir. Fransa prezidenti cənab Jak Şirakla mənim son görüşüm
zamanı – mart ayının sonunda o, qətiyyətlə bildirdi ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədri olmağa çox böyük
maraq, böyük cəhdlər göstərmiş və bu sahədə öz xidmətlərini məhz 1997-ci ildə göstərməyə çalışacaqdır.
Türkiyəyə mənim son səfərim günlərində, Ankarada görüşlər zamanı prezident və hökumət başçıları kəskin və
açıq bəyanatlar veriblər ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bu məsələnin həll olunmasına çalışmalıdırlar.
Məlumdur ki, Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl bu məsələ ilə əlaqədar Amerika, Rusiya və Fransa
prezidentlərinə xüsusi məktublar göndəribdir. Mayın 13-də Aşqabadda olarkən İran prezidenti Haşimi
Rəfsəncani mənimlə şəxsi danışıqları zamanı, Pakistanın baş naziri Məhəmməd Nəvaz Şərif həm şəxsi görüşdə,
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həm də EKO dövlətləri başçılarının toplantısındakı çıxışlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə
etdiklərini bildirmiş və Ermənistanın təcavüzünə son qoyulması haqqında, məsələnin məhz sülh yolu ilə, işğal
olunmuş torpaqların azad edilməsi vasitəsilə həll olunması barədə öz fikirlərini söyləmişlər.
Dünyanın başqa ölkələrində də dövlət və hökumət başçıları bu barədə öz mövqelərini, öz münasibətlərini
bildirmişlər. Bunların hamısı həm bu üç il müddətində görülən işlərin nəticəsidir, həm də 1997-ci ildə
qarşımızda duran vəzifələri göstərir.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri verdikləri sözə əməl
edəcəklər, çox intensiv danışıqlar aparacaqlar və ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər
əsasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulması üçün çox nəticəli addımlar atacaqlar.
Biz bu gün də bəyan edirik ki, məsələnin yalnız sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq və bundan
sonra da bu yolla gedəcəyik.
Bununla əlaqədar, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından didərgin düşmüş vətəndaşlarımızın
vəziyyəti də bizi daim narahat edir. Bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı köçkün, qaçqın vəziyyətindədir.
Onların bir çoxu artıq neçə ildir ki, çadırlarda yaşayır, çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Biz torpaqlarımızın sülh yolu
ilə azad edilməsinə çalışarkən şübhəsiz ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməyi ön sıraya çəkirik.
Amma eyni zamanda, işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış insanların öz yerlərinə, yurdlarına qayıtması
bizim üçün əsas şərtdir. Ona görə də bütün danışıqlarda və nəzərdə tutulmuş sazişlərdə mütləq və mütləq
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, eyni zamanda işğal edilmiş torpaqlardan Ermənistan silahlı
qüvvələrinin çıxarılması və qaçqın, köçkün düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının öz yerlərinə, yurdlarına
qayıtması nəzərdə tutulur. Bu, bizim əsas vəzifəmizdir. Bu, bizim borcumuzdur. Xalqımız, millətimiz də
bilməlidir, qaçqın, köçkün vəziyyətində, ağır şəraitdə yaşayan soydaşlarımız da, bacı və qardaşlarımız da
bilməlidirlər ki, bu vəzifəni biz nəyin bahasına olursa-olsun yerinə yetirəcəyik.
Sülh danışıqları, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması siyasətimizin ana xəttidir. Biz üç ildir bu yolla
gedirik və bundan sonra da bu yolla gedəcəyik. Əminəm ki, bu yol uğurla başa çatacaqdır. Ancaq eyni zamanda
mən bu gün onu da bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, heç vaxt, heç bir zaman Azərbaycan torpaqlarının bir
qarışı belə başqa bir ölkənin əlində ola bilməz. Biz Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normaları tərəfindən
tanınmış sərhədlərinin bərpa olunmasına çalışırıq və çalışacağıq. Azərbaycanın bütün ərazisinə nəzarət etməyə
çalışırıq və çalışacağıq. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi üçün bütün imkanlardan
istifadə edirik, edəcəyik və işğal olunmuş torpaqlar nəyin bahasına olursa-olsun azad ediləcək, qaçqın, köçkün
düşmüş soydaşlarımız öz yerinə-yurduna qayıdacaqlar.
Dövlət quruculuğu sahəsində bu illər qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın Milli
Ordusunun yaradılması və onun lazımi gücə gətirilməsidir. Bilirsiniz ki, Milli Ordunun yaranması da böyük
təxribatlarla, böyük bəlalarla rastlaşmışdır. Məhz buna görə də Azərbaycan xalqı bir çox məğlubiyyətlərə
uğramış və Azərbaycan torpaqlarının bir qismi işğal olunmuşdur. Çünki vaxtilə Ermənistanda silahlı qüvvələr
yaradılarkən Azərbaycan buna laqeyd qalmış və hesab etmişdir ki, Azərbaycana silahlı qüvvələr lazım deyildir.
Ermənistanda silahlı qüvvələr mütəşəkkil hərəkət edərkən, Azərbaycanda az da olsa yaranmış silahlı dəstələr,
qüvvələr bir-biri ilə münaqişə aparmağa, bir-biri ilə dava etməyə, hakimiyyət davasına qoşulmağa çalışmışdılar.
Bu yaxınlarda televiziya vasitəsilə bir çox belə məsələlər aşkar göstərildi və xalqımız da gördü ki, ərazilərimizin
Ermənistan tərəfindən işğal olunmasının səbəbi təkcə Ermənistan silahlı qüvvələrinin güclü olması,
Azərbaycanın gücsüz olması deyildir. Yox, Azərbaycanın daxilində gedən bu ictimai-siyasi proseslər,
hakimiyyət davası, vəzifə davası, ayrı-ayrı silahlı qüvvələrin bir-biri ilə münaqişəsi və bir-biri ilə ixtilafı
Azərbaycan xalqına belə baha başa gəldi və belə itkilərə gətirib çıxardı. Ona görə də indi Azərbaycanda Milli
Ordunun qurulması, yaranması, inkişaf etməsi qarşımızda duran əsas vəzifədir.
Bu sahədə bir çox işlər görülüb. Ancaq hələ görüləsi işlər də çoxdur. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu
sahədə öz vəzifələrini bilir və lazımi işləri də görür. Amma hesab edirəm ki, görülən işlər yetərli deyildir.
Azərbaycanda bir tərəfdən ordumuzun peşəkarlığını artırmaq, ikinci tərəfdən də Azərbaycan gənclərini orduda
xidmətə hazırlamaq lazımdır. Azərbaycanda milli vətənpərvərlik təbliğatını genişləndirmək, xalqımızın milli
vətənpərvərlik ruhunu qaldırmaq, gənclər arasında milli vətənpərvərlik duyğularını inkişaf etdirmək lazımdır.
Hər bir gənc ailəsindən, ata-anasının tutduğu vəzifədən, yaxud da maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq
Azərbaycan Milli Ordusunda xidmət etməlidir. Milli Ordumuzda xidmət etmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının
şərəfli borcu olmalıdır.
Ona görə də hesab edirəm ki, ayrı-ayrı adamların orduda xidmət etməməsi üçün onlara güzəştə gedilməsi,
onların guya təhsil almaq üçün orduda xidmətdən azad olunması məsələlərinə və başqa bu kimi məsələlərə
baxmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bunlar bizim Milli Ordunun yaranması və bütün xalqımızın döyüş
qabiliyyətinə malik olması tələblərinə uyğun deyildir. Bir daha deyirəm, hər bir gənc, hər bir ata-ana, hər bir
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valideyn öz oğlunu böyüdərkən ona ən əvvəl nəsihət verməlidir ki, sənin birinci borcun orduda xidmət etməkdir,
vətəni müdafiə etməyə hazır olmaqdır, döyüş qabiliyyəti əldə etməkdir və döyüşə hazır olmaqdır.
Azərbaycanda gedən dövlət quruculuğu prosesi eyni zamanda ölkəmizin iqtisadiyyatının düşdüyü
vəziyyətdən çıxması ilə əlaqədardır. Bilirsiniz ki, son illərdə Azərbaycan ağır iqtisadi böhran keçiribdir və bizim
son vaxtlar gördüyümüz tədbirlər ölkəni bu böhrandan tədricən çıxarmaq yoluna yönəlibdir. Bu gün tam
qətiyyətlə demək olar ki, 1996-cı il Azərbaycan iqtisadiyyatında artıq müsbət meyllər ili kimi
qiymətləndirilməlidir. iqtisadiyyat sahəsində görülən tədbirlər, iqtisadi islahatlar, özəlləşdirmə proqramının,
"Torpaq islahatı haqqında" qanunun həyata keçirilməsi, xarici ticarətin liberallaşdırılması, sahibkarlığa geniş yer
verilməsi, insanlara sərbəstlik verilməsi – bunların hamısı birlikdə Azərbaycan iqtisadiyyatında müsbət meyllər
meydana gətirmişdir. Bu gün böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, 1996-cı ili başa çatdırarkən
Azərbaycanda 1988-89-cu illərdən sonra ilk dəfə daxili milli məhsulun artımı 1,3 faiz olmuşdur. Amma keçən
illərdə artım yox, geriləmə olmuşdur. Bu ilin dörd ayında isə daxili milli məhsul 3 faizdən çox artmışdır. Keçən
il kənd təsərrüfatı istehsalı ilk dəfə olaraq 3 faiz artmışdır. 1989-cu ildən bəri kənd təsərrüfatı istehsalının aşağı
düşməsini dayandırmaq və indi 3 faiz artıma nail olmaq, hesab edirəm ki, diqqətəlayiq nailiyyətdir.
Sənaye istehsalı ilbəil aşağı düşmüşdür. 1996-cı ildə sənaye istehsalının aşağıdüşmə sürəti azaldılmışdır:
Əgər bu, 1995-ci ildə 21 faiz olmuşdusa, 1996-cı ildə 6 faiz olmuşdur. Amma bu ilin dörd ayında sənaye
istehsalında da 1 faiz artım əldə edilmişdir. Keçən il xarici ticarət 30 faiz artmışdır. Bir çox başqa iqtisadi
göstəricilər də gətirmək olar. Hesab edirəm ki, bu rəqəmlər öz-özlüyündə onu göstərir ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatında müsbət meyllər artıq özünü büruzə verir.
Maliyyə sistemində inflyasiyanın qarşısı alınıbdır. Keçən il inflyasiya çox aşağı səviyyəyə gətirilib
çıxarılmışdır və deyilənlərə görə, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı müşahidəçilərinin bizə verdiyi
qiymətlərə görə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ölkələri arasında inflyasiyanın ən aşağı sürəti Azərbaycandadır.
Bizdə inflyasiya yox dərəcəsindədir.
Milli valyutamızın – manatın dəyəri qalxmış, keçən il onun dollara nisbətən məzənnəsi 7 faiz artmışdır.
Bunların hamısı həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatların müsbət nəticəsidir. Ancaq bunlar başlanğıcdır.
Bu gün bir daha qeyd etmək lazımdır ki, "Torpaq islahatı haqqında" qəbul etdiyimiz qanun nə qədər
cəsarətli qanundursa, o qədər də əhəmiyyətli qanundur. Biz artıq bu qanunun nəticələrini görürük. Siz bilirsiniz
ki, aqrar sahədə heyvandarlıq sektoru artıq özəlləşdirilibdir. Bu sektorun özəlləşdirilməsi ərzaq mallarının və
xüsusən heyvandarlıq məhsullarının istehsalı sahəsində Azərbaycanda çox böyük müsbət dəyişikliklər meydana
çıxarmışdır. Torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi prosesi başlanıb və bu da artıq öz müsbət nəticələrini verir.
Güman edirəm ki, 1997-ci il iqtisadi islahatların sürətlə həyata keçirilməsi ili olacaqdır. 9 mindən artıq
müəssisə özəlləşdirilib. İndi vauçerlərin paylanması sona çatmaqdadır. Əhalinin 70 faizi özəlləşdirmədə iştirak
etmək üçün vauçerləri almışdır və yaxın vaxtlarda hamı vauçerlərlə təmin olunacaqdır. Bəli, 1997-ci il
Azərbaycanda iqtisadi islahatların sürətlə həyata keçirilməsi, özəlləşdirmə prosesinin sürətlə aparılması ili
olacaqdır. Bunların hamısı da xalqın rifahını yaxşılaşdıracaqdır.
Bilirsiniz ki, keçən il də, bu ilin əvvəllərində də əhalinin bir çox təbəqələrinin əmək haqqının artırılması
barədə mən fərmanlar vermişəm, qərarlar qəbul etmişəm. Keçən il dövlət büdcəsi yerinə yetirilibdir. Bu ilin
dörd ayında da dövlət büdcəsi yerinə yetirilib və əminəm ki, cari ilin birinci yarısının yekunlarına görə biz
dövlət büdcəsinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar müəyyən müsbət nəticələr əldə edəcəyik və bunlar da əhalinin
bir qisminin əmək haqqının artırılması və ümumiyyətlə əhalimizin rifahının yaxşılaşması üçün yeni qərarlar
qəbul edilməsinə imkan verəcəkdir, şərait yaradacaqdır.
Beləliklə, bizim müstəqillik yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməyimiz dönməzdir, yəni artıq heç
kəsin şübhəsi yoxdur ki, biz bu yolla gedirik və bu yolla da gedəcəyik. Ancaq bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
getmək təkcə respublikamızın daxilində iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bitmir. Bilirsiniz ki, biz
Azərbaycana xarici investisiya gətirilməsi sahəsində bir çox işlər görmüşük. İndi Azərbaycanda, Bakıda
dünyanın bir çox şirkətlərinin ofisləri açılıbdır, hər gün də açılır. Bir çox şirkətlər artıq burada fəaliyyətdədirlər,
bir çox şirkətlər də respublikamızda fəaliyyət göstərmək üçün bizə müraciət edirlər.
Bildiyiniz kimi, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft-qaz yataqlarının istifadə olunması üçün biz artıq
beş müqavilə imzalamışıq. Bu gün mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bu müqavilələrin hamısı və nəzərdə
tutulmuş proqramlar əməli, ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Bizim neft yataqlarımıza maraq gündən-günə artır.
Ola bilər, bu yaxın vaxtlarda biz yeni müqavilələrin də şahidi olacağıq.
Bütün bunlarla yanaşı, hesab edirəm ki, dövlət müstəqilliyi yolunda Azərbaycanın əldə etdiyi ən böyük
nailiyyət ondan ibarətdir ki, xalqımız indi rahat, sakit, sərbəst yaşayır. Biz cinayətkarlığın demək olar ki, çox
hissəsinin qarşısını almışıq. Xarici ölkələrdən respublikamıza ziyarətə gələn, Bakını gəzən adamlar
Azərbaycanda olan bu əmin-amanlığa, sakitliyə, rahatlığa çox böyük hüsn-rəğbətlə baxırlar və bəzən də təəccüb
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edirlər. Şübhəsiz ki, biz bunlarla öyünməməliyik və mən bunları yetərli hesab etmirəm. Bizim qarşımızda hələ
çox vəzifələr, işlər vardır. Ancaq əldə olunan bu nailiyyətlər bizim gələcək işlərimizin daha da sürətlə həyata
keçirilməsi üçün çox yaxşı əsasdır. Artıq bizim insanlarda inam yaranıbdır. İnam yaranıb ki, Azərbaycan bir
müstəqil dövlət kimi yaşayır və yaşaya bilər. İnam yaranıb ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı tətbiq olunub və
genişlənəcək, inkişaf edəcəkdir. İnam yaranıb ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatı ilə günügündən daha sıx bağlanır. İnam yaranıb ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra, gələcəkdə rahat və firavan
yaşayacaqdır.
Hörmətli dostlar!
Mən bu böyük bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Siz də, biz də bu gün bütün bayram
təbriklərimizi birinci növbədə, Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş insanların ailələrinə
göndəririk. Bu gün – bu bayram günü mən bir daha bəyan edirəm ki, Vətən, torpaq uğrunda canlarını qurban
vermiş, şəhid olmuş insanların xatirəsi bizim qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Biz bayram edərkən, onların
ailələrinin qəmini, kədərini də hiss edirik, bilirik.
Qaçqın vəziyyətində yaşayan soydaşlarımızı xüsusi təbrik edirəm. Mən onlara müraciət edərək, onların
dözümlülüyünə. vətənpərvərliyinə, vətəninə, millətinə, ölkəsinə sadiq qaldıqlarına görə onlara təşəkkür edirəm,
onları bayram münasibətilə təbrik edirəm.
Azərbaycanın Milli Ordusunda xidmət edən əsgərlərimizi. zabitlərimizi, sərhəddə, cəbhə bölgələrində
duran igid Azərbaycan döyüşçülərini ürəkdən təbrik edirəm, onlara cansağlığı və şərəfli işlərində uğurlar
arzulayıram.
Ölkəmizdən xaricdə yaşayan bütün azərbaycanlıları bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Onların
hamısına cansağlığı, xoşbəxt həyat arzulayıram.
Dünyanın bir çox ölkələri ilə bizim diplomatik əlaqələrimiz və beynəlxalq təşkilatlarla olan əlaqələrimiz
Azərbaycanda xarici ölkələrin səfirliklərinin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin olmasını təmin
edibdir. Biz bundan çox məmnunuq. Bu bayram günü mən xarici ölkələri və beynəlxalq təşkilatları
Azərbaycanda təmsil edən bütün səfirliklərə. nümayəndəliklərə, təşkilatlara bizimlə sıx əməkdaşlığa görə
təşəkkürümü bildirirəm. Bu bayram günü onlara və onların simasında təmsil etdikləri ölkələrə, xalqlara
Azərbaycan xalqının, dövlətimizin hörmət və ehtiramını bildirirəm.
Bu bayram günü hər bir Azərbaycan vətəndaşı bir daha düşünməlidir ki, bizim üçün həyat, yaşayış nə
qədər çətin olsa da azad, milli azadlıq şəraitində yaşamaq, müstəqil olmaq, müstəqil, azad dövlətdə yaşamaq hər
şeydən əzizdir, üstündür. Biz bu müstəqilliyi möhkəmləndirmək və daha da yüksəklərə qaldırmaq, bu milli
azadlığımızı əlimizdə daim saxlamaq naminə hər bir çətinliklərə dözmüşük, bundan sonra da dözəcəyik.
Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Bu, bizim xalqımızın milli xüsusiyyətidir. Etimad göstərib məni Azərbaycan
dövlətinin prezidenti seçmiş Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına hörmət və ehtiramımı bildirirəm,
dözümlülüyünə görə onlara təşəkkür edirəm və xalqımızı, millətimizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi yolu uğurludur, çiçəklidir, gözəldir. Bu gözəl gələcək naminə sizin hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik
arzu edirəm.
Bayramınız mübarək olsun!
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RUSİYANIN "NTV" TELEKANALI PROQRAMLARININ AZƏRBAYCANDA
YAYIMLANMASININ RƏSMİ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
"MİR " dövlətlərarası teleradio şirkəti
Azərbaycan nümayəndəliyinin binası
29 may 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün çox böyük əhəmiyyətə malik bir hadisə baş verir – təkcə Rusiyada deyil, onun hüdudlarından
kənarda da məşhur olan NTV telekanalının Azərbaycanda translyasiyasına başlanır. Bu hadisə münasibətilə bütün
mərasim iştirakçılarını və xüsusən NTV kanalının rəhbərlərini, bütün jurnalistləri, bütün televiziya işçilərini təbrik
edir və ümidvaram ki, bu, həmin telekanalın köməyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının mühüm informasiya ilə
zənginləşməsi üçün daha böyük imkan açacaqdır.
Qəbul etdiyimiz qərarın və indi baş verən hadisənin, Rusiyanın NTV telekanalının öz verilişlərini
Azərbaycanda yayımlamağa başlamasının nəinki bu televiziya şirkətinin və ya hər hansı digər strukturların
kommersiya maraqları baxımından, həm də Azərbaycanın maraqları baxımından olduqca böyük əhəmiyyəti var.
Bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi nöqteyi-nəzərindən
olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir.
Hər hansı ölkənin və bütün dünyanın müasir ictimai-siyasi həyatında informasiya, xüsusən televiziya
informasiyası çox mühüm rol oynayır. İndi televiziya kimi digər elə bir informasiya vasitəsi yoxdur ki, insanlara
müəyyən təsir göstərsin. Buna görə də televiziyanın imkanlarından fəal istifadə olunması hər bir dövlət üçün,
habelə ölkələr arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Biz Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələri daha da möhkəmlətmək,
inkişaf etdirmək, genişləndirmək zəruriliyi prinsipini əsas tuturuq. Bu baxımdan dövlət xətti ilə, müxtəlif
idarələrimizin xətti ilə çox iş görülmüşdür. Bununla yanaşı, biz belə bir fikirdəyik ki, qarşıya qoyduğumuz
məqsədə çatmaq üçün hələ çox şey etmək lazımdır. Odur ki, Azərbaycanda Rusiya haqqında və təbii olaraq
Rusiyada Azərbaycan haqqında tam, səhih, obyektiv informasiya alınmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Biz
NTV televiziya kanalının Azərbaycanda translyasiyasına razılıq verərkən hər şeydən əvvəl məhz bunu əsas
tutmuşuq. Ümidvaram ki, NTV Azərbaycanda öz translyasiyaları ilə bu məqsədlərin həyata keçirilməsinə yardımçı
olacaq, biz isə öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik ki, NTV ölkəmiz haqqında lazımi informasiyanı ala bilsin və
beləliklə də biz Azərbaycan haqqında informasiyanın Rusiyada yayılması üçün NTV-nin imkanlarından istifadə
edə bilək.
Doğrudur, indiki halda Azərbaycanda NTV ən çox və əsasən informasiyanı bir istiqamətdə, yəni öz
ölkəsində, dünyada, Azərbaycanda gedən proseslər barədə Rusiyanın informasiyasını verəcəkdir. Bizim isə bu
kanal vasitəsi ilə Azərbaycandan Rusiyaya o qədər informasiya və ya heç olmasa müəyyən qədər informasiya
verməyə eyni dərəcədə imkanımız olmayacaqdır. Buna görə də inanıram ki, NTV buradan informasiya verəcək,
eyni zamanda burada yaradılacaq NTV müxbir məntəqəsi fəal əməkdaşlıq edəcəkdir ki, NTV öz imkanları
daxilində Azərbaycan haqqında informasiya versin. Hesab edirəm ki, NTV bu imkanları axtarıb tapacaqdır.
Beləliklə, bütün bunlar, bir daha deyirəm, ən əvvəl dövlətlərimizin maraqları ilə bağlı işə, ölkələrimiz,
xalqlarımız arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi işinə xidmət edəcəkdir. Buna böyük ehtiyac var. Rusiya haqqında
səhih, ədalətli informasiyaya ehtiyac duyan adamlar Azərbaycanda çoxdur. ORT və Rusiya televiziyasının
kanalları Azərbaycanda heç bir məhdudiyyət olmadan bütün respublikaya yayımlanır. Deməliyəm ki, onların
verilişləri ölkəmizdə populyardır və böyük fayda gətirir. Hesab edirəm ki, NTV bu sırada öz layiqli yerini
tutacaqdır.
Bununla yanaşı, bugünkü hadisə Azərbaycanda baş verən prosesləri, hadisələri, Azərbaycanın vəziyyətini
əks etdirir. Yəni müstəqil, suveren dövlət kimi Azərbaycan informasiya azadlığı, mətbuat azadlığı üçün bütün
şəraiti yaradır. Bu sahədə azadlıq elə bir səviyyəyə çatmışdır ki, biz heç kəsdən qətiyyən qorxub-çəkinmədən
NTV-nin – müstəqil televiziya kanalının ölkəmizə birbaşa translyasiyasını özümüzə rəva görürük. Bu, məhz onu
sübut edir ki, Azərbaycanda demokratiya, azadlıq, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, informasiya azadlığı olduqca
inkişaf etmişdir. Bu onu göstərir ki, suveren, müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz milli mənafelərini qoruyub
saxlamaqla və müdafiə etməklə yanaşı bütün dünya ölkələrinə, o cümlədən və ən əvvəl Rusiya kimi dost ölkəyə
öz informasiyalarını ölkəmizdə azad surətdə yaymağa imkan verir.
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Vətəndaşlarımız, adamlarımız bəlkə də ona öyrəşmişlər ki, sovet dövründə Moskva televiziyasının
verilişləri, habelə o vaxtlarda "Vremya" adlanan proqram translyasiya olunurdu, ona görə də bunu adi bir hal kimi
qəbul edirlər. Yaxud götürək sonralar meydana gələn Rusiya televiziyasının translyasiyasını, onu da adi hal
sayırlar. Amma bu, adi hal deyildir. Hər bir ölkənin sərhədlərinin, suverenliyinin, müstəqilliyinin mövcud olduğu
bir zamanda bir ölkənin televiziya verilişlərini digər ölkənin ərazisinə yayımlamaq imkanı, şübhəsiz, böyük
hadisədir. Bir tərəfdən, Rusiya televiziyası verilişlərinin ölkəmizə translyasiyası Rusiya Federasiyasına
Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan dövlətinin çox böyük hörmət bəslədiyini göstərir, digər tərəfdən isə,
Azərbaycan cəmiyyətinin açıq olduğundan, Azərbaycanda demokratiyanın, azadlığın bütün prinsiplərinin möhkəm
bərqərar olduğundan xəbər verir və biz əsla heç nədən narahatlıq keçirməyərək, belə müstəqil televiziya
kanalının translyasiyasına da yol veririk. Məlum olduğu kimi, bu kanal hətta Rusiyada bəzilərində mənfi
münasibət doğurur, buna baxmayaraq, bəri başdan deməliyəm ki, o, əlbəttə, böyük şöhrətə malikdir.
Ona görə də mən buraya məhz bu mülahizələrlə gələrək, bugünkü hadisəni siyasi nöqteyi-nəzərdən,
dövlət nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirirəm. İnanmaq istəyirəm ki, qəbul etdiyimiz qərar, birgə atdığımız addım
Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə və inkişafına xidmət edəcək,
Azərbaycanda informasiya xidmətinin gələcək inkişafına təkan verəcək, təcrübə mübadiləsinə, NTV-nin müsbət
təcrübəsinin Azərbaycanda bizim televiziya işçiləri və jurnalistləri arasında yayılmasına təkan verəcək,
Azərbaycanın hər bir sakininə fayda gətirəcəkdir. Mən buna əminəm.
Sizi bir daha təbrik edirəm, NTV-yə Azərbaycanda və digər ölkələrdə uğurlar arzulayıram.
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UŞAQLARI BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLƏN BAYRAM ŞƏNLİYİNDƏ ÇIXIŞI
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı
1 iyun 1997-ci il
Əziz uşaqlar, balalar!
Mən sizi, Azərbaycan uşaqlarının hamısını bu gün, Uşaqları beynəlxalq Müdafiə günü münasibətilə təbrik
edirəm. Azərbaycan uşaqlarına, gənclərinə xoşbəxt həyat, səadət və uğurlu gələcək arzulayıram.
Azərbaycanın, Bakının uşaqları bu gün Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günü bayramında öz istedadlarını
nümayiş etdirirlər. Onlardan biri də bu gün burada Opera və Balet Teatrının səhnəsində uşaqların, balacaların
musiqi, vokal çıxışlarıdır.
Keçirilən müsabiqələr Azərbaycanda uşaqların içərisindən, lap kiçik yaşlıların arasından istedadları seçir,
cəmiyyətimizə tanıtdırır və gələcəkdə istedadlarını inkişaf etdirmək üçün onlara şərait yaradır. Ona görə də mən
Bakı musiqi məktəblərinin, musiqi ictimaiyyətimizin, Bəstəkarlar İttifaqının və uşaqlara hamilik edən başqa
təşkilatların keçirdikləri müsabiqələri, gördükləri işləri, onların təşəbbüslərini bəyənirəm, ürəkdən alqışlayıram.
Hesab edirəm ki, bu təşəbbüs Azərbaycanın hər yerinə yayılmalıdır və bundan respublikamızda incəsənət
sahəsində gənc istedadları aşkara çıxarıb onların inkişafına kömək etmək üçün istifadə olunmalıdır.
Bu gün biz uşaqların – həm musiqi ifa edən, həm də mahnı oxuyan balacaların gözəl çıxışlarını dinlədik.
Bunlar bizi sevindirir. Ancaq belələri Azərbaycanda, ölkəmizin hər yerində çoxdur. Bu da bizim xalqımızın,
millətimizin, Azərbaycan xalqının nə qədər böyük, gözəl istedada malik olduğunu göstərir.
Məhz belə gənc istedadlardan böyük musiqiçilər, böyük bəstəkarlar, müğənnilər, səhnə ustaları yetişirlər.
Biz keçmişimizə nəzər salsaq, görərik ki, xalqımızın tarixi belə gözəl şəxsiyyətlərlə və gözəl incəsənət ustaları,
mədəniyyət xadimləri ilə çox zəngindir. Şübhə etmirəm ki, bu gün bu səhnədə öz istedadlarını ilk dəfə göstərən
uşaqlardan da çoxlarının parlaq gələcəyi olacaqdır. Onlar gələcəkdə Azərbaycan incəsənətini, mədəniyyətini
irəliyə aparanlar olacaqlar.
Bu gün uşaqların Beynəlxalq Müdafiə günüdür. Bu gün bizim üçün çox əziz, mötəbər gündür. Çünki bu
gün uşaqların müdafiə olunması və uşaqlara qayğı göstərilməsi bütün dünyada nümayiş etdirilir. Hər bir ölkə,
xalq buna münasibətini göstərir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında uşaqlara olan qayğı, diqqət günügündən artır və bundan sonra da artacaqdır.
Biz xalqımızın, ölkəmizin həyatında olan bu çətinlikləri aradan qaldıraraq və iqtisadiyyatımızı inkişaf
etdirərək, xalqımızın rifah halını yaxşılaşdıraraq, cəmiyyətimizdə insanların rahat yaşaması üçün şərait
yaradaraq, ictimai-siyasi sabitlik yaradaraq həm bütün cəmiyyətimiz haqqında düşünürük, fikirləşirik, ona öz
qayğımızı göstəririk, həm də birinci növbədə uşaqlar haqqında düşünürük.
Uşaqlar hər bir insana ən böyük xoşbəxtlik gətirir. Hər bir insan istəyir ki, onun uşağı olsun. Hər bir insan
uşağını sevir, ona tərbiyə verir, uşağını böyüdür, oxudur, gələcəyə hazırlayır. Belə insanlar, ailələr xoşbəxt
insanlardır, ailələrdir.
Azərbaycanda ailələr həmişə çoxuşaqlı olublar, bu bizim xalqımızın milli xüsusiyyətidir. Atalar, analar –
valideynlər uşaqlarına həmişə qayğı göstəriblər və bundan sonra da belə olmalıdır. Bundan sonra ailələrimiz
nəinki çoxuşaqlı olmalıdır, eyni zamanda valideynlər gərək uşaqlarına daha çox qayğı, diqqət göstərsinlər,
onların tərbiyəsinə, təhsilinə xüsusi fikir versinlər, bunları özlərinin əsas vəzifəsi hesab etsinlər. Biz isə –
hökumət, cəmiyyət, yaşlı nəsil uşaqlara daim qayğı göstəririk və göstərəcəyik. Bu, bizim ən müqəddəs, ən
şərəfli vəzifəmizdir.
Uşaqlar, gənclər xalqımızın, müstəqil Azərbaycan Respublikasının parlaq gələcəyidir. indi Azərbaycanda
yaşayan uşaqlar ölkəmizi XXI əsrdə irəliyə aparacaqlar, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyacaqlar, inkişaf
etdirəcəklər. Bugünkü gənc nəsil bir neçə vaxtdan sonra respublikamızın bir çox sahələrində xalqımızın,
ölkəmizin böyük-böyük vəzifələrini öz üzərinə götürəcək və müstəqil respublikamızı, dövlətimizi yaşadacaq,
gələcəyə aparacaqdır. Ona görə də uşaqlara qayğı, diqqət hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur.
Mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarını bu müqəddəs borclarını şərəflə yerinə yetirməyə dəvət edirəm.
İnsanları bu şərəfli işə dəvət edərək, eyni zamanda bəyan edirəm ki, mənim üçün bir ata kimi, bir baba kimi, –
bilirsiniz, mənim nəvələrim var, – uşaqlar çox əzizdir. Mən həyatımın, bu günümün, gələcəyimin də
xoşbəxtliyini, səadətini məhz uşaqlara qayğıda, diqqətdə görürəm.
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Əziz balalar, övladlar, uşaqlar!
Mən sizin hamınızı sevirəm, hər birinizi bağrıma basıram. Hamınızı öpürəm. Sizə xoşbəxt gələcək arzu
edirəm.
Sağ olun.
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"XƏZƏRNEFTQAZ-97" DÖRDÜNCÜ BEYNƏLXALQ SƏRGİSİNİN VƏ
KONFRANSININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN NİTQİ
Bakı İdman-Konsert Kompleksi
3 iyun 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən "Xəzərneftqaz-97" dördüncü beynəlxalq sərgisinin və konfransının açılışı münasibətilə sizi təbrik
edirəm. Sərgiyə və konfransa işlərində uğurlar arzulayıram.
"Xəzərneftqaz-97" dördüncü beynəlxalq sərgisinin Azərbaycanda işə başlaması neft və qaz sənayesi
sahəsində respublikamızda sərgilər keçirilməsinin ənənəvi xarakter daşıdığını bir daha nümayiş etdirir.
Dördüncü dəfədir ki, biz burada, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda "Xəzərneftqaz-97" sərgisinə toplaşmışıq.
Bu dəfə keçirilən sərgi ötən illərdə keçirilən sərgilərdən öz miqyasına və iştirakçılarının sayına görə daha da
genişdir, əhatəlidir.
1994-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda ilk dəfə "Xəzərneftqaz-97" sərgisi keçirilməyə başlayıbdır.
Bundan sonra həmin sərgi hər il ilin bu mövsümündə, ayında keçirilir və o, artıq ənənəvi bir xarakter alıbdır.
Çox sevindirici haldır ki, bu sərgiyə, toplantıya maraq ilbəil artır. Əgər 1994-cü ildə Bakıda keçirilən ilk
"Xəzərneftqaz-97" sərgisində 11 ölkəni təmsil edən 117 şirkət iştirak edirdisə, artıq dördüncü beynəlxalq
sərgidə 25 ölkəni təmsil edən 250 şirkət iştirak edir.
Şübhəsiz ki, təbiidir ki, "Xəzərneftqaz-97" sərgisi təntənəli bir mərasim deyil. Bu, işgüzar bir tədbirdir,
görüşdür. Əgər Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilən bu sərgiyə dünya ölkələri və şirkətləri, xüsusən neft və
qaz sənayesi ilə məşğul olan şirkətlər tərəfindən maraq bu qısa müddətdə bu qədər sürətlə artıbsa, demək, bunun
çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Biz, Azərbaycan hökuməti ev sahibi kimi dördüncü dəfə "Xəzərneftqaz-97" beynəlxalq sərgisinin
Azərbaycanda, Bakıda keçirilməsindən çox məmnunuq və bunu ölkəmizin neft-qaz sənayesinə və Azərbaycan
neft sənayesinin tarixinə, ənənələrinə göstərilən böyük diqqət və marağın təzahürü hesab edirik. Bu, eyni
zamanda onu göstərir ki, qədim neft diyarı kimi Azərbaycanın neft və qaz sənayesi sahəsi bu gün də özünün
dünya miqyasındakı böyük rolunu saxlayıbdır və Azərbaycan neft və qaz sənayesinin həm tarixinə, ənənələrinə,
həm də bugünkü imkanlarına dünyada böyük maraq vardır.
Məlumdur ki, dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft hasilatı, ilk neft fontanı 1848-ci ildə məhz Bakıda
baş vermişdir. Məlumdur ki, suda, dənizdə, dənizin dərinliyindən neft hasilatı da dünyada ilk dəfə 1949-cu ildə
Azərbaycanda, Xəzərin Azərbaycan sektorunda baş vermişdir. Bunlar dünyanın neft və qaz sənayesi tarixində
çox parlaq səhifələrdir. Biz bunlarla fəxr edirik və eyni zamanda həddindən artıq məmnunuq ki, bizim bu tarixi
nailiyyətlərimiz bu gün, XX əsrin sonunda da dünyanın neft-qaz sənayesi sahəsində Azərbaycanı mötəbər
mərkəzlərdən biri kimi tanıdıbdır.
Bu təbiidir və biz hesab edirik ki, Azərbaycan neft-qaz sənayesi keçmişdə olduğu kimi, indi də dünyada
özünəməxsus yer tutubdur. Son zamanlar dünyada keçirilən beynəlxalq neft-qaz sərgiləri, konfransları içərisində
– Hyuston, Abergin, Stavanker şəhərləri ilə bərabər. Artıq dördüncü ildir ki, Bakıda. Azərbaycanda beynəlxalq
neft-qaz sərgisi və konfransı keçirilir.
"Xəzərneftqaz" sərgisinin Azərbaycanda dördüncü dəfə keçirilməsi bu tədbirin artıq ənənəvi xarakter
daşıdığını sübut edir. Mən tam əminəm ki, bu ənənə davam edəcəkdir və gələcək illərdə də bu sərginin,
konfransın miqyası genişlənəcəkdir, gələcək sərgilər də dünyada neft-qaz sənayesinin sürətlə inkişaf etməsinə
xidmət edəcəkdir.
Hörmətli qonaqlar, sərginin və konfransın iştirakçıları, bu sərgidə iştirakınıza, Azərbaycana gəldiyinizə
və burada birgə işə başladığınıza görə mən sizi təbrik edirəm. Mən həm bu sərginin, konfransın keçiriləcəyi
günlər zamanı, həm də gələcəkdə sizə öz işlərinizdə böyük uğurlar arzulayıram. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, "Xəzərneftqaz-97" sərgisi dünyada neft və qaz sənayesinin inkişafı üçün yeni yollar açacaqdır,
buraya toplaşmış, burada iştirak edən 250 şirkət arasında bu günlər yaxşı işgüzar əlaqələr yaranacaqdır və yeni
müqavilələrin, layihələrin əsası qoyulacaqdır. Beləliklə də, şirkətlər, neft və qaz sənayesi ilə məşğul olan ölkələr
arasında işgüzar əlaqələr yaranıb inkişaf edəcəkdir.
"Xəzərneftqaz" sərgisi və konfransı Xəzər dənizi hövzəsində olan ölkələrin və burada fəaliyyət göstərən
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neft və qaz şirkətlərinin işini bir araya gətirmək üçün də çox önəmli bir vasitədir. Xəzər dənizi hövzəsindəki
neft-qaz yataqları son illər dünyanın bir çox ölkələri və bir çox neft-qaz şirkətləri tərəfindən böyük maraq hissi
doğurur. Bunlar tamamilə əsaslıdır, çünki artıq yaxşı məlumdur ki, Xəzər dənizi hövzəsində zəngin neft-qaz
yataqları vardır və gələcəkdə, xüsusən XXI əsrdə bu yataqlardan istifadə olunması, neftin, qazın hasil edilməsi
və dünya cəmiyyətinə təqdim edilməsi əsas vəzifələrdən biridir.
Azərbaycanın, ölkəmizin neftçilərinin, alimlərinin bu sahədə böyük nailiyyətləri, ənənələri vardır.
Məlumdur ki, hələ bu əsrin 40-50-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanın neftçiləri, geoloqları, alimləri Xəzər
dənizində neft-qaz yataqlarını kəşf etmək üçün çox işlər görüblər və böyük nailiyyətlər əldə ediblər.
Mən bu gün iftixar hissi ilə demək istəyirəm ki, Xəzər dənizindəki mövcud, indi məlum olan neft-qaz
yataqlarının tam əksəriyyəti Azərbaycan neftçiləri, geoloqları, alimləri tərəfindən kəşf olunubdur. Azərbaycan
neftçiləri tərəfindən son on illərdə Xəzər dənizində bir çox seysmik, geofiziki və başqa axtarışlar, işlər
aparılıbdır. Bunların nəticəsində də artıq Xəzər dənizinin, demək olar ki, bütün sahəsində neft və qaz
yataqlarının konturları və bir çoxunun dəqiq yerləri məlum olubdur. Məhz bunların nəticəsində Xəzər dənizinin
demək olar ki, çox hissəsində, o cümlədən Azərbaycan sektorunda da, Türkmənistan sektorunda da, Qazaxıstan
sektorunda da, Rusiya sektorunda da, İran sektorunda da bir çox perspektivli, çox böyük ehtiyatlara malik olan
neft və qaz yataqları, strukturları müəyyən olunubdur, aşkar edilibdir.
Məhz bunlara görə də Xəzər dənizi hövzəsi indi dünyanın zəngin neft və qaz yataqları olan bir bölgə kimi
tanınıbdır. Məhz buna görə də Xəzər dənizinə neft və qaz istehsal edən şirkətlərin, ölkələrin marağı artıbdır.
Mən bu gün tam qətiyyətlə demək istəyirəm ki, XXI əsrdə Xəzər dənizi neft-qaz sahəsində dünyanın ən zəngin
mərkəzlərindən biri olacaqdır.
Biz Azərbaycanda bu neft-qaz yataqlarının bir qismindən keçmişdə istifadə etmişdik, bir çox perspektivli
strukturlardan isə istifadə etmək üçün dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək işə başlamışıq.
Artıq sizə məlumdur ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan "Azəri",
"Çıraq" yataqlarından və "Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən müştərək istifadə edilməsi və neft
hasilatının təmin olunması üçün ilk müqavilə imzalanmışdır. Bu müqavilənin iştirakçıları beynəlxalq
konsorsium təşkil etmişlər və həmin konsorsium Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 30 il müddəti olan bir
müqavilə imzalanmışdır. "Əsrin müqaviləsi" adlandırılmış bu müqavilə ilə Xəzər dənizində suyun dərin
hissələrində olan neft-qaz yataqlarından əməli surətdə istifadə edilməsi işinə geniş miqyasda başlanmışdır.
Bu müqavilənin imzalanması dünyada böyük maraq doğurmuş, bir çox müsbət və bəzən də qısqanc,
yaxud da mənfi əhval-ruhiyyə ilə əlaqədar olan fikirlər meydana çıxarmışdır. Ancaq mən bu gün, bu
müqavilənin imzalanmasından artıq iki ildən çox vaxt keçdiyi bir zaman məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək
istəyirəm ki, konsorsium əməli surətdə fəaliyyət göstərir, konsorsiumun nəzərdə tutduğu proqram ardıcıl şəkildə
həyata keçirilir və bu müqavilənin həqiqətən, nəzəri, layihə nöqteyi-nəzərindən yox, məhz əməli nöqteyinəzərdən əhəmiyyətli olduğu artıq heç kəsdə şübhə doğurmur.
Birinci müqavilə imzalanandan sonra Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft-qaz yataqlarına maraq
artmış və aparılan işlər nəticəsində ondan sonra bir neçə müqavilə də imzalanmışdır. Bu gün mən sizə bildirmək
istəyirəm ki, artıq beynəlxalq konsorsium təşkil edən dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri ilə bu ilin yanvar
ayında beşinci müqavilə imzalanmışdır və bu müqavilələrin hər birinin özünəməxsus əhəmiyyəti, çəkisi və hər
birinin böyük gələcəyi vardır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin dünyanın böyük neft şirkətləri
ilə imzaladığı bu müqavilələr 11 ölkəni təmsil edən 16 şirkətlə imzalanıbdır. Beləliklə, bizim əməkdaşlığımızın
dairəsi görürsünüz, nə qədər genişlənibdir.
Güman edirəm ki, bu qısa müddətdə, yəni 1994-cü ilin sentyabr ayından indiyə qədər görülən işlər və
əldə edilən nailiyyətlər Xəzər dənizində olan neft-qaz yataqlarının işlənməsinin həqiqətən nə qədər əhəmiyyətli
olduğunu sübut edir və bu işlərin nə qədər böyük gələcəyə malik olduğunu nümayiş etdirir.
Bizim gördüyümüz işlərin təsiri altında və şübhəsiz ki, bu təcrübədən istifadə edərək Xəzər dənizinin
digər sektorlarında və Xəzəryanı ölkələrlə dünyanın neft şirkətləri arasında müştərək iş görmək üçün hazırlıq
işləri aparılır. Bildiyimizə görə bəzi müqavilələr hazırlanıb, yaxud da imzalanıbdır. Azərbaycan, şəxsən biz
bunu çox məmnuniyyətlə qəbul edirik və hesab edirik ki, Xəzəryanı ölkələrin hər biri Xəzərin onlara məxsus
olan sektorlarında iş görməyə hüquqludur və bu işləri görməlidir. Əgər onlar bu gün bu işləri hələ sürətlə
görmürlərsə, mən tam əminəm ki, gələcək illərdə bu işlərə qoşulacaqlar.
Beləliklə, Xəzər dənizi hövzəsi dünyanın bir çox ölkələrinin və şirkətlərinin əməkdaşlıq etmək meydanına
çevrilir. Bu da ümumiyyətlə, dünyada gedən inteqrasiya proseslərinə kömək edir, ölkələrin, xalqların sülh və
əmin-amanlıq şəraitində bir-biri ilə əməkdaşlıq etməsi üçün çox gözəl nümunədir.
Xəzər dənizində neft-qaz hasilatı ilə əlaqədar görülən işlərdə şübhəsiz ki, Xəzər dənizinin ekologiyası hər
şeydən üstün tutulmalıdır. Xəzər dənizinin təbii sərvətlərinin qorunması, saxlanması, Xəzərin təmizliyinin
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qorunması və dənizdə olan bioloji ehtiyatların qorunub saxlanması və hətta onların inkişaf etdirilməsi üçün
lazımi tədbirlərin görülməsi də Xəzəryanı ölkələrin və bu işə cəlb olunan bütün şirkətlərin ən ümdə borcu,
vəzifəsi olmalıdır.
Mən çıxışımın çox hissəsini Xəzər dənizi hövzəsinə həsr edirəm. Ancaq bugünkü "Xəzərneftqaz" sərgisi
və burada keçiriləcək konfrans təkcə dənizdə yox, eyni zamanda neft sənayesində olan nailiyyətləri nümayiş
etdirmək, üçün yeni əlaqələr yaratmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycanın ərazisində, quruda olan neft və qaz
yataqlarının da hələ böyük imkanları vardır. Biz bir çox şirkətlərlə bu sahədə əməkdaşlıq edirik və bundan sonra
da əməkdaşlıq edəcəyik. Hesab edirəm ki, bu sahə də bizim diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. Mən dünyanın neft
şirkətlərinin diqqətini Azərbaycanın bu imkanlarına da cəlb etmək istəyirəm.
Şübhə etmirəm ki, bu sərgidə nümayiş etdirilən eksponatlar 250 şirkətin müasir texnologiyaya malik olan
nümunələrini sərgi iştirakçılarına göstərəcək, burada çox geniş fikir mübadiləsi aparılacaq, yeni əlaqələr
qurulacaqdır. Dördüncü beynəlxalq "Xəzərneftqaz" sərgisi və konfransı neft-qaz sahəsində dünyada gedən
proseslərə öz xidmətini göstərəcəkdir.
Sərgini və konfransı böyük həvəslə və maraqla təşkil edən Birləşmiş Krallığın "Spirhed Eksibişna LTD"
Şirkətinin və Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatasının xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm və onlara bu sahədə
gələcək işlərində də uğurlar arzulayıram.
Sərgi iştirakçılarını bir daha salamlayıram. Sərgiyə gəlmiş hökumət nümayəndələrinə xüsusi hörmət və
ehtiramımı bildirirəm. Sizin hamınıza sərgi zamanı yeni əlaqələr qurmaq işində uğurlar arzulayıram.
Sərgi iştirakçılarına bütün gələcək işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram və bu sərgidə iştirak edən
şirkətlərin təmsil olunduğu ölkələrin xalqlarına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
Bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm və cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm.
YEKUN SÖZÜ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün dördüncü beynəlxalq "Xəzərneftqaz" sərgisinin və konfransının açılışı çox məzmunlu, əhatəli,
yüksək səviyyədə keçdi. Sərginin açılışında bir çox ölkələrin hökumət nümayəndələrinin çıxışları və bu
çıxışlarda onların irəli sürdükləri fikirlər, təkliflər, eyni zamanda Azərbaycanın paytaxtı Bakıda dördüncü dəfə
keçirilən sərgiyə verilən yüksək qiymət bu sərginin həqiqətən beynəlxalq xarakter daşıdığını, bu gün üçün də,
gələcək üçün də çox əhəmiyyətli olduğunu əyani sübut edir.
Sərgidə çıxış edən natiqlərin respublikamız, ölkəmiz haqqında və Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin
neft sənayesinin inkişafında və xüsusən Xəzər dənizi hövzəsində olan neft-qaz yataqlarının müştərək işlənməsi
sahəsində gördüyü işlərə verdikləri yüksək qiyməti mən xüsusi qeyd edirəm və buna görə təşəkkürümü
bildirirəm.
Bir daha əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, "Xəzərneftqaz" sərgisi gələn illərdə də davam edəcək,
ilbəil yüksəkliklərə qalxacaq və dünya dövlətlərinin, şirkətlərinin neft və qaz sənayesi sahəsindəki
əməkdaşlığında özünə layiqli yer tutacaq, öz xidmətlərini göstərəcəkdir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri cənab Kozlariç Amerika hökuməti adından burada çıxış edərkən
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun bu sərginin açılışı münasibətilə mənə göndərdiyi
məktubu təqdim etdi. Prezident Bill Klintonun məktubu tək mənim üçün yox, eyni zamanda sərginin bütün
iştirakçıları üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə mən cənab Kozlariçdən rica edirəm ki, prezident Bill
Klintonun məktubunu sərginin iştirakçılarına çatdırsın.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİYEV
CƏNABLARINA
Əziz cənab prezident!
Bakıda dördüncü beynəlxalq neft və qaz sərgisinin açılışı münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Mən Amerika
Birləşmiş Ştatları Ticarət Nazirliyinin müşaviri və yeni müstəqillik qazanmış dövlətlərlə enerji-ticarət sahəsində
əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi üzrə məsul şəxs – Yan Kalitskidən xahiş etmişəm ki, o, bu mühüm tədbirdə
Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil etsin, mənim ən xoş arzularımı şəxsən Sizə çatdırsın və sərgi iştirakçılarına
yeni-yeni uğurlar diləsin.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında sürətlə genişlənən kommersiya əlaqələri ölkələrimiz
arasında inkişaf edən güclü əməkdaşlığın vacib sütunudur. Amerikanın enerji şirkətləri Azərbaycana gələn
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şirkətlər arasında pionerdirlər və sizin ölkənizin böyük potensialını çox tez aşkar etmişlər. Biz möhkəm və
uzunmüddətli tərəfdaşlığın əsasını qoymuşuq. Bu tərəfdaşlıq neft və qaz sənayesinin inkişafına nəzərəçarpacaq
töhfələr vermək potensialına malikdir.
Bir qədər sonra, bu yay Sizin Vaşinqtona səfəriniz zamanı kommersiya sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını
müzakirə edəcəyimizə ümid bəsləyirəm.
Səmimiyyətlə,
Uilyam KLİNTON,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti
Ağ ev, Vaşinqton
30 may 1997-ci il
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GÖRKƏMLİ MÜĞƏNNİ VƏ MUSİQİÇİ İOSİF KOBZONUN BAKIDA"VİDA
QASTROLU"ZAMANI ONUNLA SÖHBƏTDƏN
Respublika sarayı
5 iyun 1997-ci il
Hörmətli İosif Davıdoviç!
Mən sizi Azərbaycan torpağında, respublikamızın paytaxtı Bakıda, bu möhtəşəm sarayda ürəkdən
salamlayır və deyirəm ki, sizin gəlməyinizdən olduqca şadam və dinləyiciləri necə məmnun etdiyinizi özünüz
görürsünüz. Bundan əlavə, özünüz şahidsiniz ki, salonda bizim televiziyanın kameraları qoyulmuşdur, bu konserti
bütünlüklə lentə çəkirlər və sonra Azərbaycanın bütün sakinlərinə göstərəcəklər. Bu, böyük hadisədir. Salonda
bütün yaşlardan olan adamlar var və sizin ifa etdiyiniz mahnıları yaxşı qarşılayırlar.
Məndən soruşdunuz ki, sizin üçün nə oxuyum? Mənim istədiklərimin hamısını oxudunuz. Əlbəttə, o
vaxtların, 60-70-ci illərin mahnıları gözəl idi. O illərdə biz cavan idik, lakin bu mahnılar da ölməzdir. Məsələn,
"Qara gözlər" mahnısı. Bu mahnı xaricdən gəlib, o vaxt da çox məşhur idi, indi də məşhurdur. O, yaşadı, yaşayır
və bundan sonra da yaşayacaqdır. Sizin oxuduğunuz digər mahnılar da beləcə yaşayacaqdır. Məsələn, salondan
sizə dedilər ki, "Durnalar" mahnısını oxuyasınız. Nə qədər gözəl mahnıdır! Bu mahnının necə yaranması mənim
xatirimdədir. Mərhum Frenkel onu Rəsul Həmzətovun sözlərinə bəstələmişdi. Həqiqətən ölməz mahnıdır, 60-cı
illərdə "Bizim həyətdə" mahnısı da çox məşhur idi. Mən bu mahnını ilk dəfə Maya Kristalinskayanın ifasında
eşitmişəm. Onun bu mahnını necə gözəl oxuması xatirimdə qalıbdır. Sonralar bu mahnını o qədər sevdik ki,
evimizdə həyat yoldaşım onu özü çalıb oxuyurdu. Bu mahnı həmişə mənimlə birlikdə olubdur. İndi isə uzun
fasilədən sonra mən həmin mahnını yenidən eşitdim. Bilirsiniz, mənə nə qədər böyük təsir bağışladı.
Sizi hamı tanıyır, o cümlədən mən də görkəmli müğənni və musiqiçi kimi, qeyri-adi qabiliyyətə malik
insan kimi tanıyıram. Məncə, sizin kimi yorulmaq bilməyən insan, müğənni yoxdur. Bilirsiniz, bir dəfəyə,
fasiləsiz olaraq bu qədər çox və çətin mahnıları gözəl səslə və parlaq şəkildə ifa etmək – bu sizə bəxş edilmiş
Allah vergisidir. Üstəlik, siz yorulmaq bilmirsiniz. Bəlkə də bunu deməyim o qədər də yerinə düşmür, ancaq
mən də son dərəcə böyük həcmdə iş görməli oluram. Çox çıxış etmək, nitqlər söyləmək, xaricdən gələn müxtəlif
nümayəndə heyətlərini qəbul edərkən çox danışmaq lazım gəlir. Həm də sadəcə olaraq söhbət etmək deyil, mən
məsələləri müzakirə və həll edirəm. Amma bir var ki, işgüzar şəraitdə danışasan, bir də var oxuyasan, axı, hər
mahnının öz xüsusiyyəti, öz çalarları var. Mən bunların hamısına fikir verirdim. Axı mahnıların hamısı eyni
qəbildən, eyni janrda, xarakterdə deyil, hamısı eyni səslə oxunmur, hər şey dəyişir.
Bu baxımdan siz, şübhəsiz, nadir insan, nadir müğənni, nadir musiqiçisiniz. Mən çox şadam ki, siz buraya
gəlmisiniz. Sevdiyiniz bütün şəhərlərə, keçmiş ittifaqın şəhərlərinə belə qastrol səfərinə çıxmağınızın özü də
gözəl təşəbbüsdür. Belə hesab edirsiniz ki, "Vida qastroluna" çıxmısınız, amma mənə elə gəlir ki, bu, vida
qastrolu deyildir. Bunu gələcək göstərəcək, ola bilsin, bəlkə də məqsədiniz məhz budur, amma daha böyük iş
görürsünüz. Siz vaxtilə bir dövlətin tərkibində olan insanları, xalqları, respublikaları əlaqələndirirsiniz.
Şübhəsiz, sizin ifa etdiyiniz mahnılar bu və ya başqa dərəcədə bizim respublikamızda yaşayır. Ancaq siz
onları adamların yaddaşında təzələyir, canlandırırsınız. Siz onları yada salır və yeni gümrahlıq verirsiniz – bu,
böyük işdir. Dediniz ki, Bakı səfərə çıxdığınız on birinci şəhərdir. İndiyədək olduğunuz respublikalara necə
fayda verdiyinizi təsəvvür edirəm. Amma mən bunu məhz bizim respublikamız, xalqımız üçün, insanlarımız
vətəndaşlarımız üçün böyük faydasının olması baxımından qiymətləndirirəm. Çünki mahnı, musiqi qədər,
incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də mahnının,
musiqinin oynadığı rolu heç bir şey, heç bir vasitə oynaya bilməz. Siz bunu çox əla edirsiniz. Sizin bu missiyanız
sadəcə olaraq qastrol səfəri, qarşıdakı yubileyinizlə əlaqədar şəhərlərdə olub konsertlər vermək deyildir. Bu,
əlaqələrin, dostluğun möhkəmlənməsinə, qiymətli və əziz nə varsa, hamısını möhkəmləndirməyə xidmət edən
böyük işdir.
Mən sizə minnətdaram. Bilirdim ki, gələcəksiniz və hətta sizdən məktub da almışdım. Dərhal da sizə
cavab verdim ki, bu təklifinizi məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Bu gün işlərim çox idi, böyük çətinliklə onları
qurtardım və iş otağımdan birbaşa buraya gəldim. Sizinlə görüşməyimdən çox şadam, özü də təkcə ona görə
yox ki, əla çıxış edirsiniz, bu cür gözəl formadasınız, həm də ona görə ki, bu salona toplaşmış, sizi belə səmimi
və hərarətlə qarşılayan adamlarımıza çox böyük zövq verirsiniz. Sizə təşəkkür edir, sizi təbrik edirəm. O ki qaldı
"Vida qastroluna", hesab edirəm ki, bu vida olmayacaqdır. Əlbəttə, sentyabrın 11-də biz sizin 60 illik yubileyinizi
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keçirəcəyik, amma bundan sonra siz dayana bilməyəcəksiniz. Belə potensialla, belə səslə, bu cür yorulmazlıqla,
enerji ilə siz evdə oturub qəzet oxuya bilməzsiniz. Mən bilirəm ki, sizin başqa bir işiniz olmayıb, sizin həyatınız
musiqi, mahnıdır. Xatirimdədir, nə vaxtsa tərcümeyi-halınızı danışırdınız ki, uşaq yaşlarından fitri istedada malik
olmusunuz və o da sizi incəsənətə gətiribdir. Ona görə də siz incəsənətdən kənarda qalmayacaqsınız.
Mən sizə hələ uzun illər səhnə fəaliyyəti arzulayıram. Bunun üçün sizin imkanlarınız da, çox böyük
potensialınız da var və bunu heç bir halda söndürmək olmaz. Sizə uğurlar arzulayır, bir daha təşəkkür edirəm.
Çox şadam ki, xanımınızla gəlmisiniz.
Mən orkestrin üzvlərinə və onların rəhbəri Nikolay Nekrasova da ən səmimi sözlərimi yetirmək, hörmət
və minnətdarlıq hisslərimi bildirmək istəyirəm. Sizin orkestr çox məşhurdur, onu hamı sevir, o cümlədən şəxsən
mən də çox sevirəm. Mən sizin orkestri çoxdan tanıyıram, sizin sənətinizin, yaradıcılığınızın pərəstişkarıyam və
çox xoşdur ki, yaşadığımız və indi yaşamaqda olduğumuz dövrün bütün çətinliklərinə baxmayaraq, orkestri on
il əvvəl Moskvada yaşayarkən gördüyüm kimi yaxşı vəziyyətdə saxlaya bilmisiniz. Ona görə də sizi təbrik edir
və buraya gəldiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Sizin yaradıcılıq əməkdaşlığınız mənim xoşuma gəlir, bu,
çox gözəldir, ona görə də kollektivinizin bütün üzvlərinə, bütün musiqiçilərə mənim ən xoş arzularımı çatdırın.
Gözəl çıxışınız münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Şübhəsiz, pianoçunu da xüsusi qeyd etmək lazımdır,
bu gün o, əla çalırdı. Melodiyanı dərhal duyub ifa edən musiqiçiləri mən çox sevirəm. Mən cavanlığımda
musiqiçilərlə dostluq edirdim. Bizim çoxlu yaxşı musiqiçilərimiz vardı. Niyazi, Çingiz Sadıqov, – deyirlər o,
artıq buradan gedib, – Tofiq Quliyev. Yenə öz ailəmə qayıdıram. Həyat yoldaşım və onun bacısı gözəl çalırdılar
və birinci dəfədən hər şeyi ifa edirdilər. Elə olurdu ki, haradasa görüşürdük və kim isə hansısa mahnını zümzümə
edirdi, həyat yoldaşım dərhal royalın arxasına keçir və o saat da çalmağa başlayırdı. Bu, mənim çox xoşuma gəlir.
Mən bu gün görürdüm ki, pianoçu sadəcə olaraq çalmır, o, bütün mahnıları bilir. Eyni zamanda o, İosif
Davıdoviçin nəyi oxumaq istədiyini də bilir və hiss edir və dərhal çalırdı. Bax, beləcə əlaqə və qarşılıqlı
yaradıcılıq anlaşması və şübhəsiz, gözəl ifaçılıq var. Ona görə sizi də təbrik edirəm. Çox şadam ki, gəlmisiniz.
Sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm.
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BÖYÜK AZƏRBAYCAN ŞAİRİ VƏ DRAMATURQU SƏMƏD VURĞUNUN "FƏRHAD
VƏ
ŞİRİN" PYESİNİN YENİ QURULUŞDA TAMAŞASINA BAXDIQDAN SONRA YARADICI
KOLLEKTİVLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı
7 iyun 1997-ci il
Mən pyesə böyük məmnunluqla tamaşa etdim, əsərin yeni quruluşunu və tərtibatını, aktyorların
sənətkarlığını yüksək qiymətləndirirəm. Mən bu əsərə hələ 40-cı illərdə baxdığımı yaxşı xatırlayıram. Bu gün də
tamaşanın yeni quruluşundan sevinc və iftixar hissi duyduğumu bildirirəm.
"Fərhad və Şirin" çox yüksək qiymətə layiq əsərdir və tamaşanın uzunömürlü olması təsadüfi deyil. Bu,
böyük şairimiz Səməd Vurğunun xalqımıza, mədəniyyətimizə bəxş etdiyi ən böyük töhfələrdən biridir, onun ən
gözəl yadigarıdır. Tamaşa xalq şairinin 90 illik yubileyinə qədər hazırlanmalı idi, lakin bəzi səbəblərə görə bir
qədər gecikdi.
Bildirməliyəm ki, hamı kimi mən özüm də tamaşanı çox səbirsizliklə gözləyirdim. Bu gün teatrsevərlərə
orijinal quruluşda hazırlanmış tamaşa təqdim etdiyinizə görə yaradıcı kollektivinizə bir daha təşəkkür edirəm.
Səməd Vurğunun dahi şair, dramaturq, yazıçı, filosof, alim olduğunu cəmiyyətimiz bir daha dərk edir. O,
həqiqətən çox dəyərli irs qoyubdur. Onun adı da, əsərləri, yaradıcılığı da yaşayır. Məhz buna görə də Səməd
Vurğunun 90 illik yubileyini biz təntənə ilə, onun adına, yaradıcılığına layiq keçirdik. Siz isə öz vəzifənizi
yüksək səviyyədə, Səməd Vurğunun yaradıcılığına layiq şəkildə həyata keçirdiniz. Bu, bizim Azərbaycan teatr
sənətinin, Milli Dram Teatrının böyük müvəffəqiyyəti və uğurudur.
Mən milli teatrın kollektivini bu yaradıcılıq müvəffəqiyyəti münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir və
ona gələcəkdə daha böyük uğurlar arzulayıram.
Bildirmək istəyirəm ki, "Fərhad və Şirin" öz məzmunu, mənası, mənəvi dəyərləri ilə həddindən artıq
təsiredicidir, ibrətamizdir və bu əsərin məzmunu, mənası, süjeti daim aktualdır. Bu əsər insan münasibətlərində
pak, saf sevgi-məhəbbətin nə qədər güclü, nə qədər ülvi olmasını, eyni zamanda xəyanətin, satqınlığın nə qədər
nifrət və ikrah hissləri doğurduğunu parlaq surətdə göstərir.
Tamaşaya hissiz-həyəcansız baxmaq mümkün deyil. Səməd Vurğunun bu əsərindəki psixoloji
məqamlara, fəlsəfi fikirlərə, onun yüksək şeriyyətinə, ədəbi qiymətinə bir daha qayıdıram. Bütün bu məziyyətlər
hədsiz dərəcədə təsiredicidir. Əsəri kitabdan oxuyan hər kəs bu təsirin altında olacaqdır. Amma siz rejissorlar,
tərtibatçılar, aktyorlar, tamaşanı hazırlayan bütün kollektiv isə onu dərk etmək üçün, anlamaq üçün,
məzmununu, mənasını başa düşmək üçün çox böyük məharət, sənətkarlıq nümunəsi göstərmisiniz. Ona görə də
mən və eləcə də salonda əyləşənlərin hamısı bu əsəri başdan-ayağa yaşadıq.
Əsərin süjeti mənə məlumdur. Qeyd etdim ki, tamaşanı ilk dəfə 40-cı illərdə görmüşəm, oxumuşam.
Ancaq nə qədər məlum olsa da, tamaşanı əvvəldən axıradək həyəcanla izləyirsən. Siz tamaşanı elə gözəl
qurmusunuz ki, salonda oturanlara hər dəqiqə çox böyük estetik, psixoloji və mənəvi təsir edirsiniz. Mən şəxsən
belə təsirin altındayam və ona görə də sizin yanınıza həyəcanlı gəlmişəm. Bu, sizin yüksək sənətkarlığınızı
göstərir. Mən çox sevinirəm ki, milli teatrımız öz ənənələrini itirməyibdir, müasir tələblər səviyyəsindədir,
Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı bir hissəsi kimi öz vəzifəsini yerinə yetirir.
Bilirsiniz ki, mən Azərbaycan Milli Teatrını həmişə sevmişəm, onun pərəstişkarı olmuşam və indi də
pərəstişkarıyam.
Son dəfə bu salonda gərək ki, 1984-cü ildə olmuşam – onda Moskvada işləyirdim, Bakıya gəlmişdim, o
vaxt "İblis" əsərini göstərirdiniz. O vaxtdan 14 ilə qədər bir vaxt keçibdir. Həmin müddətdə mən bu salonda
olmamışdım, sizinlə görüşməmişdim. Bakıda işlədiyim və yaşadığım zaman teatr işləmirdi, təmirdəydi. Siz işə
başladıqdan sonra isə mənim bir müddət vaxtım olmadı. Çox şadam ki, uzun fasilədən sonra teatrla, sizinlə
görüşüm məhz bu əsərlə başladı. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti var. Burada Səməd Vurğun yaradıcılığı var,
onun ölməz əsəri var və sizin kimi gözəl sənətkarların – artistlərin, rejissorların, hamınızın bir yerdə yaratdığınız
gözəl səhnə əsəri var.
Sizin hamınızı təbrik edirəm. Əsərə çox gözəl quruluş verilib. Bilirəm ki, Cənnət xanım tamaşanın
quruluşçu rejissorudur. Onu çoxdan yüksək səviyyəli bir quruluşçu rejissor kimi tanıyıram. Onun hazırladığı bir
neçə gözəl əsərin keçmişdə də şahidi olmuşam və məmnunam ki, indi Cənnət xanım belə mürəkkəb, çox çətin
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bir əsərin səhnədə yenidən canlandırılmasının məsuliyyətini öz üzərinə götürübdür və bu işin öhdəsindən
layiqincə gəlibdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Tərtibat da çox gözəldir, qeyri-adidir, çox maraqlıdır, tamaşanın tərtibatı və quruluşu bir-biri ilə ahəngdar
vəhdət təşkil edir. Bu da həqiqətən bu əsərin yüksək səviyyədə hazırlandığını göstərir. O ki qaldı ifaçılara, bir
çoxunuzu tanıyıram, sizin sənətinizi görmüşəm və sevmişəm. Bəziləriniz də gəncsiniz, sizləri yeni görürəm.
Hamınız öz rollarınızı çox gözəl ifa etdiniz. Hamınıza təşəkkür edirəm. Bizim görkəmli aktyorumuz, böyük
sənətkar Mikayıl Mirzə baş rolu çox gözəl ifa etdi. Xatirimdə deyil, deyəsən əvvəllər bu rolu Rza Əfqanlı və
Ələsgər Ələkbərov oynayırdılar. Onlar həmişə bir-birinin dublyoru olublar. Vaqif rolunda da hər ikisi oynayıb,
ikisini də görmüşəm. İndi bu böyük aktyorların, xüsusən Ələsgər Ələkbərovun davamçıları da var, yeni-yeni
müasir səhnə ustalarımız var, onların da görkəmlisi Mikayıl Mirzədir. İndiyə qədər olduğu kimi yenə də çox
gözəl, fədakarcasına, çox böyük məharətlə, ürəklə bu rolu ifa etdi. Hesab edirəm ki, Mikayıl Mirzənin ifa etdiyi
bütün rollarla yanaşı, bu surət onun yaradıcılığında çox görkəmli yer tutur. Əlbəttə, hər bir sənətkar özü
müəyyən edir ki, hansı surət onun üçün daha da sevimlidir. Bu obraz həqiqətən çox yüksək mənəviyyatı ilə
seçilir. Bu rolu yaratmaq bir o qədər də asan deyil.
Bizim fədakar aktyorumuz Həsən Məmmədov uzun illərdir ki, teatrda, kinoda çox fəal çalışır, kinomuza
və səhnəmizə həmişə böyük uğurlar gətiribdir. Çox məmnunam ki, Həsən Məmmədov yenə də səhnədədir, yenə
də teatrdadır və Xosrov rolunu da çox məharətlə ifa etdi.
Şirin rolunu ifa edən Məleykə Əsədova gəncdir. Yəqin ki, o vaxtlar teatrda yox idi, təzə gəlibdir. Çox
gözəl, təbrik edirəm. Həmişə istəmişəm ki, bütün sahələrdə gənclər olsun. Yaşlılar, təcrübəli adamlar olmalıdır
və bizim cəmiyyətimizi irəliyə aparmaq üçün fəaliyyət göstərməlidirlər. Amma gənc nəsil də yetişməlidir. Teatr
ona görə yaşayır ki, vaxtilə Abbas Mirzə Şərifzadə, Ülvi Rəcəb, Mirzağa Əliyev, Sidqi Ruhulla, Ələsgər
Ələkbərov, Adil İsgəndərov, Rza Əfqanlı, Fatma Qədri, Hökümə Qurbanova, onlardan sonra gələnlər var idi.
İndi orta nəsil – Mikayıl Mirzə, Həsən Məmmədov və başqalarıdır. Amma gərək bu sıra pozulmasın, fasilə
olmasın, birinin dalınca o birisi gəlməlidir. Bu, mütləq lazımdır. Çünki yaşlı nəsil həm gənclərə təcrübə verir,
həm də sənətimiz davam edir.
Bilirsiniz, mən mədəniyyəti, teatrı çox sevdiyimə görə, uzun illər – on illərlə teatra, sənətə həmişə çox
qayğı göstərdiyimə görə istəyirəm ki, mədəniyyətimizin bütün sahələri o cümlədən milli teatrımız yaşasın.
Bunun üçün isə gənclər lazımdır. Gənc aktrisa Şirin rolunu çox gözəl ifa etdi. Mən bilirəm, vaxtilə səhnəmizin
ulduzları olubdur – Mərziyə Davudova, Fatma Qədri, Hökumə Qurbanova var idi. Şəfiqə Məmmədova da,
Amaliya Pənahova da və başqaları da var. İndi isə gənc aktrisa Məleykə Əsədova var. Arzu edirəm ki, belə
məleykələr çox olsun, həm özləri məleykə olsunlar, həm də gördükləri işlər.
Mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Hərə öz rolunu çox yaxşı oynadı. Mən tamaşaya çox diqqətlə
baxırdım və bilirsiniz ki, teatra da az-çox bələdəm. Teatrımızı həmişə böyük iftixar hissi ilə xatırlayıram və
tariximiz haqqında danışanda qürur hissi ilə deyirəm ki, 1873-cü ildə Azərbaycan Teatrı yaranıbdır. Bu adi
hadisə deyil. Şərq aləmində, müsəlman aləmində 1873-cü ildə teatr yaratmaq millətimizin mədəniyyətimizə nə
qədər bağlı olduğunu göstərir. Mirzə Fətəli Axundovun və ondan sonra gələnlərin sayəsində.
Xatirimdədir, 1973-cü ildə bu teatrın 100 illik yubileyini böyük təntənə ilə keçirdik. Xatirinizdədirsə,
rəhmətlik Mehdi Məmmədova, İsmayıl Dağıstanlıya, İsmayıl Osmanlıya böyük adlar verildi, nə qədər başqa
insanlara böyük mükafatlar verildi. Bunların hamısı xatirimdədir, gözümün qabağındadır. Respublika sarayında
yubileyi təntənə ilə keçirdik. Niyə? Çünki bu salon balaca idi, ona görə orada keçirdik. Mən orada teatr
haqqında məruzə etdim. Həyatımda çox məruzələr etmişəm, mühazirələr oxumuşam, nitqlər söyləmişəm, amma
teatr haqqında etdiyim məruzəni öz həyatımda xüsusi qiymətləndirirəm.
Teatrımızın böyük tarixi, böyük ənənələri gözəl nümunələri var və bu teatr bu gün də, gələcəkdə də
yaşamalıdır. sizin gedən proseslərə görə son illər teatrın həyatında bir qədər çətinliklər olubsa, bunlar keçib
gedəcəkdir. Görürsünüz, teatr artıq yüksək səviyyədədir və yaşayacaqdır. Siz də yaşayacaqsınız və xalqımıza
daim mənəvi qida verəcəksiniz, onu sevindirəcəksiniz.
Bu əsər bu gün aktualdır bir də ona görə ki, yenə də deyirəm, həm sevgi, məhəbbət saf və pak olmalıdır,
həm də xəyanətə satqınlığa və vəzifəpərəstliyə qarşı mübarizə aparılmalıdır. Əsərdəki Şapur surətini götürün –
baş vəzir olmaq üçün xəyanətə əl atır. Bütün bunlar yaşadığımız dövr üçün də aktualdır. Bizim dövrümüzdə nə
qədər adamlar vəzifə almaq üçün nə qədər xəyanətlər ediblər. Bizim televiziyamız son vaxtlar həmin xəyanətin
nümunələrini göstərir. Xalqa, millətə qarşı nə qədər xəyanətlər ediblər. Əgər Şapur təkcə Fərhada və yaxud
Şirinə, elə Xosrovun özünə xəyanət etdisə, amma bu gün xəyanət edənlər bütün millətə xain çıxıblar, ölkəmizə,
dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xəyanət ediblər. Ona görə də Səməd Vurğunun əsəri bu gün də aktualdır, 10 il də,
50 il də bundan sonra aktual olacaqdır. Nə qədər ki, insan cəmiyyəti yaşayır, insanlar arasında gedən bu
proseslər daimidir.
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Mən istərdim ki, məhəbbət, sevgi həmişə olsun, xəyanət, satqınlıq heç vaxt olmasın. Siz də bunu
istərdiniz. Ancaq bu, nə sizdən, nə də məndən asılı deyildir. Ona görə də bu, çox aktual bir əsərdir və bu əsərin
indi səhnəyə gəlməsinin cəmiyyətimiz üçün, müstəqil Azərbaycan dövləti üçün və bizim insanların tərbiyəsi,
kamilləşməsi, təkmilləşməsi üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Allah Səməd Vurğuna rəhmət eləsin, güman
edirəm ki, onun ruhu bu gün şad olur və Allah sizə də uzun ömür versin, teatrınıza yeni-yeni uğurlar nəsib
olsun.
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QAZAXISTAN RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN
ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
10 iyun 1997-ci il
Bu, Azərbaycan prezidentinin Qazaxıstana ilk rəsmi səfəridir. Bildiyiniz kimi, keçən ilin sentyabrında
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur. Biz dövlətlərarası,
hökumətlərarası bir çox müqavilələr, sazişlər imzalamış və çox səmərəli danışıqlar aparmışdıq. Son illər
Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında əlaqələr bütün sahələrdə yaxşı inkişaf edir, iqtisadi əlaqələrin inkişafına da
çox böyük imkanlar var. Həm bölgədə, həm müstəqil dövlətlər birliyi tərkibində, həm də beynəlxalq təşkilatlarda
bir çox məsələlərdə bizim mövqelərimiz bir-birinə yaxındır, yaxud eynidir, üst-üstə düşür. Bunlar hamısı
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsini tələb edir. Biz Xəzər dənizi vasitəsilə Qazaxıstanla
qonşuyuq. Son illər məhz Azərbaycanın təşəbbüsü nəticəsində Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə
olunması sahəsində görülən işlər artıq digər Xəzərətrafı ölkələri də bu işə cəlb edib, Qazaxıstan da bu işlərlə
məşğul olur. Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi haqqında keçən ilin mayında Sərəxsdə imzaladığımız sazişə
Qazaxıstan da qoşulub və bu iş geniş miqyas alır. Bunların hamısı bizim əməkdaşlığımızın bundan sonra daha
geniş və uğurlu olmasına əsas verir. Məhz bunlara görə mən Qazaxıstan prezidenti cənab Nursultan
Nazarbayevin dəvəti ilə oraya rəsmi səfərə gedirəm. Hesab edirəm ki, bu, həm ikitərəfli əlaqələr üçün, həm də
Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir.
Sual: Bu yaxınlarda ATƏT-in Minsk konfransı və Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olarkən
onların təklif etdikləri variantlar əsasında 1997-ci ildə sülh əldə etməyin mümkünlüyünə əminsinizmi?
Cavab: Bu başqa mövzudur, mən hələ Qazaxıstan haqqında danışıram.
Sual: Qazaxıstandan Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana boru kəmərinin çəkilməsi Bakı-Ceyhan
marşrutunun mövcud olacağı imkanını artırırmı?
Cavab: Yəqin ki, biz əvvəlcə Qazaxıstandan Xəzər vasitəsilə Azərbaycana, buradan da Gürcüstana, Qara
dəniz sahilinə boru kəmərinin çəkilməsi haqqında sənəd imzalayacağıq. Sonra isə baxarıq.
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ALMATI HAVA LİMANINDA QAZAXISTAN TELEVİZİYASI
MÜXBİRLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
10 iyun 1997-ci il
Sual: Respublikamıza ilk rəsmi səfərinizdən əsas məqsəd nədir?
Cavab: Siz bilirsiniz ki, son illər Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında yaxşı, xoş münasibətlər və dostluq
münasibətləri yaranmışdır. 1996-cı ilin sentyabrında Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, dostum Nursultan
Nazarbayev mənim dəvətimlə Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi. Biz çox səmərəli danışıqlar apardıq,
münasibətlərimizin normativ-hüquqi bazasını təşkil edən bir sıra sənədlər imzaladıq. Onda o, məni Qazaxıstana
rəsmi səfərə dəvət etdi. Mən onun dəvətini qəbul etdim və öz vədimi yerinə yetirirəm. Təbii ki, bütün bunlar
ölkələrimiz arasında, müstəqil dövlətlərimiz – Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında münasibətləri daha da
dərinləşdirməklə və genişləndirməklə bağlıdır. Biz Xəzər dənizi vasitəsilə həmsərhədik, keçmişdə əlaqələrimiz
çox olub, indi də iqtisadi əlaqələrimiz çoxdur. Keçmişdə mədəniyyət, təhsil, elm sahəsində də əlaqələrimiz çox
idi. Əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək üçün böyük potensial imkanlar var və bu imkanlar həm
Qazaxıstana, həm də Azərbaycana böyük fayda gətirəcəkdir. Qazaxıstana səfərimdən məqsəd də məhz bütün
bunlardır.
Sual: Xahiş edirəm, deyəsiniz, Siz neft-qaz sahəsində, o cümlədən neftin Azərbaycan vasitəsilə
dünya bazarına nəql olunmasında Qazaxıstan və Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətlərinin
perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Mən bunu olduqca ümidverici, çox yaxşı qiymətləndirirəm. Bu baxımdan bizim müəyyən
nailiyyətlərimiz, razılığa gəldiyimiz mülahizələrimiz var və burada xüsusi sənəd imzalanacaqdır. Həmin sənəd
Xəzər dənizindən keçərək neftin Qazaxıstan-Azərbaycan marşrutu ilə beynəlxalq bazarlara nəqli zamanı neft və
qaz sənayesi sahəsində Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığa dair əməli tədbirləri
müəyyənləşdirəcəkdir.
Sual: "Beynəlxalq bazarlar" dedikdə siz nəyi – Aralıq dənizini nəzərdə tutursunuz?
Cavab: Həm Qara dənizi, həm də, şübhəsiz ki, Aralıq dənizini.
Sual: Bu, Azərbaycan üçün nə dərəcədə vacibdir?
Cavab: Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan üçün olduğu kimi, Qazaxıstan üçün də vacibdir. Çox sağ
olun.
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AZƏRBAYCAN–QAZAXISTAN DÖVLƏTLƏRARASI VƏ HÖKUMƏTLƏRARASI
SƏNƏDLƏR İMZALANDIQDAN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANATI
10 iyun 1997-ci il
Hörmətli prezident Nursultan Nazarbayev!
Qazaxıstana gəlmək, Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfər etmək dəvətinə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm və bunu Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətlərində, Azərbaycanın həyatında mühüm hadisə hesab
edirəm. Hörmətli Nursultan Abişoviç, Sizin ötən ilin sentyabrında Azərbaycana rəsmi səfəriniz Qazaxıstan ilə
Azərbaycan arasında yeni münasibətlərin həqiqətən bünövrəsini qoydu. Xalqlarımız ümumi tarixi köklərə,
zəngin birgə tarixə, zəngin yaxın və oxşar ənənələrə malikdirlər. Bizi keçmişlə birgə tariximizdə olanlar da
birləşdirir. Lakin Qazaxıstan və Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkələrimizin həyatında və
xalqlarımızın həyatında tamamilə yeni mərhələ başlandı. Nursultan Abişoviç, bu yeni mərhələdə Sizin
Azərbaycana səfəriniz ölkələrimiz arasında, dövlətlərimiz arasında bütün sahələrdə fəal əməkdaşlığın yeni
dövrü oldu.
O vaxtlar Bakıda imzalanmış mühüm sənədlər indi işləyir və əməkdaşlığımıza xidmət edir. Burada,
Qazaxıstanda, Almatıda bugünkü görüş də Sizin Azərbaycana səfərinizlə əlaqədar başlanmış işin davamıdır.
Nursultan Abişoviç, mən Sizinlə tamamilə razıyam ki, biz bütün sahələrdə, xüsusən iqtisadi sahədə fəal
əməkdaşlıq üçün böyük imkanlara malikik. Xəzər vasitəsilə ümumi sərhədimiz və keçmiş iqtisadi əlaqələrimiz
Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq bizə olduqca çox imkanlar verir, bundan ötrü çox yaxşı
zəmin yaradır. Elə bu gün imzalanmış sənədlər də məhz bu işə xidmət edir. Mən Qazaxıstan prezidenti və
Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanmış iki sənədə daha böyük əhəmiyyət verirəm. Əlbəttə, digər
sənədlərin də çox böyük əhəmiyyəti var və ümumiyyətlə, Sizin əlavəniz nəzərə alınaraq 16 deyil, 17 sənəd
imzalandı. Artıq bu, əməkdaşlığımızın müqavilə-hüquqi əsası üçün böyük potensialdır və mən əminəm ki, hər
iki tərəf bu imkanlardan əməkdaşlığın inkişafı və dərinləşməsi üçün fəal istifadə edəcəkdir.
Nursultan Abişoviç, mən Sizin fikirlərinizlə tamamilə razıyam ki, bir çox beynəlxalq məsələlərdə,
regional məsələlərdə, MDB-də və MDB ətrafında həll edilən problemlərdə Azərbaycanla Qazaxıstan eyni
mövqeyə malikdirlər və bu eyni mövqe bizə öz milli məsələlərimizi həqiqətən həll etməyə və eyni zamanda istər
Avrasiya regionunda, istərsə də MDB məkanında əməkdaşlığa fəal kömək göstərməyə imkan verir.
Qazaxıstana dəvət olunduğuma görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və ümidvaram ki, bu
gün də, sabah da qarşıdakı saatlar ölkələrimiz üçün, xalqlarımız üçün daha çox yeniliklər və yaxşılıqlar
gətirəcəkdir.
Sual: Cənab Nazarbayev, Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq nə ilə əlaqədardır
və yenicə imzaladığınız bəyannamə nə kimi perspektivlər açır? İqtisadi prosesləri ləngidən Qarabağ
münaqişəsinin həlli bütün regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsinə nə kimi töhfə verə bilər?
Nursultan Nazarbayev: Əvvəla, dövlətlər kimi Qazaxıstanla Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında
heç bir səbəb yoxdur ki, dostluq etməyək.
Bizim heç bir əsasımız yoxdur ki, nədəsə, haradasa bir-birimizdən narazı olaq. Biz bir-birini tamamlayan
iqtisadiyyatına malikik. Tutaq ki, Azərbaycanın neft hasilatı, neft məhsullarının emalı, neft avadanlığı və
texnologiyası istehsalı, xüsusən dənizdə neft çıxarılması sahəsində çox böyük təcrübəsi var. Qazaxıstanlılar
neftin birgə kəşfiyyatı və emalı zamanı, neft maşınqayırmasında bu çox böyük təcrübədən niyə də istifadə
etməsinlər? Biz çoxlu kimya məhsulları alırdıq, bəzi ərzaq malları istehsal edirdik və Azərbaycana daim taxıl, ət
məhsulları, əlvan metallar xammalı, ferroərintilər və sair göndərirdik. İndi bu əlaqələr qırılmışdır, ticarətin
həcmi cəmi təxminən 40 milyon dollardır. Biz bu həcmi on dəfə, yüz dəfə artırmalıyıq. Bizim buna
imkanlarımız var, ən əvvəl neft sahəsində.
Gələn əsrdə, XXI əsrin elə birinci onilliyində Qazaxıstanın dünya bazarına çıxmaq üçün Şimali Qafqaz
neft kəmərindən savayı, daha iki-üç neft kəmərinə ehtiyacı olacaqdır. Buna görə də mən Aşqabadda olarkən biz
yüklərimizin Qafqaz dəhlizi ilə daşınmasına tamamilə tərəfdar çıxdıq. Öyrəndik ki, indi bu dəhliz ilə təxminən
200 min ton Qazaxıstan nefti nəql edilmişdir. Gələcəkdə biz Bakı vasitəsilə Qara dəniz sahillərinə, Türkiyə
yaxınlığına neft nəql etmək istəyirik. Biz Qazaxıstan neftinin bilavasitə öz sərhədimizdən Xəzər dənizinin dibi
ilə Bakıyadək və oradan Aralıq dənizinədək nəql olunması məsələlərini nəzərdən keçirməyə və bu sahədə
əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Yəni, maliyyə məsələsi həll edilərkən bütün bu variantlar hökmən qazaxıstanlıların
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iştirakı ilə nəzərdən keçiriləcəkdir, çünki belə layihələr üçün çoxlu neft gərəkdir. Neft Azərbaycanda da çoxdur.
Lakin sərmayədarlar istismar üçün daha uzunmüddətli imkanlar tələb edəcəklər. Odur ki, bizim olduqca böyük
marağımız iqtisadi baxımdan məhz bundan ibarətdir.
Bəs təhlükəsizlik nədir? Təhlükəsizlik o zaman olur ki, dövlətlər öz aralarında, tutaq ki, Azərbaycan
Qazaxıstanla və ya Qazaxıstan Özbəkistanla, Qazaxıstan Rusiya ilə, Qazaxıstan Çinlə ticarət edir. Bu dövlətlər
arasında yaxşı ticarət olduqda, yaxşı iqtisadi əlaqələr olduqda hər iki dövlət istəyəcəkdir ki, bu əlaqələr və
ticarət davam etdirilsin. Deməli, yaxşı ticarət edən dövlətlər qonşu dövlətlərə sabitlik, sülh və əməkdaşlıq
arzulayacaqdır. Buna görə də sizin dediklərinizin hamısı danışıqlarımızda var və hamı tərəfindən qarşılıqlı
anlaşma, razılıqla qarşılanır.
Sual: Cənab Nazarbayev, siz MDB-nin axırıncı zirvə toplantısında çox fəal çıxış edərək, MDB
ölkələri arasında münasibətlər haqqında fikrinizi kəskin şəkildə söylədiniz. Məlum olduğu kimi, elə
həmin toplantıda Rusiya silahlarının Ermənistana təmənnasız göndərilməsi məsələsi də müzakirə edildi.
Siz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini nəzərə almadan, həmin məsələyə necə baxırsınız? Çox sağ
olun.
Nursultan Nazarbayev: MDB ölkələrinin kütləvi informasiya vasitələri mənim mövqeyimi yaxşı
bilirlər. Əgər siz Qarabağ hadisələrini nəzərdə tutursunuzsa, biz hamımız, MDB üzvləri, həm də ATƏT-in
üzvləriyik. ATƏT-in Helsinki aktında və Paris xartiyasında əsas bənd dövlətlərin ərazi bütövlüyündən ibarətdir,
onlar separatçılığın əleyhinə çıxırlar. Əgər separatçılıq bütün yer üzündə inkişaf etsəydi, onda elə bir dövlət
tapılmazdı ki, o, müharibə alovlarına bürünməmiş olsun. Buna görə də mən separatçılığın hər hansı növlərinin
qəti əleyhinəyəm. Bilirəm ki, Rusiya rəhbərliyi də separatçılığın əleyhinə çıxır. Odur ki, bu məsələdə mənim
mövqeyim sizə məlum idi. Belə hesab edirəm ki, MDB daxilində, – əgər biz dövlətlər birliyiyiksə, –
münaqişələr olmamalıdır. Ötən zirvə toplantısında, iclasın qapalı hissəsində mən təklif irəli sürdüm ki, MDB
daxilində – MDB dövlətləri arasında və MDB daxilində bütün münaqişələri aradan qaldırmaq üçün dövlət
başçıları arasında xüsusi komitə yaradılsın. Mən hesab edirəm ki, belə münaqişələri aradan qaldırmaq üçün
potensial var. Biz bunu edə bilsək bu, dövlətlərimizin daha çox yaxınlaşmasına xidmət edər. Üstəlik, birlik
dövlətlərindən birinin zərərinə olaraq digərinə ayrılıqda və ya gizlicə, kontrabanda yolu ilə silah verilməsi yaxşı
hal deyil, bu heç əndazəyə sığmır. Ümidvaram ki, Rusiya rəhbərliyinin etirafı öz nəticələrini verəcəkdir. Rusiya
rəhbərliyi söz vermişdir ki, onlar bu işlə məşğul olacaqlar o prokurorluq məşğul olur. Düşünürəm ki, biz
hamımız bu hadisələrin son nəticələrindən nə vaxtsa xəbər tutacağıq.
Sual: Sual Azərbaycan prezidentinədir. Aydındır ki, bu gün siz neftin nəql olunması məsələlərini
həll etdiniz, habelə bir sıra sazişlər imzaladınız. Siz iqtisadiyyatın daha hansı sahələrində öz aranızda
əməkdaşlıq edəcəksiniz? Mən Xəzər dənizinin statusu məsələsini də nəzərdə tuturam.
Heydər Əliyev: Bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Biz elə Xəzər dənizinin statusu məsələsində əməkdaşlıq
edirik və deməliyəm ki, Xəzər dənizi məsələsində Qazaxıstanla Azərbaycanın mövqeləri oxşardır. Son iki ildən
artıqdır ki, Xəzər dənizinin statusunu müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif məsləhətləşmələr, görüşlər keçirilir,
danışıqlar aparılır. Xəzər dənizinin statusunu prinsipcə müəyyən etmək lazımdır, lakin eyni zamanda artıq çox
şey müəyyən olunmuşdur. Hələ Sovet İttifaqı dövründə, Xəzər dənizi əslində tamamilə Sovet İttifaqına məxsus
olan dövrdə Xəzər dənizinin sektorları müəyyən edilmişdir – bu dəniz Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan,
Rusiya, İran sektorlarına bölünmüşdür. Biz belə hesab edirik ki, hər bir Xəzəryanı dövlət işi, xüsusən Xəzər
dənizinin dibindəki mineral ehtiyatlardan istifadə olunması işini bu sektorlar daxilində aparmalıdır. Təkrar
edirəm, şadam ki, bu baxımdan Qazaxıstanla Azərbaycanın mövqeyi uyğun gəlir. Düşünürəm ki, biz bu
məsələni gələcəkdə də birgə səylərimizlə həll edə biləcəyik.
O ki qaldı digər sahələrdə əməkdaşlığa, bu gün biz 17 sənəd imzaladıq. Prezident Nazarbayev Bakıda
olarkən 12 sənəd imzalamışdıq. Bu sənədlər həm Qazaxıstanın, həm də Azərbaycanın həyatının müxtəlif
sahələrinə aiddir və əməkdaşlığı zəruriyyətə çevirir. Odur ki, biz bu əməkdaşlığı həyata keçirəcəyik.
Sual: Türkdilli xalqların və dövlətlərin birliyi, o cümlədən Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət haqqında
nə deyə bilərsiniz?
Heydər Əliyev: Şübhəsiz ki, birlik olmalıdır. Siz bunu istəyirsiniz, hə? Hesab edirəm ki, hazırda türkdilli
xalqlar tarixi ənənələr, dil birliyi əsasında, bir çox mədəni dəyərlərin, mənəvi dəyərlərin ümumiliyi əsasında
əməkdaşlıq etmək üçün böyük imkan əldə ediblər. Bu iş türkdilli dövlətlərin başçılarının görüşləri çərçivəsində
görülür və mən buna böyük əhəmiyyət verirəm. Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkmənistan və
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsi böyük tarixi hadisədir və məhz bu, artıq müstəqil, suveren
dövlətlər olan türkdilli dövlətlərə öz aralarında bilavasitə münasibətlər yaratmaq, əməkdaşlıq etmək və
türkhəmrəyliyinə nail olmaq imkanı verir. Mən bu cür prinsipləri tamamilə dəstəkləyirəm və öz siyasətimdə
bundan sonra da bu yolla gedəcəyəm.
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Nursultan Nazarbayev: Mən demək istərdim ki, biz əvvəl-axır sosialist sindromundan imtina etməliyik.
Əgər Minskdə görüşürlərsə, deməli, slavyanlardır. Əgər Almatıda, yaxud Bakıda görüşürlərsə, bundan –
Pantürkizm və ya Panislamizim havası gəlir. Bu, büsbütün cəfəngiyatdır. Dövlətlərimizdən heç biri bir
imperiyadan çıxdıqdan sonra başqa bir imperiyaya girmək fikrində deyildir. Başqa məsələdir ki, totalitar sistem
bizi ümumi köklərimizdən ayrı salmışdı və sadəcə olaraq bizi məcbur edirdi ki, eyni mənşədən olduğumuzu
unudaq. Təbii ki, bu xalqlar bir-birinə meyl edirlər. Gəlin xatırlayaq ki, əl-Fərabidən və ya Füzulidən başlayaraq
bütün məşhur şəxsiyyətlər bu xalqların hamısının xadimləridir. Onlar hamıya məxsusdurlar. "Qorqud baba"
bütün türk dünyasına məxsusdur. Bax, bu tarixə nəzər salaraq, vahid kök, vahid tarix, vahid mədəniyyət
əsasında insanların onların böyük qrupunun yaxınlaşmasına nəyin xidmət etdiyini yada salın. Ona görə də bu
cür istənilən birlik ümumən bütün MDB xalqlarının bir-birinə yaxınlaşmasına xidmət etməlidir. Asiya
inteqrasiyası, Avropa inteqrasiyası – axı heç kim demir ki, onlar hansısa prinsip üzrə görüşürlər. Ona görə bu
cür istənilən görüşlər, istənilən sazişlər, hər hansı ehtiram hissləri, məhrəm hisslər bütünlükdə bəşəriyyətə
xidmət edir, mənim fikrimcə, insanların yaxınlaşmasına və hər cür gələcək münaqişələrə qarşı qoruyucu işə
xidmət edir.
Sual: İndi siz neftin nəqli sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzaladınız. Deyə
bilməzdinizmi, nefti Azərbaycan ərazisi vasitəsilə necə göndərməyi planlaşdırırsınız? Yeni boru kəməri
çəkməyi planlaşdırırsınızmı və Azərbaycan bundan nə kimi mənfəət götürəcəkdir? Siz hər il nə qədər
neft göndərməyi nəzərdə tutursunuz?
Nursultan Nazarbayev: Sovet İttifaqı mövcud olanda Qazaxıstan Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıya 7
milyon ton neft göndərirdi. İndi heç biriniz bunu bilmirsiniz, unutmusunuz. Hazırda biz Aktau limanını bərpa
edirik, bundan ötrü xüsusi vəsait ayrılacaq, burada Bərə nəqliyyatı və iri tankerlər üçün neftdoldurma qurğuları
işləyəcəkdir. Biz dənizlə 10 milyon tonadək neft göndərməyi nəzərdə tuturuq. Onu Qafqaz dəhlizi vasitəsilə
Qara dəniz sahilinə nəql etmək üçün Bakıya göndərmək lazımdır. Bu neftin istehlakçısı kim olacaq –
Bolqarıstan, Ukrayna, bəlkə də Türkiyə olacaq, bəlkə də Bosfor vasitəsilə aparılacaq. Zənnimcə, nefti qəbul
etmək üçün Supsa limanı da yenidən qurulur, burada böyük terminal tikilir. Bu, bir məsələdir.
Bunun özü də azdır, çünki Qazaxıstan böyük neft hasilatçısı olmaq fikrindədir. Ona görə də nefti əvvəl
beləcə, indi dediyimiz kimi göndərməkdən söhbət gedir, sonra isə birbaşa Qazaxıstanın sərhədindən Bakıya
tərəf Xəzər dənizinin dibi ilə boru kəməri çəkmək lazımdır. Bütün dünyada belə edilir. Orada Xəzərin dərinliyi
100 metrdir. Heç kimə əsla mane olmur. Yəni birbaşa boru kəməri çəkmək və sonra neftin Türkiyə, Aralıq
dənizi vasitəsilə, yaxud yenə də Qara dəniz vasitəsilə nəqli məsələsini həll etmək gərəkdir – bizi istənilən
variant qane edir. Biz sənəd imzalamışıq ki, belə variantı dəstəkləyirik, başqa sözlə, dünya sərmayədarlarına
işarə edirik ki, belə şey mümkündür və həmin boru kəmərində böyük neft olacaqdır. Bu, hamı üçün faydalı
olacaqdır.
Faydaya gəldikdə isə, bu, beynəlxalq aləmdə olduğu kimidir. Kimin ərazisindən nə qədər neft keçir, hər
barrel üçün nə qədər ödənilməlidir – bunlar da məlumdur.
Sual: Haqqında danışdığınız o planlarda Rusiyaya hansı yer verilmişdir?
Nursultan Nazarbayev: Əvvəla, Xəzər dənizinin şelfindən istifadə üçün tenderə bütün dövlətlərlə
birlikdə ən əvvəl Rusiya şirkətləri dəvət edilirlər. Onlar bilməlidirlər ki, bu gün Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti
Tengiz layihəsinin 200 milyon dollara alınmış bir hissəsinə malikdir. İndi "Lukoyl" Şirkətinin Qazaxıstanda
təxminən yarım milyard Amerika dolları məbləğində mülkiyyəti var və bu mülkiyyəti o, tenderlərdə udmuşdur.
Xəzər boru kəməri konsorsiumunda (XBK) Qazaxıstan, Rusiya, Oman və başqa dövlətlər iştirak edirlər.
Məsələn, mən əminəm ki, neft kəmərlərinin məhz bu Cənub qollarından da, XBK-dən də Rusiya tamamilə
istifadə edə bilər. Qazaxıstan ərazisi ilə çəkilmiş istənilən qaz kəmərlərindən rusiyalılar olduqca böyük fayda ilə
tam istifadə edə bilərlər. İndi Sərəxs-İran-İran körfəzi marşrutu ilə keçən dəmir yolundan artıq Rusiya da
istifadə edir. Rusiya yükləri "Drujba" stansiyasından keçib gedir. Bir sözlə, biz Azərbaycan və Qazaxıstandan
danışırıq, çünki biz buradayıq, əgər hamı burada olsaydı, onda hamının haqqında söhbət açardıq. Burada heç bir
təklənmə yoxdur, əksinədir. Siz ki, Qazaxıstanın siyasətini bilirsiniz – qapılarımız hamının üzünə açıqdır.
Heydər Əliyev: Mən də hesab edirəm ki, Rusiyaya bütün bu işlərdə və layihələrdə böyük yer verilmişdir.
Məsələn, biz 1994-cü ilin sentyabrında xarici şirkətlərlə imzalanmış kontrakt üzrə ilkin neftin ixracı üçün
Rusiya ərazisi ilə Novorossiysk limanına xüsusi neft kəməri çəkmişik. Deməliyəm ki, bu neft kəməri
Azərbaycan ərazisində artıq bir neçə ay bundan əvvəl hazır olmuşdur, Rusiya ərazisində isə hələlik hazır
deyildir, halbuki bizim razılaşmaya görə, biz həmin neft kəməri ilə neftin ixracına artıq başlamalı idik. Biz
Rusiya rəhbərliyi ilə bu barədə danışıqlar apardıq. Onlar söz verdilər ki, neft kəməri oktyabr ayınadək hazır
olacaqdır. Odur ki, konsorsiumun kontraktı üzrə ilkin neftin ixracı üçün ilk neft kəməri məhz Rusiya ərazisi ilə
Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına yönəldi. Azərbaycanda neft şirkətlərinin beynəlxalq
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konsorsiumları ilə beş kontrakt imzalanmışdır. Bu kontraktlarda Rusiyanın iri neft şirkəti olan "LUKoyl" fəal
iştirak edir, böyük paya malikdir. Bu yaxınlarda "Rosneft" şirkəti bizə müraciət etmişdir və biz "Rosneft"in və
Rusiyanın digər neft şirkətinin bu işlərdə iştirakı haqqında danışıqlar aparırıq. Müxtəsəri, Rusiya tamamilə
təmsil olunmuşdur.
Sual: Siz sənədlərin ümumi paketinə daxil edilmiş əlavədən danışdınız. Söhbət nədən gedirdi?
Nursultan Nazarbayev: Neft maşınqayırmasında əməkdaşlıqdan. Məlum olduğu kimi, bütün Sovet
İttifaqında ən güclü, ən yaxşı neft maşınqayırma müəssisəsi orada, Bakıda idi. Bu sahəni biz özümüz də inkişaf
etdiririk. Amma bir-birinə mütəxəssislər, texnologiya göndərilməsi, lazımi ehtiyat hissələri və neft hasilatı üçün
maşınlar alınması çox vacibdir. Mən belə hesab edirəm.
Sual: Siz "Komsomolskaya pravda"nın müxbiri ilə müsahibənizdə demişdiniz ki, Qazaxıstanda
sərmayədarlara son dərəcə əlverişli şərait yaradılıb. Deyə bilərsinizmi, nə kimi şərait yaradılıb?
Nursultan Nazarbayev: Bizimkilərin hamısı bilir, buna görə də vaxtı çox almaq istəməzdim.
İqtisadiyyat üzrə köməkçim buradadır. O, xarici sərmayələrə aid qanunlarımızı sizə verər. Bizim üçün üstün
olan obyektlərdə işləyəcək xarici sərmayədarlara güzəştlər veririk. Bu, neft və qaza, digər faydalı qazıntılara da
aiddir.
Sual: Xəzərin statusunun müəyyən olunması prosesi getsə də, Qazaxıstan və Azərbaycan Xəzər
dənizində özlərinin hesab etdikləri sektorlarda kifayət qədər fəal işləyirlər. Heydər Əliyeviç, xahiş edirəm
deyəsiniz, Xəzər dənizinin sektorlarını müəyyənləşdirmək üstündə Türkmənistanla aranızda düşmüş
mübahisələr sizə mane olur, ya yox?
Heydər Əliyev: Mübahisələr var, ola da bilər, lakin mübahisələr bizə mane olmur və ola bilməz. Çünki
biz öz sektorumuzu tanıyırıq və bilin ki, hələ 40-cı illərdən başlayaraq Xəzər dənizində Azərbaycan neftçiləri,
alimləri, geoloqları əsas yataqları kəşf etmiş və Azərbaycanda hansı yatağın harada, hansı sektorda olduğunu
dəqiq bilirlər. Buna görə də mübahisələr ola bilər, lakin onlar bizə maneçilik törətmir.
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QAZAXISTAN PREZİDENTİNİN ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
10 iyun 1997-ci il
Cənab prezident Nursultan Nazarbayev!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Bugünkü gün bizim üçün, Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün respublikamızın həyatında əlamətdar
hadisədir. Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Qazaxıstana birinci rəsmi səfəri
başlanmışdır. Mən dəvətə görə və Qazaxıstan torpağına qədəm qoyduğumuz ilk anlardan bizə göstərilən
qonaqpərvərliyə görə ilk əvvəl prezident Nursultan Nazarbayevə təşəkkür etmək istəyirəm. Biz artıq bir neçə
saatdır ki, birlikdəyik və bu vaxt ərzində birlikdə bir çox məsələləri müzakirə etdik, bir çox məsələlər barədə
fikir mübadiləsi apardıq, başlıca yekun isə bundan ibarətdir ki, bir çox mühüm hökumətlərarası, dövlətlərarası
sənədlər imzaladıq və bu sənədlər Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın və dostluq, qardaşlıq
münasibətlərinin daha da inkişaf etməsinə, dərinləşməsinə təkan verəcəkdir.
Biz son dərəcə minnətdarıq və son dərəcə şadıq ki, burada, Qazaxıstanda belə dostluq şəraitindəyik və
çox iş görməyə macal tapdıq. Təbii ki, bütün bunların öz zəmini, öz kökləri var. Tarixin çox-çox qədim
dövrlərinə gedib çıxan köklərimiz, xalqlarımızın kökləri bizim hamımız üçün olduqca qiymətlidir və əslinə
qalsa, bütün tarix ərzində qazax və Azərbaycan xalqları arasında mövcud olmuş və mövcud olan qarşılıqlı
münasibətlərin başlıca əsasıdır. Tarix qazaxlar üçün də, azərbaycanlılar üçün də keşməkeşli olmuşdur. Lakin nə
kimi çətinliklər, nə kimi münasibətlər olsa da, xalqlarımız bir-birini həmişə dəstəkləmiş, bir-birinə həmişə arxahəyan olmuşlar, xalqlarımız həmişə hiss etmiş və anlamışlar ki, onlar eyni köklərə mənsubdur, böyük
əcdadlarımızın varisləridir. Bütün zəngin və qədim ümumi mədəniyyətimiz, bizim qədim Şərq, türk
sivilizasiyası elə bir əsasdır ki, qazaxların və azərbaycanlıların bir çox nəsilləri bu əsas üzərində əlaqə saxlamış
və indi malik olduğumuz nə varsa, hamısını bu əsas üzərində bizə çatdırmışlar.
Bəli, biz xalqlarımızın görkəmli adamları ilə fəxr edə bilərik, onlar ümumi sərvətimiz, ümumi
zənginliyimizdir. Xalqlarımızın görkəmli nümayəndələri ədəbiyyat, incəsənət sahəsində də, elm sahəsində də öz
yaradıcılığı və əsərləri ilə dünya sivilizasiyasını və bütün bəşər fəaliyyətini zənginləşdirmişlər. Buna görə də
tamamilə qanunauyğun haldır ki, biz bu görkəmli adamları ümumi dəyərlərimiz sayaraq onların yubileylərini
birlikdə qeyd edirik. 1995-ci ildə dünya ictimaiyyəti böyük qazax mütəfəkkiri, yazıçısı, şairi, alimi, filosofu
Abay Kunanbayevin 150 illiyini qeyd etdi.
Mən prezident Nursultan Nazarbayevin dəvətini aldım və bu tədbirdə müəyyən mədəniyyət, ziyalı
nümayəndələri ilə də kifayətlənmək olardı, amma Abay bizim ümumi sərvətimizdir. Buna görə də mən
Qazaxıstana, Almatıya böyük məmnunluqla gəldim və şadam ki, bu şənliklərdə iştirak etdim. Mən istər qazax
xalqının, istərsə də çoxsaylı qonaqların bu əlamətdar yubileyi necə təntənə ilə keçirdiklərinin şahidi oldum.
Eyni hal ötən il, biz bütün türk xalqlarına məxsus olan Məhəmməd Füzulinin 500 illiyini qeyd edən
zaman da oldu. Biz yubileyi Bakıda qeyd etdik, bütün türk xalqlarının nümayəndələri, o cümlədən də
Qazaxıstanın böyük bir nümayəndə heyəti, çox yüksək hökumət nümayəndə heyəti bizimlə birlikdə idilər, biz
bu yubileyi birlikdə qeyd etdik.
Lakin bunlar heç də hər hansı mədəniyyət və ədəbiyyat hadisələrinə həsr olunmuş şənliklər deyildir.
Bunlar həm də elə şənliklərdir ki, onlar köklərimizə, ənənələrimizə, ümumi mədəniyyətimizə sədaqət
bəslədiyimizə dəlalət edir. Bizi bu da birləşdirir və həmişə yaxınlaşdırır.
Bax, indi bu əsas üzərində tamamilə yeni münasibətlər, Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında, müstəqil
dövlətlər arasında keçmişdə nə vardısa, onların hamısından, zənnimcə, keyfiyyətcə fərqlənən münasibətlər
qurulur. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin 1996-cı ilin sentyabrında Azərbaycana ilk rəsmi səfəri
də həmin mərhələni layiqli işlərlə həqiqətən əlamətdar etmək arzusu kimi həyata keçirildi. O vaxt biz çox iş
gördük.
Bu səfər müstəqil dövlətlər olan Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında yeni münasibətlərin bünövrəsini
qoydu. İmzalanmış sənədlər öz inkişafını tapdı və bu inkişaf indi bu görüşdə, burada, Almatıda keçirilən
görüşdə və birlikdə imzaladığımız sənədlərdə təcəssüm olunmuşdur.
Xalqlarımız bu müstəqilliyə, bu azadlığa, bu suverenliyə çox çətinliklərdən keçərək gəlmişlər. Mən
keçmişdəki böyük tarixdən danışmayacağam, lakin bəzi məqamları xatırlayacağam.
1986-cı il, dekabr. Sovet İttifaqı, Kommunist Partiyası mövcuddur. Biz hamımız bu dövlətə, bu partiyaya
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mənsubuq, sədaqətlə xidmət edirik. Qazaxıstan rəhbərliyini dəyişdirmək vaxtı gəlib çatır və buraya elə bir
adamı göndərməyi qərara alırlar ki, o, burada heç vaxt yaşamayıb, işləməyib və bu millətə mənsub deyildir –
söhbət Kolbindən gedir. O vaxt mən Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü idim, o hadisələrin, yəni həmin
prosesin iştirakçısı olmuşam. Təəccüb doğururdu ki, nə üçün belə qərar qəbul edilir. Məsələn, şəxsən mən belə
qərarlara çox həssaslıqla yanaşırdım, çünki hesab edirdim ki, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Sovet
İttifaqında biz hamımız bərabərik. Lakin azərbaycanlı olduğumdan, müsəlman mənşəli olduğumdan məhz bu
qruplara mənsub xalqlar barəsində nə isə ədalətsiz bir iş görüldükdə, buna xüsusilə həssaslıqla yanaşırdım.
O vaxtlar izah edib dedilər ki, bilirsinizmi, Qazaxıstanda layiqli adam yoxdur və buna görə də oraya
Kolbini göndərmək lazımdır. Müzakirə qurtardıqdan sonra bu mövzuda Mixail Qorbacovla söhbətlərim oldu.
Mən hətta soruşdum ki, siz nə üçün belə edirsiniz? O dedi: Sən ki eşitdin, biz müzakirə edərkən dedim ki,
qazaxların özləri bildirirlər ki, orada layiqli bir adam yoxdur, elə Dinmühəmməd Kunayevin özü də demişdir ki,
indiki şəraitdə burada münasib adam yoxdur, oraya, məhz bu işə mərkəzdən rus millətindən olan adam
göndərmək lazımdır.
Əlbəttə, bu, doğru deyildir, mən bunu qəbul edə bilməzdim, yəni bununla razı deyildim. Lakin belə də
oldu və belə olan halda məni xüsusilə təəccübləndirdi ki, Qorbaçov bunu təkcə mənə demişdi, Siyasi Büronun
iclasında bildirmişdi: qazaxların özləri və hətta Dinmühəmməd Kunayev deyir ki, buraya rus göndərmək
lazımdır və hətta onun familiyasını da çəkdi, dedi ki, burada Kruçinanı gözləyirlər, o, Selinoqradda işləyirdi.
Lakin vaxt gəlib çatdıqda, bu məsələni yerində həll etmək lazım olduqda gənclər, tələbələr, qazaxlar
bunun əleyhinə çıxdılar və düz etdilər.
Bax, onda 1986-cı ilin dekabrında sonralar Alma-Ata hadisələri adlandırılmış hadisələr baş verdi. Buraya
komissiya göndərdilər, yadınızdadır, komissiyaya həmçinin bir vaxtlar burada işləmiş və zənnimcə,
Qazaxıstanın bir çox nemətlərindən faydalanmış olan bir nəfər başçılıq edirdi. Bu, Solomentsev idi. O, buraya
gəldi və yadımdadır qayıdıb məlumat verdi ki, "Demə, Qazaxıstanda millətçilik var, deyilməzin bir millətçilik
inkişaf etmişdir" və sair və ilaxır.
Mən bu barədə daha ətraflı danışa bilərəm. İndi sadəcə olaraq vaxtınızı almaq istəmirəm. Lakin mən bunu
məhz ona görə xatırlayıram ki, o vaxtlar çətin olsa da, qazax xalqı, gənclər öz milli ləyaqətini hər halda
göstərdilər. Hərçənd onlar cəzalandırıldı və Qazaxıstanda millətçilik haqqında qərar qəbul edildi və sair. Ancaq
bütün bunlar tarixdə qaldı. Başlıcası budur ki, xalq öz milli ləyaqətini, mənliyini göstərdi, bu qərarın əleyhinə
çıxdı. Elə sonrakı hadisələr də təsdiqlədi ki, bu qərar nəinki ağılsız, düşünülməmiş bir qərar idi, həm də o
vaxtlar əsas tutduğumuz prinsiplərə kökündən zidd idi.
Halbuki o vaxtlar Nursultan Nazarbayev Nazirlər Sovetinin sədri işləyirdi, Qazaxıstanda, yeri gəlmişkən
deməliyəm ki, mərkəzdə – Moskvada da bir çox dairələrdə olduqca böyük nüfuza malik idi. Hamı
təəccüblənmişdi, soruşurdu ki, nə üçün Nursultan Nazarbayev ola-ola oraya bu respublikaya heç bir dəxli
olmayan adam getməlidir?
Mən o vaxtlar cəsurluq, qəhrəmanlıq nümayiş etdirmiş və sovet rəhbərliyinin bu ədalətsiz qərarına qarşı
çıxmış və qazax xalqının nəyə qadir olduğunu və imkanlarını göstərmiş o gənclərə böyük hörmət hissi ilə
yanaşıram. Təkrar edirəm, hərçənd o vaxtlar bütün bu hadisələr pislənildi, amma sonrakı tarix həmin gün və ya
həmin axşam meydana çıxaraq bu ədalətsiz qərara qarşı öz etirazını bildirmiş və Qazaxıstanda layiqli və
ləyaqətli adamlar olduğunu və onlardan ən layiqlisinin Nursultan Nazarbayev olduğunu nümayiş etdirmiş
şəxslərin hamısına haqq qazandırdı. 1989-cu ildə onlar məcbur olub razılaşdılar ki, Qazaxıstana Nursultan
Nazarbayev başçılıq etməlidir.
Mən bunu indi bu ziyafət süfrəsi arxasında məhz ona görə xatırlayıram ki, deyim: xalqlarımız bu
müstəqilliyə doğru, bu azadlığa doğru çətin bir yol keçmişlər. İtkilər olub, qurbanlar verilib, qan tökülüb, öz
mili hisslərini, milli ləyaqətini göstərmiş, öz xalqlarının milli prinsiplərini qorumuş olan adamlara qarşı çox
cəza tədbirləri görülmüşdür.
1990-cı ilin yanvarında Azərbaycanda faciə baş verdi. O vaxt camaat toplaşaraq kommunist rejiminin –
həm Sovet İttifaqının, həm də Azərbaycanın kommunist rejiminin ədalətsiz qərarlarına qarşı etiraz edirdi. Onlar
başqa heç nə istəmirdilər. Bunun cavabında elə həmin rejim, elə həmin rəhbərlik sovet qoşunlarının iri bir
kontingentini Bakıya yeridib adamları tankların, zirehli transportyorların altına atıb məhv etmək qərarı
çıxardılar və Bakı şəhərinin bütün küçələrində qan töküldü, Bakı şəhərinin mərkəzində Şəhidlər xiyabanı
salındı. Bu xiyaban indi bizim üçün də, Azərbaycana gələnlər üçün də müqəddəs bir yerə çevrilmişdir.
Xalqlarımız bütün bu çətinliklərdən, məşəqqətlərdən keçərək müstəqilliyə gəlib çıxdılar. Ona görə də
müstəqilliyin əldə olunması həm qazax xalqı üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün ən böyük tarixi sərvətdir,
nailiyyətdir. Şəxsən mənə, Qazaxıstanı çoxdan tanıyan adama – mən burada keçmiş vaxtlarda da olmuşam, 70ci ildə və sonrakı illərdə də olmuşam və Qazaxıstandakı prosesləri çox maraqla izləmişəm.
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Qazaxıstandakı müstəqil dövlət olmuşdur və eyni zamanda, Nursultan Nazarbayev kimi belə ləyaqətli
rəhbəri, lideri, prezidenti var. Bizim respublikalarımızda, ölkələrimizdə problemlər çoxdur. Ancaq onlar həll
edilir. Şəxsən mən əminəm ki, onlar həll ediləcək və xalqlarımız, respublikalarımız indi göstərilən səylərin
bəhrəsini görəcək və müstəqil həyatın yaxşı, xoşbəxt yoluna çıxacaqlar.
Azərbaycanın da problemləri çoxdur və onlardan ən başlıcası Ermənistanın təcavüzüdür. Bu təcavüz
nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş, işğal
edilmiş bu rayonlardan qovulmuş bir milyon adam qaçqın vəziyyətindədir. Şübhəsiz ki, qarşıya çox ağır
problemlər çıxır. Ancaq üç ildir ki, atəş yoxdur. Biz atəşkəsə nail olmuşuq. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini, Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə aradan qaldırmağa çalışırıq və buna nail olacağıq. Biz bu
məsələdə də dost qazax xalqının, o cümlədən şəxsən Nursultan Nazarbayevin dəstəyini həmişə hiss etmişik və
hiss edirik. Nursultan Nazarbayev hələ 1991-ci ildə bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün fəal
təşəbbüs göstərmişdir. O, indi də bu məsələnin beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə olunduğu bütün hallarda
həmişə özünün fəal mövqeyini bildirir, hesab edir ki, MDB məkanında münaqişələr ola bilməz və bu münaqişə
sülh yolu ilə həll edilməlidir.
Mən bu fəal, ədalətli mövqeyinə görə, dostluq dəstəyinə görə Qazaxıstan xalqına minnətdaram,
Qazaxıstan prezidentinə minnətdaram. Mən inanıram ki, məhz ədalət zəfər çalacaq, biz bu məsələni nizama sala
biləcəyik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.
Nursultan Abişoviçin burada dediyi kimi, mən də hesab edirəm ki, bütün ölkələr, bütün dövlətlər hər bir
dövlətin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı haqqında, separatizmin dözülməzliyi, təkcə ölkələrin dinc həyatı
üçün deyil, həm də bütün dünya birliyi üçün son dərəcə təhlükəli hal kimi separatizmin yolverilməzliyi
haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsiplərini, Helsinki Aktının prinsiplərini, ATƏT-in prinsiplərini
rəhbər tutmalıdırlar. Hesab edirəm ki, bizim bu düzgün, ədalətli mövqelərimiz təkcə bizim iki ölkə üçün, –
Qazaxıstan üçün, Azərbaycan üçün, – deyil, həm də bütün dünya üçün, dünyada əmin-amanlıq üçün
əhəmiyyətlidir.
Hörmətli dostlar, əziz Nursultan Abişoviç, dəvətinizə, qonaqpərvərliyinizə görə Sizə bir daha
təşəkkürümü bildirmək və Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan imzalanmış sazişlərə, sənədlərə həmişə
sadiq qalacaqdır. Azərbaycan Qazaxıstanla dostluğa və əməkdaşlığa həmişə sadiq qalacaq və biz ikitərəfli
münasibətlər üzrə öhdəliklərimizin tam şəkildə yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün hər şeyi edəcəyik.
Qazaxıstanın, müstəqil, suveren Qazaxıstanın, qazax xalqının şərəfinə, Qazaxıstan prezidenti Nursultan
Nazarbayevin şərəfinə. Sizin şərəfinizə badə qaldırıram.
Sağ olun.

370

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

QAZAXISTAN RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRİ ZAMANI QAZAXISTAN
PARLAMENTİNİN HƏR İKİ PALATASININ–SENATIN VƏ MƏCLİSİN DEPUTATLARI
QARŞISINDA ÇIXIŞI
Almatı
11 iyun 1997-ci il
Əziz dostlar!
Hörmətli Qazaxıstan Respublikasının parlamenti!
Hörmətli deputatlar, Senat, Məclis üzvləri!
Mən sizi Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Respublikası adından səmimi salamlayıram və sizə ən yaxşı
arzularımı yetirir, cansağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq və uğurlar diləyirəm. Sizin qarşınızda, müstəqil
Qazaxıstanın bu nüfuzlu parlamenti qarşısında çıxış etmək üçün mənə verilmiş imkana görə sizə təşəkkürümü
bildirirəm. Mən bunu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasına böyük hörmət və dostluq hisslərinin
ifadəsi kimi qiymətləndirirəm.
Mən Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, hörmətli Nursultan Nazarbayevin Qazaxıstana rəsmi səfər
etmək barədə dəvətilə ölkənizə dünən gəldim. Bu, Azərbaycan prezidentinin Qazaxıstana ilk rəsmi səfəridir.
Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayev ötən il sentyabr ayında Azərbaycanda rəsmi
səfərdə oldu. Biz böyük səmərəli iş gördük, danışıqlar apardıq, söhbətlər etdik. Bütün bunlar son dərəcə dostluq,
qardaşlıq şəraitində oldu və danışıqlarımızın, Qazaxıstan prezidentinin Azərbaycana səfərinin yekunu kimi,
bütöv bir sıra mühüm sənədlər imzalandı, həm də müstəqil Qazaxıstan və Azərbaycan respublikaları arasında ilk
dəfə olaraq elə sənədlər imzalandı ki, onlar münasibətlərimizin normativ – hüquqi bazasını və təbii olaraq,
əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirmək, ölkələrimiz, dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında dostluq
münasibətlərini möhkəmlətmək və genişləndirmək proqramını təşkil etdi.
Qazax xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında münasibətlərin dərin, zəngin, qədim tarixi var. Biz eyni
kökdənik. Bütün tarix ərzində xalqlarımız həmişə yaxın dostluq münasibətləri saxlamışlar. Ümumi köklərimiz,
xalq ənənələrimiz, milli ənənələrimiz, ümumi mədəniyyətimiz, ümumi taleyimiz, ümumi tariximiz bizi həmişə
yaxınlaşdırmış, həmişə birləşdirmişdir. Qazaxlarla azərbaycanlılar arasında dostluq münasibətlərindən, qarşılıqlı
yardımdan və onların bir-birinə həyalığından bəhs edən parlaq səhifələr tarixdə çoxdur.
İndi Qazaxıstan və Azərbaycan milli azadlıq və dövlət müstəqilliyi əldə etdikləri, müstəqil dövlətlər
olduğu bir dövrdə qarşılıqlı münasibətlərimizdə yeni mərhələ, əvvəlki çox böyük, zəngin, maraqlı tarixdə
olanlardan tamamilə fərqlənən mərhələ başlanmışdır. Bu, onunla bağlıdır ki, biz indi öz taleyimizin sahibiyik,
öz məsələlərimizi, öz problemlərimizi indi biz özümüz həll edirik. Qazaxıstan da, Azərbaycan da dünya
birliyinin bərabərhüquqlu üzvləridir, dünya prosesinin iştirakçılarıdır və təbii olaraq, bir-birinə tamamilə yeni
mövqedən nəzər salmaq, yeni münasibətlər bəsləmək tələb olunur. Odur ki, Nursultan Nazarbayevin
Azərbaycana səfəri belə münasibətlər yaratmaq və onları daha da inkişaf etdirmək üçün məhz bünövrə, təməl
olmuşdur. Əlbəttə, münasibətlərimiz zəngin keçmişə əsaslanır. Dilimizin birliyi, mənəvi, əxlaqi, mədəni
dəyərlərin birliyi, milli xalq adətlərinin, ənənələrinin yaxınlığı, eyniliyi, xalqlarımızın taleyinin oxşarlığı,
əslində eyni olması elə bir zəmindir ki, onun əsasında keçmişdə əsrlər boyu xalqlarımız səmimi dostluq
münasibətləri saxlamışlar və indi biz Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni binasını bu zəmin
üzərində ucaldırıq.
Qısa müddət ərzində xalqlarımız müstəqillik şəraitində kifayət qədər sanballı yol keçmişdir. Müstəqillik
əldə etmək, öz milli dövlətini qurmaq, milli dövlət quruculuğunu həyata keçirmək, ictimai-siyasi, iqtisadi
sistemi yenidən qurmaq faktının özü böyük hadisədir, tarixi hadisədir. Müstəqillik əldə olunduqdan sonra ötən
bir neçə ildə Qazaxıstanda da, Azərbaycanda da görülmüş işlər ən yüksək qiymətə layiqdir.
Zənnimcə, həm qazax xalqının, həm də Azərbaycan xalqının ən başlıca nailiyyəti budur ki, biz müstəqil
dövlətlər olmuşuq və biz öz məsələlərimizi azad, sərbəst həll edirik, öz ehtiyatlarımızın sahibiyik və milli
xüsusiyyətlərimizi nəzərə alaraq və dünya sivilizasiyasının, dünya tərəqqisinin müasir tələblərini nəzərə alaraq
öz dövlətlərimizi, öz sistemimizi qururuq. Biz son illərdə Qazaxıstanda baş verən bütün hadisələri diqqətlə,
maraqla, dostcasına izləyirik və sevinc hissi ilə qeyd edirik ki, Qazaxıstan müstəqillik illərində böyük uğurlar
qazanmışdır.
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Keçmişdə tərkibində olduğumuz Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra biz hamımız keçid dövrünü, öz milli
dövlətimizin qurulması, ictimai-siyasi və iqtisadi sistemin xarakterinin, prinsiplərinin dəyişməsi ilə bağlı keçid
dövrünü yaşayırıq. Qazaxıstan və Azərbaycan demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu yolu ilə
gedirlər, demokratiya, şəxsiyyət azadlığı, söz azadlığı, siyasi plüralizm prinsipləri bərqərar edilir, iqtisadi,
sosial-siyasi islahatlar aparılır. Qazaxıstan bütün bu istiqamətlərdə böyük uğurlar əldə etmişdir. Keçid dövrünün
şəraiti hamımız üçün çətin olmuşdur. İqtisadiyyatda böhran, ictimai-siyasi həyatda, sosial sahədə böyük
çətinliklər olması tamamilə təbii hallardır, çünki biz bir çox onilliklər ərzində bir sosial-iqtisadi, ictimai- siyasi
sistemdə olduğumuza görə öz işlərimizi məhz həmin prinsiplərə müvafiq surətdə qururduq.
İndi isə tamamilə yeni iqtisadi sistem, yeni ictimai-siyasi münasibətlər sistemi, yeni milli dövlət
quruculuğu sistemi yaradıldığına görə həm vaxt, həm də böyük səylər gərəkdir. Bizim hamımızın – keçmişdə
Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş respublikaların məruz qaldıqları keçid dövrünün mürəkkəbliyi və
çətinliyi də məhz bununla səciyyələnir. Belə çətin şəraitdə, keçid dövrü şəraitində Qazaxıstan böyük uğurlar
qazanmışdır.
Prezident Nursultan Nazarbayev Azərbaycanda olan zaman, söhbətlərimiz zamanı, onun Azərbaycan
parlamentində çıxışı zamanı, mətbuat konfransı zamanı ictimaiyyətimizə Qazaxıstanda vəziyyət barədə,
ölkənizdə baş verən proseslər barədə ətraflı məlumat verdi, nailiyyətlərdən danışdı. Dünən Qazaxıstan və
Azərbaycan prezidentlərinin təkbətək söhbəti zamanı, nümayəndə heyətləri arasında söhbətlər və danışıqlar
zamanı və sonra biz Qazaxıstanda vəziyyət barədə və Qazaxıstan qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsi
üçün görülən tədbirlər barədə və əldə edilmiş müvəffəqiyyətlər barədə yenə də müfəssəl məlumat aldıq.
Bunlar bizi sevindirir. Biz buna dostcasına sevinirik və mən fürsətdən istifadə edərək sizi, keçid dövrü
şəraitində, milli dövlət quruculuğu şəraitində qazax xalqını, Qazaxıstan Respublikasını nail olduğu uğurlar
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Dünən danışıqlarımız və söhbətlərimiz zamanı biz belə rəyə gəldik ki, Qazaxıstan ilə Azərbaycan
arasında münasibətlər tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır, strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu fikirlər ötən ilin
sentyabrında Bakıda və dünən Almatıda imzalanmış sənədlərdə də əksini tapmışdır. Bizim, iki prezidentin
sentyabrın 16-da Bakıda imzaladığımız ilk sənəd Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin prinsipləri,
əsasları haqqındadır. Bu sənəddə münasibətlərimizi sürətlə inkişaf etdirməyin prinsipləri göstərilir. Biz, iki
prezident dünən Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin dərinləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi
haqqında sənəd imzaladıq. Həmin sənəd tərəfdaşlığımızın, əməkdaşlığımızın strateji xarakterini müəyyənləşdirir
və Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında məhz tam strateji əməkdaşlığa nail olmaq üçün konkret tədbirləri,
konkret vəzifələri nəzərdə tutur.
Biz, iki prezident dünən neft və qaz sənayesi sahəsində Qazaxıstanın və Azərbaycanın birgə işləməsi və
neftin Qazaxıstan, Azərbaycan ərazisi, Xəzər dənizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlara nəqli haqqında
memorandum imzaladıq. Bu, bizim başlıca sənədimizdən irəli gələn sənəddir, bununla belə, neft, qaz sənayesi
kimi mühüm sahədə, istər Qazaxıstanda, istərsə də Azərbaycanda karbohidrogen xammalının hasilatı, bundan
istifadə olunması, ən başlıcası isə bu məhsulun beynəlxalq bazarlara ixracı sahəsində əməkdaşlığımızı
konkretləşdirir.
Qazaxıstan və Azərbaycan təbii ehtiyatlarla, xüsusən karbohidrogen xammalı, neft və qaz ehtiyatları ilə
zəngindir. Şübhəsiz ki, müstəqillik şəraitində neft və qazı hasil etməklə yanaşı, onları beynəlxalq bazarlara necə
çıxarmaq vəzifəsi də qarşıda durur. İndi isə budur, dünən imzaladığımız sənəd bu işin əməli surətdə təşkilinə
dair tədbirləri əhatə edir. Burada nefti beynəlxalq bazarlara çıxarmaq üçün Qazaxıstan ərazisindən Xəzər dənizi
vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə, sonra isə Gürcüstan, Türkiyə ərazisi ilə Aralıq dənizi sahilinə neft kəmərinin
çəkilməsi nəzərdə tutulur.
Bu və bir çox başqa şeylər iqtisadiyyat sahəsində Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında uzunmüddətli
əməkdaşlığı şərtləndirir ki, bu da, şübhəsiz, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq üçün,
münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı əsas ola bilər.
Dünən imzalanmış digər sənədlərin də müstəsna əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə 17 sənəd imzalanmışdır.
Keçən il Bakıda və indi burada, Almatıda imzalanmış sənədlər – 30-dək hökumətlərarası, dövlətlərarası sənəd
əməkdaşlığı uğurla həyata keçirmək, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətləri, dostluğu inkişaf
etdirmək və dərinləşdirmək üçün yaxşı normativ-hüquqi bazadır.
Hörmətli dostlar, sizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Qazaxıstan ilə əməkdaşlığa üstün əhəmiyyət
verir, keçmişdə, xalqlarımızın tarixində nə olmuşsa hamısını qiymətləndirir və onu da qiymətləndirir ki, hazırda
Qazaxıstan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında belə dostluq münasibətləri yaranıbdır və artıq bu
cür fəal əməkdaşlıq edir. Əmin ola bilərsiniz ki, biz öz öhdəliklərimizə sadiq olacağıq. Biz imzaladığımız
prinsiplərə sadiq qalacağıq, qazax xalqı, Qazaxıstan Respublikası ilə dostluq və əməkdaşlığa sadiq qalacağıq.
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Mən belə düşünürəm ki, respublikamız haqqında da informasiya sizə maraqlı olar. Hərçənd güman
edirəm, siz çox şeyi bilirsiniz, lakin bununla bərabər mənim informasiyam bildiklərinizi tamamlaya bilər və
üstəlik, uzaqda o qədər də nəzərə çarpmayan bəzi çalarları sizə çatdırar.
Çox böyük təəssüflər olsun ki, Sovet İttifaqı parçalandıqda, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan
etdikdə ölkəmiz çətin vəziyyətə düşdü. Sizə məlumdur ki, hələ 1988-ci ildə, doqquz il bundan öncə
Azərbaycana qarşı təcavüz, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini – Dağlıq Qarabağ Vilayətini ilhaq etmək,
qoparmaq və Ermənistana birləşdirmək məqsədilə qonşu Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüz başlanmışdır. Bu,
Sovet İttifaqı hələ mövcud olan dövrdə, Sovet dövləti mövcud olan dövrdə, həm Ermənistan, həm də
Azərbaycan bərabər hüquqlarla Sovet İttifaqının tərkibində olduğu dövrdə baş vermişdir. O vaxtlar Sovet
İttifaqının rəhbərliyi bu təcavüzkar əməllərə lazımi əhəmiyyət vermədi. Bu bir yana, belə deməyə əsasım var ki,
Sovet İttifaqının rəhbərliyi bu niyyətlərə müəyyən dərəcədə imkan yaradırdı. Bundan sonra Dağlıq Qarabağ
üstündə Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi savaş başlandı.
Nə qədər ki Sovet İttifaqı mövcud idi, cəhd göstərilirdi, əslinə qalsa, elə təsəvvür yaradılırdı ki, guya
Sovet hökuməti, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının rəhbərliyi bu məsələni həll etməyə çalışırlar. Əslində bu
məsələ həll edilməmiş qaldı. Hərçənd Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlər tarixindən və keçmişdə
baş vermiş bir çox digər hadisələrdən məlumdur, bir vaxtlar uzun illər ərzində Azərbaycanın rəhbəri və Sovet
İttifaqının rəhbərlərindən biri olmuş bir şəxs kimi mənə yaxşı məlumdur ki, o vaxtlar bütün bunların qarşısını
lap əvvəldən almaq, Ermənistanla Azərbaycan arasında belə qarşıdurmaya gətirib çıxaran hərbi münaqişənin
yaranmasına yol verməmək mümkün idi. Belə edilmədisə, deməli, burda nəsə bir qərəz vardı. Qərəz isə bundan
ibarət idi ki, o vaxtlar Sovet İttifaqının bəzi aparıcı rəhbərləri birtərəfli mövqe, şərəfsiz, qeyri-obyektiv mövqe
tutmuşdular və güman edirdilər ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən çıxarıb Ermənistana birləşdirmək
bəlkə də bu yolla mümkün oldu.
Sovet İttifaqının, Kommunist Partiyasının rəhbərliyi bu dövlətin və partiyanın bütün tarixi boyu çox
səhvlər buraxmışdı. Bu, hamıya yaxşı məlumdur. O illərdə, 80-ci illərin məhz ikinci yarısında xüsusilə çox
səhvlər buraxılmışdı və yol verilmiş ən kobud səhvlərdən biri bu idi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişə yaranmasına imkan yaradıldı. Bu münaqişə doqquz ildir davam edir. O, heç kəsə şan-şöhrət
gətirməyib və heç kəsi xoşbəxt etməyibdir, lakin bununla bərabər, bu münaqişə digər münaqişələrin yaranması
üçün alışdırıcı qığılcıma çevrildi. Əslinə qalsa, Sovet İttifaqının dağılmasının səbəblərindən biri digər bir çox
münaqişələrlə yanaşı, məhz həmin münaqişə oldu. Əgər bir dövlət, yəni Sovet İttifaqı özünün daxilində, ittifaqa
daxil olan bərabərhüquqlu müttəfiq respublikalar arasında bu münaqişəni aradan qaldırmaq iqtidarında deyildisə
o, yaşaya bilməzdi. Əgər o, həmin münaqişəni həll etmək iqtidarında olmamışdısa, deməli, bu ittifaq ölümə,
süquta məhkum idi. Belə də oldu.
Bu tarixdir. Mən bunu həmin münaqişənin yaranmasının səbəbi barədə həqiqəti sizə bir daha çatdırmaq
üçün deyirəm. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Bu torpaqda əsrlər boyu azərbaycanlılar yaşamışlar.
Ermənilər bu diyara təxminən 150 il əvvəl gəlmişlər, onları buraya İrandan köçürmüşlər. Lakin onlar
azərbaycanlılarla birlikdə yaşayırdılar, normal yaşayırdılar, hərçənd, vaxtaşırı bəzi çətinliklər olurdu. Amma
onları aradan qaldırırdılar və heç vaxt iş belə münaqişəyə gəlib çıxmırdı.
Bax, beləcə 1988-ci ildə hər cür şərait yaradıldı ki, indi bu cür ağır formaya çevrilən həmin hərbi
münaqişə başlansın.
Azərbaycan 1991-ci ilin axırlarında, öz dövlət müstəqilliyini elan etdikdə belə ağır vəziyyətdə olmuşdur.
O vaxtlar Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi, daha doğrusu, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının nəzarəti
altından çıxmışdı. Azərbaycanla Ermənistan öz aralarında hərbi əməliyyatlar aparırdılar, əslində müharibə
gedirdi və təbii olaraq, belə bir şəraitdə müstəqillik əldə edilməsi Azərbaycan üçün bəri başdan çətinliklər
yaratmışdı.
Digər tərəfdən, Azərbaycanda bəzi proseslər baş verirdi və bu proseslər də ən əvvəl mərkəzin, o vaxtlar
Sovet İttifaqının Azərbaycana ədalətsiz münasibəti ilə bağlı idi və təbii olaraq, Azərbaycan xalqı milli azadlığa,
milli dövlət müstəqilliyinə can atırdı. 1990-cı ilin yanvarında, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə
Sovet İttifaqı rəhbərliyinin ədalətsiz münasibətindən hiddətlənən Azərbaycan xalqı Sovet hökuməti, Sovet
İttifaqı Kommunist Partiyası və eləcə də Azərbaycan rəhbərlərinin ədalətsiz qərarlarına qarşı çıxdıqda bütün
bunlar xalqın çoxminlik etiraz mitinqlərinə, çıxışlarına səbəb oldu, Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz törədildi.
1990-cı il yanvarın 20-də Sovet qoşunlarının iri kontingentləri Bakıya yeridildi və xalq milli hərəkatı
yatırıldı, adamları qırıb-çatdılar. Bakı küçələri insanların qanına boyandı. Haqq-ədalət tələb edən və təbii olaraq,
milli azadlığa, milli müstəqilliyə can atan Azərbaycan xalqına qarşı bu hərbi təcavüz Azərbaycan xalqı üçün,
Azərbaycan Respublikası üçün, əlbəttə, böyük zərbə oldu.
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1991-ci ilin axırlarında bax, belə bir şəraitdə Sovet İttifaqının bütün müttəfiq respublikaları kimi,
Azərbaycan da öz müstəqilliyini elan etdi. Bu hallar Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyəti də mürəkkəbləşdirdi.
Həmin vaxtadək Azərbaycanda müxtəlif qruplaşmalar, silahlı dəstələr, müxtəlif siyasi qüvvələr meydana
gəlmişdi və onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar. Bütövlükdə bütün bunlar Azərbaycanda çox
mürəkkəb daxili siyasi vəziyyət yaratmışdı. Azərbaycanda daxili siyasi sabitlik və dövlət rəhbərliyində sabitlik
yox idi. erməni silahlı birləşmələri də bundan istifadə edərək nəinki Dağlıq Qarabağın ərazisini, həm də Dağlıq
Qarabağa bitişik olan yeddi rayonun ərazisini işğal edə bildilər. Beləliklə, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi erməni
silahlı birləşmələrinin işğalı altına keçdi.
Bir yandan, erməni silahlı birləşmələri tərəfindən hərbi əməliyyatlar və təbii olaraq, Azərbaycan xalqının
öz torpağını qorumaq uğrunda mübarizəsi, digər yandan isə daxili siyasi vəziyyətin mürəkkəb olması, müxtəlif
qrupların, silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi Azərbaycanı ağır vəziyyətə gətirib çıxardı. Təkrar
edirəm, məhz bu daxili siyasi sabitsizlik bunun başlıca səbəbi oldu ki, erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini işğal etdi. İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından bir milyondan çox sakinimiz qovulub
didərgin salındı. Onlar artıq dörd ildən çoxdur, bəziləri isə beş ildir ki, olduqca ağır şəraitdə, əksəriyyəti də
çadırlarda yaşayırlar.
Münaqişə başlanan vaxtlarda, hələ 1988-ci ildə Azərbaycan millətindən olan bütün şəxslər Ermənistan
ərazisindən zor gücünə qovulmuşdular. Artıq bu münaqişənin gedişində isə Dağlıq Qarabağ ərazisindən bütün
azərbaycanlılar çıxarıldılar. İşğal edilmiş rayonlardan – Dağlıq Qarabağ ətrafındakı sırf Azərbaycan
rayonlarından azərbaycanlılar zor gücünə didərgin salındılar və onlar qaçqınlara çevrildilər. Təsəvvür
edirsinizmi, necə bir vəziyyət yaranıb, yeddi milyon əhalinin bir milyonu qaçqın halındadır.
Təbii ki, Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi belə vəziyyətdə sabit deyildi. Hakimiyyət dəyişirdi, 1992-ci ildə
hakimiyyət dəyişdi. Hakimiyyətə yeni adamlar – Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən olanlar gəldilər və onlar da bir
ildən sonra hakimiyyəti itirdilər, xalqın etimadını itirdilər. 1993-cü ilin iyununda, düz dörd il bundan əvvəl
Azərbaycanda son dərəcə ağır vəziyyət yarandı. Vətəndaş müharibəsi başlandı. Bu vətəndaş müharibəsi
Azərbaycanın parçalanmasına, Azərbaycan Respublikasının süqutuna gətirib çıxara bilərdi. Xalqımız bütün bu
çətinlikləri, bütün bu mürəkkəb halları gördü.
Belə bir şəraitdə, 1993-cü ilin iyununda, Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti respublikaya daha rəhbərlik etmək
iqtidarında olmadığı və onlar istefa verdikləri və ya qovulduqları günlərdə Azərbaycan əhalisinin, Azərbaycan
xalqının çoxsaylı nümayəndələrinin tələbi ilə mən Bakıya qayıtdım və parlamentin sədri seçildim. O vaxt
prezident də öz iş yerindən qaçıb aradan çıxmışdı, baş nazir də, digərləri də istefa vermişdilər. Odur ki, 1993-cü
ildə Azərbaycanda vəziyyətin gərginliyini müəyyən dərəcədə zəiflətmək məsələlərini həll etmək lazım gəldi.
Biz vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa və respublikada vəziyyəti tədricən sabitləşdirməyə müvəffəq
olduq. Amma Ermənistanla müharibə davam edirdi. Bu müharibənin çoxlu qurbanlar gətirdiyini nəzərə alaraq
və məsələnin həllinin hərbi yolunun məqbul olmadığını əsas tutaraq 1994-cü ilin mayında biz Ermənistanla
atəşkəs haqqında razılığa gəldik və atəşkəs barədə saziş imzaladıq. Artıq üç ildən çoxdur ki, Ermənistanla
Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatlar yoxdur, müharibə yoxdur, qurbanlar yoxdur, qan tökülmür. Lakin biz
tam sülhə də hələlik nail olmamışıq. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi erməni silahlı birləşmələrinin işğalı altında
qalır. Dediyim kimi, qaçqınlar çadırlarda, olduqca ağır şəraitdə yaşayırlar. Bütün bu üç il ərzində biz
münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına nail olmaq üçün danışıqlar aparırıq.
Danışıqlar çətin, ağır getsə də, hər halda, gedir. Ötən müddət ərzində bu məsələ iki dəfə müzakirə
olunmuşdur – 1994-cü ilin dekabrında ATƏT-in Budapeşt zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dair xüsusi qərar qəbul olundu və 1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə, yəni ATƏTin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Lissabon görüşündə bu münaqişə barədə qərar qəbul edildi.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini dincliklə aradan qaldırmaq üçün 1992-ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk
qrupunun tərkibi ATƏT-in dövlət başçılarının Lissabon görüşündən sonra təzələndi və genişləndirildi.
Münaqişəni aradan qaldırmaq üçün 1992-ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İtaliya,
İsveç, Rusiya idi. 1996-cı ilin dekabrında dövlət başçılarının Lissabon görüşündən sonra Minsk qrupunun
həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa oldu.
Biz bu məsələdə konstruktiv mövqe tuturuq. Biz məsələnin həqiqətən dincliklə nizama salınmasını
istəyirik, amma bir şərtlə ki, Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri tamamilə azad edilsin, qaçqınlar öz yaşayış
yerlərinə qayıtsınlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun və Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin
tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə statusu verilsin.
Bu prinsiplər ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün qətnaməsində, bəyanatında öz əksini tapmışdır. Bu üç
prinsip Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasından, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək
dərəcədə özünüidarə statusu verilməsindən və bütün Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyinə təminatdan
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ibarətdir. Nəzərə çatdıraraq demək istəyirəm ki, hələ Sovet İttifaqı dövründə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tərkibində olarkən orada münaqişə yox idi. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibinə indi də daxildir, amma
nəzarət altından faktiki olaraq çıxmışdır. Burada 170 min adam yaşayırdı. Onların 70 faizi ermənilər, 30 faizi
azərbaycanlılar idi. Bu münaqişə yarandıqdan sonra, təxminən 1990-1991-ci illərdə azərbaycanlı əhalinin
hamısı Dağlıq Qarabağdan qovulub çıxarıldı. Dağlıq Qarabağda elə erməni əhalisi də az qalmışdır. Vəziyyət
ağır olduğuna görə erməni əhalisinin bir qismi oradan çıxıb getmişdir. İndi Dağlıq Qarabağda erməni
millətindən cəmi 80 min adam yaşayır. Onlar çətin şəraitdə yaşayırlar. Bu region əslində militarist bir regiona
çevrilmişdir, silahlarla doldurulmuşdur və bütün sakinlər hərbi qulluqdadırlar. Görünür, onlar da bu cür
vəziyyətdə qalmaq istəmirlər. Görünür, onlar bunu anlamalıdırlar.
Buna görə də biz bu məsələni dincliklə həll etmək istəyirik. Buna görə də biz Lissabonda qəbul olunmuş
prinsiplərlə razılaşdıq. Məsələ burasındadır ki, Ermənistan hökuməti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü indiyədək
tanımır, çünki Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinə – Dağlıq Qarabağa göz dikmişdir. Bu isə, bildiyiniz kimi,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da, ATƏT-in də prinsiplərinə və beynəlxalq hüquq normalarına ziddir.
Ermənistan nəyə nail olmağa can atır? Dağlıq Qarabağın tam müstəqilliyinə. Təbii ki, biz buna yol verə
bilmərik. Əvvəla, ona görə yol verə bilmərik ki, biz öz torpağımızın bir qarşını da başqalarına verə bilmərik.
Lakin eyni zamanda bu, beynəlxalq hüquq normaları baxımından da yolverilməzdir. Separatçılıq bütün
beynəlxalq hüquq normaları ilə, bütün beynəlxalq xartiyalarla – həm Helsinki xartiyası, həm də Paris xartiyası
ilə pislənmişdir, pislənir. Belə olan halda ermənilərə necə müstəsna hüquq verə bilərsən ki, onlar Azərbaycan
ərazisində ikinci erməni dövləti, müstəqil Dağlıq Qarabağ yaratsınlar?
Əlbəttə, bununla heç cür razılaşmaq olmaz. Amma təəssüf ki, ermənilər, Ermənistan buna hələ də ümid
edirlər. Ona görə də məsələnin dincliklə tənzimlənməsinə çətinliklə gedirlər. İndi Minsk qrupunun həmsədrləri
öz fəaliyyətinin yeni mərhələsinə başlamışlar. Ümidvarıq ki, bu, öz nəticələrini verəcəkdir. Lakin təəssüf ki, bir
vaxtlar Sovet İttifaqının birtərəfli mövqeyi bu cür münaqişəyə gətirib çıxardı, belə mövqe müxtəlif dövlətlərdə,
o cümlədən də Rusiya Federasiyasında bəzi adamlarda müəyyən dərəcədə qalmaqdadır.
Rusiya mətbuatından sizə yəqin məlumdur ki, son üç ildə, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs
rejiminin qüvvədə qaldığı bir dövrdə Rusiya Federasiyasının ayrı-ayrı yüksək vəzifə sahibləri tərəfindən
Ermənistana bir milyard Amerika dollarından artıq məbləğdə silahın, döyüş sursatının və ağır silahların qeyrileqal, qeyri-qanuni olaraq ötürülməsi haqqında bu yaxınlarda, təxminən iki-üç ay bundan əvvəl konkret
sənədlər, faktlar aşkara çıxarılmışdır. Təsəvvür edin ki, bu qədər, belə bir dəyərdə silahlar təkcə Azərbaycanı
deyil, bəzi digər qonşu dövlətləri də viran qoya bilər. Bu silahlar arasında T-72 markalı müasir tanklar da,
müasir zirehli piyada maşınları da, zenit piyada maşınları da, zenit raketləri də, "qrad" qurğuları da, bir çox
digər ağır silahlar və döyüş sursatı da var.
Sual doğur: Bu necə olur, bir tərəfdən Rusiya Minsk qrupunun həmsədridir və biz məsələnin sülh yolu ilə
həlli üçün məhz Rusiyaya ümid edirik, digər tərəfdən isə Rusiyanın ayrı-ayrı yüksək vəzifəli şəxsləri
Ermənistana gizli surətdə, qeyri-qanuni olaraq, həm də pulsuz, öz dövlətinə zərər vuraraq bu qədər böyük
miqdarda silah verirlər.
Şübhəsiz ki, bütün bunlar regionumuzda vəziyyəti və bu problemin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
məsələsini mürəkkəbləşdirir. Ancaq buna baxmayaraq, biz zənn edirik ki, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında
göstərilən səylər müsbət nəticələrə gətirib çıxarmalıdır və çıxaracaqdır. Bir çoxları bildirmişlər ki, 1997-ci ildə
biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair real praktiki nəticələrə nail ola bilərik.
Biz artıq heç nə istəmirik, Qafqazda, bütün dünyada sülh olmasını istəyirik. Biz Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında sülh olmasını istəyirik. Biz Ermənistan torpağının hansısa bir hissəsinə iddia etmirik,
baxmayaraq ki, orada tarixən azərbaycanlılara məxsus olan torpaqlar çoxdur. Ancaq eyni zamanda hesab edirik
ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qazandığı vaxt beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri daxilində ərazisi
toxunulmaz olmalı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilməlidir. Biz güzəştə gedirik. Güzəşt də
ondan ibarətdir ki, biz Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə statusu verməyə razılaşırıq, həm də bu, beynəlxalq
praktikada, dünya praktikasında mövcud olan ən yüksək statusdur. Bunun özü bizim tərəfimizdən böyük
güzəştdir. Ona görə ermənilər də, onların himayədarları da anlamalıdırlar ki, bu, məhz Azərbaycan tərəfindən
atılan xoş məramlı addımdır. Onlar əvvəl-axır özlərinin separatçılıq, ekstremist, təcavüzkar hərəkətlərindən əl
çəkməlidirlər.
Separatizm ancaq təkcə Azərbaycan üçün təhlükəli deyildir. İndi bütün Qafqaz separatizmdən əzab çəkir.
Bir də təkcə Qafqazmı? Bəs dünyanın digər regionları? Məgər separatizm Qazaxıstan üçün təhlükəli deyilmi?
Məgər separatizm Mərkəzi Asiya üçün qorxulu deyilmi? Məgər separatizm Avropa üçün təhlükəli deyilmi?
Əlbəttə, o, hamı üçün təhlükəlidir. Ona görə də hamı separatizmi nəinki birmənalı şəkildə pisləməli, həm də
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separatizmə qarşı vahid cəbhədə çıxış etməli, separatizmə yol verməməli və onların əlinə heç bir bəhanə
verməməlidir ki, separatizm haradasa müstəsna hüquq alsın, məsələn necə ki, Dağlıq Qarabağda, Azərbaycanın
ərazisində belə bir hüquq almaq istəyirlər. Bu, sonrakı dövr üçün çox zərərli nümunə olar və bir çox dövlətlər
üçün son dərəcə ağır faciəyə çevrilə bilər.
Mən dərin məmnunluq hissi ilə demək istəyirəm ki, bu baxımdan Qazaxıstan həmişə düzgün və prinsipial
mövqe tutmuşdur. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev bu münaqişənin lap başlanğıcından düzgün,
ədalətli mövqedə dayanmışdır. 1991-ci ildə Nursultan Nazarbayev Rusiya prezidenti Boris Yeltsin ilə birlikdə
məsələnin sülh vasitəsilə həllinə nail olmağa cəhd göstərdi. Onlar birlikdə Azərbaycanda, döyüş əməliyyatları
zonasında oldular, bəzi təkliflər irəli sürdülər, ancaq o vaxt əks qüvvələr münaqişənin həllinin bu planını
reallaşdırmağa imkan vermədilər.
Nursultan Nazarbayev bu gün də bu mövqedədir. O, dünən bəyan etdi ki, Qazaxıstan separatizmi pisləyir
və separatizmin hər hansı formasının əleyhinədir. Nursultan Nazarbayev MDB-nin iclaslarında, xüsusən martın
27-də MDB dövlət başçılarının axırıncı iclasında təkcə MDB üçün deyil, ümumən beynəlxalq əhəmiyyət
baxımından çox prinsipial, çox mühüm olan çıxış etdi. Həmin çıxışda separatizmə qarşı yönəldilmiş müddəalar,
münaqişələrin ləğvinə və bütün münaqişələrin ədalətli həllinə yönəldilmiş müddəalar var idi. Ona görə də
Qazaxıstan, prezidenti Nursultan Nazarbayevin özü keçən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə
Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədilər. Buna görə də mən yaranmış imkandan istifadə edərək, Qazaxıstan
parlamenti qarşısında çıxış edərkən təkcə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə münasibətdə, təkcə
Azərbaycana münasibətdə deyil, həm də ümumən beynəlxalq hüquq normaları baxımından ədalətli mövqeyinə
görə Qazaxıstan Respublikasına, onun prezidentinə təşəkkür etmək istəyirəm və ümidvaram ki, Qazaxıstan
özünün bu prinsipial, düzgün mövqeyinə həmişə sadiq qalacaqdır.
Əziz dostlar, beləliklə, Azərbaycanın necə mürəkkəb şəraitdə olduğunu və hansı mürəkkəb şəraitdə
məsələləri həll etdiyimizi, öz dövlət müstəqilliyimizi möhkəmləndirdiyimizi və inkişaf etdirdiyimizi
görürsünüz. Mən onu da əlavə etməliyəm ki, əgər 1993-cü ildə biz vətəndaş müharibəsinin, Azərbaycanın
parçalanmasının qarşısını ala və Azərbaycanı böyük faciədən qurtara bildiksə, təəssüf ki, sonrakı dövrdə bu
qanunsuz silahlı birləşmələr Azərbaycanda konstitusion hakimiyyəti devirməyə cəhd göstərdilər. Belə cəhdi bir
silahlı qrup, böyük silahlı qrup 1994-cü ilin oktyabrında göstərdi. Bəlkə də informasiya orqanlarının
xəbərlərindən sizə məlumdur ki, mən televiziya ilə bütün Azərbaycan xalqına müraciət etməli oldum. Çünki bu
qanunsuz silahlı dəstələr son dərəcə güclü idilər və məhz xalqın birliyi, həmrəyliyi və Bakıda bir neçə saat
ərzində, özü də gecə vaxtı Prezident sarayının ətrafına toplaşması və konstitusion hakimiyyəti müdafiə etməsi
sayəsində biz bu hərbi çevrilişin qarşısını ala bildik.
Eyni hadisə 1995-ci ilin martında da baş verdi. Yəqin sizdə də Daxili İşlər Nazirliyi tərkibində xüsusi
təyinatlı milis dəstəsi kimi bölmə var. Keçmişdə Sovetlər İttifaqında var idi, indi harada qalıb-qalmamasını
bilmirəm. Bizdə XTPD var idi. Bir vaxtlar o, ümumiyyətlə dövlət üçün həqiqətən çox lazımlı vəzifələri yerinə
yetirirdi, Azərbaycanda XTPD torpaqlarımızın erməni təcavüzündən qorunması uğrunda əməliyyatlarda iştirak
etmişdi. Ancaq sonra Azərbaycanda yaranmış daxili siyasi vəziyyət nəticəsində XTPD cinayətkar qrupa
çevrildi. Həmin dəstə dövlətin tabeçiliyindən çıxdı. Böyük miqdarda silaha və müharibədə iştirak edərək
çətinliklərdən keçmiş çox döyüşkən insanlara malik olan dəstə 1995-ci ilin martında Azərbaycan prezidentinə
qarşı terror yolu ilə dövlət çevrilişi etməyə, hakimiyyəti ələ keçirməyə və sairəyə cəhd göstərdi. Biz bunun da
qarşısını ala bildik. Sonralar da terrorçuluq cəhdləri olmuşdur.
Ancaq Allaha şükür ki, sizin respublikanız belə hallardan uzaqdır. Mən sizin respublikanıza görə
sevinirəm və qoruyun ki, respublikanızda belə hallar olmasın, qoruyun. Amma biz bütün bunları gördük, nə
qədər insan həlak oldu. Bundan nə qədər ailə əzab çəkdi – cinayət yolu tutmuş və cinayətkar əməllər, dövlət
çevrilişi cəhdləri və sairə törətməyə başlamış və təcrid olunmuş insanların ailələri əziyyət çəkdilər. Ailələrin
günahı yoxdur, ancaq bundan əziyyət çəkirlər. Bir sözlə, biz bunların hamısını görmüşük. Yaxşı ki, sizin
respublikanız belə hallarla qarşılaşmayıb və Allah eləsin, heç vaxt qarşılaşmasın. Mən görürəm ki, indi sizdə
vəziyyət o qədər yaxşı, o qədər sabitdir ki, belə hallar heç vaxt olmayacaqdır. Ancaq bununla belə, bizim
respublikamızın bu acı təcrübəsini bilməlisiniz. Həmişə ayıq olmaq üçün bilməlisiniz.
Biz bütün bunları aradan qaldırmağa müvəffəq olduq və sizə deyə bilərəm ki, indi Azərbaycanda son iki
ildə daxili siyasi vəziyyət sabit, normal, sakitdir. Bizdə bir milyon qaçqın var, ərazimizin 20 faizi işğal edilibdir.
Amma adamlar bundan razıdırlar ki, qulaqları dinc yaşayırlar, küçələrdə əli avtomatlı, tapançalı adamlar
yoxdur, bu quldurlar yoxdur, uşaqları oğurlayan, ayrı-ayrı adamları oğurlayan və əvəzində pul tələb edən bu
adamlar yoxdur və sair. Belə şeylər daha yoxdur. Daxili siyasi vəziyyət sabitdir, sakitdir. Bu isə bizə bir sıra
siyasi, iqtisadi və ictimai-siyasi islahatlar aparmağa imkan verdi.
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1995-ci ilin noyabrında biz ümumxalq referendumu yolu ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk
Konstitusiyasını qəbul etdik. Bizim konstitusiya çox demokratikdir. Konstitusiyamızda demokratik, hüquqi,
sivilizasiyalı dövlət qurulması nəzərdə tutulur, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında çoxpartiyalı sistemin
olması nəzərdə tutulur. Konstitusiyada şəxsiyyət azadlığına tam təminat verilməsini, şəxsiyyətin hüquqlarının
müdafiəsi, dini etiqad azadlığı, milliyyətindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq adamların hüquq
bərabərliyi, siyasi plüralizm və digər bütün demokratik hüquqlar nəzərdə tutulur. Konstitusiyada Azərbaycanda
bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanın xarici sərmayələrə açıq olması və Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı sistemi ilə sıx inteqrasiyası nəzərdə tutulur.
Biz bu konstitusiya əsasında 1995-ci ilin noyabrında Azərbaycanın ilk parlamentinə seçkilər keçirdik.
Bunadək mövcud olmuş parlament 1990-cı ildə, sovet dövründə yaradılmışdı. Təbii ki, o, həmin tələblərə cavab
vermirdi. Parlamentə seçkilər çoxpartiyalı əsasda, həm majoritar sistem üzrə, həm də proporsional sistem üzrə
keçirildi. Azərbaycanda 30 partiya qeydə alınıb, zənnimcə, qeydiyyatdan keçməyən partiyalar da 20-yə qədər
olar. 600-dək qəzet, çoxlu jurnal qeydə alınıbdır. qəzetlərin böyük əksəriyyəti özəl təşkilatlara, partiyalara.
qruplara mənsubdur. Respublikamızda cəmi iki qəzet hökumət qəzetidir. Qalan bütün qəzetlər müxtəlif siyasi
qruplara, siyasi partiyalara, ictimai təşkilatlara, ayrı-ayrı şəxslərə mənsubdur.
1995-ci ilin bax, bu noyabr hadisəsi müstəqilliyimizin tarixində çox mühüm hadisədir. İslahatlar aparılır.
Əlbəttə, sizə məlumat verdiyim həmin hallar üzündən bizdə iqtisadi islahatların və digər islahatların həyata
keçirilməsi ləngimişdir. Lakin biz yol verilmiş ləngliyi nəzərə alaraq indi bu işi yüksək sürətlə yerinə yetiririk.
Mülkiyyətin özəlləşdirilməsi geniş miqyasda həyata keçirilir. Biz torpaq islahatı haqqında qanun qəbul etmişik.
Bu qanunda bütün torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi nəzərdə tutulur. Yəni kənd təsərrüfatı istehsalı üçün
nəzərdə tutulan torpaqlar satılmaq, satın alınmaq, başqasına verilmək hüququ ilə xüsusi mülkiyyətə verilə bilər.
Aqrar sektorun islahatı haqqında bizdə qəbul olunmuş qanunlarda kolxoz və sovxozların ləğv edilməsi nəzərdə
tutulur. Artıq onların çoxu ləğv edilmişdir. Aqrar sektorda heyvandarlıq bölməsi tamamilə özəlləşdirilib. Torpaq
xüsusi mülkiyyətə verilir. Deməliyəm ki, torpaq islahatının həyata keçirilməsi hələlik başlanğıc mərhələdədir,
lakin çox geniş dəstəklənir və olduqca bəyənilir və artıq öz konkret əməli nəticələrini verir.
İqtisadiyyat sahəsində həyata keçirilmiş və həyata keçirilən islahatlar artıq öz nəticələrini vermişdir. Sizin
də yaşamış olduğunuz və yaşadığınız keçid dövrünün şəraitinə görə və Azərbaycan üçün səciyyəvi olmuş
spesifik xüsusiyyətlərə görə bizdə iqtisadiyyat son dərəcə ağır vəziyyətə düşmüşdü. olduqca ağır böhran baş
vermişdi. Təxminən 1988-1989-cu illərdən başlayaraq istehsalın həcmi, bütün iqtisadi göstəricilər intensiv
surətdə aşağı düşmüşdür. Ötən ildə, 1996-cı ildə biz iqtisadiyyatın artım sürətini ilk dəfə yüksəldə bildik və bir
qədər artıma nail olduq. Ötən il daxili ümumi məhsul 1,3 faiz artmışdır. Bu, 1989-cu ildən sonra ilk dəfə
olmuşdur. Sənaye istehsalının azalması dayandırılmış və istehsal bu il artmağa başlamış, artım təqribən bir və ya
1,5 faiz olmuşdur. Əgər hər il bizdə sənaye istehsalı 20-25 faiz aşağı düşürdüsə, təsəvvür edin ki, bunu
dayandırmaq, üstəlik, az da olsa, artımı təmin etmək mümkün olmuşdur. Əlbəttə, elə bunun özü müsbət meylə
dəlalətdir.
Bütün bunlar istehsala öz təsirini göstərir. Cari ilin əvvəlindən bəri bizdə bütün göstəricilər üzrə artım
sürəti 1996-cı ildəkinə nisbətən daha yaxşı olmuşdur. Keçən il xarici ticarət əmtəə dövriyyəsi 30 faiz artmışdır.
Xarici ticarət prosesini, ümumiyyətlə, xarici iqtisadi fəaliyyəti liberallaşdırmaq üçün kompleks tədbirlər
görülmüşdür. İndi bizdə valyuta sistemi normal vəziyyətdədir. Halbuki 1994-cü ildə ölkəmizdə inflyasiya 1700
faiz olmuşdur. Biz inflyasiyanı tədricən azaltmışıq və indi bizdə inflyasiya əslində yoxdur. Manatın dollara
nisbətdə məzənnəsi təxminən 10 faiz yüksəlmişdir. İki ilə yaxındır ki, manatın dollarla mübadilə məzənnəsi
sabit olaraq qalır. Təbii ki, bütün bunlar iqtisadiyyatın gələcək yüksəlişi üçün əlverişli şərait yaradır. Artıq bu
ilin əvvəllərindən bizdə, məsələn, əmək haqqının, pensiyaların ödənilməsi ilə bağlı problem yoxdur. Ölkəmizdə
bütün kateqoriyalar üzrə vergilərin toplanması təmin olunur və biz hələ ötən il bunu təmin edə bildik. Büdcə
əsasən yerinə yetirilmişdir. Cari ilin büdcəsi ötən ilin hələ noyabrında qəbul edilmişdir və bu il artıq ötən
aylardan büdcə yerinə yetirilir.
Təbii ki, bütün bunlar fəaliyyətimizdə ilk addımlardır, ilk müsbət mərhələlərdir. Lakin belə hesab edirik
ki, indi, respublikada ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirə bildikdən sonra biz iqtisadi potensialımızı artırmaq
sahəsində yüksək sürətlə irəliləyəcəyik.
Siz bilirsiniz ki, biz xarici sərmayələri Azərbaycan iqtisadiyyatına, ən əvvəl neft və qaz sənayesinə cəlb
edirik. 1994-cü ilin sentyabrında biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı iri neft və qaz yataqlarının 30 il
müddətinə işlənməsi haqqında dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə ilk böyük kontrakt imzalamışıq. Deməliyəm ki,
bu kontrakt yerinə yetirilir və artıq cari ildə həmin neft kontraktı üzrə ilk neft hasil ediləcəkdir. Bundan sonra
biz beynəlxalq şirkətlərin konsorsiumları ilə daha dörd kontrakt imzalamışıq. Onların əksəriyyəti Qərb
şirkətləridir, lakin Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti də burada iştirak edir və indi bu kontraktlara "Rosneft" də cəlb
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olunur. Bu kontraktlara Rusiyanın başqa şirkətləri də maraq göstərirlər. Biz bu məsələ ilə əlaqədar onlarla da
danışıqlar aparırıq. Təbii ki, bu kontraktlar Azərbaycana sərmayə gətirilməsini təmin edir və Azərbaycanın,
xüsusən də Bakı şəhərinin infrastrukturuna müsbət təsir göstərir. Bu sahədə imkanlar var və biz onları
genişləndirəcəyik.
Ancaq bizdə iqtisadiyyatın başqa sahələrində də xarici investisiyalar var. Ola bilər, neft və qaz
sənayesindəki kimi böyük həcmdə deyildir. Biz Azərbaycanın xarici investisiyalar üçün açıq olması prinsipini
əsas tuturuq, bundan ötrü əlverişli güzəştli şərait yaratmışıq və yaradırıq. Bunlar respublikamızdakı vəziyyət,
ictimai-siyasi həyatdakı, iqtisadiyyatdakı vəziyyət haqqında sizin üçün bəzi məlumatlardır, mən Azərbaycanın
bugünkü vəziyyəti barədə də danışdım.
Demək istəyirəm ki, biz nikbin əhval-ruhiyyədəyik. Hesab edirik ki, Azərbaycanın müstəqilliyi yolu
dönməzdir. Biz dövlət müstəqilliyimizi çox əziz tuturuq və öz dövlət müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək,
inkişaf etdirmək üçün hər şeyi edirik. Ancaq bu müstəqilliyə gedən yol Azərbaycanda da, Qazaxıstanda da asan
olmamışdır. Azərbaycanın nə kimi çətinliklərdən keçdiyini sizə danışdım. 1990-cı ilin yanvar faciəsi bizim
tariximizdə xüsusilə böyük faciədir. Sovet qoşunlarının böyük kontingentinin Azərbaycana yeridilməsi
Azərbaycan xalqının əzilməsi və bunun nəticəsində də böyük qurbanlar verməyimiz barədə dedim.
Ancaq bizə məlumdur və xüsusilə mən yaxşı bilirəm ki, Qazaxıstan da bu çətinlikləri və bu faciələri
yaşamışdır. Deməliyəm ki, keçmişdə biz hamımız Sovetlər İttifaqına daxil idik və çoxlarımız bu ittifaqa
sədaqətlə, vicdanla xidmət etmişik, – o cümlədən mən də özümü bu qəbildən olan insanlara aid edirəm, Sovetlər
İttifaqının mövcud olması, yaşaması üçün çox iş görmüşük. Onu da deməmək olmaz ki, Sovetlər İttifaqının
mövcud olduğu dövrdə xalqlarımız, respublikalarımız yüksək səviyyədə inkişaf etmişlər, bu faktdır. Biz bunu
heç vaxt inkar etməməli və heç zaman unutmamalıyıq. Amma eyni zamanda nöqsanlar, səhvlər də, faciəli
hadisələr də olmuşdur.
Keçmişdə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində kadr siyasətində və milli siyasətdə ciddi səhvlərə, əyintilərə
yol verilirdi. Əslində, bunlar sovet rəhbərliyinin fəaliyyətində həmişə olmuşdur, amma 80-ci illərdə bu səhvlər
daha geniş yayılmış. intişar tapmışdı. Məlumdur ki, bu səhvlərdən, əyintilərdən qazax xalqı da, Qazaxıstan da
zərər çəkirdi. Ancaq eyni zamanda 1986-cı ilin dekabrında Almatıda, Qazaxıstanda baş vermiş hadisələr bir
tərəfdən o vaxt sovet rəhbərliyinin fəaliyyətindəki həmin səhvləri, əyintiləri, ədalətsizlikləri üzə çıxardı, digər
tərəfdən isə qazax xalqının azadlıqsevər xarakterini, milli ləyaqətini, onun azadlığa, müstəqilliyə can atmasını
nümayiş etdirdi.
Həmin hadisələr mənim xatirimdədir. O dövrdə mən Moskvada işləyirdim, Sov. İKP MK Siyasi
Bürosunun üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim. Xatirimdədir ki, təxminən 1985-ci ildən
etibarən Qazaxıstana, qazax xalqına qarşı hücumlar başlanmışdı. Qazaxıstanda nə varsa hamısını ləkələmək,
qazax xalqını gözdən salmaq üçün müxtəlif cəhdlər göstərilirdi, guya burada sui-istifadə halları, korrupsiya
yayılmışdır, biabırçılıqdır. İş o yerə gəlib çıxmışdı ki, Almatıda hansısa hamamların tikilməsi SSRİ Nazirlər
Sovetinin və Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun iclaslarında uzun-uzadı müzakirə mövzusuna çevrilmişdi.
Deyirdilər ki, bu hamamları nə üçün tikiblər, niyə bu qədər pul xərcləyiblər. Dünən mən Nursultan Abişoviçdən
bu hamamlar barədə soruşdum, öyrəndim ki, onlar indi də var, camaat oraya gedir, istifadə edir, bütün bunlar
xalqa qalıbdır.
Siz başa düşürsünüzmü, bu faktlar nə deməkdir. Hansısa faktlar axtarılırdı. Bunlar respublikanı nüfuzdan
salmaq, xalqı nüfuzdan salmaq və onun qabaqcıl adamlarını nüfuzdan salmaq üçün Sovet İttifaqı ictimaiyyətinə
və dünya ictimaiyyətinə təhrif edilmiş şəkildə təqdim olunurdu.
Bəli, belə olmuşdur, bütün bunlar mənim gözlərim qarşısında baş vermişdir. Deməliyəm ki, mən yeri
gəldikcə ürək ağrısı keçirirdim, bunun əleyhinə çıxırdım. Deməliyəm ki, Azərbaycana da bu cür münasibət var
idi. Doğrudur, mənim orada, Siyasi Büroda olmağım onları müəyyən dərəcədə çəkindirirdi, ancaq mən istefaya
getdikdən sonra Azərbaycana, Özbəkistana, digər respublikalara böhtanlar yağdırılmağa başlandı. Məhz bu cür
ədalətsizlik bunun səbəblərindən biri oldu ki, adamlar sovet rəhbərliyinə, kommunist partiyasının rəhbərliyinə
daha inanmadılar. Elə mən də inanmamağa başladım.
Nəhayət, 1986-cı ilin hadisələri baş verdi. Qazaxıstanda rəhbərlik dəyişdi. O vaxt birinci katib
Dinməhəmməd Kunayev artıq yaşa dolmuşdu, istefa verməli idi – bu, təbii haldır. Lakin qarşıya məsələ çıxdı:
oraya kimi təyin etməli, kimi seçməli – o vaxtlar belə deyirdilər. Təbii ki, bu adam burada işləmiş adamlar
sırasından olmalı idi. Burada da layiqli adamlar var idi. Bu, ən əvvəl, indi Qazaxıstan prezidenti olan Nursultan
Nazarbayev idi.
Ancaq bunu sübuta yetirmək üçün hər şey edirdilər ki, guya Qazaxıstanda indi elə bir layiqli adam yoxdur
ki, o, Qazaxıstan Respublikasına başçılıq edə bilsin. Bunlar mənim gözlərim qarşısında baş verirdi. İlk dəfə
deyildi ki, belə danışırdılar. Yeri gəlmişkən, bu, Qorbaçovun siyasəti idi. Qorbaçov oraya mərkəzin adamını
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göndərmək istəyirdi. Bu isə milli siyasətdə, kadr siyasətində onun məhz ən kobud səhvlərindən biri idi. Mən
bunu ona birlikdə işlədiyimiz vaxtlarda dəfələrlə demişdim. Belə şeylər heç də təkcə Qazaxıstan barəsində deyil,
bəzi digər milli respublikalar, milli qurumlar barəsində də edilirdi. Ancaq mən indiki halda konkret olaraq
Qazaxıstandan danışıram.
Bütün bunlar təəccüb doğururdu – nə üçün belə olmalıdır, niyə? Budur, bir söhbət gedir, başqa söhbət
gedir, sonra da Qorbaçov siyasi büronun iclasında deyir. Bilirsinizmi, axı orada layiqli adam yoxdur. Yeri
gəlmişkən, Qazaxıstan nümayəndələrinin özləri də deyirlər ki, bizdə belə adam yoxdur, Moskvadan adam
göndərmək lazımdır. O bunu deyən bir neçə adamın familiyasını çəkdi və bir-iki dəfə Dinməhəmməd
Kunayevin familiyasını da çəkdi. Yəni ki, gördüyünüz kimi, Dinməhəmməd Əhmədoviç mənimlə telefonla
danışıb və deyib ki, bilirsinizmi, burada adam yoxdur, oradan, Moskvadan adam göndərmək lazımdır. Bir
vaxtlar Qazaxıstanda işləmiş kimlərinsə adlarını çəkdilər, lakin bunlar qazax millətindən olan adamlar
deyildilər. Əlbəttə, bütün bunlar qazax xalqına və Qazaxıstana qarşı ədalətsizlik idi. Lakin buna baxmayaraq,
Qorbaçov və onun ətrafındakılar belə qərar qəbul edib Kolbini Qazaxıstan rəhbəri kimi buraya göndərdilər.
Odur ki, qazax xalqı, qazax xalqının ən yaxşı nümayəndələri, gənclər öz milli ləyaqətini nümayiş etdirdilər, bu
qərarın əleyhinə çıxdılar, bu ədalətsizliyin əleyhinə çıxdılar və göstərdilər ki, bəli, indi qazax xalqı öz milli
mənliyini qorumağa qadirdir.
Təəssüflər olsun ki, o vaxtlar bu, neqativ hal kimi qələmə verildi. Qazax millətçiliyi barədə qərar qəbul
edildi, buraya komissiya göndərildi. Yəqin ki, o, sizə məlumdur. Onlar buraya gəlib faktlar axtarır, göstərmək
istəyirdilər ki, bəli, Qazaxıstanda həqiqətən qazax millətçiliyi var, halbuki, mən bilən, burada belə şeylər yox
idi. Qazax xalqının milli ləyaqəti həmişə olmuşdur, olmalıdır da. Amma mən bilən, millətçilik olmayıbdır.
Ancaq onlar qazax millətçiliyi barədə qərar qəbul etdilər və o vaxt bəzi gənclər bizim bu gün olduğumuz
meydana çıxaraq qazax xalqının azadlıq, müstəqillik, milli azadlıq əzmi və iradəsini nümayiş etdirdilər. Onlar
zillət çəkdilər, çoxları həlak oldu, xəsarət aldı, bəziləri həbs edildi.
Bundan az sonra mən də siyasi büronu və Sovet İttifaqı rəhbərliyini tərk etmək məcburiyyətində qaldım.
Mən sonrakı mərhələlərdə olmadım, amma bu fakt məndə dərin hiddət doğurdu. Lakin sonra tarix Qazaxıstan və
qazax xalqı barəsində belə əməllər tutan adamları cəzalandırdı və sovet rəhbərliyinin həmin ədalətsiz qərarına
qarşı 1986-cı ilin dekabr axşamında öz etirazını bildirən adamlara haqq qazandırdı – bu, artıq faktdır.
Bu gün mən Qazaxıstanın müstəqillik abidəsini böyük ehtiram hissi ilə ziyarət etdim, bu abidənin önünə
əklil qoydum və təzim etdim, milli azadlıq, milli müstəqillik eşqi ilə yaşayıb yaratmış, bu müstəqillik uğrunda
mübarizə aparmış və buna nail olmuş qazax xalqının bütün layiqli oğulları qarşısında baş əydim.
Həmin qərarın ədalətsizliyi bir də bunda aşkar idi ki, o vaxtlar burada Nursultan Nazarbayev Nazirlər
Sovetinin sədri işləyirdi, o, zəngin təcrübəyə malik bir adam idi, respublikaya əslində rəhbərlik edən bir şəxs idi,
çünki son illərdə Kunayev qocaldığına və səhhətinə görə lazımınca işləyə bilmirdi. Nazarbayev respublikaya
rəhbərlik edirdi, respublikanı idarə edirdi və onun məsələsi ortaya çıxdıqda dedilər ki, bilirsinizmi, o yaramır, o
bacara bilməz, bu işə münasib deyildir. Amma tarix isə sübut etdi ki, o vaxtlar Qazaxıstan Respublikasına
rəhbərlik etməyə məhz Nursultan Nazarbayev layiq idi. Əgər bu səhv buraxılmasaydı, bəlkə də belə nöqsanlar
olmazdı. Amma buna baxmayaraq, hər halda 1989-cu ildə qazax xalqı düzgün qərara gələrək, Nursultan
Nazarbayevi öz rəhbəri, sonra da prezidenti seçdi.
Mən Nursultan Nazarbayevi birgə işlədiyimiz uzun illər ərzində tanıyıram – mən Azərbaycanda işlədikdə
də, Moskvada işlədikdə də biz tez-tez görüşür, fikir mübadiləsi aparır, bir çox məsələləri müzakirə edirdik. Mən
də şadam ki, qazax xalqı belə layiqli rəhbər yetişdirmişdir, qazax xalqı belə layiqli prezidentə malikdir və o, çox
işlər görmüşdür. Əminəm ki, o, Qazaxıstanın, qazax xalqının tərəqqisi üçün çox işlər görəcəkdir.
Hörmətli dostlar! Şadam ki, sizin qarşınızda çıxış etmək imkanına malikəm. Mən əvvəllər, keçmiş
vaxtlarda Qazaxıstanda olurdum, 1970-ci ildə də, 1980-ci ildə də böyük ictimaiyyət qarşısında çıxış etmişəm,
1995-ci ildə isə mən buraya xüsusi olaraq ona görə gəldim ki, böyük şair, yazıçı, mütəfəkkir Abay
Kunanbayevin 150 illik yubileyində iştirak edim. Mən onun yubileyinə həsr olunmuş şənliklərdə çıxış etdim.
Mən qazax xalqına, Qazaxıstana həmişə çox böyük ehtiram, çox böyük məhəbbət hissləri bəsləmişəm və indi də
bəsləyirəm.
Qazaxıstan gözəl respublikadır, geniş imkanlara, zəngin yerüstü, təbii ehtiyatlara və böyük gələcəyə, ən
başlıcası isə bacarıqlı adamlara, istedadlı kadrlara malikdir. Mən görürəm ki, indi, Qazaxıstan müstəqilliyə nail
olduqdan sonra öz qanadlarını necə geniş açır və bütün bu məsələləri necə həll edir. Buna görə də uğurlarınıza
sevinirəm, sizi bütün nailiyyətləriniz münasibətilə təbrik edirəm və sizi bir daha əmin edirəm ki, öz tərəfimizdən
biz Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında, qazax xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında dostluğun və əməkdaşlığın
inkişafı və möhkəmlənməsi üçün hər şey edəcəyik.
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Mən Qazaxıstan parlamentinə böyük hörmətimi ifadə edirəm. Sizin parlamentiniz çox böyük
qanunvericilik funksiyalarını yerinə yetirir, qanunvericilik bazası yaradır, qanunvericilik fəaliyyəti göstərir ki,
Qazaxıstanda sosial-siyasi, iqtisadi islahatlar həyata keçirilsin. Sizə böyük uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə
bir daha sağ olun. Sizə xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ ƏL-FƏRABİ ADINA QAZAX MİLLİ DÖVLƏT
UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMU TƏQDİM EDİLMƏSİ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
11 iyun 1997-ci il
Hörmətli prezident Nursultan Abişoviç Nazarbayev!
Qazax Milli Universitetinin hörmətli rektoru, möhtərəm professorlar, müəllimlər, tələbələr!
Mən sizin hamınızı Azərbaycan xalqı adından salamlayır və sizə, sizin simanızda bütün Qazaxıstan
ziyalılarına, bütün Qazaxıstan gənclərinə Azərbaycan xalqının ən xoş arzularını yetirirəm.
Mən Qazax Dövlət Universitetinin elmi şurasına mənə göstərilən şərəfə görə, mənə universitetin fəxri
professoru adı verilməsinə görə və fəxri professor diplomu təqdim olunması ilə əlaqədar, hörmətli rektor,
dediyiniz səmimi sözlərə görə təşəkkür edirəm. Mən bunu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasına,
Azərbaycan ziyalılarına, Azərbaycan gənclərinə dostluq və hörmət hisslərinin ifadəsi kimi qiymətləndirirəm.
Əminəm ki, bu fakt qazax və Azərbaycan xalqları arasında, ölkələrimiz, dövlətlərimiz arasında dostluq
münasibətlərinin daha da möhkəmlənib genişlənməsinə xidmət edəcəkdir.
Bu universitetin professoru olan prezident Nursultan Nazarbayevin burada mənimlə birlikdə olmasına
görə və deyəcəklərimi dinləmək, sizinlə görüşmək imkanına görə ona təşəkkürümü bildirirəm.
Siz bilirsiniz ki, Qazaxıstan prezidentinin dəvəti ilə mən dünəndən bəri burada, Qazaxıstanda, Almatıda
rəsmi səfərdəyəm. Qazaxıstan prezidenti, hörmətli Nursultan Nazarbayev mənim dəvətimlə ötən ilin
sentyabrında Azərbaycanda olmuşdur. Xalqlarımız çoxəsrlik dostluq, qarşılıqlı fəaliyyət, əməkdaşlıq tarixinə
malikdirlər. Sizin universitet Şərqin böyük mütəfəkkiri əl-Fərabinin adını daşıyır. Əl-Fərabi eyni dərəcədə həm
qazax xalqına, həm də Azərbaycan xalqına və bütün türk xalqlarına məxsusdur. Məhz bu ad və bir çox digər
adlar tarixən bunun rəmzi olmuşdur ki, biz eyni köklərə mənsubuq, taleyimiz birdir, tariximiz birdir, dilimiz
birdir, dinimiz birdir, adət və ənənələrimiz, mənəvi və əxlaqi-etik dəyərlərimiz də birdir, eynidir, oxşardır.
Bütün bunlar elə bir etibarlı əsas, elə bir möhkəm bünövrədir ki, qazax və Azərbaycan xalqları arasında
dostluq onların üzərində dayanır. Dahi əcdadlarımız — əl-Fərabi də, Dədə Qorqud da, Alpamış da, Manas da,
Nizami, Füzuli, Nəsimi, Koroğlu da bizi həmişə birləşdirmişlər və öz yaradıcılığı, öz hünərləri ilə xalqlarımızı
sivilizasiyaya, tərəqqiyə, azadlığa, müstəqilliyə səsləmişlər. Xalqlarımızın fəxr edə biləcəkləri bax bu zəngin
keçmişimiz indi yeni mərhələdə əməkdaşlığı-mız üçün zəmindir.
Mən burada, Qazax Dövlət Universitetində olduğum bir vaxtda tarixi keçmişimizə, milli ənənələrimizə,
milli adətləri-mizə, əcdadlarımızın yaratdıqları misilsiz və əvəzsiz sərvətlərə dərin ehtiram hissi ifadə etmək
istəyirəm. Biz fəxr edə bilərik ki, Şərq, müsəlman sivilizasiyası, türk sivilizasiyası dünya sivilizasiyasını
zənginləşdirmişdir. Biz fəxr edə bilərik ki, onların varisləri bu gün də Dünya Birliyində layiqli yer tuturlar. İndi,
həyatımızın yeni mərhələsində biz təmaslarımızı və əlaqələrimizi, əməkdaşlığımızı fəallaşdırmaq üçün tədbirlər
görürük. Prezident Nursultan Nazarbayevin 1996-cı ilin sentyabrında Azərbaycana səfəri bunun təməlini
qoydu. Mənim buraya səfərim birlikdə başladığımız o böyük işin davamıdır.
Mən dünəndən burada olduğuma son dərəcə şadam. Mən əhatə olunduğumuz dostluq, yoldaşlıq,
səmimilik şəraitindən on dərəcə məmnunam. Bizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə, dostluq hisslərinə görə
mən prezident Nursultan Nazarbayevə və Qazaxıstandakı, Almatıdakı bütün qardaşlarımıza, dostlarımıza
minnətdaram. Çox sağ olun.
Sizi əmin edirəm ki, universitetinizin professoru kimi yüksək ada layiq olmaq üçün bütün fəaliyyətimlə
və həyatımla çalışacağam. Ancaq eyni zamanda hesab edirəm ki, bu, Qazaxıstan və Azərbaycan universitetləri
arasında, 1919-cu ildə yaradılmış Bakı Dövlət Universiteti ilə hazırda olduğum Qazax Milli Universiteti
arasında gələcək əməkdaşlığa doğru daha bir addıma çevriləcəkdir.
Bilirsinizmi, bizim nümayəndə heyətinə Bakı Dövlət Universitetinin – Azərbaycanın baş universitetinin
rektoru da da-Kİldir və zənnimcə, sizin gələcək əməkdaşlıq və əlaqələri daha da möhkəmlətmək məsələlərini
müzakirə etmək imkanınız olacaqdır. Universitetlərimizin yaşaması və gənclərimizin ali təhsil alması üçün,
ziyalılarımızın öz yaradıcılıq imkanlarından, elmin, təhsilin, xalqlarımızın mənəvi həyatının daha da inkişaf
etməsindən ötrü yaradıcılıq potensialından istifadə edə bilməsi üçün ən başlıcası bizim malik olduğumuz
müstəqillikdir – Qazaxıstanın müstəqilliyidir, Azərbaycanın müstəqilliyidir.
Bu günlərdə Qazaxıstanın həyatı ilə və burada, Qazaxıstanda işlərlə yaxından tanış olarkən biz dönə-dönə
yəqin edirik ki, qazax xalqı müstəqillik illərində çox böyük yol keçmişdir. Qazaxıstan dünyanın böyük
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ölkələrindən biridir, Asiyanın ən böyük ölkələrindən biridir, çox geniş məkana, olduqca zəngin yeraltı və
yerüstü sərvətlərə, vasitələrə, böyük iqtisadi potensiala, gözəl insanlara, mahir kadrlara malik ölkədir. Dövlət
müstəqilliyi şəraitində Qazaxıstanın bütün bu imkanları daha yüksək sürətlə inkişaf etmişdir və Qazaxıstan bu
gün də gözəldir və onun gələcəyi də, şübhəsiz, gözəldir.
Dünən imzaladığımız sənədlər və keçən il Bakıda imzalanmış sənədlər ölkələrimiz arasında bütün
sahələrdə, o cümlədən də elm sahəsində, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmin
yaratmışdır. Əlbəttə, burada bizim ümumi cəhətlərimiz olduqca çoxdur, oxşar cəhətlərimiz olduqca çoxdur və
biz bir-birimizə çox faydalı ola bilərik. İndi biz neft və qaz sənayesi sahəsində geniş, çox səmərəli əməkdaşlıq
üçün böyük imkanlara malikik və Xəzər dənizinin sərvətlərindən intensiv istifadə etmək üçün, Qazaxıstan və
Azərbaycan nefti və qazının hasilatı üçün, beynəlxalq bazarlara daşınması üçün səylərimizi birləşdiririk. Bunlar
mühüm planlardır, mühüm tədbirlərdir. Mən də əminəm ki, onlar həyata keçiriləcəkdir.
Lakin eyni zamanda iqtisadiyyatın və sosial həyatın bütün sahələrində Qazaxıstanın və Azərbaycanın
malik olduqları çox böyük sərvətlərdən istifadə etmək üçün alimlərimizin, ali təhsilimizin, gənclərimizin geniş
potensialı var. Şübhə yoxdur ki, biz məhz belə böyük xarüqələrin və böyük hadisələrin ərəfəsindəyik.
Bu gün səhər mən Qazaxıstanın müstəqillik abidəsini ziyarət etdim. Mən bu abidəyə olduqca böyük
ehtiram hissi ilə təzim etdim və öz xalqının müstəqilliyi, azadlığı, səadəti yolunda əsrlər boyu mübarizə aparmış
qazax xalqının bütün görkəmli oğulları qarşısında baş əydim.
Nəhayət, bir çox əsrlərdən sonra Qazaxıstan da, Azərbaycan da bu müstəqilliyi qazandı. Müstəqillikdən
əvvəlki son dövr, yəni müstəqilliyə aparan yol da asan yox, çox mürəkkəb və çətin olmuşdur. Bizim
respublikalarımız Sovetlər İttifaqının tərkibində idilər. Mən bu gün deməliyəm ki, Sovetlər İttifaqının tərkibində
Qazaxıstan və Azərbaycan iqtisadiyyatda da, elmdə də, mədəniyyətdə də, təhsildə də böyük inkişaf yolu
keçmişlər. Bu illər, onilliklər ərzində biz çox şey əldə etmişik. Ancaq ən başlıcası – azadlığımız, müstəqilliyimiz
yox idi. Öz potensialımızı tam şəkildə reallaşdırmaq, hər şey haqqında istədiyinizi açıq demək imkanımız yox
idi. İndi bunları aradan qaldırmışıq. Ona görə də keçmişdə nə olmuşdursa, onu lazımınca qiymətləndirmək, eyni
zamanda mənfi cəhətləri, bizim üçün məqbul olmayanları da demək lazımdır.
Hörmətli rektor bizim birgə işlədiyimiz illəri, mənim SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini,
Sov.İKP MK Siyasi bürosunun üzvü kimi Moskvada çalışdığım illəri xatırladı. Mən həmin vəzifələrdə digər
sahələrlə yanaşı, ali və orta təhsilə, bütün təhsil sisteminə də rəhbərlik edirdim. O. düzgün xatırladı, buna görə
ona minnətdaram – həqiqətən o zaman orta təhsil sahəsində, ali təhsil sahəsində islahatlar aparmaq, ali təhsilin
maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək üçün, gənclərimizin biliklərə yiyələnməsinə tam imkan yaratmaq
üçün çox səy göstərilmişdir.
Bəli, çox iş görülmüş, çoxlu qərarlar qəbul olunmuşdu. Ancaq təəssüf ki, bu qərarların heç də hamısı
yerinə yetirilmədi. Lakin bunlar keçmişdə olmuşdur. İndi təəssüflənmək, yada salmaq ki, daha Sovetlər İttifaqı
yoxdur – bunu heç kəs etməməlidir, gərək deyildir. Biz məmnun qalmalıyıq ki, Sovetlər İttifaqı dağıldı,
müstəqillik qazandıq və öz taleyimizin, öz imkanlarımızın sahibi ola bilmişik. Axı təsəvvür edin, siz o vaxt ali
təhsil naziri idiniz, amma bir çox məsələləri Moskvanın icazəsi olmadan həll edə bilmirdiniz, düzdürmü? İndi
siz sərbəstsiniz, bu məsələləri özünüz həll edirsiniz. Hətta prezident ilə sizə sərbəstlik vermişdir, indicə
dediyiniz kimi, təklif etmişdir ki, məsələlərinizi özünüz həll edəsiniz.
Ona görə də nə baş vermişdirsə, bu, tarixi zərurətdir, Sovetlər İttifaqının dağılması labüd idi. Nə yaxşı ki,
belə oldu, əks təqdirdə biz bu müstəqilliyi qazana bilməzdik. Biz Azərbaycanda belə hesab edirik ki, bu
müstəqilliyi qorumalı, onun qədrini bilməli, onu möhkəmləndirməli və onun itirilməsinə heç vaxt yol
verməməliyik. Bundan sonra biz heç vaxt hansısa bir dövlətin tərkibində ola bilmərik. İndən belə heç vaxt
razılaşa bilmərik ki, əvvəlki quruluş, əvvəlki sistem, keçmiş ittifaq hansısa formada bərpa edilsin.
Bəli, bizim əcdadlarımız həqiqətən azadlıq, müstəqillik. ədalət uğrunda mübarizə aparmışlar, bəzən qalib
gəlmişlər, əlbəttə, bəzən məğlubiyyətə də uğramışlar, böyük çətinliklərdən keçmişlər. 80-ci illərdə isə Sovetlər
İttifaqında mürəkkəb sosial-siyasi proseslər, iqtisadi proseslər gedəndə bir çox respublikalarda, o cümlədən
Qazaxıstanda da milli azadlıq və milli müstəqillik haqqında əhval-ruhiyyələr yarandı. Bunu görən, daha çox hiss
edən Mərkəz, Sovet hökumətinin, Sovetlər İttifaqının, Kommunist Partiyasının rəhbərliyi buna yol verməmək,
boğmaq üçün tədbirlər görürdü. Mən bunların hamısının şahidi olmuşam. Həmin tədbirlər milli siyasətdə çox
ciddi səhvlərə, nöqsanlara, təhriflərə, kadr siyasətində səhvlərə, nöqsanlara səbəb oldu.
Biz bunu Azərbaycanın taleyində hiss etmişik. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın kiçik bir muxtar vilayəti
olan Dağlıq Qarabağı qoparıb Ermənistana birləşdirmək məqsədi ilə 1988-ci ildə qonşu Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana qarşı təcavüz başlanmışdır. Bunun nə kimi ağır nəticələrə gətirib çıxardığını indi bütün dünya
bilir. Halbuki həm Azərbaycan, həm də Ermənistan vahid Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olduqları,
bərabərhüquqlu Sovet respublikaları olduqları dövrdə Sovet İttifaqının, Kommunist Partiyasının rəhbərliyi bu
382

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

münaqişənin daha da genişlənməsinə yol verməmək, onun qarşısını almaq, qardaş qırğını törədilməsinə şərait
yaratmamaq üçün tam imkana malik idi. Lakin onlar bunun nəinki qarşısını almadılar, əksinə, buna yol verdilər.
Elə Mixail Qorbaçovun özü də buna yol verdi. Bu, faciəyə gətirib çıxardı, ona gətirib çıxardı ki, sonralar
müxtəlif hallara görə, müxtəlif səbəblərə görə bu təcavüz öz miqyaslarına görə genişləndi. Nəticədə Azərbaycan
ərazisinin 20 faizi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olundu. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyon
azərbaycanlı sakin öz yaşayış yerlərindən qovulub didərgin salındı, əsrlər boyu yığıb yaratdıqları hər şeyi itirdi.
İşğal olunmuş torpaqlar dağıdılır, yağmalanır, qarət edilir. Bu bir milyon adam çox ağır şəraitdə, əksəriyyəti də
çadırlarda yaşayır.
Görün, o dövrün səhvləri, xətalan nəyə gətirib çıxarmışdır. Yaxud götürək Azərbaycanda 1990-cı ilin
yanvar hadisələrini. O vaxt Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan Respublikasına
qarşı ədalətsizliyi əleyhinə xalqın etirazı Bakı şəhərində Sovet ordusu qoşunlarının iri kontingenti ilə yatırıldı,
qan töküldü, çoxlu adam həlak oldu, gənclər, qadınlar, uşaqlar, qocalar Sovet qoşunlarının Azərbaycan xalqına
qarşı bu hərbi təcavüzünün qurbanları oldular. Biz bunların hamısını görüb yaşadıq. Bu, Azərbaycan xalqının
bədənində, qəlbində sağalmaz aradır və eyni zamanda bizə dərs oldu ki, gərək öz müstəqilliyini əziz tutasan,
onun qədir-qiymətini biləsən.
Qazaxıstan da bu cür faktlarla, bu cür hadisələrlə qarşılaşdı. Başabəla yenidənqurmanın başlandığı 198586-cı illəri xatırlayıram. Moskvada, müxtəlif ictimai-siyasi dairələrdə Orta Asiyanın milli respublikaları,
Qazaxıstan, Azərbaycan barəsində qəsdən neqativ münasibət formalaşdırılırdı. Guya ki, neqativ hesab edilən və
durğunluq dövrünün qüsurlarına aid olan nə vardısa, hamısı ancaq bu respublikalarda – Qazaxıstanda,
Özbəkistanda, Türkmənistanda, Qırğızıstanda baş vermişdi, yalnız bu respublikalarda olmuşdu, – belə çıxırdı ki,
Sovet İttifaqının qalan respublikaları, qalan regionları aydan ari, sudan duru idi. Bu respublikalar, bu xalqlar
hədəf altına alınmışdı, atəşə tutulurdu. Azərbaycanı da, Qazaxıstanı da gözdən salmaq, nüfuzları salmaq üçün
hər şey edilirdi. Xatirimdədir, nə qədər saxta sənədlər üzə çıxarılıb mərkəzi mətbuatda dərc olunurdu. Bütün
bunlar ədalətsizlik idi, bütün bunlar yaranmaqda, meydana gəlməkdə, baş qaldırmaqda olan hər şeyi, o
cümlədən milli hissləri, milli ləyaqəti, milli mənliyi yatırtmaq, boğmaq istəyinin bariz təzahürü idi.
Odur ki, 1986-cı ildə Qazaxıstan rəhbərliyini dəyişdirmək məsələsi qalxdı. Bu, təbii hal idi. Qazaxıstan
rəhbəri Dinmü həmməd Kunayev artıq yaşa dolmuşdu və səhhətinə görə işləri daha təmin edə bilmirdi.
Qazaxıstana kim rəhbərlik etməlidir bu məsələnin həlli bir neçə ay çəkdi. Tədricən də belə bir fikiı formalaşdı
ki, Qazaxıstanda, zəngin kadr potensialı olan belə böyük bir respublikada Kunayevi əvəz edə biləcək layiqli
adam yoxdur. Bu, sadəcə olaraq təəccüblü bir hal idi.
Məni fikir götürdü, düşündüm ki, aman Allah, hətta o illərdə – otuzuncu, qırxıncı illərdə, Böyük Vətən
müharibəsi illərində Qazaxıstana rəhbərlik etmək üçün respublikada qazaxlardan adamlar tapılmışdı. Sizin ki
yadınızdadır. Belə adamlar müharibədən sonrakı dövrdə də olmuşlar. Doğrudur, qısa bir zaman olmadı, sonra
isə 20 ildən artıq bir dövrdə Kunayev Qazaxıstana rəhbərlik etdi. Başqaları da meydana çıxdı. Elə isə nə üçün
indi, Qazaxıstanın belə bir yüksək səviyyəyə çatdığı, adamların, kadrların yetişdiyi, gənc kadrların yetişdiyi bir
dövrdə deyilirdi: "Milli kadrlar yoxdur, oraya yerli millətdən olmayan adam göndərmək lazımdır". Bu ideya elə
hey gəzib dolaşırdı, dillərdən düşmürdü, halbuki Qazaxıstanda layiqli adamlar vardı və layiqli adamlar
Qazaxıstan rəhbərliyinin özündə də vardı. Onların ən layiqlilərindən biri Nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsində
çalışırdı və Qazaxıstan rəhbərliyində əslində ikinci sima idi. O, bütün funksiyaları, özünün bütün bu vəzifələrini
uğurla yerinə yetirirdi. Yeri gəlmişkən, onun barəsində nə Qazaxıstanda, nə Moskvada, nə Siyasi Büroda, nə də
Nazirlər Sovetində heç bir irad yox idi. Belə bir vəziyyətdə əhval-ruhiyyə yaradırdılar ki, Qazaxıstana rəhbər
təyin etməyə guya layiqli adam yoxdur.
Bütün bunlar ona gətirib çıxardı ki, Qorbaçov bəzi adamların köməyilə qərar qəbul edib, Kolbini buraya
birinci rəhbər göndərdi. O vaxt mən hansısa bir ümumi müzakirədən sonra ona telefonla zəng vurub dedim ki,
siz düz iş tutmursunuz. Bu səhvdir, nə üçün belə edirsiniz? Dedi ki, orada elə bir adam yoxdur. Necə yəni elə bir
adam yoxdur. Axı orada Nazarbayev var. Əgər o, sizin xoşunuza gəlmirsə, başqa birisi var, üçüncü var. Axı siz
nə üçün belə hərəkət edirsiniz? Qorbaçov Siyasi Büronun iclasında bir neçə dəfə bildirmişdi: qazaxların özləri
deyirlər ki, indi bizə Moskvadan adam, qazax millətindən olmayan adam göndərmək lazımdır. Çox təəssüflər
olsun ki, o, iki dəfə Dinmühəmməd Kunayevin adını çəkdi, guya Kunayevin özü ona zəng vurub deyib ki, mən
onsuz da gedirəm, buna görə də siz düşünməlisiniz və buraya qazax millətindən olmayan adam göndərməlisiniz,
vəziyyət elədir ki, onun öhdəsindən yerli millətdən olan adam gələ bilməz.
Təəssüf ki, bu hal bizdə, Azərbaycanda da olmuşdu. Mən bunu söyləməklə bəlkə də vaxtınızı alıram.
Amma bu, tarixin dərsidir. Bəli, belə hallar bizdə, Azərbaycanda da, Qazaxıstanda da, digər milli
respublikalarda da olmuşdur. Biz özümüz bir-birimizi etibardan, nüfuzdan salmağa çalışırdıq. Biz bir-birimizi
pisləməyə, ləkələməyə başlamışdıq. Təkcə Kunayev deyil, burada bəzi digər adamlar da Qorbaçovun yanına
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gedib deyirdilər ki, filankəs pisdir, filankəs də pisdir, mərkəzdən adam göndərin. Bu, nəyə gətirib çıxardı? Ona
gətirib çıxardı ki, xalq bu qərarla razılaşmadı. Yadımdadır, o vaxt deyirdilər, Mərkəzi Komitə çıxış etmədi, bu
iclas bir növ matəm yığıncağı kimi guya dinməz-söyləməz keçdi. Lakin buna baxmayaraq, həmin adamı təyin
etdilər, yaxud seçdilər. Ancaq elə həmin axşam gənclər ayağa qalxaraq öz rəyini bildirdilər.
Bilirsinizmi, o vaxt bu, fövqəladə hadisə idi. Xatirimdədir, ertəsi gün Siyasi Büronun iclasını çağırıb baş
vermiş hadisəni müzakirə etməyə başladılar və dedilər ki, bu, necə olmuşdur, nə üçün baş vermişdir, niyə
Nazarbayev bunun qarşısını almadı, niyə başqası bunun qarşısını almadı, nə üçün Kunayev bunun qarşısını
almadı. Artıq bütün bu söhbətlər başdan-ayağa cəfəngiyat idi. Oraya komissiya göndərdilər. Yadımdadır,
komissiyaya Solomentsev başçılıq edirdi. Söz düşmüşkən, o da bir vaxtlar burada, sizdə işləyib, təbii ki, qazax
xalqının xeyirxah münasibətini görüb. Burada ona çox böyük hörmət edirdilər. Lakin o, buradan anlaşılmaz,
təəccüblü məlumatlarla qayıtdı.
Məsələn, xatirimdədir, o, Siyasi Büroda məlumat verərək dedi: onlar Qazax Universitetində, misal üçün,
hüquq fakültəsini tutublar. Sizin yadınızdadır, o vaxt Siz nazir idiniz, – budur, hüquq fakültəsini tutublar, orada
isə qazaxlar çoxdur. Halbuki qazaxlar qalanlarından bir qədər çoxdur. Orada hansısa bir fakültəni də – tarix
fakültəsini, daha bir fakültəni tutublar. Mən oturub düşünürdüm, aman Allah, gör nələr danışırlar. Soruşdum ki,
yoxsa, qazaxlar oxumaq hüququna malik deyillər, bu, qazax universitetidir, yoxsa hansısa başqa bir universitet –
ərəb universiteti və ya fransız universitetidir? Qazaxlar oxumalıdırlar. Əlbəttə, başqaları da oxumalıdır. Bunların
hamısını elə qələmə verirdilər ki, guya bütün bunlar təşkil edilmişdi, tənzimlənib istiqamətləndirilirdi, guya
başqa millətdən olan şəxsləri qəbul etmirdilər, ancaq qazaxları götürürdülər, ona görə də bütün bunlar qazax
millətçiliyinə gətirib çıxarmışdır.
Bax, belə cəfəng şeylər danışırdılar, həm də bununla kifayətlənmirdilər. Onun təqdim etdiyi arayış
dəhşətli idi. Nursultan Abişoviç sonralar bu arayışla tanış olmuşdu. Həmin arayışdan sonra daha bir böyük
komissiya təyin etdilər. Sonra isə yayda həmin məsələ barəsində plenum keçirib qazax millətçiliyi haqqında
qərar çıxartdılar. Lakin mən onda xəstələnib xəstəxanaya düşmüşdüm və buna görə də sonra bu prosesdə daha
iştirak etmədim və bu plenumda olmadım. Bəli, qazax millətçiliyi haqqında qərar qəbul etdilər. Axı hansı
millətçilikdən söhbət gedə bilərdi? Qazaxıstandakı beynəlmiləlçilik bütün adamlar, respublikalar üçün nümunə
idi – bu faktdır. Qazaxıstan çoxmillətli respublikadır. O vaxtlar Qazaxıstana mən də gəlirdim. Moskvada
işləsəm də bilirdim ki, burada, Qazaxıstanda bütün xalqlar birlikdə, mehriban yaşayır və işləyirlər. Bütün
xalqların nümayəndələri bütün idarəetmə orqanlarında, hər yerdə, o cümlədən də təhsildə təmsil edilmişlər.
Qazax millətçiliyindən dəm vurub bütün qazax xalqına belə qara yaxmaq olardımı?
Onlar bundan əvvəl də qazax xalqını millətçilikdə təqsirləndirməyə cəhd göstərmişdilər. Zənnimcə, 1977ci, yaxud 1978-ci ildə, – o vaxtlar mən hələ Bakıda, Azərbaycanda işləyirdim, – Oljas Süleymenovun "Aziya"
kitabı haqqında xüsusi qərar qəbul etmişdilər. Bu kitabda məgər pis bir şey var idimi? Yeri gəlmişkən, o vaxtlar
bu kitab böyük şöhrətə malik idi, eləcə də Moskvada, Rusiyada da böyük şöhrət qazanmışdı. Beləliklə, düşünüb
bir şey uydurdular və xüsusi qərar qəbul etdilər və onu da millətçilikdə təqsirləndirdilər.
Bir görün, Azərbaycan xalqı kimi, qazax xalqı da öz azadlığına, öz müstəqilliyinə doğru necə böyük
çətinliklərdən keçib gəlmişdir. Lakin tarix onların hamısını mühakimə etdi, tarix 1986-cı ilin dekabrında Sovet
rəhbərliyinin ədalətsiz qərarına qarşı ayağa qalxan insanlara haqq qazandırdı. Tarix həqiqəti bərpa etdi və onlar
artıq 1989-cu ildə Nursultan Abişoviç Nazarbayevin Qazaxıstan rəhbəri seçilməsinə razılıq verməli oldular. O,
belə bir məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə artıq çoxdan hazır idi. Budur, o vaxtdan ötən 8-9 ildir ki, Nursultan
Abişoviç bu respublikaya başçılıq edir və keçid dövrünün bütün bu çətin mərhələləri – müstəqilliyin əldə
edilməsi, müstəqil dövlət yaradılması, islahatlar aparılması onun rəhbərliyi ilə, onun fəal iştirakı ilə, əlbəttə,
onun məhz zəngin təcrübəsi, onun bacarığı sayəsində, onun qabiliyyəti sayəsində həyata keçirilir və tamamilə
qanunauyğun haldır ki, qazax xalqı ümumxalq səsverməsi yolu ilə Nursultan Nazarbayevi prezident seçmişdir.
O, Qazaxıstanın layiqli prezidentidir və qazax xalqını indi artıq bütün dünyada layiqincə təmsil edir.
Mən Nursultan Abişoviçi lap çoxdan, o hələ Qazaxıstan KP MK-nın sənaye üzrə katibi işlədiyi vaxtlardan
tanıyıram. Mən onunla burada da görüşmüşdüm, biz Moskvada da görüşürdük. Sonralar, o artıq Qazaxıstan
Nazirlər Sovetinin sədri işləyəndə və mən isə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyəndə biz tez-tez
görüşür, toplaşırdıq. İndi böyük fərəh hissi ilə deyə bilərəm ki, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi,
mən Qazaxıstan üçün, Qazaxıstan Respublikası üçün öz fəaliyyət dairəmə daxil olan çox məsələləri həll
edirdim. Aramızda çox işgüzar, çox mehriban münasibət yaranmışdı və aramızda yaxşı münasibət, dostluq
münasibəti vardı. Artıq neçə illərdir ki, mən ona göz qoyuram. O öz istedadını, öz qabiliyyətini gənclik
illərindən göstərməyə başlamış və hələ həmin illərdə, MK katibi və Nazirlər Sovetinin sədri işlədiyi illərdə
Qazaxıstanın bütün çoxsaylı kadrları arasında seçilirdi.
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Onu bu vəzifəyə hadisələrin bütün gedişi, Qazaxıstan tarixinin bütün gedişi, əslinə qalsa, tarixin özü,
həyatın özü irəli çəkmişdir. O ki qaldı buna yol vermək istəməyən adamlara, onlar yanılmışlar və mən bilən,
sonralar ondan hətta üzr istəmişlər. Mən bu faktlardan ona görə danışıram ki, mən bu faktların şahidiyəm, onları
görmüşəm. Mənim bildiklərimi bəlkə də az adam bilir. Buna görə də siz də bilməlisiniz ki, bu, tarixdə qalsın,
bilməlisiniz ki, qazax xalqı barəsində və Nursultan Abişoviç barəsində haqsız-ədalətsiz hərəkətlərə yol
verilmişdir.
Lakin təkrar edirəm, tarix hər şeyi öz yerinə qoymuşdur. İndi Qazaxıstan azad, müstəqil respublikadır və
iqtisadi islahatlar sosial islahatlar, siyasi islahatlar aparır və şübhəsiz ki, parlaq gələcəyə baxır. Qazaxıstan da,
qazax xalqı da Nursultan Abişoviç Nazarbayevin şəxsində layiqli liderə, rəhbərə, prezidentə malikdir. Mən buna
şadam. Mən sizi bu münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və sizə, bütün qazax xalqına və dostum
Nursultan Abişoviçə xoşbəxtlik, firavanlıq və yeni uğurlar arzulayıram.
Respublikamızda şərait sizdə olduğundan daha mürəkkəb, daha çətindir. Dediyim kimi, Azərbaycan
xalqına qarşı 1988-ci ildə Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüz, 1990-cı ildə isə Sovet qoşunları tərəfindən hərbi
təcavüz oldu, Azərbaycanda daxili siyasi mübarizə getdi, müxtəlif silahlı qruplar hakimiyyət uğrunda mübarizə
apardılar, müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr, cinayətkar qruplar meydana çıxdı. Onlar Azərbaycanda daxili
siyasi vəziyyəti mürəkkəbləşdirirdilər və əslinə qalsa, məhz bu səbəbdən erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan
ərazisinin bir hissəsini işğal edə bildilər, çünki ölkənin daxilində sabitlik yox idi, adamlar, müxtəlif qruplar
hakimiyyət uğrunda öz aralarında savaşırdılar. Bu da müəyyən dərəcədə kənardan qızışdırılırdı. Lakin bütün
bunlar Azərbaycanda daxili həyatımızın reallığı idi. Məhz buna görə də erməni silahlı birləşmələri ərazimizin
bir hissəsini işğal edə bildilər. Məhz buna görə də 1992-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişdi. Bir ildən
sonra, 1993-cü ildə hakimiyyət başında olan Xalq Cəbhəsi xalqın etimadını itirdi və silahlı birləşmələr ona qarşı
ayağa qalxdıqda hakimiyyətdən getməli oldu. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlayırdı. Biz bundan sonra
bu çətinlikləri aradan qaldırmağa və vətəndaş müharibəsinin daha da genişlənməsinə yol verməməyə, vəziyyəti
tədricən sabitləşdirməyə müvəffəq olduq, hərçənd, bu, asanlıqla başa gəlmədi.
1994-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişi etməyə cəhd göstərildi. Biz məhz xalqın gücü ilə, xalqın köməyi
ilə bu cəhdin qarşısını almağa müvəffəq olduq. Mən televiziya ilə xalqa müraciət etdim, xalq bir neçə saatın
içərisində Prezident sarayının ətrafına toplaşdı və konstitusiya hakimiyyətini müdafiə etdi. Xüsusi təyinatlı
silahlı dəstə – böyük qüvvələri və böyük miqdarda silahı olan xüsusi təyinatlı polis dəstəsi 1995-ci ildə çevriliş
etməyə, prezidentə qarşı terror törətməyə cəhd göstərdi. Biz bunun da qarşısını almağa müvəffəq olduq. Bəzi
terror hərəkətlərinin də qarşısını almaq mümkün oldu.
Bütün bunlar respublikamızın inkişafının gedişini ləngitdi. Lakin təxminən 1995-ci ilin axırlarından
başlayaraq, 1996-cı ildə biz respublikada vəziyyəti sabitləşdirə bildik. İndi respublikada vəziyyət sabit,
normaldır. Bütün bu qanunsuz silahlı dəstələr əsas etibarilə ləğv edilmişdir. Üç il bundan əvvəl biz Ermənistanla
atəşkəs haqqında saziş bağladıq, indi hərbi əməliyyatlar yoxdur. Lakin bununla belə, torpaqlarımız işğal altında
qalmaqdadır, qaçqın insanlar çadırlarda yaşayırlar. Buna görə də biz bu məsələni dincliklə həll etməyə çalışırıq.
ATƏT-in Minsk qrupu bununla məşğul olur. O, tədbirlər görür. 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon
zirvə görüşündən sonra indi ATƏT-in üç həmsədri var — Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa.
Ümidvarıq ki, onlar məsələnin dincliklə tənzimlənməsi üçün daha səmərəli tədbirlər görəcəklər.
Biz sülh istəyirik. Bizim Ermənistana və digər qonşulara qarşı heç bir iddiamız yoxdur, halbuki bundan
ötrü əsaslar var. Lakin biz istəyirik ki, ərazimiz azad edilsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tamamilə bərpa
olunsun və qaçqınlar öz doğma yerlərinə qayıtsınlar.
Məhz bu şərtlərlə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan dövlətinin tərkibində ən yüksək özünüidarə statusu ala
bilər. Buna görə də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması prinsipləri haqqında
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün qərarı məsələnin dincliklə həlli üçün yaxşı əsasdır. Orada üç prinsip ifadə
edilmişdir: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməsi və üçüncüsü – bütün Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyinə
zəmanətin təmin edilməsi. Biz bu prinsiplərlə razıyıq. ATƏT-in 54 üzvündən 53-ü onları dəstəkləmiş, təkcə
Ermənistan razılaşmamışdır. Buna baxmayaraq, bu prinsiplər qəbul olunmuşdur.
Mən bu imkandan istifadə edərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsində daim ədalətli, prinsipial mövqe tutduqlarına görə Nursultan Abişoviçə və Qazaxıstan
Respublikasına bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Prezident Nursultan Nazarbayev hələ 1991-ci ildə təşəbbüs
göstərmişdir. Rusiya prezidenti Boris Yeltsinlə birlikdə onlar Azərbaycana gələrək, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün səmərəli iş görmüşlər. Təəssüf ki, o vaxtlar vəziyyət, bu münaqişənin
aradan qaldırılmasını istəməyən bəzi qüvvələr və digər səbəblər bu təşəbbüsün inkişaf etməsinə imkan
vermədilər.
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Lissabonda həmin məsələnin müzakirəsi zamanı Qazaxıstan, Nursultan Nazarbayev münaqişəni dincliklə
aradan qaldırmaq prinsipləri haqqında Azərbaycanın bu ədalətli mövqeyini büsbütün və tamamilə dəstəklədi. Bu
il martın 27-də MDB-nin dövlət başçılarının görüşündə prezident Nursultan Nazarbayev ümumiyyətlə, MDB
problemləri barəsində, xüsusən münaqişələr və o cümlədən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə böyük, çox
məzmunlu və hətta deyərdim, çox cəsarətli, çox düzgün, ədalətli nitq söylədi. Bütün bunlara görə mən Nursultan
Nazarbayevə, Qazaxıstan Respublikasına minnətdaram. Mən minnətdaram ki, dünən, görüşlərimiz zamanı,
rəsmi bəyanatlar zamanı da Qazaxıstan prezidenti öz mövqeyinin separatçılığı pisləyən, hər bir dövlətin, hər bir
ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət bəsləməyə çağıran mövqeyinin dəyişməz olduğunu bəyan etdi. Bu,
beynəlxalq hüquq normasıdır, bu, BMT-nin prinsipləridir, bu, ATƏT-in prinsipləridir. Biz buna görə
minnətdarıq.
Amma bununla bərabər, təəssüflər olsun ki, heç də hamı belə hərəkət etmir. Bir neçə ay bundan əvvəl
məlum olmuşdur ki, atəşkəsin davam etdiyi bu üç ildə Rusiya Federasiyasının bəzi vəzifəli şəxsləri qeyri-leqal
surətdə Ermənistana bir milyard dollardan artıq dəyərdə silah, döyüş sursatı vermişlər. Bunlar ağır silahlar,
müasir tanklar, müasir zenit raketləri, müasir "Qrad" qurğuları, zirehli piyada maşınları və bir çox başqa
vasitələrdir. Əlbəttə, bu, biabırçılıqdır. Biz Rusiya prezidentinə müraciət etdik. Mən Boris Nikolayeviç Yeltsinə
şəxsən müraciət etmişəm, məktub göndərmişəm. Onlar etiraf etdilər ki, belə hadisə həqiqətən olmuşdur. O,
prokurorluğa bu məsələ ilə məşğul olmağı tapşırıb. Biz cavab gözləyirik, biz nəticəni gözləyirik. Biz bununla
razılaşa bilmərik. Bu üç ildə Ermənistana göndərilən o qədər silah təkcə Azərbaycanı deyil, bütün ətrafdakı
ölkələri də dağıda bilər. Məgər buna yol vermək olarmı? Bir tərəfdən, söhbət demokratiyanın inkişafından,
suverenliyin inkişafından, ölkələr arasında, o cümlədən MDB-yə daxil olan ölkələr arasında bərabərhüquqlu
münasibətlərin inkişafından gedir. Digər tərəfdən isə, Rusiya Federasiyasının ayrı-ayrı strukturları, həmçinin
MDB-yə daxil olan Azərbaycanla münaqişədə olan ölkəyə qeyri-leqal, qeyri-qanuni surətdə belə böyük
miqdarda silah göndərirlər.
Əlbəttə, bu səhvlər, bu çatışmazlıqlar çox ciddidir. Onlar MDB-də vəziyyəti, regionumuzda vəziyyəti
bütövlükdə çətinləşdirir. Lakin bununla bərabər, biz məsələnin dincliklə həll olunması, təmkinlə, ədalətlə
araşdırılması, daha başqa münaqişələrə yol verilməməsi, hər hansı yeni təcavüzkar hərəkətlərə yol verilməməsi
mövqelərində dayanmışıq.
Respublikamız barədə qısaca olaraq demək istədiyim bunlardır. Bu hadisələrlə əlaqədar respublikamızda
iqtisadi islahatların aparılması ləngimişdi. Lakin indi biz islahatları yüksək sürətlə həyata keçiririk. Mülkiyyətin
tamamilə özəlləşdirilməsi prosesi gedir. Biz torpaq islahatı haqqında qanun qəbul etmişik. Bu qanunda kənd
təsərrüfatı istehsalında olan bütün torpaqların xüsusi mülkiyyətə verilməsi nəzərdə tutulur. Xarici iqtisadi
fəaliyyəti liberallaşdırmaq tədbirləri görülür. Bütün bu islahatlar nəticəsində 1996-cı ildə bizdə iqtisadiyyatda
durğunluq, istehsalda durğunluq dayandırılmışdır. Keçən ildə də, xüsusən cari ilin ötən aylarında az da olsa
yüksəliş əmələ gəlmişdir. Ümidvarıq ki, bu meyl davam etdiriləcək və 1997-ci il Azərbaycanda iqtisadi
islahatların fəal həyata keçirilməsi ili və təbii olaraq, Azərbaycanda iqtisadiyyatın və adamların rifahının
yüksəlişi ili olacaqdır.
Təbii ki, biz Qazaxıstanla bütün bu sahələrdə də əməkdaşlıq edir, Qazaxıstanın təcrübəsindən
faydalanırıq. Biz Qazaxıstanda islahatlar aparılması və keçid dövrünün müxtəlif tədbirlərinin həyata keçirilməsi
təcrübəsini öyrənmək üçün Qazaxıstana əvvəllər də nümayəndə heyətləri göndərirdik. Elə indi, bu günlərdə
burada olarkən biz Qazaxıstanda görülən bütün işlərlə çox fəal maraqlanırıq ki, sizin təcrübənizdən ölkəmizdə
imkan daxilində istifadə edək. Bu da dostcasına əməkdaşlığımızın, dostluq münasibətlərimizin bir hissəsidir.
Hörmətli dostlar, qardaşlar, bacılar! Burada, Qazax Universitetində, qazax xalqının Qazaxıstanın elm,
təhsil və mədəniyyət mərkəzində olduğuma görə son dərəcə şadam. Mən şadam ki, belə yüksək ada, belə yüksək
şərəfə layiq görülmüşəm. Bir daha əmin edirəm ki, sizin yüksək etimadınızı doğrultmağa bütün həyatımla, öz
fəaliyyətimlə çalışacağam. Qazax və Azərbaycan xalqlarının qardaş dostluğunu möhkəmlətmək üçün hər şey
edəcəyəm. Hər şey edəcəyəm ki, Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq gələcəkdə daha uğurla inkişaf
etsin. Diqqətinizə görə sağ olun.
Hədiyyənizə – əl-Fərabinin portretinə görə sağ olun. Mən do sizə yadigar olaraq hədiyyə – 500 illiyini
ötən il birlikdə qeyd etdiyimiz ulu babamız, böyük Məhəmməd Füzulinin portretini vermək istəyirəm. Xahiş
edirəm qəbul edəsiniz. Mən sizə bundan əlavə çoxlu kitab da hədiyyə vermək istəyirəm.
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QAZAXISTANDA YAŞAYAN AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
11 iyun 1997-ci il
Biz dünəndən buradayıq, yəqin ki, məlumatınız var. Biz hər bir ölkəyə gedəndə həmvətənlərimizi,
azərbaycanlıları arayırıq. Keçmişdə də aramışıq, amma onda Sovet hökumətində hamı bir olduğuna görə bu
məsələlər o qədər asan deyildi. Ancaq indi müstəqil dövlətik, ona görə də hər yerdə, hər ölkədə, burada,
Qazaxıstanda da öz həmvətənlərimizi arayırıq. Bizdə məlumatlar var ki, burada nə qədər azərbaycanlı yaşayır,
amma yəqin siz daha çox bilirsiniz ki, burada azərbaycanlılar necə yaşayırlar, nə iş görürlər. Azərbaycanla nə
qədər əlaqələri var. Bunları yəqin ki, siz mənə deyə bilərsiniz, elədirmi?
Hüseyn Novruzov (Qazaxıstandakı "Turan" Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyətinin sədri):
Möhtərəm prezidentimiz, Azərbaycan xalqının əvəzolunmaz, müdrik siyasətçisi, ağsaqqalımız!
İcazə verin, "Turan" Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyətinin idarə heyəti və ümumiyyətlə. Qazaxıstandakı
bütün soydaşlarımız adından Sizi bu unudulmaz görüş münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edim. Xoş
gəmlisiniz, həmişə Siz gələsiniz!
İcazənizlə, Qazaxıstandakı soydaşlarımızın mədəni həyatı, təhsili və başqa məsələlər üzrə bir neçə
məlumatı diqqətinizə çatdırım. "Turan" Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti 1993-cü ilin mayında Qazaxıstan
Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçmişdir. 1996-cı ilin mə"lumatına görə, hazırda Qazaxıstanda
rəsmən yaşayan azəri türklərinin sayı 106 minə çatır. Soydaşlarımız ən çox Cambul, Çimkənd, Almatı, TaldıKurqan vilayətlərində yaşayırlar. Cəmiyyətimiz yarandığı gündən müntəzəm olaraq Qazaxıstanın ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirak edir. Dövlət bayramlarını, xalqımızın milli bayramlarını – Novruz bayrammı, 28 May
respublika gününü hər il təntənəli surətdə qeyd edirik. Qazaxıstan xalqının mədəniyyət, incəsənət
festivallarında, həmçinin türk xalqlarının festivallarında (1993, 1994, 1996-cı illər) fəal iştirak edirik. Bizim
təşəbbüsümüzlə Almatıda "Ozan" şəhər Mədəniyyət Cəmiyyəti təşkil olunmuş, 10-dək vilayətdə (Kustanay,
Cambul, Taldı-Kurqan Petropavlovsk və s.) də Azərbaycan cəmiyyətləri yaradılmışdır. Bunların, ümumiyyətlə,
"Turan" cəmiyyətinin ali məqsədi türk xalqlarının birliyini, doğma Azərbaycanımızla Qazaxıstan arasında
mədəni əlaqələri möhkəmləndirməkdən ibarətdir.
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi bizə musiqi alətləri – tar, kamança, nağara göndərmişdir. Qazaxıstan
hökuməti, Qazaxıstan xalqlarına yardım fondu bizə maddi kömək göstərmişdir. Qazax və ruslardan başqa, azlıq
təşkil edən millətlərin nümayəndələrinə ali məktəblərdə 10 faiz güzəştli yer verilir. Bundan əlavə, Xoca Əhməd
Yəsəvi adına Türküstan Universitetinin hüquq, turizm, iqtisadiyyat və s. fakültələrində bizə 10 yer verilmişdir.
Heydər Əliyev: Orada hansı dildə dərs keçirlər?
Hüseyn Novruzov: Rus və qazax dillərində. Eyni zamanda, ingilis və türk dillərini öyrədirlər. Orada
oxuyanlara yataqxanada yer, ayda 100 dollara yaxın təqaüd verirlər ki, valideynlərinin köməyinə ehtiyacları
olmasın. Hansı ailədən, kimin orada oxumasını biz özümüz həll edirik.
Qazaxıstanda müxtəlif ixtisaslar üzrə kadrlar, ziyalılarımız var, Azərbaycanın çiçəklənməsi, inkişafı üçün
onların gücündən istifadə etmək olar. Biz buna hazırıq, bizim köməyimizə inamınız ola bilər.
Əgər burada bizim nümayəndəliyimiz olsaydı, daha yaxşı olardı. Bəzi xırda məsələlər var ki, bundan ötrü
Sizi narahat etmək istəmirik. Məsələn, uzun müddət təyyarə olmur.
Heydər Əliyev: Bakı-Almatı təyyarəsi yoxdur?
Hüseyn Novruzov: İndi var, amma biletin qiyməti çox bahadır, camaat şikayət edir. Bir başa getmək
üçün 170-180 dollardır.
Heydər Əliyev: Kimindir, "Azərbaycan hava yolları"nın, yoxsa?...
Hüseyn Novruzov: Yox, özəl şirkətdir.
Sizinlə bugünkü unudulmaz görüşümüzdən yadigar olaraq həmyerlimiz, Qazaxıstanın əməkdar incəsənət
xadimi, heykəltəraş, sevimli rəssamımız Maral xanım Rəhmanzadənin kiçik qardaşı Vaqif bəyin bir sənət
əsərini Sizə təqdim etmək istərdik.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
Hüseyn Novruzov: Yeri gəlmişkən deyim ki, Vaqif bəyin Azərbaycan mövzusunda əsərləri var. Əgər
Azərbaycan Dövlət Muzeyinin imkanı varsa, bu əsərləri ala bilərsə, yəqin ki, Vaqifin də sənətini davam
etdirmək üçün bir az imkanı ola bilər.
Hörmətli prezidentimiz, xalqımızın bu çətin vəziyyətində Sizə böyük enerji, müdrikliyinizə arxalanaraq
daha böyük nailiyyətlər arzulayırıq.
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Əminik ki, Sizin müdrik siyasətiniz nəticəsində o taylı-bu taylı Azərbaycanımız çiçəklənəcəkdir.
Azərbaycanı Sizə, Sizi Allaha tapşırırıq. Çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Siz bu cəmiyyətin – "Turan" cəmiyyətinin sədrisiniz? Bütün Qazaxıstanı əhatə edir,
bütün vilayətlərlə əlaqəniz var? Mərkəzi təşkilat kimi, bütün vilayət cəmiyyətləri tərəfindən tanınır? Sizi
seçiblər, yoxsa təyin ediblər?
Hüseyn Novruzov: Bəli, bütün Qazaxıstanı əhatə edir və vilayətlərlə də əlaqəmiz var. Mən də seçki yolu
ilə seçilmişəm. Əvvəllər Naxçıvan teatrında işləmişəm.
Heydər Əliyev: Bəs buraya necə gəlib çıxmısan?
Hüseyn Novruzov: Burada qohumların yaşayır. 1986-cı ildən burada yaşayıram. Azərbaycan dilində
radio verilişləri hazırlayıram. Cümə axşamı günləri saat 8.30-da Qazaxıstan radiosunun birinci proqramı ilə
Azərbaycan dilində müntəzəm olaraq ictimai-siyasi, tarixi mövzulara həsr edilmiş veriliş səslənir. Bundan əlavə,
televiziyada "Biz qazaxıstanlılarıq" adlı proqram var, həmin proqramda Qazaxıstanda yaşayan xalqların adətənənələri haqqında verilişlər gedir. Biz bu proqramda da iştirak edirik. Füzulinin 500 illiyi ilə əlaqədar böyük
ədəbiyəm gecə keçirmişik. 1992-ci ildə Hüseyn Cavidin yubileyi münasibətilə tədbir keçirmişdik. Bir sözlə,
imkan daxilində çalışırıq ki, burada yaşayan soydaşlarımız mədəniyyətimiz, tariximiz barədə müəyyən biliklərə
malik olsunlar.
Heydər Əliyev: Burada çoxdan yaşayanlar, 30-cu illərdə gələnlər kimdir?
Soydaşlarımızdan biri:
– Mən əslən Zəngilan rayonundanam. O vaxt, 1937-ci ildə gələn azərbaycanlılar Cambul vilayətinə
yığışmışdı, biz üçüncü nəsilik. İndi yaşadığımız kənd bizə Vətən kimidir. Məktəbimizin direktoru
azərbaycanlıdır. Azərbaycan dili dərsi də keçilir.
Heydər Əliyev: Rus məktəbidir? Hamı rus dilində təhsil alır?
Soydaşımız: Bəli, rus dilində. 1956-cı ilə qədər biz komendantlıq şəraitində yaşayırdıq. Sürgün olunmuş
adamlar kimi bizim cavanları əsgər də aparmırdılar. Kənara gedib ali məktəblərdə təhsil ala bilmirdik. Amma
azərbaycanlılar özlərini göstərdilər. Təkcə 1948-ci ildə azərbaycanlılardan 7 nəfər Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
adı almışdı. 1956-cı ildə bizi azad etdilər.
Heydər Əliyev: Nədən azad etdilər? Sürgün olunanlar kimi 1956-cı ilə qədər hər ay komendantlıqda
qeydiyyatdan keçirdiniz?
Soydaşımız: 1956-cı ildən sonra Almatıya və başqa şəhərlərə gedib oxumaq imkanımız oldu. Mən özüm
də Qazaxıstan Universitetinin iqtisad fakültəsini bitirmişəm, Almatıda yaşayıram.
(Görüşdə iştirak edən başqa bir soydaşımız özündən əvvəl çıxış edənlə bir kənddən olduğunu söylədi və
Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirdiyini bildirdi).
Heydər Əliyev: Dili unutmamısınız, ana dilinizdə danışırsınız?
Soydaşımız: Ana dilində danışırıq, ata-baba adətlərimizi qoruyub saxlayırıq, Novruz bayramını da,
məhərrəmliyi də keçiririk. Oruc da tuturuq.
Heydər Əliyev: Azərbaycanla əlaqəniz var?
Soydaşımız: Var, buradan Azərbaycana qayıdanlarla əlaqə saxlayırıq. Çoxları Bakıdadır. Orada
qohumlarımız, tanışlarımız da çoxdur. Mən pensiyadayam, imkan olanda Azərbaycana gedirəm, qohumlarımla
görüşürəm. Oradan da buraya gəlirlər, görüşürük, əlaqələrimizi davam etdiririk.
Heydər Əliyev: Siz deyirsiniz ki, pensiyaya çıxımısınız. Bəs azərbaycanlı gənclər, sizdən sonra gələn
nəsil nə edir?
Soydaşımız: Oxuyanı da, işləyəni də çoxdur. Bütün sahələrdə işləyənlər var.
Heydər Əliyev: Onlardan prokurorluqda, polisdə işləyənlər var?
Soydaşımız: Bəli, var. Məsələn, Bəşir Əliyev Qazaxıstanın Respublika Prokurorluğunda idarə rəisinin
müavini işləyir. Milisdə işləyən də var. Digər sahələrdə də işləyən çoxdur.
Heydər Əliyev: Burada azərbaycanlıların rəhbər vəzifələrdə işləməyinə maneçilik edən yoxdur ki?
Soydaşımız: Xeyr, yoxdur. Çünki biz ana dilimizlə yanaşı, qazax və rus dillərini də yaxşı bilirik.
Görüş iştirakçısı: Cənab prezident, mən Gürcüstandan gəlmişəm, Axıska türklərindənəm. Mən qazax
dilini yaxşı bilirəm. Burada müəllimə işləyirəm. Əvvəllər Qazaxıstan Elmlər Akademiyasında işləmişəm, elmlər
namizədiyəm. Azərbaycan alimləri ilə yaxşı əlaqələrim var. Biz Axıska türkləri Azərbaycanı da,
azərbaycanlıları da çox sevirik. Biz Sizi öz prezidentimiz hesab edirik. Siz Azərbaycan xalqının fəxrisiniz,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin bütün dünyada tanınması üçün çox iş görürsünüz. Çox sağ olun ki, gəlib burada
bizimlə görüşdünüz. Allahdan Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. Burada qazaxların da Sizə çox hörməti
vardır. Biz Sizin Qazaxıstan Parlamentindəki çıxışınızı böyük diqqətlə dinlədik. Sizin çıxışınız dəfələrlə sürəkli
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alqışlarla qarşılandı. Mənə elə gəlir ki, hələ indiyədək orada heç kimi bu qədər böyük rəğbətlə
alqışlamamışdılar.
Cənab prezident, Qazaxıstanda Azərbaycanı da, prezident Heydər Əliyevi də çox sevirlər. Allah Sizə yar
olsun. Sizin buraya səfəriniz, bizimlə görüşünüz Qazaxıstanda yaşayan 106 min azərbaycanlı, bütövlükdə 17
milyon qazaxıstanlı üçün böyük şərəfdir.
Soydaşımız: Mən əslən Güney Azərbaycandanam. Vaxtilə Tbilisidə yaşamışıq, sonra bizi oradan
Qazaxıstana sürgün ediblər. Dörd qardaş, üç bacıyıq. Xahiş edirəm, icazə verəsiniz Sizinlə şəkil çəkdirim. Bu,
mənim çoxdankı arzumdur.
Heydər Əliyev: Buyurun.
Mən hiss edirəm ki, burada yaşayan azərbaycanlıların bir-biri ilə əlaqəsi yaxşıdır. Yəni bir-birinizlə sıx
əlaqə saxlayırsınız, görüşürsünüz. Lazım olanda bir-birinizə kömək edirsiniz, bir-birinizin dərdinə qalırsınız,
şənliyində iştirak edirsiniz. Yəni burada Azərbaycan diasporu dağınıq deyil. Sizin birlikdə olmağınız çox
vacibdir.
Bilirsiniz, Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra biz dünyada olan bütün azərbaycanlıların qayğısını
çəkirik. Ona görə də biz 31 dekabrı dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü elan etmişik. Keçmişdə belə olub
ki, azərbaycanlılar dünyanın çox ölkələrinə səpələniblər. Təbii olaraq bəziləri özləri gediblər, bir çoxlarını həyat
məcbur edib, bəzilərini isə sovet hakimiyyəti dövründə sürgün ediblər. İndi hərə bir yerdə özünə məskən tapıb,
yaşayır. Çoxları özünə yaxşı həyat qurub. təhsil alıb, ailə qurublar. Bu, bizi çox sevindirir. Azərbaycanın
prezidenti kimi, mən dünyanın hər bir yerində yaşayan azərbaycanlıları soydaşlarım və onlara görə özümü
məsul, cavabdeh hesab edirəm. Doğrudur, mən bütün azərbaycanlıların hamısını əhatə edə bilmərəm. Amma
azərbaycanlıların bir müstəqil ölkəsi, dövləti var, o da Azərbaycan Respublikasıdır.
Azərbaycanlılar Qazaxıstanda da, Özbəkistanda da, Amerikada da, İngiltərədə də yaşasınlar. Harada
kimin üçün xoşdursa, orada özünə yer tapıbsa, yaşasın. Ancaq azərbaycanlılığını, dilini, dinini, adət-ənənələrini,
öz əcdadlarını, ulu babalarını, köklərini unutmasın. Bizim Azərbaycan millətinin bir balaca zəifliyi vardır. Bu
zəiflik də odur ki, assimilyasiyaya tez düşür. Bizim millət assimilyasiyaya, necə deyərlər, yatımlı bir millətdir.
Bunu deməyə mənim əsasım vardır. Çox sağ olun ki, siz belə deyilsiniz, amma belələri var. Bu məni narahat
edir.
Hər bir yerdə yaşayan soydaşımız gərək bilsin, – yaşadığı yer şübhəsiz ki, onun vətənidir, amma ulu
Vətəni, kökü, ata-babasının Vətəni Azərbaycandır. Ona görə də gərək o, Vətəni heç vaxt unutmasın və onunla
yaşasın, Vətəninin həyatı ilə maraqlansın, onun qayğısına qalsın. Ölkəmiz, dövlətimiz möhkəmləndikcə,
gücləndikcə, inkişaf etdikcə, imkanlarımız artdıqca biz Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımızla
əlaqələri daha da genişləndirəcəyik və bu qayğını da, yardımı da artıracağıq. Ancaq respublikamızda yaşayan
azərbaycanlıların vəziyyəti indi hələ ki, çox ağırdır.
Bilirsiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın bir hissəsi, 20 faizi
işğal olunub. Deyirsiniz ki, burada vaxtilə Zəngilandan köçmüş adamlar var. Təəssüf ki, Zəngilan indi işğal
altındadır. Vaxtilə Zəngilanda yaşayanların əksəriyyəti indi orda-burda, bir qismi isə çadırlarda yaşayır. Eləcə
də Ağdam, Dağlıq Qarabağ, Şuşa, Laçın, Qubadlı, Füzuli belədir. Füzuli rayonu ərazisinin bir hissəsi öz
nəzarətimizdədir, bir hissəsi işğal altındadır. 1988-ci ildə Ermənistandan 300 minə qədər azərbaycanlını öz
yurdundan zorla çıxarıblar. Onlar indi Azərbaycanda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Ümumiyyətlə, 1 milyondan çox
azərbaycanlı qaçqın, köçkün vəziyyətindədir.
Bilirsiniz ki, müharibə Azərbaycana çox böyük zərbələr vurubdur. Torpağımızın 20 faizi işğal
altındadırsa, elə bunun özü böyük zərbədir. Qaçqınların əksəriyyəti işsizdir. Yerindən-yurdundan zorla
qovulmuş adam başqa yerdə necə iş tapa bilər? Hazırkı keçid dövründə Qazaxıstanda da belədir fabriklər,
zavodlar, müəssisələr keçmişdəki kimi daimi işləmir. Onların bir çoxu dayanıb. Ona görə də işsizlər var. Bunlar
hamısı Azərbaycandakı maddi, iqtisadi vəziyyəti gərginləşdirib.
Siz eşidirsiniz, oxuyursunuz ki, Azərbaycan Respublikasının daxilində də sabitlik olmayıb. Mən
parlamentdə çıxışımda da bunları dedim. Əgər Qazaxıstan televiziyası həmin çıxışı versə, yəqin baxacaqsınız.
Mən universitetdəki çıxışımda da bunlar haqqında danışdım. İndi şükürlər olsun ki, Azərbaycanda vəziyyət
sabitdir.
Sevinirəm ki, Qazaxıstan bizə dost, qardaş ölkədir. Qazax xalqı ilə Azərbaycan xalqı bir kökə mənsubdur.
Biz bir kökdən olan millətlərik, babamız da birdir. Mən əl-Fərabi adına Universitetdə oldum. Əl- Fərabi həm
azərbaycanlılara, həm qazaxlara, həm də özbəklərə məxsusdur. Dədə Qorqud da, Vaqif də, Füzuli də hamımıza
məxsusdur.
Mən Qazaxıstanın həyatındakı müsbət dəyişikliklərə çox sevinirəm. Dünən də, bu gün də bunlar barədə
danışmışam. Ancaq Qazaxıstanda nə müharibə, nə dövlət çevrilişinə cəhd olubdur. Çox şükürlər ki,
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Qazaxıstanın rəhbərliyi son illər sabit olubdur. Mənim dostum Nursultan Nazarbayev 1989-cu ildən Qazaxıstana
rəhbər, prezident seçilibdir. Ölkədə vəziyyət sabitdir.
Bilirsiniz ki, mən 1982-ci ilin sonunda Azərbaycandan Moskvaya işə getdim, məni oraya dəvət etdilər.
Bakıya 1993-cü ildə qayıtdım. Mən on il Bakıda olmadım. Amma on il müddətində Azərbaycanda rəhbərlik
dəfələrlə – birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi – dəyişildi. Nəhayət, 1993-cü ildə xalq məni
dəvət etdi.
Siz bilirsiniz ki, Moskvada olduğum son üç ildə məni çox təqib edirdilər, mənim əleyhimə çox işlər
aparırdılar. Mən gedib Naxçıvanda yaşadım. Naxçıvan blokada şəraitində olan bir yer idi. Moskvadan,
Kremldən gedib orada çox ağır bir şəraitdə yaşayırdım.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş verdi. iqtidarda olan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti
saxlaya bilmədi. Azərbaycan o vaxt dağılırdı, parçalanırdı, qan tökülürdü. Xalq dəvət etdi, mən də gəldim.
Mənim yenidən Bakıya qayıtmağımın indi dörd ili tamam olur. Biz bu dörd ildə Azərbaycanda sabitlik yarada
bilmişik. Düzdür, bu, asan olmayıb. Bilirsiniz ki, 1994-cü ilin oktyabrında, 1995-ci ilin martında da dövlət
çevrilişi etmək istədilər. Biz bunların qarşısını aldıq. İndi vəziyyət sabitdir.
Ancaq eyni zamanda, respublikamız müstəqillik əldə edəndən sonra bir tərəfdən Ermənistan silahlı
qüvvələrinin təcavüzü, torpaqlarımızın bir qisminin işğal olunması, bir milyondan çox vətəndaşımızın qaçqın
düşməsi, ikinci tərəfdən isə ölkənin daxilindəki çəkişmələr, vuruşmalar, hakimiyyət davası, qeyri-qanuni silahlı
dəstələr Azərbaycanda vəziyyəti çox gərginləşdirmişdi. Bunlar hamısı ölkənin iqtisadiyyatında vəziyyəti
ağırlaşdırmışdı. Amma 1996-1997-ci illərdə işlər yaxşılaşıb, respublikada ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir.
Biz dünyanın bütün ölkələri ilə get-gedə sıx əlaqələr qururuq. Dünyanın bir çox ölkələrinə mənim
səfərlərim olubdur. İndi də buraya gəlmişəm. Bir həftədən sonra mənim Özbəkistana, iyulun axırında
Amerikaya rəsmi səfərlərim olacaqdır. Sonra Polşaya səfərə gedəcəyəm. Bizim ölkəmizə də gəlirlər, ziyarət
edirlər. Məsələn, Nursultan Nazarbayev keçən ilin sentyabrında Azərbaycana gəlmişdi.
Beləliklə, Azərbaycanın vəziyyəti ilbəil yaxşılaşacaq və ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan
soydaşlarımızla əlaqə də, onlara qayğı göstərmək imkanları da artacaqdır. Biz bunları edəcəyik.
Siz çətinliklərə dözmüsünüz – sürgün olunmusunuz, komendaturanın nəzarəti altında ağır şəraitdə
yaşamısınız, bunların hamısından çıxmısınız, təhsil almısınız, gözəl həyat qurmusunuz, cəmiyyətdə yer
tutmusunuz, vəzifə almısınız, yaşayışınız var. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Bu, insanın dözümlülüyünün, daxili
potensialının nə qədər böyük olduğunu göstərir. Məsələn, hələ 1930, 1937, 1938-ci illərdə sizin ailələrinizi
sürgün edəndə onların başına nə iş gətirdilər! Doğrudur, çox itkilər oldu, çoxları tələf oldu, öldü. Bilirəm, sizin
də qohum-əqrəbanızdan ölənlər-itənlər olubdur, itkiləriniz çoxdur. Millətimiz çox itkilər veribdir, amma xalq
yaşayıb və yaşayacaqdır.
İndi Qazaxıstanda 100 mindən artıq azərbaycanlı yaşayır. Bilirəm ki, bizim azərbaycanlılarda başqa
şeylərdə çatışmazlıq olsa da, nəsil artırmaqda çatışmazlıq yoxdur, – maşallah, milləti artırmaqda yaxşıdırlar.
Yəqin, bir iki ildən sonra mən buraya yenidən gələndə deyəcəksiniz ki, artıq biz burada 200 min nəfərik. Ancaq
mənim arzum odur ki, bir-birinizlə əlaqəniz olsun, bir-birinizə dayaq olasınız, kömək edəsiniz və Azərbaycanın
qayğılan ilə yaşayasınız.
Bizimlə qonşu olan və bizə düşmənçilik edən ermənilər bir-biri ilə çox sıx əlaqədədirlər. Harada erməni
varsa, bir-birini müdafiə edir. Ermənilər hər yerdə yaşadıqları ölkənin işlərinə təsir edirlər. Fransada 400 min
erməni var. Ölkənin əhalisi 65 milyondur. Təsəvvür edin, oradakı 400 min erməni Fransanın siyasətinə təsir
edir. Onların Amerikada da, Moskvanın özündə də çox böyük təsirləri vardır. Mən hesab etmirəm ki, biz hansı
millətləsə bu məsələdə yanşa girməliyik, yox. Sadəcə, millətimizin, Azərbaycan xalqının özünəməxsus
xüsusiyyətlərini, keyfiyyətlərini inkişaf etdirməliyik, yaşatmalıyıq və bir-birimizə hayan, dayaq olmalıyıq,
kömək etməliyik. Siz Azərbaycanla sıx əlaqə saxlayın.
Biz Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü ilə əlaqədar məsələni həll etməyə çalışırıq. Atəşi üç ildir ki,
dondurmuşuq. Atəş yoxdur, ancaq torpaqlarımız azad olmayıb. Biz müharibənin bir daha başlanmasını
istəmirik. Müharibə çox itkilər, dağıntılar verdi. Biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edəcəyik. Torpaqlarımızın
bir metrini də başqa ölkəyə verə bilmərik. Azərbaycanın bütün torpaqları azad olacaqdır, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü təmin ediləcəkdir. Azərbaycanın müstəqilliyi daimi olacaqdır, qorunacaqdır, saxlanılacaqdır.
Burada bizə çox böyük hörmət, ehtiram göstəriblər. Qazaxıstanla Azərbaycan arasında bir çox sənədlər
imzalanıbdır. Biz dünən 17 müqavilə imzalamışıq. Əlaqələrimiz daha da inkişaf edəcəkdir.
Azərbaycana gəlin, ölkəmizlə əlaqəni unutmayın. Biz də çalışacağıq ki, sizinlə, cəmiyyətinizlə əlaqələri
daha da inkişaf etdirək. Yaxın zamanlarda burada Azərbaycanın səfirliyi açılacaqdır. Mən bu səfirliyin açılması
haqqında qərar vermişəm, ancaq gərək səfir təyin edək. Yəqin bu günlərdə səfiri müəyyən edib təyin edəcəyəm.
Ondan sonra səfir burada işləyəcək, siz də onun başına yığışarsınız, kömək edərsiniz. Sizin mədəniyyət
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mərkəzinizdən başqa, burada dövlətimizi təmsil edən bir səfirlik olacaqdır, onun ətrafına toplaşarsınız,
işləyərsiniz. Mənə başqa sözünüz var? Sağ olun.
***
Görüşün sonunda qazax jurnalistinin sualına cavab:
Mən burada azərbaycanlılara göstərilən münasibətdən razıyam. Onların əksəriyyəti qazax dilini yaxşı
bilir. Bu onu göstərir ki, onlar yerli sakinlərlə qaynayıb-qarışmışlar, bu cəmiyyətin tamhüquqlu üzvləri,
Qazaxıstan vətəndaşlarıdır. Bu, çox xoşdur, mən çox məmnunam. Hesab edirəm ki, onlar Qazaxıstandakı
Azərbaycan diasporuna, Qazaxıstan dövlətçiliyinə, Qazaxıstan cəmiyyətinə həmişə dayaq olacaqlar, onlar
Qazaxıstan Respublikasının şərəfli vətəndaşları olacaqlar.
***
Qazaxıstan Mərkəzi Tarix Muzeyinin eksponatları ilə tanış olduqdan sonra fəxri qonaqlar kitabına
ürək sözləri:
"Mən Qazaxıstan Mərkəzi Tarix Muzeyinin eksponatları ilə dərin hörmət hissi ilə tanış oldum. Onlar
qazax xalqının zəngin özünəxas mədəniyyətini, xalq ənənələrini, adətlərini inandırıcı surətdə nümayiş etdirir,
qazax xalqının çoxəsrlik tarixi haqqında geniş təsəvvür yaradır. Qazax xalqının zəngin keçmişi, lakin daha gözəl
gələcəyi var. Muzeyin işçilərinə onların elmi tədqiqat işində uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti".
11 iyun 1997-ci il
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QAZAXISTAN İŞGÜZAR DAİRƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
11 iyun 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli dostlar!
Mənim Qazaxıstana rəsmi səfərim sona çatır və bu, yekun görüşümdür.
Dünən və bu gün biz Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, xalqlarımız və
ölkələrimiz arasında dostluğun möhkəmlənməsi ilə bağlı səmərəli iş apardıq.
Mən Qazaxıstanı tezliklə tərk edəcəyəm və buna görə də fürsətdən istifadə edərək yenə də demək
istəyirəm ki, səfərdən, onun məzmunundan, yekunlarından və imzalanmış sənədlərdən son dərəcə razıyam.
Hesab edirəm ki, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayevin ötən il sentyabrın 16-17-də
Azərbaycana ilk rəsmi dövlət səfəri kimi, bu səfər də Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərdə yeni
səhifə, yeni mərhələ açır.
Ötən ilin sentyabrında Bakıda və dünən burada, Almatıda üst-üstə 30-dək hökumətlərarası, dövlətlərarası
sənəd imzalanmışdır. Bunlar son dərəcə böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu sənəd iki müstəqil dövlətin –
Qazaxıstanın və Azərbaycanın intensiv əməkdaşlığının bünövrəsini qoymuş, əməkdaşlığımız üçün yaxşı
normativ-hüquqi bazadır, onun geniş bir proqramıdır. Belə hesab edirəm ki, sazişlərdə, sənədlərdə,
memorandumlarda təsbit olunmuş nə varsa, hamısını həyata keçirmək üçün bu sənədlər əsasında həm
Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda müvafiq əməli tədbirlər görüləcəkdir.
Dünən biz Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və inkişaf
etdirilməsi haqqında çox mühüm sənəd imzaladıq. Bu sənəd dərin mənaya, dərin məzmuna malikdir,
münasibətlərimizin tərəfdaşlıq xarakterini, Qazaxıstanın və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığının xarakterini
müəyyənləşdirir.
Biz Qazaxıstanda və Azərbaycanda neftin hasilatı və Xəzər dənizindən istifadə edərək neft və qazın
beynəlxalq bazarlara nəql olunması haqqında memorandum imzaladıq. Bu sənəd istər Xəzər dənizi hövzəsində,
istərsə də bütövlükdə neft və qaz sənayesi sahəsində Qazaxıstanla Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlıq
üçün çox yaxşı bünövrə qoyur.
Məlumdur ki, Qazaxıstanda mineral maddələrin böyük ehtiyatları, o cümlədən neft və qazın olduqca
böyük ehtiyatları var. Xəzər dənizi hövzəsində karbohidrogen xammalının ehtiyatları olduqca böyükdür.
Azərbaycanda, o cümlədən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda böyük neft və qaz ehtiyatları var.
Sizə məlumdur ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı üç yatağın – "Azəri", "Çıraq" yataqlarının
və "Günəşli" yatağının dərin hissəsinin birgə işlənməsi haqqında 1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycan
dünyanın on bir transmilli neft şirkəti ilə ilk iri kontrakt imzalamışdır. Deyə bilərəm ki, bu kontrakt əməli
surətdə həyata keçirilir. Cari ilin payızında biz ilk istismar quyusundan neft çıxarılacağını gözləyirik və
beləliklə, kontraktın əməli surətdə həyata keçirilməsi mərhələsindəyik. Qazma işləri göstərir ki, bu yataqlarda
neft ehtiyatları güman edildiyindən xeyli çoxdur.
Bundan sonra transmilli neft şirkətləri ilə daha dörd kontrakt imzalanmışdır və onlar da əməli surətdə
həyata keçirilmək mərhələsindədir.
Planlarımızda daha bir neçə kontrakt var. Dediyim kimi, Amerikanın "Şevron" şirkətinin nümayəndələri
buradadırlar. Hesab edirəm ki, bu şirkət Xəzər dənizi vasitəsilə Qazaxıstanla Azərbaycan arasında birləşdirici
pillə kimi indi çox mühüm rol oynayır. Bu və digər şirkətlər neft kontraktlarına dair təkliflərlə müraciət
etmişlər.
Birinci kontrakta uyğun olaraq biz neftin Rusiya ərazisi ilə Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına
nəql edilməsi üçün artıq öz ərazimizdə neft kəməri çəkmişik. Proqrama görə, ilkin neftin ixracı üçün ikinci neft
kəməri çəkmək nəzərdə tutulur. Bu boru kəməri Gürcüstan ərazisindən keçib Qara dənizin Supsa limanına
gedəcəkdir. Dediyim kimi, bizim ərazimizdə ilk neft kəməri çəkilmişdir. Rusiya ərazisində də belə kəmər var.
Lakin onun müəyyən dərəcədə yenidən qurulması və təzələnməsi tələb edilirdi. Onlar bu işlə məşğul oldular.
Ancaq Rusiya Azərbaycandan nefti, bizə söz verdikləri kimi ilin ortalarında qəbul etməyə hələlik hazır deyildir.
Biz bir neçə ay bundan əvvəl "Transneft"lə və Rusiya hökuməti ilə danışıqlar apardıq. Onlar nefti həmin boru
kəməri ilə Qara dənizə ixrac etmək üçün oktyabrda hazır olacaqlarına söz verdilər.
Lakin böyük boru kəməri çəkmək də nəzərdə tutulur. Bu, 1994-cü ilin sentyabrında ilk kontrakt
imzalamış olan konsorsiumun planlarına və proqramına daxildir. Azərbaycan neft şirkəti və konsorsiuma daxil
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olan şirkətlər tərəfindən çıxarılacaq neft beynəlxalq bazarlara, planlarımıza görə, Türkiyənin Aralıq dənizi
sahilindəki Ceyhan limanına həmin boru kəməri ilə daşınacaqdır. Hazırda "Şevron-Tengiz" şirkəti Azərbaycan
Neft şirkəti ilə əməkdaşlıq edir. Onlar neftin Xəzər dənizi, Azərbaycan vasitəsilə Qara dəniz limanına nəql
olunmasına kömək göstərmək xahişi ilə müraciət etmişlər və biz razılıq vermişik. Dünən burada bildirildi ki, biz
Tengizdən 200 min ton nefti öz terminalımızda qəbul edib Gürcüstan ərazisi ilə Qara dəniz limanına
göndərmişik. Beləliklə, Qazaxıstan neftinin Xəzər dənizi vasitəsilə, Azərbaycan, Gürcüstan ərazisi ilə Qara
dənizə nəql edilməsi üçün ilk kanal yaradılmışdır.
Dünən biz, Qazaxıstan və Azərbaycan prezidentləri Qazaxıstan neftinin Xəzər dənizinədək, Azərbaycan
və Gürcüstan ərazisi ilə Türkiyəyədək, – Aralıq dənizi limanı nəzərdə tutulur, – dünya bazarlarına nəql olunması
üçün xüsusi neft kəməri çəkmək haqqında memorandum imzaladıq. Bunu çox mühüm addım bilirəm və bu
sənədin həyata keçirilməsinə bacardıqca tez bir zamanda başlamaq lazımdır. Belə ki, dünən Tengizdə neft
hasilatının perspektivləri barədə məlumat aldım və öyrəndim ki, burada neft 2005-ci ilədək, bəlkə də bundan tez
çıxarılmağa başlanacaqdır. Odur ki, neftin beynəlxalq bazarlara daşınması ilə əlaqədar çox mürəkkəb vəziyyət
yarana bilər. İstifadə etdiyiniz neft kəməri, – gərək ki, siz onu Şimali Qafqaz kəməri adlandırırsınız, – sizə,
əlbəttə, bundan sonra da xidmət edəcəkdir. Lakin Qazaxıstan neft sənayesi nümayəndələrinin məlumatından
mənə aydın oldu ki, bu boru kəməri gözlənilən neftin hamısını nəql etmək iqtidarında deyildir. Buna görə də
yeni neft kəmərinin çəkilməsi, zənnimcə, birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik vəzifəyə çevrilir. Biz öz
tərəfimizdən öz imkanlarımızla, terminallarımızla, nəqliyyat vasitələrimizlə bu işə hazırıq, kömək və
əməkdaşlıq edirik, bundan sonra da əməkdaşlıq edəcəyik.
Belə düşünürəm ki, Xəzər hövzəsində və onun ətrafında Qazaxıstanla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın,
ümumiyyətlə, böyük perspektivi var və elə biz prezident Nursultan Nazrbayevlə yekdil fikirdəyik ki, biz bu
perspektiv üzərində yaxşıca işləməliyik.
Bizdə quruda böyük ehtiyatları, böyük perspektivi olan çoxlu yataq var. Bəzi şirkətlər qurudakı köhnə
yataqlarda artıq işləyirlər, bəziləri bizə bu məsələ ilə əlaqədar müraciət edirlər. Biz bu işi aparırıq və aparacağıq.
Məncə, bu sahənin də böyük perspektivi var.
O ki qaldı iqtisadiyyatın digər sahələrinə, bildiyiniz kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxtərəfli,
çoxsahəlidir. İndi biz özəlləşdirmə mərhələsindəyik. Ötən illərdə respublikamızın daxilində bəzi hallarla,
habelə, bildiyiniz kimi, 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz
qalması və 1994-cü ilədək hərbi əməliyyatların getməsi, Azərbaycan ərazisinin 20 faizini erməni silahlı
birləşmələrinin işğal etməsi, bu işğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox vətəndaşımızın qovulub didərgin
salınması, onların Azərbaycanda müxtəlif bölgələrdə ağır şəraitdə, əksəriyyətinin isə çadırlarda yaşaması ilə
əlaqədar əvvəlki illərdə bizdə islahatların aparılması prosesi bir qədər ləngimişdir. Ancaq indi bu islahatlar fəal
həyata keçirilir və deməliyəm ki, öz faydasını verir. Məsələn, 1989-cu ildən başlayaraq, Azərbaycanda
istehsalın səviyyəsi aşağı düşmüş, iqtisadiyyatda tənəzzül yaranmışdır. 1996-cı ildə biz istehsalın azalmasının
qarşısını almağa və müsbət dəyişikliklər, müəyyən dərəcədə artım əldə edilməsinə nail olmuşuq. Keçən il bizdə
daxili ümumi məhsul bir qədər artmışdır. Biz sənaye məhsulu istehsalının azalmasına yol verməməyə müvəffəq
olmuşuq, kənd təsərrüfatında istehsalın səviyyəsinin aşağı düşməsinin qarşısını alaraq 3 faiz artım əldə
olunmasını təmin etmişik.
Cari ilin ötən aylarında bu göstəricilər daha yüksək olmuşdur, yəni biz daxili ümumi məhsulu, sənaye və
kənd təsərrüfatı istehsalını xeyli artırmışıq. Keçən il xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 30 faiz artmışdır. Xarici
iqtisadi fəaliyyəti liberallaşdırmaq üçün çoxlu tədbir görülmüş, islahatlar aparılmışdır. Biz respublikanın
maliyyə məsələləri ilə fəal məşğul oluruq, məsələn, 1994-cü ildə inflyasiyanın səviyyəsi il ərzində 1700 faizə
çatmışdı. Biz onu aşağı salıb ötən il minimum səviyyəyə endirməyə müvəffəq olduq. Bu ilin ötən aylarında
bizdə inflyasiya əslində yox dərəcəsində idi. Milli valyutamızın – manatın mübadilə məzənnəsi sabitdir. Bu
sabitlik son iki ildə qalmaqdadır. Son bir ildə manatın dəyəri dollara nisbətdə təxminən 10 faiz qalxmışdır.
Bizdə maliyyə, bank fəaliyyəti, valyuta mübadiləsi sahəsində sərbəstlik, sahibkarlıq sahəsində sərbəstlik , xarici
sərmayələr üçün sərbəstlik var.
Əlbəttə, respublikamızın miqyası Qazaxıstanın miqyası kimi geniş deyil və sizin ölkənizdəki qədər
ehtiyatlarımız yoxdur. Buna baxmayaraq, məsələn, Qərbin ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç, Fransa, Almaniya
kimi aparıcı ölkələrinin hər biri Azərbaycanda 50-70 ofisə malikdir. Bizdə neft və qaz hasilatına dair kontraktın
həyata keçirilməsi prosesinə nəinki neft sənayesi ilə bilavasitə məşğul olan şirkətlər, həm də bir çox digərləri
cəlb edilmişlər. Onlar neft kəmərlərinin inşasına, başqa sahələrə cəlb olunmuşlar. Ona görə də xarici sərmayələr
Azərbaycana yönəldilir, amma bu, bəlkə də bizim istədiyimiz qədər deyildir. Respublikamızda özəlləşdirmə
gedir. Lakin əlbəttə, Qazaxıstandakı kimi mərhələdə deyildir. Buna baxmayaraq, özəlləşdirmə uğurla həyata
keçirilir.
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Biz kənd təsərrüfatı sahəsində əsaslı tədbirlər görürük, torpaq islahatı haqqında qanun qəbul etmişik. Bu
qanunda kənd təsərrüfatı əkinləri üçün ayrılmış bütün torpaqların xüsusi mülkiyyətə verilməsi, özü də torpağı
satmaq, vermək və satın almaq hüququ ilə verilməsi nəzərdə tutulur. İndi həmin qanun fəal həyata keçirilir və
deməliyəm ki, kəndlilər bu qanunu və onun əməli surətdə yerinə yetirilməsini böyük ruh yüksəkliyi ilə, razılıqla
qarşılayırlar. Zənnimcə, bizdə özəlləşdirmə 1999-cu ildə sona çatdırılacaqdır, lakin bu prosesdə başlıca iş,
görünür, 1997-ci və 1998-ci illərdə olacaqdır.
Biz əcnəbi sərmayədarlara həmçinin təklif edirik ki, müəssisələrimizi öz idarələri altına götürsünlər. Bu
baxımdan Qazaxıstan çox irəli getmişdir və prezident Nursultan Nazarbayevlə söhbətimizdən öyrəndiyimə görə,
böyük nəticələr qazanmışdır. Bizdə də belə misallar var, doğrudur, onlar Qazaxıstanda olduğu kimi bu cür
böyük miqyasda deyildir.
Respublikamız xarici sərmayələr üçün, bütövlükdə sahibkarlıq üçün, o cümlədən əcnəbi sahibkarların
fəaliyyəti üçün açıqdır. Biz tam bazar iqtisadiyyatı proqramını bütün bazar qanunlarına müvafiq surətdə həyata
keçiririk. Bizim qanunlar bazar islahatlarını həyata keçirməyə, xarici sərmayələri cəlb etməyə imkan verir.
Olmayan qanunlar isə cari il ərzində qəbul ediləcəkdir. İndi ölkəmizdə qanunyaradıcılıq fəaliyyəti
genişlənmişdir.
Biz pensiya işində, sosial sahədə də islahatlar aparırıq. Məsələn, bütün güzəştləri ləğv etmişik, hərçənd
burada bizim üçün çətinliklər var, çünki sakinlərimizin bir milyonundan çoxu qaçqındır və onlar yaşayış
sahəsinə malik deyildir, çadırlarda yaşayır və əksəriyyəti də işsizdir. Buna baxmayaraq, biz bu tədbirlərə razılıq
vermişik və onları həyata keçiririk ki, ölkəmizdə mikroiqtisadi proseslər tamamilə həyata keçirilsin, islahatlar
büsbütün inkişafını tapsın.
Ümumiyyətlə, demək istədiyim bunlardan ibarətdir. Əlbəttə, sizin verəcəyiniz informasiyaya daha çox
ümid bəsləyirəm, axı sizin təcrübəniz Azərbaycanda toplanmış təcrübədən daha çoxdur. Siz artıq çox işlər
görmüşsünüz, zənnimcə, yaxşı nəticələrə maliksiniz. Əlbəttə, siz səhvlərdən, qüsurlardan da, – əgər bunlar
varsa, – söhbət aça bilərsiniz ki, biz onlara yol verməyək. Sözün qısası, mən bu görüşdən daha çox məlumat,
sizdən təkliflər, bizim üçün, Azərbaycan üçün dəyərli tövsiyələr, başlıcası isə Azərbaycan ilə Qazaxıstan
arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə və genişləndirilməsinə yönəldilmiş təkliflər
gözləyirəm. Onu nəzərdə tuturam ki, söhbət əsasən və başlıca olaraq özəl sektordan gedir.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN MİLLİ BAYRAM
– RUSİYANIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ TƏŞKİL ETDİYİ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
"Gülüstan " sarayı
12 iyun 1997-ci il
Hörmətli səfir, hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Rusiyanın Milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Başa düşmək xoşdur ki, yeniləşmiş Rusiya yeddi ildir təzə qaydada yaşayır, bütün sahələrdə demokratik
islahatlar keçirir, öz vətəndaşları üçün yaxşı həyat qurmağa çalışır.
Rusiya dünyanın ən böyük ölkələrindən biridir, çoxəsrlik, zəngin tarixi var. Rusiya, rus xalqı özünün ən
yaxşı nümayəndələrinin yaratdıqları əxlaqi, mənəvi, mədəni dəyərlərlə dünya sivilizasiyasına böyük töhfə
vermişdir. Bugünkü Rusiya özünün əvvəlki bütün çoxəsrlik tarixindən fərqli olaraq, tamamilə yeni ölkədir.
Cəsarətlə demək olar ki, Rusiya torpağında ilk dəfədir demokratik, hüquqi dövlət qurulur, demokratiyanın,
şəxsiyyət azadlığının, söz, mətbuat, vicdan azadlığının bütün prinsipləri bərqərar olur. Rusiyanın həm gələcək
və şübhəsiz, həm də bugünkü nəsli üçün çox iş görülür.
Rusiya Federasiyasının həyatında baş verən müsbət demokratik dəyişiklikləri biz Azərbaycanda yüksək
qiymətləndiririk o onunla sıx münasibətlər saxlayaraq, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı həyata keçirərək
Rusiyada geniş yayılmış və bərqərar olmuş demokratik dəyişikliklər təcrübəsindən istifadə etməyə çalışırıq.
Azərbaycan son iki əsr ərzində Rusiya ilə sıx bağlı olubdur. Azərbaycan keçmişdə çar Rusiyasının
tərkibində idi. Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən şübhəsiz, Azərbaycanın Rusiya ilə sıx münasibətləri var
idi, çünki Rusiya SSRİ-də həmişə üstün mövqe tutmuşdur. Bu illər ərzində xalqlarımız arasında sıx dostluq
münasibətləri yaranmışdır. Bizdən əvvəlki nəsillərin bir çox onilliklər ərzində Rusiya-Azərbaycan
münasibətlərində, rus və Azərbaycan xalqları arasında əlaqələrdə yaratdıqları nə varsa hamısını
qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, bu münasibətlərdə həm Rusiya, rus xalqı üçün, həm də Azərbaycan,
Azərbaycan xalqı üçün xeyirxah, faydalı, qiymətli çox şey olmuşdur.
İndi bizim münasibətlərimiz istər Rusiya, istərsə də Azərbaycan üçün prinsip etibarilə yeni xarakter
daşıyır. Biz bugünkü günə – Rusiyanın müstəqillik gününə böyük ehtiram hissi ilə yanaşırıq, çünki həmin gün
təkcə Rusiya üçün müstəqillik günü olmamışdır. O, keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olan bir çox başqa
ölkələrdən, o cümlədən də Azərbaycandan ötrü dövlət müstəqilliyi üçün əsas olmuşdur. Ona görə də Sovetlər
İttifaqının dağılması ilə öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiş ölkələr, o cümlədən Azərbaycan üçün Rusiyanın
müstəqillik gününün xüsusi əhəmiyyəti var.
Eyni zamanda həmin gün göstərir ki, Rusiya tamamilə yeni yolla – demokratikləşdirmə, azadlıq, bütün
ölkələrlə, o cümlədən də keçmiş zamanlarda Rusiyanın, Sovetlər İttifaqının tərkibinə daxil olan ölkələrlə
bərabər hüquqlu münasibətlər yaratmaq yolu ilə gedir. Ona görə də Rusiyanın müstəqillik günü rusiyalılar,
Rusiya Federasiyasının bütün xalqları üçün milli bayramdır. Ancaq eyni zamanda bu gün Rusiyanın dostları
kimi bizim üçün həm də ona görə çox əziz və qiymətlidir ki, digər ölkələrin, həmçinin Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi qazanması prosesində mühüm rol oynamışdır.
İndi ölkələrimiz arasında yaxşı münasibətlər, dostluq münasibətləri mövcuddur. Şübhəsiz ki, bunlar
birdən-birə yaranmayıbdır. 1990-cı ilin yanvar faciəsinin, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü ilə
bağlı bəzi amillərin bu münasibətlərə böyük mənfi təsiri olmuşdu. Lakin hər şey aradan qaldırıldı, bütün bunlar
arxada qaldı, baxmayaraq ki, tarix tarixliyində qalır, ondan heç nəyi silmək olmaz. Bir də deyirəm, indi Rusiya
ilə Azərbaycan arasında sıx dostluq münasibətləri var və biz Azərbaycanda istəyirik ki, bu münasibətlər daha
yaxın və daha sıx olsun. İqtisadi, sosial, mədəni sahələrdə əməkdaşlığımızın səviyyəsi kifayət qədərdir.
Şübhəsiz ki, bu, bizim ümumi sərvətimizdir, ümumi müsbət cəhətimizdir. Ancaq eyni zamanda ilk növbədə
iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığımızı genişləndirmək, dərinləşdirmək üçün hələ böyük imkanlar var.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı keçmişdə bir çox onilliklər ərzində Rusiyanın iqtisadiyyatı ilə sıx bağlı
olmuşdur. Bizim çoxlu inteqrasiya əlaqələrimiz var idi, bunların qalması Rusiya üçün də, Azərbaycan üçün də
son dərəcə ağır oldu. Biz bu əlaqələri tamamilə yeni iqtisadi prinsiplər əsasında bərpa etmək yolu ilə gedirik. Bu
proses gedir, ancaq o, Azərbaycan iqtisadiyyatının potensial imkanlarına, əməkdaşlığımızın potensial
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imkanlarına cavab verəcək miqyasa, səviyyəyə çatmayıbdır. Amma biz bu yolla getmək əzmindəyik və
gedəcəyik.
Sevindirici hal odur ki, son vaxtlar elm, təhsil, xüsusən mədəniyyət sahəsində əlaqələrimiz xeyli
genişlənmiş, canlanmışdır. Heç kim üçün sirr deyil ki, Rusiyanın mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat, elm
xadimləri ilə çoxillik əməkdaşlıq nəticəsində mədəni həyatımızda əldə etdiyimiz hər şeyi Azərbaycanda sevir və
yüksək qiymətləndirirlər. Xalqımız bunu bilir, xatırlayır, qiymətləndirir. Ona görə də mədəni, elmi
əlaqələrimizin nümayiş etdirilməsi ilə bağlı hər bir hadisə Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük diqqətinə səbəb
olur, onun tərəfindən son dərəcə ehtiram və rəğbət hissi ilə qarşılanır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda
Rusiyanın mədəniyyət günləri, Moskvada Azərbaycanın mədəniyyət günləri uğurla keçmişdir. Zəmanəmizin
görkəmli musiqiçisi, həm Rusiyaya, həm də bütün bəşəriyyətə məxsus olan Mstislav Rostropoviçin 70 illiyinin
bayram edilməsi mədəni, ictimai-siyasi həyatda böyük hadisəyə çevrildi. Rusiyanın ayrı-ayrı incəsənət
ustalarının Azərbaycana qastrol səfərləri həmişə böyük maraqla, ruh yüksəkliyi ilə qarşılanır.
Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, elminə, Rusiyanın, rus xalqının bütün mənəvi dəyərlərinə maraq, meyl
qalmaqdadır və heç zaman itməyəcəkdir. Buna görə də, bir də deyirəm, bütün sahələrdə Rusiya- Azərbaycan
münasibətləri ilə bağlı olan hər şey böyük maraq və böyük dəstək doğurur.
Mən dövlətlərarası münasibətlərimizdən məmnunam. Rusiya prezidenti hörmətli Boris Nikolayeviç
Yeltsin, baş nazir Viktor Stepanoviç Çernomırdin ilə, Rusiyanın digər dövlət xadimləri ilə görüşlər, danışıqlar
və söhbətlər zamanı iqtisadi əməkdaşlığımızın, bütün başqa sahələrdə əməkdaşlığımızın məsələlərini vaxtaşırı
müzakirə edirik. Şübhəsiz ki, biz siyasi əməkdaşlığımızın məsələlərini də müzakirə və həll edirik. Bu
əməkdaşlıq Rusiyanın çox mühüm yer tutduğu Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində də həyata keçirilir.
Təsadüfi deyil ki, biz birlik ölkələrinin dövlət başçıları bir neçə ildir dalbadal Rusiya prezidenti Boris Yeltsini
MDB Dövlət Başçıları Şurasının sədri seçirik.
Rusiya ilə münasibətlərimizin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün də
əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür. Bu münaqişənin başladığı vaxtdan bəri bütün illərdə Rusiya onun həlli
məsələsində iştirak edir. Doğrudur, onun bu iştirakı heç də həmişə səmərəli olmayıb, bəzən isə narazılıq da
doğurmuşdur. Bununla belə, 1994-cü ilin dekabrından etibarən Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
aradan qaldırılması üçün ATƏT-in xüsusi olaraq yaratdığı Minsk konfransının həmsədridir. Məmnuniyyətlə
deyə bilərəm ki, Rusiya nümayəndə heyəti, Rusiya Federasiyası tərəfdən bu məsələ ilə məşğul olan müvafiq
şəxslər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün fəal səy göstərirlər.
Bu gün onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 1996-cı ilin dekabrında, ATƏT-in üzvü olan dövlət başçılarının
Lissabonda görüşü zamanı Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli prinsiplərinin qəbul
edilməsində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini fəal surətdə dəstəkləmişdir. Bilirsiniz ki, 54 ölkədən yalnız bircə
Ermənistan bunun əleyhinə çıxdı. ATƏT-in bütün qalan üzvləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həll edilməsinin prinsipləri haqqında bəyanata səs verdilər. Ancaq Rusiyanın rolu təkcə bundan ibarət
deyildi, həm də onda idi ki, zirvə toplantısı zamanı biz Rusiya Federasiyasının rəhbərləri və nümayəndə
heyətinin üzvləri ilə fəal əlaqə saxlayırdıq. Boris Nikolayeviç Yeltsin də məsələdən xəbərdar idi, mən bu barədə
baş nazir Viktor Stepanoviç Çernomırdin, xarici işlər naziri Yevgeni Maksimoviç Primakov ilə fəal ünsiyyətdə
idim. Bir çox başqa ölkələrin – Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Almaniyanın səyləri ilə yanaşı,
onların da səyi sayəsində münaqişənin bütün tarixi ərzində ilk dəfə olaraq Lissabon zirvə görüşündə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair xüsusi sənəd qəbul edildi.
Hazırda üç həmsədrdən – Rusiya, ABŞ və Fransa – ibarət tərkibdə Minsk qrupu bu prinsipləri
reallaşdırmaq üçün səy göstərir. Bizim ilk görüşümüz olubdur, məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün Minsk
qrupunun həmsədrləri, o cümlədən Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlıq edirik. Təkcə bizim tərəfimizdən deyil,
həm də dünyanın bir çox böyük ölkələrinin paytaxtlarında deyildiyi kimi, ümidvarıq ki, 1997-ci il ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasında müsbət nəticələr ili olmalıdır. Bu işdə Minsk
qrupunun həmsədrlərinə, o cümlədən Rusiya Federasiyasına böyük ümidlər bəsləyirik.
Bütün bunlar məmnunluq hissi doğurur. Lakin kədər hissi doğuran şeylər də var. Bunlar Rusiyanın ayrıayrı vəzifəli şəxslərinin Ermənistana qanunsuz olaraq, gizli surətdə 1 milyard dollarlıq ağır silahlar, döyüş
sursatı verməsi haqqında bu ilin əvvəlində Moskvada elan edilmiş faktlardır. Özü də elə bir vaxtda ki, son üç
ildə Azərbaycan və Ermənistan barışıq vəziyyətindədirlər. Silah göndərilməsi ilə əlaqədar mən Rusiya
prezidenti Boris Yeltsinə müraciət etmişəm və mənə məlumdur ki, o çox sərt göstərişlər veribdir. Rusiya baş
prokurorluğu tərəfindən təhqiqat aparılır, digər tədbirlər görülür, araşdırmalar aparılır. İnanıram ki, bu
araşdırmalar ədalətli olacaq, günahkar şəxslər cəzalandırılacaq, Rusiyadan Ermənistana qanunsuz olaraq
verilmiş silahlar geri qaytarılacaqdır.
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Bizim həyatımız mürəkkəbdir, onda müsbət işlər çoxdur, lakin elə faktlar da olur ki, bunlar təəssüf
doğurur. Ancaq bu, bizim ümumi məqsədlərimizə və ümumi prinsiplərimizə – Rusiya ilə Azərbaycan arasında
həmişə mehriban, dostcasına münasibətlərin olmasına heç cür və heç vaxt mane ola bilməz. Bu münasibətlər
həm də birlikdə yaşadığımız tarixlə. coğrafi vəziyyətimizlə, – biz qonşuyuq, – və həm Rusiya üçün, həm də
Azərbaycan üçün həyati tələbatla şərtlənmişdir.
Rusiya Federasiyası, rus xalqı ilə, Rusiyanın bütün xalqları ilə əməkdaşlığı genişləndirmək, dostluq
münasibətlərini möhkəmləndirmək üçün biz öz tərəfimizdən hər şeyi edirik və edəcəyik. Bundan ötrü böyük
imkanlar və kifayət qədər zəmin var. Bu gün biz hamımız bu bayrama rus xalqının, Rusiyanın tarixinə, xüsusən
Rusiya Federasiyasının həyatında baş vermiş və verməkdə olan nəhəng müsbət dəyişikliklərə məhz böyük
hörmət hissi ilə gəlmişik. Biz bu dəyişiklikləri dəstəkləyirik, Rusiyanı demokratik, azad görmək istəyirik. Biz
hər hansı imperiya hikkələrindən azad olan Rusiya, bütün ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla bərabərhüquqlu
münasibətlər saxlayan Rusiya görmək istəyirik. Biz indən belə də Rusiya ilə həmin prinsiplər əsasında dostluq
münasibətlərimizi və mehriban əməkdaşlığımızı quracağıq.
Buraya toplaşanların hamısını bu bayram münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Bütün rusiyalılara,
Rusiya Federasiyasının bütün xalqlarına səadət, xoş həyat və sülh arzulayıram. Bayramınız mübarək, hörmətli
dostlar!
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BAKIDA SƏFƏRDƏ OLAN MOSKVA MERİ YURİ LUJKOVLA TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ
BAŞA ÇATDIQDAN SONRA AZƏRBAYCAN VƏ MOSKVA NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTLƏRİ ARASINDA APARILAN DANIŞIQLARDA ÇIXIŞI
Prezident sarayı
13 iyun 1997-ci il
Hörmətli Yuri Mixayloviç!
Moskva hökuməti nümayəndə heyətinin hörmətli üzvləri!
Mən sizi Azərbaycan torpağında, qədim və gözəl paytaxtımız Bakıda səmimi salamlayır, sizin
Azərbaycana səfərinizdən, habelə Moskvanın 850 illiyinə həsr edilmiş mədəniyyət günlərinin başlanmasından
məmnun qaldığımı bildirirəm.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Moskvanın yubileyi təkcə Rusiya paytaxtı üçün böyük hadisə deyildir, bu
yubileyin bir çox başqa ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana da aidiyyəti var, çünki Azərbaycan xalqının həyatı
uzun onilliklər ərzində Moskva ilə bağlı olubdur, bir çoxları orada təhsil almış, elm və mədəniyyətdə, bir çox
başqa sahələrdə yüksək peşəkarlıq vərdişləri qazanmışlar.
Belə bir cəhəti də xüsusilə vurğulayıram ki, Yuri Lujkovun və Moskvanın hökumət nümayəndə heyətinin
səfəri həm də Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyasının subyekti, bütün sahələrdə çox böyük imkanlara malik olan
Moskva arasında birbaşa iqtisadi əlaqələri genişləndirmək və dərinləşdirmək zərurəti ilə bağlıdır. Ona görə də
Azərbaycan Moskva ilə əməkdaşlığı ölkəmizin Rusiya ilə əməkdaşlığı üçün mühüm şərt sayır. Belə əməkdaşlıq,
onu genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün böyük imkanlar var və imzalanması nəzərdə tutulan sənədlər buna
kömək edəcəkdir.
Məmnuniyyətlə bildirirəm ki, Moskvanın yubileyinə həsr olunmuş mədəniyyət günlərinin açılışını
Azərbaycan ictimaiyyəti böyük maraqla gözləyir və işinin çoxluğuna baxmayaraq nəzərdə tutulan təntənələrdə
iştirak etmək, Bakı sakinləri ilə görüşmək üçün vaxt tapıb ölkəmizə gəldiyinə görə şəxsən Moskva meri Yuri
Mixayloviç Lujkova təşəkkür edirəm. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk, ona görə ki, Rusiyada olduğu kimi,
Azərbaycanda da sizi Moskvanın inkişafı üçün çox iş görmüş və görən adam kimi yaxşı tanıyırlar. İqtisadi və
sosial islahatların həyata keçirilməsinə, demokratik dəyişikliklərə görə Moskva bütün Rusiya üçün, habelə
keçmiş Sovetlər İttifaqının digər regionları üçün nümunədir. Biz də Moskvanın təcrübəsindən və bütün yaxşı
təşəbbüslərindən istifadə etməyə çalışırıq. Fürsətdən istifadə edərək Rusiya paytaxtının hörmətli meri Yuri
Mixayloviç Lujkova, Moskvanın hökumət nümayəndə heyətinin bütün üzvlərinə və bütün moskvalılara
cansağlığı, xoş həyat və işlərində yeni uğurlar arzulayıram.
... Mən ölkəmiz haqqında deyilən xoş sözlərə görə, habelə qarşılıqlı əməkdaşlığı daha da
möhkəmləndirməyin və genişləndirməyin zəruriliyi ilə bağlı irəli sürdüyü maraqlı və mühüm təkliflərə görə
Yuri Mixayloviç Lujkova təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd etməyi vacib bilirəm ki, Moskva kimi Azərbaycan da
Rusiya paytaxtı ilə, habelə bütün Rusiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək və dərinləşdirmək istəyir, bundan ötrü
böyük imkanlar var, bunlardan istifadə etmək lazımdır.
Mən imzalanmaq üçün hazırlanmış sazişlərin reallaşdırılmasına nəzarət üçün ikitərəfli komissiya
yaratmaq barədə Moskva meri Yuri Mixayloviç Lujkovun təklifi ilə razılaşaraq və həmin komissiyada Moskva
tərəfini təmsil etmək üçün Moskva hökuməti başçısının müavini Ernest Bakirovun namizədliyini bəyənərək
bildirirəm ki, Azərbaycan tərəfini bu komissiyada Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini Abbas Abbasov
təmsil edəcəkdir. Əminəm ki, imzalanacaq sənədlər, habelə görüləcək işlər əməkdaşlığın daha da inkişafını,
iqtisadi sahədə və başqa sahələrdə Azərbaycanın və Moskvanın özlərinin böyük imkanlarından qarşılıqlı surətdə
istifadə etmələrini təmin edəcəkdir.
Bütün bu məsələlərdə mədəni əlaqələrin mühüm rolunu xatırlatmaq istərdim. Azərbaycanın mədəniyyət
xadimləri Rusiya, Moskva ilə həmişə bağlı olublar, onlar da öz növbəsində Azərbaycana böyük maraq
göstəriblər. Rusiya, Moskva və Azərbaycanın ən böyük ədəbiyyat, incəsənət xadimləri arasında uzunmüddətli
sıx dostluğa dair çoxlu faktlar var. Xoşbəxtlikdən, bütün bunlar qalmaqdadır və çox böyük rol oynayır, ona görə
də ümumiyyətlə əməkdaşlığı genişləndirmək və dərinləşdirmək, xüsusən Rusiya ilə Azərbaycan, Moskva ilə
ölkəmiz arasında dostluq və qarşılıqlı əlaqəni möhkəmləndirmək üçün mədəni əlaqələrin imkanlarından istifadə
etmək lazımdır. Qətiyyətlə bildirirəm ki, Azərbaycan bundan ötrü hər şeyi edəcəkdir, o, bunu istəyir.
Sözümü bitirərək hörmətli qonaqlarımıza bir daha cansağlığı, xoş həyat arzulayıram.
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1992-ci İLİN FEVRAL-MAY HADİSƏLƏRİ İLƏ BAĞLI BİR QRUP QAÇQIN VƏ
TELEJURNALİST İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN SÖZÜ
Prezident sarayı
16 iyun 1997-ci il
Mən sizi son vaxtlar televiziyada göstərilən arxiv lentlərində görmüşəm. Ona görə də çox maraqlandım
ki, sizinlə görüşüb tanış olum və Nizami Xudiyevdən xahiş etdim ki, əgər bizim bu vətəndaşlarımızın, insanların
imkanı olsaydı, görüşmək istərdim.
O arxiv lentləri, televiziya videolentləri Azərbaycanın faciəli hadisələri ilə əlaqədardır – Xocalı soyqırımı,
Laçın, Şuşa rayonlarında gərgin vəziyyət yaranan dövrlə bağlıdır. Bunlar hamısı 1992-ci ilə aiddir. Özü də
1992-ci ilin əvvəlləri, may ayıdır, – mən belə gördüm. İndi 1997-ci ildir, üstündən beş il keçibdir. Sizin o vaxtkı
həyəcanınız – doğma torpaqlarınız, doğma vətəniniz ilə əlaqədar həyəcanınız, vətənpərvərliyiniz və xalqı,
milləti, öz torpağınızı qorumaq üçün etdiyiniz çağırışlar o vaxt da çox qiymətli olub, indi də çox təsiredici
səslənir.
Eyni zamanda o vaxt siz hadisələrin içində olarkən, o ağır şəraitdə olarkən Azərbaycanın nə üçün belə
vəziyyətə düşməsini bəlkə də başqalarından çox, siz orada hiss edirdiniz, dərk edirdiniz. Şübhəsiz ki, siz o
vaxtlar həm torpağı qorumaq, xalqı xilas etmək üçün çox işlər görmüsünüz, çalışmısınız, çarpışmısınız,
vuruşmusunuz və güman edirəm ki, həm də bu məsələlərlə əlaqədar fikirlər söyləmiş, sözlər də demisiniz.
Ancaq bizə gəlib çatan – mənim televiziya vasitəsilə gördüyüm o kadrlardır. O kiçik kadrlar özü də o zaman,
1992-ci ildə Azərbaycanın əziz bir bölgəsi olan Qarabağda vəziyyətin nə qədər gərgin olduğunu göstərir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana etdiyi təcavüzün nə qədər qəddar, vəhşi hərəkət olduğunu göstərir.
Eyni zamanda, təəssüflər olsun ki, respublikamızı, xalqımızı, torpağımızı, ölkəmizi qorumaq üçün məsul olan
şəxslərin fəaliyyətsizliyini, — indi artıq ona xəyanət deyirik, – xəyanətini, satqınlığını göstərir.
Bir də deyirəm, şübhəsiz ki, siz o dövrü, illəri, ayları yaşamış adamlarsınız, bu barədə çox bilirsiniz.
Amma qiymətli cəhət ondan ibarətdir ki, televiziya işçiləri o vaxt kadrları qoruyub saxlaya biliblər. Düzdür, o
vaxt o kadrları göstərməyə imkan verilməyib, ancaq həqiqəti həmişə göstərmək lazımdır. Ona görə yox ki,
mənfi və ya müsbət nöqteyi-nəzərdən kiməsə aiddir, ona görə ki, həqiqətdir. Aşkar olanda hər bir məsələyə çarə
tapmaq asan olur. O vaxt bəlkə də bizim məğlubiyyətimizin, xalqımızın başına gələn bu faciələrin əsas
səbəblərindən biri o olub ki, həqiqət gizlədilib, xalqa , ictimaiyyətə, millətə çatdırılmayıbdır. Bu baxımdan
bizim televiziya işçilərinin fədakarlığı nəticəsində bu kadrların qorunub saxlanması, tarixi indiki və gələcək
insanlara müəyyən qədər düzgün çatdırmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Hər halda mənim üçün o kadrlar çox
maraqlı idi.
Birincisi, bunlar o günlərdə Şuşada, Laçında, Xocalıda, Ağdamda baş vermiş hadisələri çox əyani surətdə
əks etdirir. O vaxtlar mən Naxçıvanda yaşayırdım, televiziyaya müəyyən vaxt baxmaq mümkün idi, sonralar
elektrik olmadığına görə televiziya verilişləri kəsilmişdi. Ancaq o kadrları, yaxud da onlara bənzər kadrları
həmin dövrdə Azərbaycan televiziyası göstərmirdi. Ona görə də bu baxımdan onları görmək çox maraqlı,
əhəmiyyətli, vacibdir. Bir də ki, bir tərəfdən bütün sahələrdə ədalətsizlik olduğu halda, digər tərəfdən sizin kimi
sadə adamların cəsarətlə ədalətli söz deməsi çox əhəmiyyətli, çox maraqlıdır.
Ona görə də mən o televiziya kadrlarına çox böyük maraqla baxmışam. Sonra, şübhəsiz ki, televiziyada
gördüyüm adamları, söz demiş adamları görmək, onlarla tanış olmaq istədim və Nizami Xudiyevdən xahiş
etdim ki, əgər mümkün olsa, görüş təşkil etsin. Bu gün belə bir görüş var. Düzdür, bəziləriniz o vaxta nisbətən
dəyişilmisiniz, yəni o vaxt faciəli vəziyyətdə idiniz, amma indi sakit vəziyyətdəsiniz. Mən çox məmnunam ki,
bu gün sizinlə görüşürəm. Çünki o faciəli, ağır şəraitdə sizin cəsarətli, ədalətli sözləriniz vətənə, xalqa,
millətimizə nə qədər böyük qayğı göstərdiyinizi sübut edir. Ona görə də mən çox məmnunam.
O vaxtlar məni də yada salmısınız. Doğrudur, o vaxtlar məni yada salanlar çox idi, amma o döyüş zamanı,
faciəli, ağır bir şəraitdə məni yada salmağınız mənim üçün xüsusilə qiymətlidir. Çünki o vaxt mən sizdən uzaq
idim, Naxçıvanda yaşayırdım. Mən təsəvvür etmirdim ki, siz bilirsiniz mən Naxçıvandayam, necə yaşayıram.
Çünki mən bilirəm ki, onda Qarabağda vəziyyət çox ağır idi, hərə öz aqibəti ilə məşğul olurdu. Düşünmək ki,
Heydər Əliyev haradadır, onu dəvət etmək, yaxud ona müraciət etmək lazımdır – mən bunu təsəvvür etmirdim.
Amma ki, çox yerdən, döyüş bölgələrindən xəbər gəlib çatırdı, bəzən məktublar da gəlirdi. Bilirdim ki, bəziləri
məktub göndərirlər, ancaq məktubları buraxmırdılar. Necə ki, o vaxtlar televiziya kadrlarını göstərmirdilər,
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eləcə də Naxçıvana, mənə gələn məktubları buraxmırdılar. Hətta xarici ölkələrin nümayəndələri çətinliklərin
öhdəsindən gəlib Naxçıvanda mənimlə görüşərkən deyirdilər ki, neçə dəfə zəng etmişik – verməyiblər, məktub
göndərmişik, – buraxmayıblar. Belə hallar çox olubdur.
Ancaq eyni zamanda, görürsünüz, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, beş il keçsə də, o televiziya kadrlan
yaşayıb, indi çox şeylərə aydınlıq gətirir. Sizin vətənpərvərliyinizə, cəsarətinizə görə təşəkkür edirəm. Beş il
öncə siz ağır vəziyyətdə idiniz, indi də hamımız o illərin ağrısını çəkirik, çünki işğal edilmiş torpaqlar azad
olunmayıbdır. Ancaq insanlar sakit yaşayırlar. Beş ildən sonra sizinlə görüşürük, mən çox şadam.
YEKUN SÖZÜ
Mən bir daha bildirmək istəyirəm, – çox məmnunam ki, sizinlə bu görüş mənə nəsib olubdur. Mənim
həyatım sizin hamınızın gözü qabağındadır. Məni sevindirən odur ki, görürəm, həyatımı daim izləmisiniz.
Xüsusən o illərdə – mənə qarşı ədalətsiz tədbirlər görülən zamanda, mənə qarşı təzyiq və təqiblər olan zaman da
sizin qəlbiniz, bu gün belə hiss etdim ki, mənimlə olubdur, məni unutmamısınız.
Ona görə də yaxşı bilirsiniz ki, mən bütün həyatım boyu xalqa, öz millətimə, Azərbaycan xalqına, öz
torpağıma xidmət etmişəm və bu gün də bu xidməti edirəm. Ola bilər ki, kimin vətənə, torpağa, xalqına nə qədər
borcu olması nöqteyi-nəzərindən yanaşsaq, mən öz borcumu çoxdan vermişəm. Həm gördüyüm işlərə, həm də
bu işlərin müddətinə, vaxtına görə, neçə illərdir mən işləyirəm, – öz borcumu çoxdan vermişəm.
Ancaq bir halda ki, xalq, millət, ölkəmiz ağır vəziyyətdə idi, məni 1993-cü ildə yenidən buraya – Bakıya
dəvət etdilər, mən bu dəvəti qəbul etdim, gəldim. Dünən axşam mən televizora baxırdım, Ali Sovetin, Milli
Məclisin o vaxtkı – 15 iyun sessiyasını göstərirdilər. O hadisələr mənim xatirimdədir, amma insanın nə qədər
xatirində olsa da, yenidən görəndə detalları ilə yada salır. Dünən o kadrlan gördüm, – məsələn, mən buraya
gəldim, məclisdə mənimlə danışıq apardılar, sonra Gəncəyə getdim. Milli Məclisin iki dəfə iclası oldu.
Birincisində mən gəldim, təklif etdilər ki, məni seçmək istəyirlər. Dedim ki, yox, razılıq verə bilmərəm, gərək
gedib Gəncədə vəziyyəti öyrənim, görüm nə etmək olar, ondan sonra bu barədə fikirləşərəm. Getdim, gəldim.
Siz dünən gördünüz, xatirimə düşür, bəzi adamlar sual verdilər ki, mən nə edəcəyəm? Dörd il bundan qabaq
iyunun 15-də dediyim sözlərdir, – dedim ki, mən buraya özüm gəlməmişəm, məni dəvət ediblər, çağırıblar,
dəfələrlə çağırıblar və mən gəlmişəm. Əgər istəyirsinizsə, buradan çıxıb gedə, bu gün qayıda bilərəm.
Son illərdə bəziləri Azərbaycanda vəzifə, hakimiyyət mübarizəsi edərək xalqımızı bədbəxt ediblər.
Mənim həyatım belə olub ki, heç vaxt vəzifə uğrunda nə çalışmışam, nə də cəhd göstərmişəm. Həyat belə
gətirib, məni işimə görə qiymətləndiriblər və vaxtaşırı irəli çəkiblər. Hər dəfə də mənə göstərilən etimadı
doğrultmuşam.
Dörd il bundan öncə bu böyük yükü öz üzərimə götürdüm. Dörd ildir, amma bu, nə qədər çətinliklərdir, –
siz bunu bilirsiniz, gözünüzün qabağındadır. 1993-cü ilin 15 iyun günü, — dünən televizora baxanda bir daha
xatırlayırdım, – nə qədər ağır bir gün idi, nə qədər böyük məsuliyyət idi. Mən o vaxt Naxçıvanda yaşayanda
Azərbaycanın başqa yerlərində, xüsusən Bakıda olan vəziyyəti olduğu kimi bilmirdim. Çünki ora
Azərbaycandan ayrı düşmüşdü, blokada şəraitində idi, həm də televiziya çox vaxt işləmirdi, qəzet az gəlirdi. Bir
də ki, Naxçıvanın öz dərdləri var idi, mən bunlarla məşğul olurdum.
Amma buraya gəlib gördüm ki, nə qədər dəhşətli bir vəziyyət idi. Belə bir dəhşətli vəziyyətdə o
məsuliyyəti, vəzifəni öz üzərimə götürmək mənim üçün asan deyildi. Çox ölçüb-biçdim, çox fikirləşdim. Mən
buraya iyunun 9-da gəldim, ayın 15-də bu məsuliyyəti öz üzərimə götürməyə razılıq verdim. Nəyə görə bunu
etdim? Yalnız və yalnız ona görə ki, gördüm, həqiqətən Azərbaycan dağılır və bu dağıntının qarşısını almaq
lazımdır.
Allaha şükür olsun ki, bunun qarşısını ala bildik. İndi vəziyyət tamamilə bambaşqadır. Əmin ola
bilərsiniz ki, bundan sonra da nə mümkündür edəcəyəm. Mümkün olmayan şeyi də edirəm, onu bilin. O şeyi ki,
bəlkə çox adam hesab edir ki, mümkün deyil, mən onu edə bilirəm, onu da edirəm. Mən inanıram ki, biz bütün
bu çətinliklərdən çıxacağıq. İnanıram ki, işğal edilmiş torpaqlarımız sülh yolu ilə azad olunacaqdır. Bu inamla
da gecə-gündüz çalışıram. Mən inanıram ki, siz hamınız öz yerinizə-yurdunuza qayıdacaqsınız və az bir
müddətdə həyatınız bərpa olunacaqdır.
Bilirsiniz, Füzuli rayonunun işğal edilmiş ərazisinin bir qismini 1994-cü ildə döyüşlə, vuruşla azad etdik.
Orada bütün evlər, kəndlər – hamısı dağılmışdı. İndi biz Dünya Bankından buraya böyük imkanlar cəlb etmişik.
Tikinti aparır, bərpa edirik, su çəkdiririk, insanların yaşayışını yaxşılaşdırırıq. Bu imkanlar var. Torpaqlar azad
olunan kimi, – bilirəm, orada hər şey dağıdılıbdır, – bərpa işləri çox sürətlə gedəcəkdir. Birincisi, buna çox
vəsait ayrılacaqdır. İkincisi də, mən bilirəm, sizin hər biriniz torpağınızı, evinizi o qədər sevirsiniz ki, necə
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deyərlər, torpağı dırnağınızla qazıb yaşayışınızı bərpa edəcəksiniz. Mən buna inanıram. Sizli – bizli, hamımız
birlikdə bunu edəcəyik və bu günü də görəcəyik – siz də görəcəksiniz, mən də görəcəyəm.
Ancaq mən bir də 1992-ci ilin o faciəli günlərini, sizin həyatınızı xatırlayıram. O kadrlara baxdıqca mən
görürəm və dərk edirəm ki, siz nə qədər böyük faciələrdən keçmisiniz, nə qədər əziyyətlər çəkmisiniz. Kim idi,
deyəsən sən idin, çıxış edirdin, deyirdin nə qədər adamını, qohumunu itirmisən. Göz yaşı ilə danışırdın. O
kadrlara həyəcansız baxmaq mümkün deyil! Həqiqətən, xalqımız üçün dəhşətli vəziyyət idi. Siz o dəhşətli
günləri yaşamısınız və o dəhşətli günlərdə də öz iradənizi, cürətinizi, cəsarətinizi itirməmisiniz. Ağlınız yerində
olubdur ki, o dəhşətli günlərdə eyni zamanda o qədər cəsarətli sözlər də demisiniz, xalqı o vəziyyətdən çıxarmaq
yollarmı görmüsünüz və heç kəsdən qorxmadan, çəkinmədən bunu da açıq-aydın demisiniz. Bu cəsarətinizə,
iradənizə, dəyanətinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Ona görə yox ki, siz orada Heydər Əliyevin adını
çəkmisiniz, ona görə ki, o ağır vəziyyətdə çıxış yollarını görmüsünüz. Bir tərəfdən ədalətsizliyi, faciəni
görmüsünüz, bir tərəfdən də ümid yolunu görmüsünüz. Bunlar hamısı çox qiymətlidir. Şücaətinizə, ədalətinizə,
qəhrəmanlığınıza görə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə təşəkkür edirəm.
Əmin olun və sizinlə bir yerdə yaşayanlara, sizin rayonların, kəndlərin sakinlərinə çatdırın ki, mənim
işimdə hər gün vaxtın əksəriyyəti bu məsələyə həsr olunur. Bunun az bir hissəsini televiziya ilə görürsünüz,
amma çox hissəsini görmürsünüz. Gecəm də budur, gündüzüm də. İndi mənim bir məqsədim var, bir vədim var:
Azərbaycanı bu bəladan qurtarmaq, işğal olunmuş torpaqları azad etmək və sizləri öz yerlərinizə-yurdlarınıza
qaytarmaq. Bu, mənim ali vəzifəmdir, ali məqsədimdir. Bunu bəlkə Azərbaycanda mənim qədər heç kəs istəmir.
Sizin hər biriniz öz torpağınızı sevirsiniz, öz torpağınıza qayıtmaq istəyirsiniz, – bu, təbiidir. Amma mən isə
bütün Azərbaycan xalqının məsuliyyətini öz üzərimə götürmüşəm. Bu, mənim daxili mənəviyyatımdır,
həyatımdır. Mən həyatımın məqsədini bunda görürəm, başqa heç bir şeydə yox. Məni indi həyatda başqa heç bir
şey maraqlandırmır: yaşayışım yaxşıdır-pisdir, işim çoxdur, yoruluram ya yorulmuram, əziyyət çəkirəmçəkmirəm. Əziyyət çəkməliyəm. Mən bu əziyyəti çəkmək üçün doğulmuşam. Hər adamın bir taleyi var, bu da
mənim taleyimdir. Mən də taleyimdən razıyam, baxmayaraq ki, sizin kimi mən də, – həqiqətən, burada doğru
söz dediniz, – bəli, mən də köçkün olmuşam, qaçqın vəziyyətində yaşamışam, sürgün olunmuşam.
Bilirsiniz, vaxtilə getdim Moskvaya, orada işlədim. Böyük hadisə idi ki, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik
tarixində Azərbaycan xalqının nümayəndəsi, azərbaycanlı gedib Sovetlər İttifaqı kimi, Rusiya kimi böyük bir
dünya dövlətinin ən yüksək zirvəsində oturdu. Bu, Azərbaycan xalqı üçün, hamı üçün böyük bir tarixi hadisə
idi. Bütün dünya müsəlmanları, bütün dünya türkləri üçün də böyük hadisə idi ki, Rusiya kimi, Sovetlər İttifaqı
kimi böyük bir dövlətin ən yüksək nöqtəsində müsəlman, türk oturmuşdu. Bu, tarixdə heç vaxt olmamışdı.
Amma Rusiya dövlətinin də çoxəsrlik tarixi var və Sovetlər İttifaqı kimi böyük bir dövlət də yaranmışdı,
dağıldı. Bu da tarixi hadisədir. Bəşər tarixində bu dövlətin də özünəməxsus yeri var. Bu, superdövlət idi, necə
deyərlər, dünyaya hökm oxuyan dövlət idi. Bu dövlətin başında azərbaycanlının, müsəlmanın, türkün olması
sadə məsələ deyildi. Bu, mənim üçün yox, xalqımız, millətimiz üçün-böyük bir hadisə idi.
Mən bunu da şərəflə yerinə yetirdim. O vəzifədən ayrılmağımdan on il keçibdir. Bu yaxınlarda
Moskvanın böyük bir nümayəndə heyəti gəlmişdi, burada böyük tədbir – Moskva günləri keçirdik. Mən yüksək
vəzifədə işləyəndə Yuri Lujkov Moskvada aqrosənayenin sədri idi. Xatırlayırdıq, – bir yerdə nə qədər işləmişik,
kim hansı mərtəbədə olmuşdur. Onlar da hamısı mənim orada – Moskvada, bütün Sovetlər İttifaqında gördüyüm
işləri çox yüksək qiymətləndirirlər.
Ancaq buna baxmayaraq, mənim başıma nə bəlalar gətirdilər, gördünüz. Ola bilər, siz onların hələ yüzdə
birini bilirsiniz. Deyirsiniz ki, gəldiniz, dediniz ki, bizi Heydər Əliyev ilə görüşdürün. Təkcə siz deyildiniz, kim
gəlirdi ki, Moskvada Heydər Əliyevi necə görmək olar, – hamı üçün bağlı, qapalı idi. Heydər Əliyevin nə
ünvanını, nə telefonunu verirdilər. Məni o qədər mühasirəyə almışdılar ki, demək olar, həbsxanada yaşayan bir
adam idim. Azərbaycana gəlmək istəyirdim, buraxmırdılar, qoymurdular. Oradan da, buradan da buraxmırdılar.
Ay qardaş, bu mənim vətənimdir, torpağımdır. Gedirəm, bəlkə istəyirəm gedəm orada öləm, Vətənimdə öləm.
Qoymurdular!
Buraya gəldim, burada yaşamağa qoymadılar. Getdim Naxçıvana. Naxçıvandan buraya gəlmək
istəyirdim, – həmin o siz dediyiniz sessiyaya gəlməyə qoymurdular. Mən bunların hamısını gördüm, çəkdim.
Yəni demək istəyirəm ki, sizin bir cür əziyyətiniz var idi, mənim də həyatımda çox əziyyətli günlərim, illərim
olubdur. Çox faciəli illərim olubdur. Ancaq yenə də taleyimdən çox razıyam. Bu, mənim taleyimdir – onun çox
parlaq cəhəti də, faciəvi cəhəti də mənim taleyimdir. Bugünkü də mənim taleyimdir. Amma bu gün zəhmətdən,
əziyyətdən savayı heç bir şey yoxdur. Mən bunu da özümə böyük xoşbəxtlik hesab edirəm ki, xalqıma belə
böyük miqyasda, çərçivədə xidmət etmək imkanı əldə etmişəm. Bu xidməti də edirəm, bundan sonra da
edəcəyəm.
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Sizi bir daha əmin edirəm ki, torpaqların azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası,
Azərbaycanın suverenliyinin, müstəqilliyinin qorunması, Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi yaşaması
mənim məqsədimdir. Mən buna nail olmaq istəyirəm və gələcək nəsillərə də çox qüdrətli, güclü, inkişaf etmiş
Azərbaycan qoyub getmək istəyirəm. Mənim məqsədim bundan ibarətdir.
Sağ olun ki, Azərbaycanda sizin kimi insanlar var. Mənim bu fəaliyyətimi də həyata keçirmək sizin kimi
insanların varlığı ilə mümkündür. Əgər sizin kimi insanlar olmasaydı, mən 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsinin
qarşısını ala bilməzdim. Əgər sizin kimi insanlar olmasaydı, ondan sonrakı dövrdə bir neçə dəfə dövlət çevrilişi
cəhdlərinin qarşısını ala bilməzdim. 1994-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişi cəhdinə ki başladılar, onların
əlində böyük silahlar, silahlı dəstələr vardı, mənim əlimdə isə heç bir şey yox idi. Amma mənim arxamda xalq,
millət var idi. Xalqa bir müraciətimlə o çevriliş cəhdinin qarşısını aldım. Ondan sonrakı zamanlarda da onların
qarşısını aldım. Buna görə yaxşı ki, siz varsınız. Xalqımızın içində nadürüstlər, xainlər, satqınlar da,
mənəviyyatca pozğunlar da var, amma onlar azlıq təşkil edirlər. Təəssüf ki, bəzən onların çoxu gəlib yüksək
vəzifələr tuturlar, ona görə də xalqımıza, millətimizə çox zərər verirlər.
Amma xalqımızın əksəriyyəti sizin kimi sağlam düşüncəli, saf mənəviyyatlı, yüksək amallarla yaşayan
insanlardır. Məni həmişə sevindirən budur. O illərdə də Azərbaycanda işləyəndə gördüyüm işləri ona görə edə
bildim ki, xalq o vaxt da məni çox dəstəkləyirdi, mənə arxa idi, mənimlə həmrəy idi. Ona görə də mən cəsarətlə
çox işlər görürdüm, o cümlədən Dağlıq Qarabağda. İndi sizin xatırladığınız o işləri mən çox cəsarətlə görürdüm.
Ona görə ki, xalqa arxalanırdım, xalq mənə inanırdı, mən də xalqa inanırdım. İndi də mənim ən böyük qüvvəm,
gücüm, ən böyük silahım xalqın mənə göstərdiyi etimaddır, etibardır və xalqın dayağıdır, sizin kimi insanların
dayağıdır. Sağ olun ki, Azərbaycanda sizin kimi insanlar var. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun.
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ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
18 iyun 1997-ci il
Sual: Cənab prezident, məlumdur ki, Azərbaycanda AXC hakimiyyəti dövründə respublikamızla
Özbəkistan arasında əlaqələr tamamilə kəsilmişdi. Yalnız siz hakimiyyətə qayıdandan sonra bu əlaqələr
bərpa olunubdur. Özbəkistana səfərinizdən nə gözləyirsiniz?
Cavab: Həqiqətən belə olubdur. Azərbaycan və Özbəkistan dövlət müstəqilliklərini əldə edən anlardan
təəssüf ki, respublikamızda Özbəkistana qarşı qeyri-sağlam münasibət olmuşdur. Ona görə də Özbəkistanın
başçıları buna öz müvafiq münasibətlərini bildirmişdilər. Bizim ölkələrimizin uzun illər çox yaxın əlaqələri
olmasına baxmayaraq, hər iki respublika müstəqillik qazandığı ilk illərdə heç bir əlaqə saxlamamışdır. 1991-1992-ci
illərdə respublikamızın dünyanın bir çox ölkələri ilə diplomatik əlaqələr qurmasına baxmayaraq, Özbəkistanla
Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr yox idi. Şübhəsiz ki, mən bunu həm Azərbaycan, həm də Özbəkistan
üçün çox zərərli bir hal hesab etdiyimə görə 1993-cü ilin sonlarından, 1994-cü ilin əvvəllərindən Özbəkistanla
əlaqələri bərpa etməyə çalışdım.
Özbəkistana qarşı ədalətsiz hərəkətlərə görə bu ölkədə Azərbaycana böyük inamsızlıq yaranmışdı. Mən
Özbəkistanın rəhbərləri ilə keçmiş zamanlardan tanış olmuşdum, bir yerdə işləmişdik, əlaqələrimiz var idi.
Ancaq onlarda Azərbaycana qarşı o qədər inamsızlıq əmələ gəlmişdi ki, bizim ölkələrimizin hətta diplomatik
əlaqələri də yox idi. Biz diplomatik əlaqələrimizi yalnız 1995-ci ilin sonunda yarada bildik. Nəhayət, 1996-cı
ilin əvvəllərində Azərbaycanın Özbəkistanda səfirliyini yaratdıq və o, indi öz fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
MDB-nin üzvü olan ölkələrin, türkdilli dövlətlərin başçılarının toplantılarında Özbəkistanın prezidenti ilə
mən görüşlər keçirirdim və bu əlaqələrin bərpa edilməsinə cəhdlər göstərirdim. Bilirsiniz ki, bu əlaqələr
quruldu. 1996-cı ilin mayında Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi. Bu səfər
çox uğurlu oldu. Biz 19 sənəd imzaladıq. 1996-cı ilin oktyabrında Əmir Teymurun yubileyi münasibətlə mən
Daşkənddə oldum. Bu, çox yaxşı səfər oldu.
Mən çox məmnunam ki, Özbəkistan kimi böyük ölkə və o cümlədən, əsrlər boyu tarixi əlaqələri olmuş bir
xalq ilə bu gün bizim dövlətlərarası əlaqələrimiz bərpa olubdur. Bunların da nəticəsi olaraq Özbəkistan
prezidentinin dəvəti ilə indi mən Daşkəndə rəsmi səfərə gedirəm.
Bu səfərdən nə gözləyirəm? Gözləyirəm ki, biz ölkələrimizin əlaqələrinin mövcud vəziyyətini və
perspektivlərini birlikdə müzakirə edəcəyik, nəzərdə tutulduğu kimi, bir çox müqavilələr imzalayacağıq.
Görülən bütün bu tədbirlər nəticəsində biz həm Mərkəzi Asiya, həm də Qafqaz ölkələri üçün çox
əhəmiyyətli olan böyük nailiyyətlər əldə etdik. Bilirsiniz ki, Transqafqaz magistralı, dəhlizi yaradılması barədə
biz keçən ilin mayında saziş imzaladıq. Bu magistral, dəhliz artıq fəaliyyətdədir. Hesab edirəm ki, onun çox
böyük gələcəyi vardır. Başqa sahələrdə də əlaqələrimiz yaxşı inkişaf edir. Ona görə də bu səfərimin də uğurlu
olacağına ümid bəsləyirəm.
Sual: Azərbaycanın ilkin neftinin ixrac kəməri marşrutlarına Özbəkistanın münasibəti barədə nə
deyə bilərsiniz?
Cavab: Özbəkistan bu məsələdə çox maraqlıdır və bizim bu sahədəki işlərimizi dəstəkləyir. Doğrudur,
Özbəkistan Xəzəryanı ölkə deyildir. Amma imkanlardan istifadə etməyə çalışır və bu sahədə onun özünəməxsus
planları vardır.
Sual: İlkin neftin nəqli barədə Azərbaycan, Rusiya və Çeçenistan arasında guya saziş imzalanacağı
haqqında Rusiya mətbuatının xəbərlərinə münasibətiniz necədir?
Cavab: Bizim saziş imzalamağa ehtiyacımız yoxdur. Biz 1996-cı ilin yanvarında Moskvada saziş
imzalamışıq. İmzaladığımız bu sazişi Rusiya yerinə yetirə bilmir. Mən elan etmişəm ki, biz Şimal istiqamətində
neft kəməri yaratdıq, ancaq indi nefti ixrac edə bilmirik. Bu, Rusiya ilə Çeçenistanın münasibətlərindəki
çətinliklərdən irəli gəlir. Onlar son vaxtlar danışıqlar aparıblar, razılığa gəliblər.
Bilirsiniz ki, Rusiyanın prezidenti cənab Boris Yeltsinin dəvəti ilə iyulun 3-də mənim Moskvaya ilk rəsmi
səfərim olacaqdır. Güman edirəm ki, o vaxta qədər bu məsələlər tamamilə həll ediləcək və biz bu işə əməli
surətdə başlayacağıq.
Sual: ABƏŞ-in rəhbər komitəsinin son iclasının nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz?
403

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Cavab: Mən bu nəticələri yaxşı qiymətləndirirəm. Onların işində bəzi geriliklər olmuşdur. Rəhbər
komitədə bu barədə müzakirələr aparılmışdır. Hesab edirəm ki, ümumi işimiz, xüsusən Azərbaycanın gələcəkdə
bu sahədə nailiyyətlər qazanması üçün yaxşı qərarlar qəbul olunubdur.
Sual: Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə səfərinin nəticələri barədə Ermənistan mətbuatında
dərc edilən yazılarla əlaqədar Sizin fikriniz necədir?
Cavab: Biz bu məsələləri qapalı aparırıq. Bu, nə qədər qapalı olsa, o qədər də nailiyyət əldə edilə bilər.
Ermənistanöz işinə, biz də öz işimizə cavabdehik. Biz verdiyimiz sözə sadiqik. Əgər onlar verdikləri sözü
pozurlarsa, özləri cavabdehdirlər.
Sual: Azərbaycan haqqında "ANS" televiziyası xəbərlərinin dünyaya yayılması sahəsində çox iş
görülür. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Cavab: "ANS" tam sərbəst fəaliyyətdədir. Əgər siz bu sahədə daha da çox iş görürsünüzsə, çox sağ olun.
Ölkəmizin dünya miqyasında hörmətini qaldırmağa hamı çalışmalıdır. "ANS" sərbəst televiziya şirkətidir,
imkanları var. Çalışın, bu sahədə nə bacarırsınız edin.
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AZƏRBAYCAN-ÖZBƏKİSTAN DÖVLƏTLƏRARASI VƏ HÖKUMƏTLƏRARASI
SƏNƏDLƏR İMZALANDIQDAN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANATI
18 iyun 1997-ci il
Hörmətli prezident İslam Kərimov!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
İlk öncə Özbəkistana rəsmi səfər etmək üçün dəvət etdiyinə görə prezident İslam Kərimova təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm və şadam ki, bu səfər başlanmışdır və biz bu gün səhərdən xeyli iş görmüşük. Bu səfər
prezident İslam Kərimovun keçən ilin mayında Azərbaycana rəsmi səfərinin davamıdır. Bu gün biz nə
etmişiksə, bunların hamısı Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı təmin etmək üçün birlikdə
qoyduğumuz əsasın məntiqi davamı, inkişaf etdirilməsidir. Nümayəndə heyətimizə göstərilən qonaqpərvərliyə,
səmimi qəbula görə hamıya təşəkkür edir və demək istəyirəm ki, biz özümüzü burada evimizdəki kimi hiss
edirik, çünki belə diqqət və dostluq mühiti ilə əhatə olunmuşuq.
Prezident İslam Kərimov bizim söhbətlərimiz, danışıqlarımız və imzalanmış sənədlər haqqında ətraflı
danışdı. Hesab edirəm ki, bunları təkrar edib vaxtınızı almağa ehtiyac yoxdur. Mən onun dediklərinin hamısı ilə
tam razıyam. Ən başlıcası budur ki, Özbəkistanla Azərbaycan sadiq, etibarlı tərəfdaşlar kimi çıxış edirlər və
tərəfdaşlıq münasibətlərimizi, əməkdaşlığımızı, dostluğumuzu daha da inkişaf etdirməyin və
möhkəmləndirməyin konkret yollarını imzalanmış sənədlərdə müəyyənləşdirmişlər.
Qısa bir müddət, – mən Özbəkistanın və Azərbaycanın müstəqillik əldə etmələrindən sonrakı dövrü
nəzərdə tuturam, – ölkələrimiz arasında yaranmış münasibətlər bizim istədiyimiz münasibətlər deyildir. Bu,
Azərbaycan tərəfinin təqsiri üzündən, Azərbaycanın o dövrdəki bəzi rəhbərlərinin günahı üzündən baş vermişdi,
mən bundan təəssüflənirəm. Mən dəfələrlə demişəm ki, o zaman Azərbaycanda həqiqətən təsadüfi olaraq
hakimiyyət başına gəlmiş bəzi insanların tutduqları mövqeyini nə Azərbaycan xalqı, nə də Azərbaycan
cəmiyyəti dəstəkləməmişdir. Onlar bütünlükdə Azərbaycan Respublikasına böyük zərər vurmuş, o cümlədən
Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında münasibətləri mürəkkəbləşdirmişdilər.
Dediklərimlə əlaqədar bir çox illər itirdiyimizi nəzərə alsaq, az müddət ərzində münasibətlərimizin və
əməkdaşlığımızın intensiv inkişafmı təmin edə bilmişik. Keçən ilin mayında Bakıda 19 sənəd imzalanmışdır və
birinci sənəd Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilədir. Bu gün 19
sənəd imzalanıbdır, bunların arasında İslam Abduqəniyeviçin və mənim imzaladığımız sənədin – Özbəkistan ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsi haqqında sənədin çox böyük əhəmiyyəti var. Bütün başqa sənədlərin də müstəsna
əhəmiyyəti var və onların hamısı birlikdə Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında uğurlu əməkdaşlıq üçün güclü,
mən deyərdim ki, fundamental müqavilə-hüquqi əsas yaradır. Bizim heç bir şübhəmiz yoxdur ki, bu sazişlərin
hamısı reallaşdırılacaq və yaxın illərdə əməkdaşlığımızın coşqun inkişafının şahidi olacağıq, bu isə həm
Azərbaycana, həm də Özbəkistana eyni dərəcədə böyük fayda verəcəkdir.
Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, – bu barədə İslam Abduqəniyeviç də dedi, – müzakirə olunan bütün
məsələlər, o cümlədən son dərəcə mühüm siyasi əhəmiyyəti olan məsələlər barəsində baxışlarımızın tam
birliyinin, mövqelərimizin eyniliyinin, oxşarlığının şahidi olduq. Etibarlı tərəfdaşlığı təmin etmək üçün bu, son
dərəcə çox mühümdür. Həm regional xarakter daşıyan, həm də beynəlxalq həyatda ümumi mövqelərimizlə bağlı
bir çox ümumi mənafelərimiz nəzərə alınmaqla bu etibarlı tərəfdaşlıq Özbəkistan üçün də, Azərbaycan üçün də
çox gərəklidir.
Mən hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünün qorunması və təmin edilməsinin zəruriliyi barədə prezident
İslam Kərimovun bildirdiyi və bu gün də təkrar etdiyi mövqeyi, separatizmə, terrorizmə, fundamentalizmə qarşı
yönəldilmiş mövqeyi, daxili işlərə qarışmamaq mövqeyini, hər hansı ölkənin suverenliyinə və müstəqilliyinə
qəsd etmək cəhdlərinə qarşı yönəldilmiş mövqeyi yüksək qiymətləndirirəm. Biz də belə mövqelərdə möhkəm
dururuq və bu baxımdan mövqelərimizin, – mən Özbəkistanı və Azərbaycanı nəzərdə tuturam, – üst-üstə
düşməsinin bizim tərəfdaşlıq münasibətlərimizin gələcək inkişafı üçün də fundamental əhəmiyyəti var.
Bizim Azərbaycanda əldə etdiyimiz müstəqillik bir çox çətinliklərdən və sınaqlardan keçmişdir:
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal edərək ölkəmizin ərazi bütövlüyünü pozması, işğal edilmiş torpaqlardan Azərbaycanın bir
milyondan çox sakininin zorla qovulub çıxarılması, – indi onlar müxtəlif bölgələrdə, əksəriyyəti çadırlarda, son
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dərəcə ağır şəraitdə, qaçqın vəziyyətində yaşayırlar, – Azərbaycanın özündə, daxildə bir çox illər vəziyyətin
qeyri-sabit olması, müxtəlif silahlı dəstələr, qruplar, siyasi partiyalar arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə
getməsi.
Bütün bunların fonunda biz dövlət müstəqilliyimizi və milli azadlığımızı çox yüksək qiymətləndirir və
əziz tuturuq. Bu, bizə çox baha, torpaqlarımızı erməni işğalçılarından müdafiə edərkən verdiyimiz çoxlu
qurbanlar hesabına, 1990-cı ilin yanvarında sovet qoşunları tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz
törədilən zaman verdiyimiz çoxlu qurbanlar hesabına və Azərbaycanda daxili siyasi mübarizə prosesində
verdiyimiz çoxlu qurbanlar bahasına başa gəlmişdir. Biz bu çətinliklərdən, bu qurbanlardan keçərək indi malik
olduğumuz sabit vəziyyətə, müstəqilliyə, suverenliyə gəlib çıxmışıq. Biz bunu çox qiymətləndirir və əziz
tuturuq, öz müstəqilliyimizi bundan sonra da möhkəmləndirəcək və inkişaf etdirəcəyik.
Bu cəhətdən baxışlarımızın, mövqelərimizin, – mən Özbəkistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin
baxış və mövqelərini nəzərdə tuturam, – uyğun gəlməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir, həqiqətən etibarlı
tərəfdaş olmağımız bunun üçün yaxşı zəmindir. Biz Azərbaycanda Özbəkistanla etibarlı tərəfdaşlıq
münasibətlərinə malik olmaq istəyirik və hər şey edəcəyik ki, bu münasibətlər olsun, onlar inkişaf edib
möhkəmlənsin.
Diqqətinizə görə sağ olun.
Sual: Sual Özbəkistan prezidenti Kərimov cənablarınadır. Özbəkistan neftinin Azərbaycan ərazisi
ilə Avropaya nəql olunması məsələsi müzakirə edildimi? Özbəkistan EKO-nun axırıncı zirvə
toplantısında dəstəklənmiş Transxəzər qaz kəməri layihəsində iştirak etmək niyyətindədirmi?
İslam Kərimov: Zənnimcə, ötən il Transqafqaz dəhlizi haqqında sənəd, dörd dövlət – Özbəkistan,
Türkmənistan, Azərbaycan və Gürcüstan arasında müqavilə nəzərdə tutulur. Bu dəhlizlə Mərkəzi Asiya
ərazisindən Qara dənizə və oradan da Avropaya və dünyanın digər regionlarına və geriyə daşımaların təmin
olunması haqqında sənədi imzalamaqla biz aydın və açıq şəkildə anlatdıq ki, biz bu istiqamətə, bu istiqamətdə
kommunikasiyaların inkişaf etməsinə və güclənməsinə tərəfdarıq. Bu gün Heydər Əliyeviç çox maraqlı, hətta
deyərdim, çox mühüm rəqəmlər gətirdi, onlar adamı düşünüb-daşınmağa vadar edir. Bu dəhlizdən uzun müddət
istifadə olunmayıbdır, halbuki ona heç də sənədi imzalamış dövlətlər deyil, başqa ölkələr də maraq göstərirlər.
Qazaxıstan da, Qırğızıstan da, Ukrayna da, Bolqarıstan da, Rumıniya və bir çox digər dövlətlər də ona
qoşulmuşlar. Buna görə də siz ancaq qaz kəməri və ya neft kəməri barədə soruşduqda deməliyəm ki, biz bu
məsələyə daha geniş mövqedən yanaşırıq. Biz bütövlükdə kommunikasiyaları, o cümlədən xam neftin nəqlini
təmin edən kommunikasiyaları nəzərdə tuturuq.
Sual: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə Lissabon prinsiplərinin həyata keçirilməsi
haqqında Özbəkistanın hər hansı təşəbbüsləri və ya niyyətləri varmı? Bu baxımdan Mərkəzi Asiya
batalyonu Dağlıq Qarabağda sülhün qorunması üzrə ATƏT-in sülhyaratma qüvvələri tərkibində iştirak
edə bilərmi?
İslam Kərimov: Mən Heydər Əliyeviçlə danışıqlarda və şəxsi söhbətdə Qarabağ faciəsinin aradan
qaldırılması, Qarabağ probleminin həlli barədə bizim dəqiq, aydın və qəti mövqeyimizi bildirdim. Mövqeyimiz
aşağıdakılardan ibarətdir və yeri gəlmişkən, mən bunu ilk dəfə olaraq demirəm, mən bunu əvvəllər müxtəlif
beynəlxalq məclislərdə də demişəm: biz əminik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, işğal
olunmuş ərazilərin azad edilməsi, qaçqınların qayıtması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təminat verilməsi
məsələlərində Azərbaycanın mövqeyi dəqiq, ədalətli və hətta deyərdim, düzgün mövqedir, bu gün bütün Dünya
Birliyində getdikcə daha çox tərəfdaşlar tapır. Buna görə də biz şadıq ki, indi Azərbaycanın mövqeyi tanınır və
bu məsələdə Azərbaycanın getdikcə güclənən nüfuzu və etibarı, zənnimcə. qanunauyğun prosesdir.
Buna görə də biz belə hesab edirik ki, Qafqazda iki erməni dövləti ola bilməz və bir vaxtlar Azərbaycan
tərəfindən söylənmiş bu fikri ağıllı və məntiqi fikir sayırıq. Bu baxımdan biz Qarabağ probleminin siyasi yolla,
dincliklə həllinə tərəfdarıq. Bu problemin siyasi həllinin alternativi yoxdur. Ona görə də inanırıq ki, Qarabağ
probleminin həlli üzrə bu gün Minsk qrupunun gücləndirilməsi, ona Fransa və Rusiya ilə yanaşı, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının üçüncü həmsədr təyin olunması Qarabağ probleminin məhz sülh yolu ilə həlli üçün yaxşı
əlamət, yaxşı təkandır. Qonşuları seçmirlər – ermənilər də qonşuları seçmir, azərbaycanlılar da qonşuları
seçmirlər, bu, tarixi məntiqdir. Odur ki, bu problemin dincliklə həllinin alternativi yoxdur.
Nəhayət, mən əminəm ki, 1989-cu ildə yaranmış Qarabağ problemi kənardan gətirilmişdir. Bu problem
Azərbaycana da lazım deyildir, Ermənistana da. Öz strateji maraqlarını əsas tutan kimlərəsə, necə deyərlər, bu
közərən gərginlik ocağının, süst gedən prosesin qalması çox vacibdir; elə proses ki, onun köməyi ilə öz strateji
niyyətlərini həyata keçirirlər.
Mərkəzi Asiya batalyonuna gəldikdə isə, bizdə belə bir qərar qəbul edilmişdir ki, bu batalyon Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının bir növ ehtiyat qüvvəsidir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qərarı
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ilə fəaliyyət göstərə bilər. Ondan harada istifadə olunacağını müəyyənləşdirmək bizim işimiz deyildir. Ondan
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qərarı haranı lazım bilsə, orada da istifadə ediləcəkdir.
Sual: Sual Kərimov cənablarınadır. Yadınızdadır, EKO-nun Aşqabatda keçirilmiş axırıncı zirvə
toplantısında siz öz çıxışınızda aydınca bildirdiniz ki, əgər "əziz qardaşlar" və ya "qardaş" müraciəti real
məzmuna uyğun deyildirsə, bir-birinə bu sözlərlə müraciət etməyə dəyməz. Bu gün bir növ əks proses
gedir. Prezidentlər bəyannamə imzaladılar. Biz strateji tərəfdaşlığı bəyan etməsək də, imzalanmış
bəyannamə həmin prinsipləri əslində təsdiqləyir. Odur ki, sizin fikrinizi bilmək istərdik: Siz Özbəkistan
ilə Azərbaycan arasında münasibətləri necə səciyyələndirirsiniz? İkinci sual – Rusiya tərəfindən
Ermənistana qanunsuz və təmənnasız silah göndərilməsi faktı barədə sizin rəyiniz? Çox sağ olun.
İslam Kərimov: Siz çox maraqlı sual verdiniz və mən Aşqabatda dediklərimə bir daha qayıtmaq
istərdim. EKO elə bir təşkilatdır ki, burada çoxlu miqdarda dövlət – tamamilə müxtəlif siyasi quruluşlara malik,
nəinki siyasi quruluşlarının, həm də bütün dövlətçiliyinin, ümumiyyətlə, ictimai-siyasi quruluşlarının istiqaməti
müxtəlif olan 10 dövlət birləşmişdir. Buna görə də təbiidir ki, istər daxili, istər xarici siyasət, istərsə də siyasi
ideologiya ilə bağlı nə varsa hamısı hətta bəzi mövqelərdən müqayisə belə edilə bilməz. Lakin bununla yanaşı,
məncə, EKO ən əvvəl ona görə işləyir ki, EKO çərçivəsində razılaşmalar xətti ilə açılan kommunikasiyalarda
marağımız var. Əlbəttə, humanitar təmayüllü məsələlər də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Buna görə də "qardaş" ifadəsindən sui-istifadə edib, bir-birinə ancaq bu şəkildə müraciət etdikdə
qabaqcadan bilirsən ki, bu qardaşlıq münasibətlərindən heç əsər-əlamət yoxdur, ola da bilməz, çünki bunlar
tamamilə müxtəlif cəmiyyətlərdir, müxtəlif adamlardır və müxtəlif məsləklərin nümayəndələridir, təkrar edirəm,
siyasi, ideoloji baxımdan və hər hansı digər baxımdan. Odur ki, belə ifadə qardaşlıq münasibətləri anlayışmı
qədir-qiymətdən salır. Buna görə də dedim ki, rəhbərlər, liderlər bir-birinə müraciət zamanı bu ifadəni işlətdikdə
onun qədir-qiymətini bilməlidirlər.
O ki qaldı bizim münasibətlərimizə, "qardaş", "qardaşlıq" kəlmələrini ucuzlaşdırmamaq üçün bunu
təntənəli surətdə bəyan etmirik. Ancaq mən qəlbimin dərinliyində qəti əminəm ki, Azərbaycan ilə Özbəkistan
arasında qardaşlıq münasibətləri ola bilər. Bunun izahı çox sadədir. Bu – tarixi ümumilik, dilimizin,
mədəniyyətimizin yaxınlığı, hətta yaxınlığı yox, bir çox mənada mədəni köklərimizin ümumiliyidir, biz
danışarkən bir-birimizi çox, bəlkə də 70 faiz başa düşürük. Ən başlıcası isə, bizim xalqlarımız yüzilliklər, ola
bilsin, minilliklər ərzində birlikdə yaşamışlar. Bu ümumilik belə deməyə əsas verir ki, xalqlarımız arasında
həqiqətən qardaşlıq münasibətləri yaratmaq üçün lazımi zəmin var. Özü də bu münasibətləri yaratmaq Heydər
Əliyevin iradəsi, mənim iradəm deyildir, – baxmayaraq ki, iradədən, şübhəsiz, çox şey asılıdır, – bu,
xalqlarımızın arzusudur. Ona görə də biz yalnız insanlarımızın, xalqlarımızın iradəsinin tələb etdiklərini
reallaşdırırıq.
Yeri gəlmişkən, imzaladığımız sənəd barədə. Orada strateji əməkdaşlıq haqqında anlayış, tezis var. Sizə
məlumat vermək istəyirəm ki, biz əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi haqqında bəyannaməni imzalayarkən
bildirmişik ki, dövlətlərimiz arasında məhz strateji əməkdaşlıq olacaqdır.
İkinci suala gəldikdə isə, buna bizim münasibətimiz, bilmək istəyirsinizsə, mənim münasibətim, şübhəsiz
ki, mənfidir. Mən artıq qeyd etdim və bu iki anlayışı uzlaşdırmaq istəyirəm, Qarabağ problemi haqqında
danışarkən mən dedim ki, bu problem, Qarabağ faciəsi məhz kənardan törədilmişdir. Bu qədər böyük miqdarda
silah göndərilməsini, özü də buna hansısa qanuni don geyindirə biləcək heç bir dövlətlərarası müqavilələrlə,
hansısa sənədlərlə qanuniləşdirilmədən, əksinə, əsla anlaşılmayan şəkildə silah göndərilməsinin arxasında
kimlərin dayandığını indiyədək heç kəs bilmir. Onu da deyim ki, Rusiya mətbuatı daha bu barədə yazmır. Lazım
gələndə Rusiya mətbuatı çox dərinə gedir, bəzən elə uydurmalar yaradır ki, bunlar ümumiyyətlə ağıla batmır.
Amma bu məsələdə birdən-birə yazmağı, danışmağı dayandırdılar və ümumiyyətlə bu, heç kimi narahat etmir.
Bəs bu, demokratik dövlət olan Rusiyanı nə üçün narahat etmir. Onu da deyim ki, demokratik dəyişikliklər
məsələlərində Rusiya keçmiş sovet məkanındakı dövlətlərin çoxundan irəli getmişdir və biz onun demokratik
ənənələrinə hörmətlə yanaşırıq. Ancaq başa düşmək olmur ki, demokratik dövlətdə belə miqyasda və bu qədər
sayda silah göndərilməsi necə təmin edilə bilib və demokratik dövlətin rəhbərliyi bundan xəbər tutmayıbdır.
Başqa demokratik ölkə üçün bu, qalmaqallı hadisədir, onunla prokurorluq da, ictimaiyyət də məşğul olur.
Şübhəsiz, bu məsələni nəhayət, axıra çatdırmaq lazımdır və biz bilməliyik ki, bunun arxasında kim durur və
əslində bu nəyin naminə edilmişdir.
Sual: İslam Abduqəniyeviç, mən sizə "Populyar" jurnalını təqdim etmək istəyirəm. Bu,
Azərbaycanda üç dildə nəşr olunan beynəlxalq jurnaldır. Həmin nömrə bizim prezidentin axırıncı rəsmi
səfərinə həsr olunub, bundan əlavə, materialların xeyli hissəsi prezidentimizin doğulduğu qədim
Naxçıvan torpağından, Naxçıvan Muxtar Respublikasından bəhs edir.
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Bundan əlavə, mənim iki sualım var. Siz dediniz ki, danışıqlar zamanı baza sahələri üzrə konkret
birgə layihələr müzakirə edilmişdir. Əgər mümkündürsə, ən maraqlı və imzalanmaq və ya
reallaşdırılmaq üçün daha çox hazır olan layihələri sadalayın. Bu, birinci sualımdır. İkinci sualım isə hər
iki prezidentədir. Bu yaxınlarda MDB ərazisində yaradılmış ittifaqa – Rusiya və Belarusun ittifaqına
münasibətiniz necədir və həmin ittifaqda bu və ya başqa dərəcədə iştirak etmək, yaxud bəlkə də, ona
daxil olmaq barədə birliyin liderlərindən, o cümlədən Rusiya rəhbərliyindən sizə hansısa təkliflər
edilibmi? Sağ olun.
İslam Kərimov: Jurnala görə sağ olun. Baza sahələrinə dair birgə layihələr haqqında. Biz neft-qaz
avadanlığının inkişafı və təmin edilməsi, qaz, neft sənayesinin mədən avadanlıqları ilə, bizim üçün baza sayılan
qaz sahəsinin inkişafını təmin edən avadanlıqla – təchiz olunması məsələlərində Azərbaycanın potensialına
bələdik və bu potensiala böyük hörmətlə yanaşırıq. Buna görə də bu fikirdəyəm ki, özümüzü qaz və neftlə təmin
etmək üçün böyük perspektivlərimi var. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz artıq özümüzü neft və qazla təmin edirik.
Xarici sərmayələrin yerləşdirilməsinə dair böyük layihələrimiz var. Azərbaycanda olduğu kimi, biz də xarici
sərmayələri bu sahələrin inkişafına cəlb etmək üçün son dərəcə əlverişli şərait yaratmışıq. İndi biz
karbohidrogen xam-malı ilə nəinki özümüzü təmin edirik, onu hətta ixrac edirik.
Buna görə də mən bunu həmin sahələrin inkişafında, müştərək müəssisələr yaradılmasında və hətta
deyərdim, bizim mədən və emal sahələri üçün neft-qaz avadanlığı buraxan Azərbaycan müəssisələri ilə
əməkdaşlıqda son dərəcə perspektivli istiqamət sayıram. Bir daha deyirəm: çünki Azərbaycan bu istiqamətdə
hələ XX əsrdən əvvəl işləməyə başlamış olan ölkə kimi bütün dünyada böyük nüfuza malikdir.
İkinci sahə isə kimya sahəsidir. Kimya sizdə inkişaf edib, bizdə də az inkişaf etməyib. Kimya hər şeydən
əvvəl gübrə deməkdir. Biz fosfor və azot gübrələri buraxılması sahəsində işləyirik, kalium gübrəsi də istehsal
etməyə başlamışıq. Bu sahələr Azərbaycanda da güclü inkişaf edib. Buna görə də şəraitin özü bizdən tələb edir
ki, bu sahələrdə müştərək müəssisələr yaradaq.
Sonrakı sahə telekommunikasiyalarla bağlı məsələlərdir. Telekommunikasiyalar elə sahədir ki, onsuz
tərəqqi etmək qeyri-mümkündür. Odur ki, istəsək də, istəməsək də, Transqafqaz dəhlizindən danışdıqda,
bütövlükdə kommunikasiyalardan danışdıqda bilməliyik: telekommunikasiyalar olmadan biz bir-birimizlə
ünsiyyəti, kommunikasiyalara aidiyyəti olan bütün digər sahələrin inkişafını, ümumiyyətlə, təmin edə bilmərik,
telekommunikasiyalar bu sahədə birgə layihələrsiz təmin edilə bilməz.
Dördüncü sahə metallurgiya ilə bağlı məsələlərdir və Azərbaycan burada da yaxşı mövqelərə malikdir.
Sonra gəlir kənd təsərrüfatı. Bu il biz geniş miqyasda plyonka altında pambıq əkib-becərməyi sınaqdan
çıxarmağa başlamışıq. Bunun nəticələri olduqca heyrətamizdir. Hər hektardan təxminən 10-15 sentner artıq
pambıq götürmək olur, pambıq bitkisinin yetişməsi, vegetasiyası prosesi bir ay sürətlənir, maya dəyəri aşağı
düşür, bir çox ağır əməliyyatlar azalır. Pambıq əkib-becərənlər bunun necə bir bitki olduğunu və onun üzərində
nə qədər çalışmaq lazım gəldiyini yaxşı bilirlər. Biz bu sahədə də Azərbaycanla işləyə, sizdən plyonka ala
bilərik – sizdə bu sahə inkişaf etmişdir. İndi biz də ölkəmizdə plyonka buraxmaq üçün kimya sahəsini inkişaf
etdirməyə çalışırıq. Lakin sizdən plyonka almağı və plyonka altında pambıq əkib-becərməkdə sizinlə birlikdə
işləməyi perspektivli sayırıq.
Mən bu mövzunu davam etdirə də bilərəm. Məsələn, götürək şərabçılığı. Azərbaycan şərabı, əlbəttə,
yaxşı şərabdır, amma özbək şərabı da pis deyildir. Azərbaycan konyakı yaxşı konyakdır, amma özbək konyakı
da pis deyildir. Buna görə də bu baxımdan biz şərablarımızın keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq və onların
dünya bazarına çıxarılmasını təmin etmək üzərində əlbir işləməliyik. Digər sahələri də sadalamaq olar. Lakin
başqaları da sual verərək istədiyi üçün mən bununla kifayətlənirəm.
O ki qaldı ikinci sualınıza, mən bəri başdan çalışacağam Rusiya ilə Belarus arasında yaranmış müqavilə
və ya ittifaq haqqında suala cavab verim. Əvvəla, əvvəlcədən bəyan etmək istərdim ki, bu, Rusiyanın və
Belarusun daxili işidir. Yəni, onlar ittifaq yaratmaq istəyirlərsə, xeyirli olsun, qoy ittifaq yaratsınlar. Yeri
gəlmişkən, Belarus və Rusiya ittifaqının sonuncu parlament iclası – Rusiya Dövlət Duması rəhbərinin və
Belarus parlamentinin özünün rəhbərlərinin və cənab Lukaşenkonun iştirakı ilə keçirilmiş iclası, onun oradakı
alovlu nitqi və Sovet İttifaqının himnini yenidən qaytanb Belarus və Rusiya İttifaqının himni etmək barədə
qəbul edilən hər şey göstərir ki, bu ittifaqın yönümü barədə şərhə ehtiyac yoxdur. Mənim də şərh etməyimə
ehtiyac yoxdur ki, bu ittifaq nə üçün və nəyin naminə yaradılır. İttifaq guya Belarus və Rusiya üçün yaradılır,
əslində isə MDB-nin qalan üzvlərinin hamısını sabah zorla oraya sürükləyəcəklər. Belarusun, Lukaşenkonun
maraqlı olduğu bu ittifaq ondan ötrüdür ki, Soçidə dərhal etdiyi kimi, kreditlər istəsin, Rusiya rəhbərliyindən
daha nə isə istəsin, – bu bir daha onu göstərir ki, həmin ittifaq nəyin naminədir, o, Belarusa nədən ötrü lazımdır
və Rusiyaya nədən ötrü lazımdır. Rusiyaya ondan ötrü lazımdır ki, MDB-nin qalan bütün dövlətlərini, yumşaq
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desək, sonradan bu ittifaqa cəlb etsin, bununla nümunə yaratsın. Onun bazasında da Dövlət Duması
rəhbərlərinin çoxunun xiffətini çəkdikləri SSRİ-yə bənzər qurum yenidən yaradılacaqdır.
Onu da deyim ki, bu ittifaqı belə ürəkdən dəstəkləyən bəzi rəhbərlərin bəyanatlarını ümumiyyətlə başa
düşmürəm. Cənab Lukaşenko açıq bildirmişdir ki, – mən onun dediklərini televiziyada dəfələrlə eşitmişəm, – o,
həmin ittifaqı, böyük SSRİ dövlətini itirməkdən son dərəcə təəssüflənir. Təkrar edirəm, o, bu ittifaqı bərpa
etməyi və yol verilmiş, o cümlədən də Belarusun ali rəhbərlərinin yol verdikləri həmin səhvi düzəltməyi
həyatının məqsədi kimi qarşısına qoyur. Ona görə bunun da şərhə ehtiyacı yoxdur. Biz bu ittifaqa getməyəcəyik,
çünki keçmiş SSRİ barəsində heç bir xiffət çəkmirik. Biz hesab edirik ki, SSRİ özünün yalnız imperiya
vəzifələrinin həlli ilə məşğul olan imperiya idi. Özbəkistan həmin bu imperiyaya qayıtmağın heç cür həsrətində
deyil. Ona görə də bizim rəyimiz birmənalıdır – bu, Rusiyanın və Belarusun daxili işidir. Əgər bu ittifaq onların
xoşuna gəlirsə, qoy onlar bunu inkişaf etdirsinlər və möhkəmləndirsinlər.
Ancaq məni bir şey narahat edir, hər dəfə deyirlər ki, bu ittifaqın qapıları açıqdır. Üstəlik, dünən
televizorda eşitdim, Heydər Əliyeviç, deyirlər ki, mətni hazırlayanda, – keçmiş Sovet İttifaqı himninin mətni
üçün müsabiqə elan olunub, – keçmiş SSRİ-nin himninin mətninə nəbadə Belarus və Rusiya sözləri daxil
edilsin. Nə üçün? Ona görə ki, əgər daha kim isə daxil olacaqsa, o, özünü narahat hiss etməsin. Başqa sözlə,
gələcək ittifaqın himnini yaradarkən onlar indidən bilirlər və ya düşünürlər, ümid edirlər, inanırlar ki, ona daha
kimsə, bir neçə dövlət daxil olacaq və əgər həmin himnin sözlərində yalnız iki dövlətin – Belarus və Rusiyanın
adları çəkilsə, digərləri özlərini pis hiss edəcəklər. Mən hesab edirəm ki, Özbəkistan heç vaxt bu ittifaqda
olmayacaq, buna qəti əminəm. Azərbaycanı isə bilmirəm, zənnimcə, bu barədə Heydər Əliyev özü deyəcəkdir.
Heydər Əliyev: Mən demək istəyirəm ki, – bu gün biz, İslam Abduqəniyeviç də, mən də bildirdik ki, biz
bütün məsələlərdə baxışların, mövqelərin uyğun olduğunu müəyyən etdik. Buna görə də demək istəyirəm ki, bu
məsələdə də mövqelərimiz, baxışlarımız – mən Özbəkistan prezidentini və Azərbaycan prezidentini nəzərdə
tuturam, – tamamilə uyğun gəldi. Odur ki, vaxtınızı almaq istəmirəm, onu demək istəyirəm: mən İslam
Abduqəniyeviçin dediklərinin hamısı ilə razıyam. Lakin əlavə edim ki, əlbəttə, ittifaq bağlamaq məsələsi Rusiya
ilə Belarusun öz işidir. Azad, suveren olan hər respublika, hər bir dövlət istənilən dövlət ilə ittifaq bağlaya bilər.
Bu gün biz də tərəfdaşlıq haqqında, tərəfdaşlıq əməkdaşlığı haqqında bəyannamə imzaladıq. Bu, bizim öz
işimizdir. O da onların öz işi. Bir sözlə, biz bildirdik ki, başqa dövlətlərin işlərinə qarışmırıq. Mən də belə hesab
edirəm ki, bu işə qarışmaq lazım deyildir.
Bununla belə, demək istəyirəm ki, onlar tamamilə perspektivsiz, faydasız bir işlə məşğul olur, vaxtı hədər
yerə itirirlər. İnanmıram ki, kimsə bu ittifaqa qoşulsun. Mən onların yaratmağa can atdıqları ittifaqı nəzərdə
tuturam – onların Belarusda ruh yüksəkliyi ilə oxuduqları Sovet İttifaqı, yoxsa himndə oxunduğu kimi,
dövlətlərin sarsılmaz ittifaqı. İslam Abduqəniyeviç dedi ki, bu cür ittifaqa Özbəkistan heç vaxt daxil olmayacaq,
mən də sizə açıq şəkildə bəyan edirəm ki, Azərbaycan da daxil olmayacaqdır. Azərbaycan öz suverenliyini çox
əziz tutur, hər hansı bu cür ittifaqın bağlanması və ya onların qapılarını açıq qoyduqları elə ittifaqa daxil olması
Azərbaycanın suverenliyinə və dövlət müstəqilliyinə ziyan vurmaq deməkdir. Biz heç vaxt bununla
razılaşmayacaq və buna getməyəcəyik.
Bilirsinizmi, özünü ciddi şəxs bilənlər ümumiyyətlə ciddi məsələlər barəsində düşünüb daşınmalıdırlar.
Bu isə əsla ciddi bir məsələ deyildir. 70 ildən artıq bir dövrdə mövcud olmuş Sovetlər Birliyi öz-özünə dağılıb
yoxa çıxdı. Dünyada bütün imperiyalar müharibələr nəticəsində süquta uğramışdır. Sovetlər Birliyi isə yeganə
imperiya idi ki, öz-özünə dağılıb getmişdir. Əgər Sovetlər Birliyi öz-özünə dağılmışdırsa, onu indi necə bərpa
etmək olar, üstəlik, Sovetlər Birliyinin süqutundan sonra ağlasığmaz dərəcədə çoxlu səhvlər, xətalar, cinayətlər
aşkara çıxarılmışdır ki, onların da hamısı bu ittifaq daxilində törədilmişdir. Biz Azərbaycanda xalqımıza qarşı
törədilmiş olan cinayətlərə məruz qaldıq. Elə götürün 1990-cı ilin Yanvar faciəsini. O vaxt Bakıya sovet
qoşunlarının iri kontingenti yeridildi, xalqı tırtıllar altında əzdilər, Azərbaycan paytaxtı qana bulandı,
Azərbaycan xalqının milli mənliyini tapdalamağa can atdılar – bütün bunlar cinayət idi. Odur ki, bu ittifaqı
bərpa etmək istəyənlər qoy əvvəlcə bu cinayətlərə görə cavab versin, günahlarmı yusunlar, ondan sonra danışığa
başlasınlar.
Müxtəsəri, mən bunu perspektivsiz, gələcəyi olmayan bir iş sanıram və bu, zənnimcə, Belarus və
Rusiyadan savayı başqa heç kimə heç bir fayda verməz. Qapılar açıq olaraq qalacaqdır, bu qapılardan keçənlər
isə az olacaqdır.
Sual: Mənim sualım hər iki prezidentədir: Siz təkbətək görüş zamanı Əfqanıstan problemini
müzakirə etdinizmi? İslam Abduqəniyeviç, xahiş edirəm, Əfqanıstanla sərhədi qorumaq məqsədi ilə
Rusiya sərhəd qoşunlarını buraya yeritməyi nəzərdə tutan Özbəkistan-Rusiya sazişini şərh edəsiniz.
İslam Kərimov: Yaxşı ki, siz bu sualı verdiniz. Heydər Əliyeviç ilə biz ümumən ərazilərimizin
sərhədlərinin sabitliyi və təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələlərini. o cümlədən, əlbəttə ki, Əfqanıstanda
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hərbi, silahlı qarşıdurma hadisələrinin uzanması məsələsini, – bu, bütünlükdə dövlətlərimizin, yəni Əfqanıstanla
sərhəddə yerləşən dövlətlərin ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün birbaşa təhlükədir, – müzakirə etmişik.
O ki qaldı sizin dediyiniz sazişə, heç bir belə saziş yoxdur. Yeri gəlmişkən, dünən, ya da srağagün Rusiya
televiziyası ilə kimsə bəyanat verdi ki, guya Rusiya ilə Özbəkistanın sərhəd qoşunları, sərhəd qüvvələri arasında
saziş var. Bəli, belə saziş var, ilk növbədə Əfqanıstanla sərhəddə lazımi əlaqələr yaratmaq baxımından Rusiya
və Özbəkistanın sərhəd qüvvələri arasında qarşılıqlı əlaqə haqqında saziş var. Tacikistanda Rusiyanın sərhəd
qoşunları, Türkmənistanda Rusiyanın sərhədçiləri var, siz bunu yaxşı bilirsiniz. Ancaq Özbəkistanda Rusiyanın
sərhəd qoşunları yoxdur və olmayacaqdır. Ona görə də mən istərdim ki, Rusiyanın burada iştirak edən bütün
informasiya mərkəzləri və ya müxbirləri bunu hökmən haradasa yazsınlar və süni şəkildə həmin məsələni
yaradanların nəzərinə çatdırsınlar. Bəlkə də bu, şayiə üçün lazımdır, bu yalan informasiyanı kiməsə çatdırmaq
lazımdır, lakin zənnimcə, yaxşı ki, siz bu sualı verdiniz və mən ilk mənbə kimi ona cavab verirəm: qoşunlar
olmayıb və olmayacaqdır. Amma Özbəkistanın sərhəd qoşunları ilə Rusiyanın sərhəd qoşunları arasında
qarşılıqlı əlaqə olacaqdır.
Ona görə də Rusiya sərhəd qoşunlarının komandanı Nikolayev ilə bizim sərhəd qoşunlarının komandanı
arasında qarşılıqlı əlaqə haqqında belə müqavilə imzalanmışdır. Lakin sərhəddə Rusiya qoşunları olmayacaqdır.
Biz sərhədimizin Əfqanıstanla olan hissəsini özümüz qorumağa qadirik və qoruyuruq. Ancaq suverenlik
haqqında danışsaq, – hər bir dövlət öz suverenliyi haqqında pafosla danışır, – mənim inamım belədir: əgər sən
öz sərhədlərini qoruya bilmirsənsə, onda hansı suverenlikdən söhbət gedə bilər? Əgər biz müstəqil, suveren
dövlətiksə, sərhədlərimizi özümüz qorumalıyıq. Yenə təkrar edirəm, bu, suverenliyin və özünü suveren sayan
hər bir dövlətin yeritdiyi müstəqil siyasətin şərtlərindən biridir.
Heydər Əliyev: Görünür, mənim cavab verməyim üçün bir şey qalmadı. Mən İslam Abduqəniyeviçin
dediklərinin hamısı ilə razıyam.
Sual: Müzakirə üçün hazırlanmış sənədlər arasında 1992-1994-cü illər üçün borcların və tələblərin
tənzimlənməsi haqqında hökumətlərarası və banklararası saziş var idi. Onun taleyi necədir və kim kimə
borcludur? İcazənizlə cənab Əliyevə sualım var: neftin Rusiya ərazisi vasitəsilə nəqli haqqında müqavilə
barədə fikriniz necədir? Çeçenistan bu müqavilədə onu imzalayan tərəflərdən biri kimi iştirak
etməlidirmi? Sağ olun.
İslam Kərimov: 1992-ci ildən 1993-cü ilədək olan borclar üzrə banklar arasındakı münasibətlərimizə və
banklararası hesablamalara gəldikdə, indicə mənə məlumat verdilər ki, bu məsələlər əməli səviyyədə nəzərdən
keçirilmişdir. Ümumi razılaşma var, yəni, bütün rəqəmlər ixrac səviyyəsində, müvafiq banklar səviyyəsində
razılaşdırılmışdır və heç bir fikir ayrılığı yoxdur. İndi biz bu məsələni Heydər Əliyeviç ilə danışacaq və onun
iradəsi, siyasi iradəsi həmin müqavilənin imzalanması üçün siqnal, yaxud təkan verəcəkdir.
Heydər Əliyev: O ki qaldı mənə verilmiş suala, bilirsinizmi, biz Azərbaycandan, Xəzər dənizindən Qara
dənizin Novorossiysk limanına neft vurulması və neft kəməri çəkilməsi haqqında Rusiya ilə Azərbaycan
arasında 1996-cı ilin yanvarında Moskvada saziş imzaladıq. Bu neft kəməri bizim ərazimizdə, – mən
Azərbaycan ərazisini nəzərdə tuturam, — inşa edilmişdir, Rusiya ərazisində isə var idi, orada onun bərpası
işlərini görmək lazım idi. Çeçenistan hadisələri ilə əlaqədar bütün bu işlər yubadıldı. Bu yaxınlarda Rusiya ilə
Çeçenistan arasında danışıqlar aparıldı, Məshədovun da, Rusiya nümayəndələrinin də görüşləri oldu, məncə, baş
nazir Çernomırdin və Çeçenistan öz aralarında müəyyən sənədlər imzalamışlar. Bunlar onların öz işləridir. Biz
isə Rusiya ilə Azərbaycanın imzaladıqları sənəd əsasında iş görəcəyik.
Sual: Mənim sualım Kərimov cənablarınadır. Beş il bundan əvvəl siz azadlıq və demokratiya
istəyən xalqa, məncə, bəyan etmişdiniz ki, beş ildən sonra mən sizə demokratiya verəcəyəm. Sizin bu gün
burada dedikləriniz bunu təsdiqləyir. Siz buna necə nail oldunuz?
İslam Kərimov: Bilirsinizmi, mən başa düşürəm, jurnalistlər bəzi ifadələri öz bildikləri kimi yozurlar,
buna görə də siz deyəndə ki, beş il bundan əvvəl mən azadlıq, daha bilmirəm nə verməyi vəd etmişdim, sizi
başa düşməyə hazıram. Mən heç vaxt heç kimin əl-qolunu bağlamamışam, buna görə də bu məsələ islahatların –
hər bir ölkənin özünün seçdiyi siyasi, demokratik, iqtisadi islahatların modelinin seçilməsi ilə bağlıdır. Biz öz
cəmiyyətimizi yenidən qurmaq üçün əzəl başdan öz modelimizi, demokratik islahatlar və bazar islahatları
modelini seçdik və bizim bu modelimizin mahiyyəti onları mərhələ-mərhələ həyata keçirməkdən ibarətdir.
Bizim beş prinsipimiz var və islahatlarımızın əsasını təşkil edən bu beş prinsip arasında başlıcası islahatları
mərhələ-mərhələ aparmaqla bağlıdır. İslahatlar mərhələ-mərhələ həyata keçirilməlidir. Onu nəzərdə tuturam ki,
biz iqtisadiyyatda şok terapiyasının əleyhinəyik, dəyişikliklərin qarmaqarışıq xarakter almasının qəti
əleyhinəyik. Biz dövlətimizin ardıcıllıqla, mərhələ-mərhələ, o cümlədən də siyasi cəhətdən yenidən
qurulmasının tərəfdarıyıq.
410

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Nə vaxtsa, 1990-92-ci illərdə hamı ağız-ağıza verib Özbəkistanı tənqid edirdi, onu da, məni də
postkommunist nomenklaturası rolunda qələmə verirdi. Buna görə də mən bütün kütləvi informasiya
vasitələrində, xüsusən Rusiya mətbuatında və başqa mətbuatda avtoritar rəhbər təsiri bağışlayırdım. Amma
həyatın özünün indi, 1997-ci ildə göstərdiyi kimi, cəmiyyətin mərhələ-mərhələ yenidən qurulması, o cümlədən
də demokratiya, siyasət sahəsində islahatlar Özbəkistan şəraitində əsaslandırılmışdır. Mən bilmirəm, başqa
ölkələrdə necədir. Amma ümid edirəm ki, başqa ölkələrdə də vəziyyət elə bu cürdür. Bu, yol özü-özünü
doğrultmuşdur. Yəni burada sizin soruşduğunuz heç bir sirr yoxdur. Yeganə sirr ondadır ki, biz özümüzü
demokrat elan etməklə heç də demokrat olmuruq. Demokratiya hər şeydən əvvəl bundan ibarətdir ki,
demokratiyaya hər bir insanın və hər bir cəmiyyətin şüurunda əzab-əziyyətlər hesabına gəlib çıxırlar. Başqa
sözlə desək, elə-belə, elan etməklə demokrat olmurlar.
Ona görə də biz normal qanunvericilik şəraiti, bazası yaratmışıq, necə deyərlər, institusional dəyişikliklər
yaratmışıq və bu zaman özümüzdən heç nə kəşf etməmişik. Biz bu dəyişikliklərin çətin yolunu keçmiş başqa
dövlətlərin, ilk növbədə Avropa dövlətlərinin təcrübəsini götürmüşük, ancaq Yaponiya modeli, Koreya modeli,
hazırda beynəlxalq aləmdə yaxşı tanınan digər Asiya dövlətlərinin modelləri də istisna olunmur. Ən başlıcası
isə, biz xalqımızın ənənələrini, təcrübəsini, mentalitetini nəzərə almışıq. Bu baxımdan hazırda bizim
çalışdığımız və bir çox hallarda nail olduğumuz məhz iki tərkib hissənin sintezi – həmin yolu keçmiş dövlətlərin
təcrübəsi və biganə qalmağa ixtiyarımız olmayan ənənələrimiz, mentalitetimizdir. Ulu əcdadlarımızdan qalmış
minillik mədəniyyətə, böyük ənənələrə biganə qalmağa bizim ixtiyarımız yoxdur və nəzərə almalıyıq ki, hər bir
dövlət, Heydər Əliyeviçin bu gün dediyi kimi, öz gələcəyini öz əli ilə və ilk növbədə öz xalqının mənafeyini və
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qurur.
Sizin başa düşməyə çalışdığınız həmin sirr məhz bundan ibarətdir. Bəli, indi bizdə lazım olan bütün
qanunvericilik əsasları, bazası, bünövrəsi yaradılmışdır. Bəli, bizdə institusional dəyişikliklər işə düşmüşdür, biz
bir çox demokratik təsisatlar, o cümlədən insan hüquqları üzrə milli dövlət institutu kimi təsisat da yaratmışıq.
Bizdə bir neçə başqa qeyri-dövlət, qeyri-hökumət orqanları da var, bunlarda hüquq müdafiə strukturları, bu işlə
məşğul olan adamlar işləyirlər. Monitorinq institutu yaradılmışdır, hazırda ictimai rəyi öyrənən institut, mətbuat,
nəşriyyat sahəsində qeyri-hökumət strukturları yaradılır. Mətbuatımızın həqiqətən demokratik mətbuat olması
üçün çox iş görülmüşdür. Lakin qarşıya qoyduğumuz ideala çatmaq üçün, görünür, bu, hələ azdır. Demokratiya
üçün tamamilə zəruri şərt, ümumi şərt olan nə varsa, hamısı reallaşdırılır.
Amma bir daha bildirmək istəyirəm, kim deyirsə ki, totalitar sistemdən, ideologiyalaşdırılmış sistemdən
sonra dərhal bir-iki il ərzində demokratik cəmiyyət yaratmışlar, zənnimcə, bu, bəyanatdan başqa bir şey deyildir.
Təkrar edirəm, demokratik cəmiyyəti insanlar özləri, həm də yuxarıdan deyil, aşağıdan yaradırlar. Prezidentin
imzaladığı hər hansı qanun və ya sənəd vasitəsilə demokratik prinsipləri reallaşdırmaq mümkün olsaydı, əmin
olun ki, indi bütün dövlətlərdə çoxdan demokratik quruluşlar yaradılardı. Təəssüf ki, bu proses çox əzablıdır və
o, aşağıdan gedir. Biz fəxr edirik ki, cəmiyyətimiz, insanlarımız Özbəkistanda baş verən dəyişiklikləri
dəstəkləyirlər.
Əgər məndən xəbər alsaydılar ki, bu altı il ərzində, – tezliklə müstəqilliyimizin altı ili tamam olacaq, –
nəyə nail olmusunuz, belə cavab verərdim: ən böyük qazancımız odur ki, insanların mentaliteti, təfəkkürü
dəyişir, insanlarımızın şüurunda demokratik dəyərlər getdikcə daha çox həkk olunur. Əgər məndən soruşsalar
ki, indi ən çox nəyi qiymətləndirirəm. Özbəkistanda nəyə nail olunmuşdur, belə cavab verərdim: sülh və
sabitlik, cəmiyyətimizdəki vətəndaş həmrəyliyi və millətlərarası həmrəylik. Bir də ən başlıcası odur ki, bazar
islahatları sahəsində həyata keçirdiyimiz tədbirlər cəmiyyətin qütbləşməsinə, cəmiyyətin qarşıdurmasına gətirib
çıxarmasın.
İndi xalqımızın mütləq əksəriyyəti keçirdiyimiz islahatları dəstəkləyir. Bu, bazar islahatlarının
reallaşdırılması sahəsindəki ən böyük uğurlarımızdan biridir. Mən bu gün Heydər Əliyeviçin verdiyi belə bir
məlumatı böyük məmnunluqla dinlədim ki, sizdə əmək haqqı vaxtında ödənilir, əhalinin sosial müdafiəsi ilə
bağlı bütün məsələlər yerinə yetirilir. Mənim fikrimcə, keçmiş sovet məkanında gördüyümüz hər şey, bəzi
dövlətlərdə aparılan islahatlar gözdən düşmüşdür, cəmiyyətin qütbləşməsinə, qarşıdurmasına səbəb olub və hələ
məlum deyil ki, bu dəyişikliklərin məqsədi olan sabitlik nə vaxt yaranacaqdır.
Mən əminəm ki, biz düzgün yoldayıq. Təkcə mən yox, indi Dünya Birliyi də etiraf edir ki, Özbəkistan
düzgün yolla gedir. Ölkəmizdə həyata keçirilən demokratik dəyişikliklər, bazar islahatları indi beynəlxalq
miqyasda da qəbul edilir. Sağ olun.
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ÖZBƏKİSTAN PREZİDENTİ ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
18 iyun 1997-ci il
Çox hörmətli Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizə və sizin simanızda qardaş özbək xalqına Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının
bütün vətəndaşlarının səmimi salamını və ən xoş arzularını çatdırıram. Mən bu gün burada, Özbəkistanda rəsmi
səfərdə olmağımdan, səmimilik, dostluq, qonaqpərvərlik və böyük ehtiram şəraitində olmağımdan məmnunam.
İslam Abduqəniyeviç, Özbəkistana rəsmi səfərə gəlməyə dəvət etdiyiniz üçün sizə ürəkdən təşəkkür edirəm və
ümidvaram ki, bizim birgə işimiz və imzaladığımız sənədlər əməkdaşlığımızı genişləndirəcək, xalqlarımız,
ölkələrimiz və dövlətlərimiz arasında dostluğu möhkəmləndirəcəkdir.
Keçən ilin mayında Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycana rəsmi səfəri olmuşdur. Bu,
Özbəkistan və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Özbəkistan prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri idi
və Azərbaycanın həyatında, Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərində böyük hadisəyə çevrildi. Bu səfərin
əhəmiyyəti onda idi ki, əvvəlki illərdə Azərbaycanın ayrı-ayrı rəhbərlərinin təqsiri üzündən Özbəkistan ilə
Azərbaycan arasında yaradılmış mürəkkəblikləri və çətinlikləri aradan qaldırdıq, müstəqil dövlətlərimiz
arasında diplomatik əlaqələr qurduq və İslam Abduqəniyeviçin səfəri zamanı ikitərəfli münasibətlərimizə dair
bir çox məsələləri müzakirə etdik, çox mühüm sənədlər imzaladıq.
Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında martın 27-də Azərbaycanda, Bakıda
Özbəkistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanmış birinci sənəd – əsas sənəd
münasibətlərimizin artıq yeni, tamamilə digər şəraitdə başlanğıc nöqtəsi oldu.
Həmin vaxtdan etibarən ölkələrimiz arasında intensiv əlaqələr yaranmağa başlamışdır. Bu gün deyə
bilərik ki, müəyyən uğurlar əldə edilib və ən mühümü odur ki, biz birlikdə Transqafqaz dəhlizi yaratmışıq. O,
Mərkəzi Asiyanı, Qafqazı və Avropanı çox etibarlı magistralla birləşdirir, artıq indi iqtisadi münasibətlərimizdə
mühüm rol oynayır və şübhəsiz ki, kommunikasiyaları necə yaratmağın və onlardan nə cür səmərəli istifadə
etməyin mümkün olmasına nümunədir.
Söhbətlərimizin və danışıqlarımızın nəticəsində bu gün biz vacib sənədlər imzaladıq. Onlardan ən
mühümü prezidentlər tərəfindən imzalanmış sənəd – Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı
genişləndirmək və inkişaf etdirmək haqqında bəyannamədir. Bu əməkdaşlıq strateji əhəmiyyəti olan
münasibətlərimizin tərəfdaşlıq xarakterini müəyyənləşdirir. Burada və Bakıda, Azərbaycanda indi
hökumətlərarası, dövlətlərarası üst-üstə qırxadək mühüm sənəd imzalanmışdır, bunlar gələcək işimiz üçün yaxşı
normativ-hüquqi bazadır və təbii ki, əməkdaşlığımızı daha uğurla inkişaf etdirmək üçün yaxşı əsasdır.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, razılığa gəldiyimiz nə varsa, onların hamısının və imzaladığımız sənədlərin
vaxtında həyata keçirilməsi üçün biz öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Biz Özbəkistanla Azərbaycanın münasibətlərini Azərbaycan üçün çox vacib amil kimi qiymətləndiririk.
Xalqlarımız zəngin və qədim tarixə malikdirlər. Bəşər tarixinin əsrləri ərzində özbək və Azərbaycan xalqları
dünya sivilizasiyasına, Şərq sivilizasiyasına nəhəng töhfələr vermişlər. Orta əsrlərdə və daha əvvəllər Şərqdə
insan zəkası ilə elmdə yaradılanların hamısı bütün planetdə bəşər fikrinin inkişafında olduqca böyük rol
oynamışdır. Özbəkistan və Azərbaycan, özbək və Azərbaycan xalqları bəşəriyyətə çox böyük töhfə vermişlər.
Biz xalqlarımıza mənsub olan və bizim üçün eyni dərəcədə qiymətli və əziz olan Şərqin görkəmli
mütəfəkkirləri ilə fəxr edə bilərik. Bu sübut edir ki, biz ümumi köklərə bağlıyıq, eyni tarixi köklərə mənsubuq
və xalqlarımızın din birliyi, mənəvi, əxlaqi, mədəni dəyərlərinin birliyi xalqlarımızı həmişə birləşdirmiş və
dostluq şəraiti, qarşılıqlı yardım şəraiti yaratmışdır. Biz "Dədə Qorqud", "Alpamış", "Koroğlu" dastanlarından
iftixar hissi ilə danışırıq. Onlar həm özbək xalqı üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün eyni dərəcədə dəyərlidir.
Nizami Gəncəvi də, Əlişir Nəvai də bizim üçün doğmadır və bizdə həmişə olduqca böyük iftixar hissi doğurur,
böyük əcdadlarımız o uzaq zamanlarda elə misilsiz əsərlər yaratmışlar ki, bu əsərlər dünya mədəniyyətini,
dünya ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir.
Bəli, İslam Abduqəniyeviç belə deməkdə həqiqətən haqlıdır ki, Füzuli bizim ümumi dəyərimiz, ümumi
sərvətimizdir. Buna görə də təsadüfi deyil ki, ötən il Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi Özbəkistanda da,
Azərbaycanda da, digər türkdilli ölkələrdə də təntənə ilə qeyd edildi. Bu yubiley YUNESKO çərçivəsində
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beynəlxalq miqyasda qeyd olundu. Biz olduqca şad idik ki, Bakıda yubiley şənliklərində Özbəkistan
parlamentinin sədri Xəlilov cənabları başda olmaqla Özbəkistanın mötəbər nümayəndə heyəti də iştirak etdi.
Biz keçən ilin oktyabrında görkəmli dövlət xadimi, özbək xalqının böyük oğlu Əmir Teymurun 660
illiyinə həsr olunmuş yubiley şənliklərinə əcdadlarımıza, qaynaqlarımıza, köklərimizə məhz belə dərin hörmətizzət hissi ilə gəlmişdik. Xatirimdədir, biz Səmərqəndə getdik, möhtəşəm memarlıq abidələri ilə, dünya şöhrətli
Registan, Əmiri Gur və özbək xalqının dühaları tərəfindən, onların əlləri ilə yaradılmış və indiki nəslə və
gələcək nəsillərə yadigar saxlamış bütün komplekslə tanış olduq.
Yadımdadır, tələbəlik illərində biz qədim memarlıq tarixini öyrənirdik və bu dərslikdə Özbəkistanın,
Səmərqəndin memarlıq abidələri kompleksinə, o cümlədən Registan və Əmiri Gur komplekslərinə çox mühüm
yer verilirdi. Tariximizdə xalqlarımızın dühası ilə çox belə görkəmli əsərlər yaradılmışdır. Bu da Özbəkistanın
və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi şəraitində yeni münasibətlərimizin əsasıdır. Biz keçmişdə olanların,
yaradılanların hamısını yüksək qiymətləndiririk, bunlar sərvətimizdir, olduqca böyük nailiyyətimizdir. Lakin
özbək xalqının və Azərbaycan xalqının bu illərdə, XX əsrin axırlarında əldə etdiklərinin – dövlət
müstəqilliyinin, milli azadlığın çox böyük əhəmiyyəti var. Onlar bu müstəqilliyi, bu azadlığı biz azad
olmadığımız, öz dövlətimizə malik olmadığımız, müxtəlif imperiyaların, müxtəlif ittifaqların tərkibinə daxil
olduğumuz çox-çox illərdən, onilliklərdən və yüzilliklərdən sonra əldə etmişlər. İstər Özbəkistanda, istərsə də
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi əldə edilməsi prosesi çətin, keşməkeşli şəraitdə gedirdi. Lakin biz onların
hamısını dəf etdik. Biz artıq müstəqil həyat yoluna, müstəqillik yoluna çıxmışıq.
İndi məhz bunu xatırlamağa lüzum var ki, o illərdə, Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş xalqların, o
cümlədən Özbəkistan və Azərbaycan xalqlarının milli azadlığı və dövlət müstəqilliyi üçün şərait yetişməyə
başlayan vaxtlarda son dərəcə çox əngəllər törədilirdi. 1988-ci ildə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı
təcavüzün başlanması da nəinki Ermənistandakı ayrı-ayrı millətçilərin və özgə ərazisini ələ keçirməyə can atan
şəxslərin əməlləri idi, həm də böyük bir siyasətin – artıq baş vermiş müsbət proseslərə maneçilik törətməyə
yönəldilmiş siyasətin bir hissəsi idi. Özbəkistana qarşı da belə hallar olmuşdur.
Bu gün İslam Abduqaniyeviç Fərqanə hadisələrini, Oş hadisələrini, Uzen hadisələrini xatırladı. Bunlar
faciəli hadisələr idi. Allaha şükür ki, siz onların qarşısını ala bildiniz. Həmin hadisələr də başlanmış prosesi
yubatmaq məqsədilə törədilmişdi. Mən bundan əvvəlki illəri, Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz illəri də
xatırlayıram. O illərdə – 80-ci illərin ortalarında biz ayrı-seçkiliyə məruz qalırdıq. Mən həm Azərbaycanı, həm
Özbəkistanı, həm də Orta və Mərkəzi Asiyanın bəzi digər respublikalarını nəzərdə tuturam. Təxminən 19831984-cü illərdən özbək xalqına qarşı ədalətsiz, vicdansız, əslində psixoloji, ideoloji təcavüzə başlanması da
mənim dediklərimə sübutdur.
O vaxtlar biz Özbəkistana görə, bu gözəl respublikaya, bu gözəl və əməksevər xalqa görə təşviş
keçirirdik. Belə ki, burada olan hər yaxşı şeyi gözdən, nüfuzdan salmağa çalışırdılar, elə bir rəy yaratmağa
çalışırdılar ki, guya Özbəkistanda qanunsuzluq, korrupsiya, ən neqativ hallar hökm sürür, guya Sovet İttifaqının
bütün qüsurları və eybəcərlikləri burada, Özbəkistanda cəmləşmişdir.
Bu cür cəhd Azərbaycan barəsində də olmuşdur. Belə tədbirlər görülürdü. Bəlkə də onlar bu cür vüsət, bu
cür miqyas almamışdı, amma olmuşdu. Məhz bütün bunlar tarixin kədərli dərslərinə və bir də buna dəlalət edir
ki, o illərdə biz öz müstəqilliyimizə doğru, öz azadlığımıza doğru necə bir şəraitdə gedirdik. Allaha şükür ki,
bütün bunlar ötüb keçmişdir. Allaha şükür ki, Özbəkistan və Azərbaycan müstəqil dövlətlər olmuşlar və Allaha
şükür ki, indi biz bərabərhüquqlu əsasda görüşə bilirik, özümüz öz taleyimizin sahibiyik, öz məsələlərimizi
özümüz həll edirik, bütün dövlətlərlə öz münasibətlərimizi özümüz qururuq.
Buna görə də keçmişlərdə xalqlarımız arasında mövcud olmuş bütün gözəl hallardan fərqli olaraq,
Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında indiki münasibətlər məhz onunla köklü surətdə seçilir ki, indi biz azad
xalqlarıq, indi biz müstəqil dövlətlərik, öz taleyimizin sahibi biz özümüzük. Bu illər ərzində Özbəkistan öz
inkişafında böyük yol keçmişdir. İslam Abduqəniyeviç dəyişikliklərin, iqtisadiyyatda dəyişikliklərin
Özbəkistana xas yolundan danışdı. Bu gün mən müstəqillik illərində Özbəkistanda görülmüş bütün işlərə öz
dərin hörmətimi ifadə etmək istəyirəm. Biz bunu bilirik, biz bunu görürük, biz bunu hiss edirik. Ötən dəfə –
oktyabrda buraya gələndə də, indi də, bu gün də çox şey gördüm, çox məlumat aldım. Lakin iş təkcə bununla
bitmədi. Axı biz hamımız bir-birimiz haqqında məlumata – statistika məlumatına və hər cür informasiyaya
malikik. Əlbəttə, bəzən müxtəlif informasiya vasitələrində respublikalarımız – həm Özbəkistan, həm də
Azərbaycan barəsində yalan məlumatlar da olur. Lakin bunlar həyata keçirilmiş və həyata keçirilən bütün işləri,
o cümlədən də Özbəkistanda görülmüş və görülən tədbirləri onsuz da inkar edə bilməz.
Bu illər ərzində Özbəkistan öz müstəqilliyini möhkəmlətmişdir. Özbəkistanda böyük sosial-iqtisadi
dəyişikliklər baş vermişdir və baş verir, iqtisadiyyatda, sosial sahədə müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Asiyanın
iri dövlətlərindən biri olan Özbəkistan Dünya Birliyində öz layiqli yerini tutmuşdur. İndi Özbəkistan bir çox
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ölkələrin, bir çox sərmayədarların diqqətini cəlb edir. Özbəkistanın çox zəngin sərvətləri, təbii sərvətləri,
olduqca böyük iqtisadi potensialı, olduqca böyük əmək ehtiyatları bir çox iri sərmayədarların diqqətini təbii
olaraq cəlb edir. Bütün bunlar da, Özbəkistanın özünün imkanları ilə edilənlər də bugünkü müvəffəqiyyəti təmin
edir, üstəlik, gələcək uğurlara şərait yaradır. Biz qardaşcasına sevinirik, açığını deyim, fəxr edirik. Gizlətmirəm,
mən Özbəkistanı çox sevirəm. Mən Özbəkistanla çoxdan bağlıyam – həm birgə işimlə əlaqədar, həm də
həyatımın gənclik illəriylə. Buna görə də Özbəkistanda olan yaxşı, müsbət hər şey məni sevindirir və hörmət
hissi doğurur. Bütün bunlarda Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun olduqca böyük xidməti var.
Çətinliklər Özbəkistanda da olmuşdur. Azərbaycanda da. Lakin Özbəkistandan fərqli olaraq, nə gizlədim,
Azərbaycan bu illərdə daha çətinliklərlə qarşılaşdı. Bir tərəfdən, Ermənistan hərbi təcavüz etmiş və bunun
nəticəsində ərazimizin 20 faizi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur. İşğal olunmuş
torpaqlardan bir milyon sakin didərgin salınmış və onlar qaçqın kimi ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar.
Respublikamıza olduqca böyük maddi və mənəvi ziyan vurulmuşdur. Çox adam həlak olmuşdur, çox itkimiz
var.
Digər tərəfdən, həmin illərdə Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət, təəssüflər olsun, qeyri-sabitliklə, ayrıayrı siyasi qruplara, siyasi qüvvələrə, partiyalara mənsub müxtəlif silahlı bandaların, silahlı dəstələrin olması ilə
səciyyələnmiş, hakimiyyət uğrunda mübarizə getmişdir. Bütün bunlar ona gətirib çıxarmışdı ki, həmin dövrdə
hakimiyyət üç dəfə dəyişmişdi – 1992-ci ildə, 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlanmışdı.
Azərbaycan fəlakət həddinə gəlib çıxmışdı. Ancaq biz bütün bunların qarşısını aldıq. İndi Azərbaycanda sakit,
normal ictimai-siyasi vəziyyət yaranmışdır. Biz bütün bu çətinlikləri dəf edə bildik.
Demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda bu yolu çox çətin və ağır keçmişik. Özbəkistanın da öz çətinlikləri
olmuşdur. Zənnimcə, özbək xalqının xoşbəxtliyi bundadır ki, məhz həmin dövrdə, Özbəkistanın dövlət
müstəqilliyi aktından əvvəlki dövrdə də, Özbəkistan öz dövlət müstəqilliyini elan edən dövrdə də Özbəkistana
İslam Abduqəniyeviç – böyük siyasi təcrübəyə, zəngin biliyə, başlıcası isə yenilməz iradəyə və möhkəm
xarakterə malik bir adam başçılıq edirdi. O, Özbəkistanda qətiyyətsizliyə, tərəddüdlərə, daxili siyasi həyatın
inkişafının normal məcrasından hər hansı şəkildə yayınmağa yol vermədi. Bu, çox vacibdir. Siz bunu
qiymətləndirməlisiniz. Ona görə ki, bütün bu vaxt ərzində, Özbəkistan öz müstəqilliyini elan etdiyi vaxtdan bəri
Özbəkistanda vəziyyət sabitdir, daxili siyasi və ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir və vəziyyət Özbəkistan Sovet
İttifaqının tərkibində olduğu dövrlərdəkindən qat-qat yaxşıdır – o illəri biz yaxşı xatırlayırıq. Sizin
xoşbəxtliyiniz məhz bundadır, sizin üstünlüyünüz məhz bundadır. Burada İslam Abduqəniyeviç Kərimovun
olduqca böyük xidməti var. O, özünün ən əvvəl öz xalqına sədaqəti ilə, özünün diqqətəlayiq bacarığı ilə, öz
qabiliyyəti ilə bu çətin keçid dövründə özbək xalqını sıx birləşdirə bildi, Özbəkistanı bu gün bütün dünyanın
gördüyü kimi etmək üçün lazımi islahatları, lazımi tədbirləri çox ağıllı, mərhələ-mərhələ həyata keçirə bildi.
Mən buna sevinirəm. Mən İslam Abduqəniyeviçi çoxdan tanıyıram. O, Özbəkistana rəhbərlik etməyə
başladığı vaxtlardan onun fəaliyyətini müşahidə edirdim. Mən onun cəsarətini bu səpgidə ayrıca qeyd etmək
istəyirəm ki, ondan əvvəl son illərdə respublikaya başçılıq etmiş adamların hamısından fərqli olaraq, o, öz
xalqının şərəf və ləyaqətini qoruya bildi. Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Özbəkistanı, özbək xalqını nüfuzdan
salmaq üçün gördüyü tədbirlərə də, burada guya işləmək üçün emissarlar göndərilməsinə də – elə təsəvvür
yaradılırdı ki, guya Özbəkistanda böyük iş aparmağa qadir kadrlar yoxdur, – o, son qoydu, bütün bunları məhz
öz cəsur xarakteri ilə, öz dəyanəti və öz müdrikliyi ilə dəf etdi. Bu, çox qiymətlidir. Ona görə ki, həmin illərdə
Özbəkistana qarşı nə kimi fitnə-fəsad düzəldildiyini, özbək xalqına qarşı, Özbəkistana qarşı nə kimi ədalətsiz
addımlar atıldığını 1983-cü ilin əvvəllərindən Moskvada işlədiyimə görə başqalarından bəlkə daha yaxşı
bilirəm. Bütün bunlara məhz İslam Abduqəniyeviç Kərimov son qoydu. Mən bunu onun özbək xalqı qarşısında
tarixi xidməti hesab edirəm.
İndi münasibətlərimizdə səmimi hörmət, qardaşlıq hissləri var. Bu gün biz bunların hamısını duyduq. Onu
da duyduq ki, Özbəkistan, Özbəkistan prezidenti beynəlxalq hüquq normaları mövqelərində möhkəm
dayanmışlar, o mənada ki, dövlətlər bir-birinin daxili işlərinə qarışmamalıdırlar, heç nəyi zor gücünə həll etmək
olmaz, hər bir ölkənin dövlət ərazi bütövlüyü qorunmalı və təmin edilməlidir, separatçılığa, təməlçiliyə,
terrorçuluğa yol verilməməlidir. Biz bütün bunlarda yekdilik, həmrəyik.
Hərbi təcavüzə məruz qaldığımız, ərazi bütövlüyü pozulmuş ölkə olduğumuzu, haqqımızda dünya
miqyasında ədalətsiz ictimai rəy yaradılmış ölkə olduğumuzu nəzərə alsaq, bu bəyanatlar bizdən ötrü çox
dəyərli və çox mühümdür. Əminik ki, Ermənistanla əldə etdiyimiz və üçüncü ildir davam edən atəşkəs bizi
sülhə gətirib çıxaracaqdır. Biz hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını istəmirik, bütün dünyada,
regionumuzda sülh olmasını, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh olmasını istəyirik. Ancaq eyni zamanda
biz torpağımızın bir metrini də kiməsə güzəştə gedə bilmərik. Biz Qafqazda, Azərbaycan ərazisində ikinci
erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik.
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Mən şadam ki, beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın bir çox ölkələri bizim bu ədalətli mövqeyimizi getdikcə
daha çox dəstəkləyirlər, məmnunam ki, bu, Özbəkistanda, Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun mövqeyində
də dəstəklənir. Hesab edirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz, söhbətlərimiz, danışıqlarımız münasibətlərimizin
gələcək inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaradacaqdır. Bir də deyirəm, bütün sahələrdə – iqtisadiyyatda da,
elmdə, mədəniyyətdə, insani münasibətlərdə də əməkdaşlığımızın inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün biz
əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Biz bunu istəyirik, buna maraq göstəririk, bunu həyata keçirmək üçün öz
tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Mən sizin ölkənizə, xalqınıza bir daha ən dərin ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Biz bu gün Əlişir Nəvai
adına Opera və Balet Teatrında olduq. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Arif Məlikovun musiqisi üzrə
Özbəkistan Opera və Balet teatrının kollektivi tərəfindən tamaşaya qoyulmuş baletə baxdıq. İslam
Abduqəniyeviç Maqsud Şeyxzadəni xatırladı. O, həqiqətən görkəmli insan, Özbəkistanda özünə vətən tapmış və
özündən sonra çox böyük irs qoyub getmiş azərbaycanlıdır. Bizim mədəniyyət, elm xadimlərimizin, müasir
tariximizin xadimlərinin dostluğuna dair başqa faktlar da çoxdur və bu gün tamaşa etdiyimiz balet də bunu bir
daha təsdiq edir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim əlaqələrimiz yaşayır, davam edir və yaşayacaqdır. Mən bu qədim
torpağa, özbək xalqına, hörmətli dostlar, sizin hamınıza bir daha dərin ehtiramımı bildirirəm.
Mən sözümü görkəmli Azərbaycan şairi Süleyman Rüstəmin özbək qardaşına həsr etdiyi şerindən bir
parça ilə tamamlamaq istəyirəm:
Candan əziz torpağını, daşını
Anam kimi, balam kimi sevirəm
Düşmənlərin qarşısında əyilməyən başımı,
Qardaş kimi qarşınızda əyirəm.
Bu sətirlər Azərbaycan xalqının özbək xalqına bəslədiyi və hər birimizin qəlbində yaşayan məhz həmin
dərin hissləri ifadə edir.
Mən Özbəkistanın şərəfinə, özbək xalqının şərəfinə, Özbəkistanın daha da tərəqqi etməsi şərəfinə badə
qaldırmağı təklif edirəm! Özbək xalqının görkəmli oğlu, Özbəkistanın prezidenti İslam Abduqəniyeviç
Kərimovun şərəfinə! Əziz dostlar, sizin sağlığınıza! Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNƏ DAŞKƏND
UNİVERSİTETİNİN
FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
19 iyun 1997-ci il
Çox hörmətli prezident İslam Kərimov!
Hörmətli rektor!
Hörmətli qardaşlar, bacılar, dostlar!
Mən sizə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycan gənclərinin hərarətli salamını və ən
xoş arzularını yetirir və özümün ən səmimi dostluq, məhəbbət və hörmət hisslərimi ifadə edirəm.
Şərqdə, Asiyada elmin və ali təhsilin ən böyük mərkəzlərindən biri olan, zəngin tarixə və ənənələrə malik
Daşkənd Universitetinin Fəxri Doktoru adı verməklə mənə göstərilən yüksək şərəfə görə Mirzə Uluqbəy adına
Daşkənd Dövlət Universitetinin elmi şurasına minnətdaram. Daşkənd və Bakı universitetləri həmyaşıddırlar.
1921-ci ildə yaradılmış Daşkənd Universiteti də, 1919-cu ildə təşkil olunmuş Bakı Universiteti də xalqlarımızın
mənəvi mədəniyyətinin, maarifinin, ali təhsilinin, elminin inkişafında böyük rol oynamışlar. Ona görə də burada
– bu gözəl elm və təhsil mərkəzində – Daşkənd Universitetində olmaq məndən ötrü son dərəcə xoş və
sevindiricidir. Daşkənd Universitetinin Fəxri Doktoru adına layiq görülməyim isə xüsusilə daha xoş və daha
sevindiricidir.
Mənə göstərdiyiniz bu diqqətə görə sizə təşəkkür edirəm. Mən bunu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan
Respublikasına, Azərbaycan ziyalılarına olan böyük hörmət və ehtiramın ifadəsi kimi qiymətləndirir, sizi əmin
edirəm ki, bu yüksək adı şərəflə və ləyaqətlə daşıyacaq, özbək və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və
qardaşlığı bundan sonra da möhkəmlənmək üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.
Özbək xalqının böyük tarixi, zəngin, dəyərli qədim mədəniyyəti var. Özbək xalqı özünün elmi, görkəmli
mədəniyyət, incəsənət, memarlıq əsərləri ilə bəşər sivilizasiyasına layiqli töhfələr verməsi ilə haqlı olaraq fəxr
edir. Özbək xalqı haqlı olaraq fəxr edir ki, görkəmli alimlər, mütəfəkkirlər, şairlər, filosoflar, dövlət xadimləri
yetirmişdir və onlar öz kəşfləri, əsərləri, elmi nailiyyətləri ilə təkcə Şərqdə deyil, həm də bütün dünyada
tərəqqiyə xidmət göstərmişlər.
Burada, bütün tarix ərzində özbək torpağında mövcud olmuş görkəmli elmi məktəblərin haqlı olaraq
hüquqi varisi sayılan Daşkənd Universitetində olarkən Özbəkistanın görkəmli övladlarının dühaları qarşısında,
onların yaratdıqları və özbək xalqının, bütün başqa xalqların müasir nəsillərinə irs qoyduqları əsərlər qarşısında
böyük hörmət hissi ilə baş əyirəm.
Bizim xalqlarımızı ümumi köklər, ümumi tale, çoxəsrlik tarixi dostluq, əməkdaşlıq birləşdirir. Dilimizin,
xalqımızın mənəvi dəyərlərinin ümumiliyi, eyni dinə mənsub olmağımız – bunların hamısı xalqlarımızın və
onların ən yaxşı nümayəndələrinin yaxın, birgə fəaliyyətini şərtləndirmişdir. Bəli, biz görkəmli alim Mirzə
Uluqbəyi çox böyük ehtiram hissi ilə xatırlayırıq. Azərbaycanın görkəmli alimi Nəsirəddin Tusini də eynilə çox
böyük ehtiram hissi ilə xatırlayırıq. Mirzə Uluqbəyin dühası ilə yaradılmış Səmərqənd rəsədxanasını və
Nəsirəddin Tusinin dühası ilə yaradılmış Marağa rəsədxanasını yada salın. Bunlar o çox uzaq keçmişdə,
Avropada hələ elmi tərəqqi üçün əsas ola biləcək kəşflərin olmadığı bir vaxtda böyük əsərlər, elmi fikrin, elmi
sözün ən yüksək nümunələrini yaratmışlar və biz bunlarla fəxr edirik.
Biz fəxr edirik ki, xalqlarımız dünyaya Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai kimi dühalar verib. Onlar öz
əsərləri ilə bütün dünyada məşhurdurlar. Bununla bərabər, bu gün biz iftixar hissi ilə deyirik ki, onlar bir-birinə
çox yaxın, bir-irilə sıx bağlı olmuşlar, hərçənd müxtəlif dövrlərdə yaşamışlar – Nizami XII əsrdə, Əlişir Nəvai
XV əsrdə. Əlişir Nəvai Nizaminin yaradıcılığına çox böyük diqqət yetirirdi. Bu da bizim üçün son dərəcə
dəyərli ümumi bir sərvətdir ki, tarix Nizaminin dahi "Xəmsə" əsərini və Əlişir Nəvainin dahi "Xəmsə" əsərini
hifz edib saxlayır. Bir diqqət yetirin, onların arasında necə də yaxın əlaqə var. Bu əlaqə təsadüfi deyil. Bu, rəmzi
məna daşıyan bir əlaqədir. Bu əlaqə qanunauyğundur. Ona görə ki, xalqlarımızın məhz qohumluğunu,
qəlblərimizin məhz yaxınlığını, mənəvi dəyərlərimizin oxşarlığını əks etdirir. Nizaminin yaradıcılığı Əlişir
Nəvainin yaradıcılığına nə dərəcədə təsir göstərmişdirsə, Əlişir Nəvainin yaradıcılığı da Məhəmməd Füzulinin
yaradıcılığına bir o dərəcədə böyük təsir göstərmişdir. Bir fikir verin, zəngin keçmişimizin tarixi, mənəvi,
mədəni əlaqələrinin necə gözəl, qarşılıqlı bağlılığı olmuşdur.
Belə zəngin keçmişi olan özbək xalqı da, Azərbaycan xalqı da öz tarixi ilə fəxr etmək haqqına malikdir.
Özbək xalqının da, Azərbaycan xalqının da müasir mədəniyyəti, müasir elmi məhz bu tarixi keçmiş əsasında, bu
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elmi, mənəvi baza əsasında meydana gəlmişdir. Bizim belə deməyə tam haqqımız var. Özbək xalqı da,
Azərbaycan xalqı da tarixən qohum olmaqla, tarixən yaxın olmaqla bərabər, zəngin tarixi keçmişə malikdir. Bu
da bizə əsas verir deyək ki, indi də, yeni şəraitdə, dövlət müstəqilliyi şəraitində biz öz həyatımızı istədiyimiz
kimi, milli ənənələrimiz, mənəvi dəyərlərimiz əsasında, görkəmli əcdadlarımızdan qalmış böyük elmi, mənəvi
irs əsasında qura bilərik. Odur ki, tərəqqipərvər xalqlar, mütərəqqi ölkələr ilə birlikdə, çiyin-çiyinə irəliləyə
bilərik.
Keçmişdə nə olmuşdursa, şübhəsiz, dəyərlidir. Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, bizlərdən hər biri öz
tarixinə, öz keçmişinə, öz köklərinə böyük ehtiramla yanaşmalıdır, çünki, təkrar edirəm, bu, yüzdən artıq yaşı
olan nəhəng bir palıd, Özbəkistanda, Daşkənddə olan nəhəng palıdlar kimidir. Söz düşmüşkən, dünəndən bəri
yaşadığım yerdə mən bu palıd ağaclarını görmüşəm – qədim və qəvi ağaclardır. Budur bizim tariximiz,
Özbəkistanın və Azərbaycanın tarixi. Budur bizim zəngin keçmişimiz – həmin palıd ağacı özbək və Azərbaycan
xalqlarının səadəti və firavanlığı naminə qol-budaq atmış və bundan sonra da atacaqdır.
XX əsrdə özbək xalqı və Azərbaycan xalqı da tarixin çox keşməkeşli bir yolunu keçmişlər. Xalqlarımız
Şərqdə qədim dövlətçiliyə malik olmuşlar. Özbək torpağındakı qüdrətli dövlətlər dərin iz buraxmışlar.
Azərbaycan torpağında da belə olmuşdur. Lakin sonralar biz onların hamısını müxtəlif imperiyaların tərkibində
olduğumuza görə itirdik. Bununla əlaqədar XX əsr – sona yetməkdə olan yüzillik xalqlarımız üçün xüsusilə ağır
və çətin olmuşdur. Bu illər, onilliklər ərzində başımıza çox işlər, çox müsibətlər gəldi. Amma bununla yanaşı,
çox nailiyyətlər də əldə etdik.
Biz uzaq keçmişi də, yaxın keçmişi də həmişə obyektiv qiymətləndirməliyik. Biz keçmişdə dəyərli, yaxşı
nə olmuşdursa, hamısını qiymətləndirməliyik. Yaxın keçmişimizdə yaxşı şeylər çox olmuşdur. Xalqlarımız
çağdaş dünya sivilizasiyasına, təhsilinə, elminə qovuşmuşdur. Sözlərimə misal olaraq 1921-ci ildə burada,
Daşkənddə yaradılan belə bir universiteti göstərə bilərəm. Əlbəttə, o, istər Mirzə Uluqbəyin, istər İbn Sinanın,
istər Fərabinin, istərsə də Şərqin digər adamlarının yaratdıqlarının irsidir. Lakin 1921-ci ildə, böyük tarixi
fasilədən sonra universitet yaradıldı və o, ötən bu illər ərzində böyük inkişaf tapdı. Bu gün bu universitet
şəhərciyini gördükdə sevindik.
Lakin məsələ heç də bu gözəl kompleksdə, bu gözəl binada deyil, ondadır ki, bu universitet bu illər
ərzində nə qədər görkəmli şəxsiyyətlər yetirmişdir; elə şəxsiyyətlər ki, özbək xalqının rifahı naminə, Özbəkistan
elminin, mədəniyyət və təhsilinin inkişafı naminə xidmət etmiş və edirlər. Bu sözləri Azərbaycan Universiteti
haqqında, digər ali məktəblər haqqında, Özbəkistan Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Elmlər Akademiyası
haqqında da demək olar. Bunlar əldə etdiyimiz ürəkaçan, gözəl nailiyyətlərdir. Biz məhsuldar qüvvələrin
inkişafı baxımından, şəhər və kəndlərimizin abadlaşdırılması baxımından çox nailiyyətlərə malikik. Azərbaycan
və özbək torpağında müasir, mütərəqqi nə varsa, hamısı məhz o illərdə yaradılıb.
Bununla belə, çox itkilərimiz də olub, çox qurbanlar da vermişik. Malik olmadığımız başlıca şey isə bu
idi ki, milli azadlığımız yox idi, müstəqilliyə malik deyildik. Bizim öz müstəqil dövlətçiliyimiz yox idi. Bu,
tarixi bir hadisədir ki, XX əsrin axırlarında özbək xalqı da, Azərbaycan xalqı da dövlət müstəqilliyi, milli
azadlıq əldə etdilər, öz talelərinin sahibi oldular. Bugünkü Özbəkistan da, dövlət müstəqilliyi qazanıldıqdan
sonra bu qısa zaman kəsiyində özbək xalqının keçdiyi yolda müstəqillik əldə etməyin necə böyük bir tarixi
hadisə, bizim üçün necə bir xoşbəxtlik olduğunu, bunun xalqlarımızın gələcəyi üçün necə böyük əhəmiyyəti
olduğunu inandırıcı surətdə göstərir.
Buna görə də, fürsətdən istifadə edərək, sizi və bütün Özbəkistan vətəndaşlarını müstəqillik illərində
qazandığınız çox böyük mənəvi, əxlaqi, maddi, intellektual nailiyyətlər münasibətilə təbrik etmək, sizə
cansağlığı, firavanlıq və milli azadlıq, dövlət I müstəqilliyi yolunda yeni-yeni uğurlar arzulamaq istəyirəm.
Xalqlarımız bir-birilə bağlıdırlar. Mən Azərbaycan və özbək xalqlarını nəzərdə tuturam. Son illərdə,
onilliklərdə də bütün sahələrdə çox yaxın ünsiyyət və təmaslarımız olub, bir-birimizə gedib-gəlirdik. Keçmiş
vaxtlarda burada, Özbəkistanda, Daşkənddə mən də olurdum. Düzünü və açığını deyəcəyəm: indi, Daşkəndə bu
səfərim zamanı keçirdiyim böyük məmnunluq hissləri məndə əvvəllər heç vaxt olmayıbdır. Hərçənd məni
burada o vaxtlar da çox səmimi, qardaşcasına, qonaqpərvərliklə, mehriban qarşılayırdılar, çünki bunların hamısı
xalqlarımıza xas keyfiyyətlərdir. Lakin bu gün müstəqil Özbəkistan dövlətində olmaq, azad Özbəkistanda olmaq
mənə çox böyük sevinc gətirir.
Bu, bir də ona görə qiymətlidir ki, yaxın keçmişdə, xalqlarımızın malik olduqları xoş və gözəl cəhətlərlə
yanaşı, onlar özlərinə qarşı bir çox ədalətsiz münasibət faktları ilə, bir çox ayrı-seçkilik faktları ilə, xalqlarımızın
milli ləyaqətini alçaltmaq cəhdləri ilə də qarşılaşırdılar. Bu təhqirlər, bəzən ağır təqiblər həddini aşır və mənəvi,
əxlaqi genosid halını alırdı. Biz bunlara da məruz qaldıq. Bunlar da keçmişimizin mərhələləridir. Buraya 20-ci
və 30-cu illərdə xalqlarımızın məruz qaldıqları repressiyalar – siyasi repressiyalar və sonrakı illərdə
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xalqlarımızın məruz qaldıqları digər məhrumiyyətlər də daxildir. Bədnam yenidənqurma illəri, 80-ci illər həm
özbək xalqı üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün xüsusilə ağır dövr olmuşdur.
Sovetlər İttifaqının o zamankı rəhbərliyi, Sovetlər İttifaqının rəhbərliyindəki ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən
edilən bu cür ədalətsizlik, bu cür hörmətsiz münasibət, mən deyərdim, o vaxtadək heç zaman görünməmişdi.
Bununla əlaqədar, mən şahidi olduğum bəzi şeylər barədə danışmaq istərdim. Bilirsiniz ki, mən 1982-ci ilin
sonunda Azərbaycanın rəhbəri vəzifəsindən Moskvaya dəvət olundum və beş ildən artıq bir müddətdə Sov. İKP
MK Siyasi Bürosunun üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifələrində çalışdım. Həmin illərdə
mən o quruluşun, o dövlət quruluşunun, o ideologiyanın, xüsusən də o illərdə ölkəyə, Sovetlər ittifaqına
rəhbərlik edən adamların ciddi qüsurları sayıla biləcək çox şeylər görmüşəm.
Bədnam yenidənqurma başlandı. Keçmişdə nə olmuşdusa, durğunluq dövrü adlandıraraq pisləməyə
başladılar. Təəssüf ki, belə kampaniyalar Sovetlər İttifaqının tarixində əvvəllər də olmuşdur. Rəhbərlik dəyişən
kimi, keçmişdə olan hər şeyi pisləməyə, təqiblərə, repressiyalara başlayırdılar. İndi də növbəti belə mərhələ
başlamışdı. Onu da deyim ki, bu, həmin quruluşun, ideologiyanın, cəmiyyətin xarakterik cəhəti idi və bu
quruluşun hansı qüsurlardan əziyyət çəkdiyini çox aydın göstərirdi.
Məlumdur ki, tənqid həmişə işə kömək etmişdir. Sağlam, ədalətli tənqid həmişə lazımdır və bu gün də
gərəkdir, ondan heç kəs və heç vaxt imtina edə bilməz. Əksinə, öz nailiyyətlərimizi də və gələcəkdə aradan
qaldırmaq, yol verməmək üçün səhvlərimizi, nöqsanlarımızı da görməliyik, burada elə bir xüsusi şey yoxdur.
Ancaq bütün bunlar hansısa adamları, siyasi xadimləri, xüsusən də bütöv xalqları, respublikaları gözdən salmaq
vasitəsinə çevriləndə dəhşətli olur.
Həmin bu dəhşət də bizim xalqlarımız – özbək xalqı və Azərbaycan xalqı barəsində baş verdi. Böyük
təbii ehtiyatları, əmək ehtiyatlan, çox ağıllı adamları olan Özbəkistan həmin illərdə hamımızın daxil olduğumuz
Sovetlər İttifaqının iqtisadiyyatına böyük töhfə verirdi, çoxlu nailiyyətləri, uğurları var idi. Bunu heç kəs inkar
edə bilməz. Biz bu gün buraya gələrkən İslam Abduqəniyeviç ilə söhbət edir və o dövrdə Özbəkistanın nə qədər
pambıq istehsal etdiyini xatırlayırdıq. Sovetlər İttifaqında pambığın əsas hissəsi – 80 faizi Özbəkistanda istehsal
olunurdu.
Pambıq isə o zaman ağ qızıl adlandırılırdı və Sovetlər İttifaqının başlıca ixrac məhsullarından biri idi,
yəni Sovet dövlətinin xəzinəsinə böyük məbləğdə valyuta gətirən məhsul idi. Bunun hamısı da burada,
Özbəkistanda, özbək xalqının əməyi, bacarığı sayəsində istehsal olunurdu. Sovetlər İttifaqının toxuculuq
sənayesi neçə-neçə illər Özbəkistan pambığı ilə işləmişdir. Sovetlər İttifaqının isə çox böyük toxuculuq sənayesi
var idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, indi Rusiyada bu müəssisələrin çoxu dayanmışdır, çünki pambıq yoxdur,
əlbəttə, başqa səbəblər də var. Ancaq Özbəkistanda təkcə pambıq deyil, bir çox başqa kənd təsərrüfatı
məhsulları, çoxlu sənaye malı da istehsal edilirdi. Özbəkistanın mineral ehtiyatlarının bir çoxu tamamilə bütün
Sovetlər İttifaqı üçün istifadə olunurdu.
Burada çıxarılan, istehsal olunan hər şeydən özbək xalqının özünə çox az pay çatırdı. Özbəkistan xalqı
Özbəkistan Sovetlər İttifaqının ümumi iqtisadiyyatına bax, belə töhfə verirdi. Bütün bunları qiymətləndirmək,
layiqincə dəyərləndirmək lazım idi. Bir vaxt var idi ki, həqiqətən qiymətləndirilirdi, Özbəkistanda çox adamlar
mükafatlandırılır, onların bir çoxunun böyük hörməti var idi. Amma birdən-birə hər şeyi tamamilə başqa tərəfə
döndərmək nəyə lazım idi, bütün bunları pisləmək, gözdən salmaq nəyə lazım idi? Bunun vasitəsilə də bütün
özbək xalqına qarşı əslində ideoloji, mənəvi soyqırımı törətmək nəyə lazım idi?
Mən sizə açığını deyəcəyəm, o illərdə Moskvada işləyərkən bütün bu ədalətsizlikləri, haqsızlıqları,
vicdansızlıqları gördükdə çox əzab çəkirdim. Belə zəngin tarixi, belə zəngin müasir imkanları olan bütöv bir
xalqın taleyi yaramaz bir adamın – Qdlyanın və onun kimilərin ixtiyarına verilmişdi, onlar da hər cür
yolverilməz üsullara, saxtakarlıqlara, digər fitnə-fəsadlara əl ataraq «Özbəkistanda pambıq işi» deyilən iş
uydurmuşdular, kütləvi həbslər keçirir və Sovet İttifaqının rəhbərliyinə, Qorbaçova uydurma məlumatlar
göndərirdilər. Bu məlumatlar əsasında isə bütöv bir xalq haqqında qərar çıxarılırdı.
Heç cür sakit xatırlaya bilmirəm. Bir dəfə MK-nın baş katibi Qorbaçov Qdlyanı şəxsən qəbul etdi və onun
məlumatı Siyasi Büroda müxtəlif məsələlərin müzakirəsi və bütöv bir xalq, belə gözəl bir respublika barəsində
qərarlar qəbul edilməsi üçün əsas oldu. Görün, necə ədalətsizlik idi, burada nə qədər adam qanunsuz həbs
olundu, təqiblərə, təhqirlərə məruz qaldı. Bütün Sovet İttifaqına, nəinki Sovet İttifaqına, hətta bütün dünyaya car
çəkirdilər ki, guya Sovet İttifaqında bütün korrupsiya ancaq Özbəkistanda cəmləşmişdir. Sonralar bu üsulu
Azərbaycanda, bəzi Orta Asiya respublikalarında tətbiq etməyə çalışdılar.
Qəribədir, olmaya korrupsiya nəsə yeni bir təzahür idi? Halbuki bəşər cəmiyyəti nə qədər mövcuddursa,
korrupsiya da bir o qədər mövcuddur. Korrupsiya həmişə olmuşdur, Sovet hakimiyyəti dövründə də, Sovet
İttifaqının bütün regionlarında da mövcud olmuşdur. Amma bu işi həddindən ziyadə şişirdilmiş bir şəkildə
qələmə vermək, yəni bunların hamısının guya yalnız Özbəkistanda kök atdığını, ittifaqın qalan bütün
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regionlarında hər şeyin öz qaydasında olduğunu iddia etmək o demək idi ki, Sovet İttifaqının bütün
müsibətlərinə, bəlalarına sanki Özbəkistan, özbək xalqı günahkar idi. Mən sizə açığını deyəcəyəm, o dövr
ədalətsizlik, vicdansızlıq və hətta alçaqlıq, əclaflıq dövrü idi.
Özbək xalqı bu faciəni yaşadı. Bununla yanaşı, bu da faciəli idi ki, hər həftə Rusiyanın müxtəlif
regionlarından adamların – sıravi işdə, partiya, təsərrüfat işlərində çalışanların siyahısını tutub onları
Özbəkistana göndərirdilər. Bunu Sov. İKP MK-da edirdilər. Mən bir neçə dəfə soruşdum: siz niyə belə
edirsiniz? Cavab verirdilər ki, guya, Özbəkistanda iş aparmağı bacaran adamlar yoxdur, onlara daha etibar
etmək olmaz. Özü də elə bir ölkədə ki, o, dünyaya hələ uzaq dövrlərdə, orta əsrlərdə görkəmli alimlər,
mütəfəkkirlər vermişdir; elə bir ölkədə ki, XX əsrdə gözəl alimlər, qabiliyyətli dövlət xadimləri yetirmişdir. İndi
isə birdən məlum olur ki, orada iş aparmağa qadir adamlar yoxdur. Odur ki, Ryazan və ya Tambov vilayətindən
rayon partiya komitəsinin hansısa bir təlimatçısı, yaxud şöbə müdiri buraya rəhbər partiya işinə göndərilirdi. Bu,
bütöv bir kampaniya idi.
Təkrar edirəm, o dövr Özbəkistanın həyatında ağır bir dövr idi. Özbək xalqı buna sinə gərdi, dözdü. O
vaxtlar sizdə itkilər oldu. Lakin bununla bərabər, bu, o vaxtlar Sovet İttifaqının rəhbərliyində olmuş rəhbərlərin
və rəhbər özəyin iç üzünü, xislətini çox əyani şəkildə nümayiş etdirir. Bunlar heç də xırda məsələlər deyildir.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bu, milli respublikalar – həm Orta Asiya respublikaları, həm də Azərbaycan
barəsində bir xətt idi.
Xüsusilə 1987-ci ilin axırında mən bütün yüksək vəzifələrdən istefa verdikdən sonra ikinci bir
"Özbəkistan işi"ni Azərbaycanda törətməyə cəhd göstərmişdilər. Mən bilirdim ki, buraya müxtəlif hüquq –
mühafizə orqanlarından – prokurorluqdan, DİN-dən, DTK-dan və s. bir neçə yüz nəfər işçi göndərilmişdi və
onlar yalnız bir şeyə, bütün vilayətlərdə, bütün sahələrdə müxtəlif saxta cinayət işləri qurmağa çalışırdılar.
Təxminən 1988-1989-cu illərdən etibarən Azərbaycan barəsində də eyni işlər başlandı. Azərbaycan
Respublikasına, Azərbaycan xalqına da böyük zərər vuruldu. Bir çox adamlar nahaqdan repressiyaya məruz
qaldılar. Ola bilsin, bu, Özbəkistandakı qədər geniş miqyas almadı, o dərəcəyə çatmadı. Ola bilsin, buna vaxt
çatmadı, yaxud sonrakı hadisələr buna imkan vermədi. Ancaq bütün bunlar Azərbaycanda da oldu.
Bu dərəcədə olmasa da, belə münasibət Qazaxıstana və qonşu respublikalara – Türkmənistana,
Qırğızıstana qarşı da özünü göstərdi. Bunların hamısı məndən ötrü, uzun illər, on illər ərzində kommunist
partiyasının ideallarına vicdanla və sədaqətlə xidmət etmiş, Sovetlər İttifaqına xidmət göstərmiş bir adamdan
ötrü faciə idi. Bu, məndən ötrü dəhşətli hadisə idi.
Ancaq eyni zamanda bunların hamısı bizim xalqlarımıza qarşı yekəxana, bəzi hallarda isə şovinist
münasibətin, – ayrı cür qiymətləndirə bilmirəm, – təzahürü idi. Eyni zamanda həm də ona görə baş verirdi ki,
xalqlarımızın özünün daxilində natəmiz, vicdansız, şəxsi rifahı naminə xalqının, öz dövlətinin milli mənafelərini
satmağa hazır olan, şəxsi mənafeləri naminə ayrı-ayrı rəhbərlər qarşısında qulluq göstərməyə çalışan, milli
mənafeləri, xalqının, torpağının mənafelərini qurban verən adamlar var idi. Belələri Özbəkistanda da,
Azərbaycanda da, bəzi başqa qonşu respublikalarda da var idi.
Qəribədir, Qafqazda üç respublika var – Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan. Özbəkistana yönəldilən
bütün bu zərbələrin hamısı Zaqafqaziyada yalnız Azərbaycana tuşlanırdı, elə bil, bizimlə qonşu olanlar başqa
cür idilər. Bunu necə ədalətli saymaq olar? Heç cür. Ona görə də bir də deyirəm, keçmişdən nəticələr çıxararkən
ətrafımızdakılar barədə, xalqımızın içərisində yaşamış, çalışmış insanlar haqqında da ciddi düşünməliyik.
Xatirimdədir, mən 1983-cü ildə Sovetlər İttifaqının böyük bir partiya-hökumət nümayəndə heyətinin
başçısı kimi Vyetnama getmişdim. 1983-cü il sentyabrın axın idi, biz Daşkənddə dayandıq. O zaman mən
Özbəkistanın rəhbəri olan Şərəf Rəşidov ilə bir neçə saat söhbət etdim. Onun çox ağır əhval-ruhiyyəsini başa
düşdüm, o zaman təqiblər, cürbəcür ədalətsiz yoxlamalar və sairə başlanmışdı. Mən ona dedim ki, Moskvaya
qayıdan kimi Siyasi Büroda bu barədə danışacağam, – onda baş katib Andropov idi, – ona danışacağam və
Özbəkistana olan bu ədalətsiz meyllərin qarşısını almaq üçün öz tərəfimdən tədbirlər görməyə çalışacağam.
Ancaq biz Vyetnamda olanda xəbər gəldi ki, Şərəf Rəşidov vəfat etmişdir.
Moskvaya qayıdarkən yolüstü yenə burada, Daşkənddə dayandım. Artıq respublikanın rəhbərləri
Usmanxocayev və Xudayberdiyev idi. Mən hava limanında onlarla söhbət etdim. Mən indi bunu açıq deyirəm,
çünki bu, tarixdir, onu çoxları bilməlidir. Mən onlara dedim ki, Vyetnama gedərkən burada məlumat aldım və
hiss edirəm ki, xalqınıza qarşı, respublikanıza qarşı ədalətsiz niyyətlər, meyllər var. Mən Moskvada öz
tərəfimdən lazımi tədbirlər görəcəyəm, amma siz də ləyaqətli olun. İndi siz respublikaya başçılıq edirsiniz, bu
işə layiq olun, öz xalqınızı öz respublikanızı müdafiə edin. Çünki mən artıq yaranmış olan vəziyyəti başa
düşürdüm.
Çox təəssüf ki, onlar layiqli olmadılar. Qınamağa haqqım da yoxdur, onlar sizin adamlardır, siz də qiymət
verməlisiniz. Mən sadəcə olaraq öz təəssüratımdan və sonralar burada, Özbəkistanda nələr olduğundan və
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Moskvada nə kimi qərarlar çıxarıldığından danışıram. Sonralar onların hər ikisi öz vəzifələrini itirdi, onlar da
repressiyalara məruz qaldı, gözümçıxdıya salındılar və sair. Bunlar məlumdur. Əgər onlar öz xalqının milli
mənafelərini müdafiə etmək üçün prinsipial mövqe tutsaydılar, şübhəsiz, onda belə hadisələr baş verməzdi.
Belə hallar sonra da oldu. Siz məni bağışlayın, bəlkə kiməsə elə görünə bilər ki, mən familiyalarını
çəkməklə düz iş görmürəm. Sonra sizdə bir rəhbər peyda oldu – Nişanovu deyirəm.
Axı nə qədər hallandırmaq olardı, o, elə hey, oturub-durub "rəşidovçuluq", "kunayevçilik" deyirdi, mən
istefa verdikdən sonra isə hətta bir neçə dəfə "əliyevçilik" demişdi. Bəs niyə başqa "çilik" yox idi, elə təkcə
"rəşidovçuluqmu", "kunayevçilikmi", "əliyevçilikmi" vardı? Yoxsa, bütün Sovet İttifaqı yalnız bu şəxslərin
üzərində qərar tutmuşdu? 1990-cı ilin yanvarında – Azərbaycana iri qoşun kontingenti yeridib, Sovet İttifaqının,
Moskvanın da, Azərbaycanın da kommunist rəhbərliyinin ədalətsizliyinə, ədalətsiz qərarlarına qarşı ayağa
qalxan xalqı qan içində boğduqları və bir gecədə nə qədər adamı məhv etdikləri günün ertəsi mən Moskvada
mitinqdə çıxış edərək həmin hərbi əməliyyata qarşı öz etirazımı bildirəndən təxminən 10 gün sonra "Pravda"
qəzetində "Əliyevçilik" adlı böyük bir məqalə dərc edildi.
Başa düşürsünüzmü nə olmuşdu? "Pravda"nın bu hərəkəti, Moskvada oturan ayrı-ayrı şərəfsiz xadimlərin
dilindən çıxan belə sözlər adama ağır gəlirdi. Ancaq bunu hələ birtəhər başa düşmək olardı, çünki onlar bunu bir
məqsədlə edirdilər. Amma bu sözləri öz xalqlarımızın nümayəndələri dilinə gətirdikdə, buna, açığını deyim,
dözmək mümkün deyildi.
Budur, Özbəkistan bu cür vəziyyətə düşmüşdü. İndi mən Özbəkistanın bu ağır vəziyyətdən çıxmasına
sevinirəm, ona görə ki, Özbəkistan məhz bu ağır vəziyyətdən çıxmışdır. Burada adamlar, nəhayət, başa
düşmüşlər ki, öz şərəfini, öz milli ləyaqətini və öz milli mənafelərini qorumaq lazımdır. Həm də bütün bunlara
Özbəkistanın indiki prezidenti İslam Abduqəniyeviç Kərimov başçılıq etmişdir.
Açığını deyəcəyəm, mən İslam Abduqəniyeviçi əvvəllər, Moskvada işlədiyim vaxtlardan tanıyıram. O,
Özbəkistanda rəhbər vəzifələrdə işləyirdi. Amma Özbəkistana rəhbərlik etməyə başladıqdan sonra öz xalqının,
öz respublikasının milli mənafelərinin müdafiəsində mərdliklə və cəsarətlə durduqda, uzun illər ərzində
mərkəzdə, Moskvada Sovet İttifaqının rəhbərliyi tərəfindən Özbəkistana qarşı törədilmiş ədalətsizliyin əleyhinə
mərdliklə və cəsarətlə çıxış etdikdə İslam Kərimov mənim nəzərimdə daha da ucaldı. Mənə elə gəlir ki, bununla
da o, dərhal öz xalqının, öz respublikasının adamlarının nüfuz və hörmətini qazandı. Məhz onun ədalətli,
vicdanlı, düz adam olması, cəsarəti, qəhrəmanlığı o ağır illərdə Özbəkistanın sağlam qüvvələrini sıx birləşdirdi
və Özbəkistana qarşı, Özbəkistan ətrafında və Özbəkistanın özündə törədilmiş bütün bu rüsvayçılıqlara,
eybəcərliklərə son qoydu.
Mən bunu onun özbək xalqı qarşısında tarixi xidməti hesab edirəm. Zənnimcə, bunun heç də təkcə
Özbəkistan üçün deyil, başqa məmləkətlər üçün də çox böyük əhəmiyyəti var. Bu onu göstərir ki, rəhbər işçi
necə olmalıdır. Rəhbər işçi öz xalqının mənafelərini qorumağı bacarmalı, ədalətli olmalı, öz xalqının
mənafelərini müdafiə etmək naminə heç nədən qorxub çəkinməməlidir. İslam Abduqəniyeviç məhz belə rəhbər
işçi oldu.
Buna görə də, tamamilə qanunauyğundur ki, həmin vaxtdan bəri o, Özbəkistana dəyişmədən rəhbərlik
edir. Məncə, sizin xalqınız üçün böyük xoşbəxtlikdir ki, həmin ağır dövrdə – keçid dövründə, Sovet İttifaqının
dağılmağa başladığı, Özbəkistan öz dövlət müstəqilliyinə nail olduğu dövrdə Özbəkistana, özbək xalqına belə
müdrik, təcrübəli dövlət xadimi rəhbərlik etmişdir; elə xadim ki, o keşməkeşli dövrdə öz xalqını bu
çətinliklərdən heç bir itki, tələfat vermədən, nöqsansız, qüsursuz keçirə bilmişdir.
Dövlət müstəqilliyinin təşəkkül tapması mürəkkəb prosesdir, heç də sadə proses deyildir. Sizə deyim ki,
dövlət müstəqilliyi əldə edilməsi ölkələrimiz üçün ilahi vergisi, bir nemət idi, çünki Sovet İttifaqı parçalanıb yox
oldu. Amma bununla bərabər, milli dövlət quruculuğunun təşəkkülü, müstəqilliyin təşəkkülü mürəkkəb bir
proses idi. Bu proses, məsələn, Azərbaycanda çox ağır getmişdir. 1988-ci ildə Azərbaycana qarşı erməni
təcavüzü başlandı və bu təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən işğal olundu, bir milyondan çox Azərbaycan sakini öz yurd-yuvasından – işğal edilmiş rayonlardan
didərgin salındı və onlar qaçqın vəziyyətində ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar. 1990-cı il 20 Yanvar faciəsi
barədə danışdım. O vaxt xalq Azərbaycan barəsində ədalətsizliklərə qarşı çıxaraq kütləvi mitinqlər, yığıncaqlar
keçirirdi, Sovet qoşunlarının iri kontingentini Azərbaycana yeridib çoxlu adamı məhv etdilər. Bu da əslində
xalqa qarşı soyqırımı idi.
Bundan əlavə, Azərbaycanın özündə daxili vəziyyət sabit deyildi. Müxtəlif siyasi qruplaşmalar, qanunsuz
silahlı dəstələr peyda olmuşdu və hakimiyyət uğrunda mübarizə başlanmışdı. Nəticədə həmin dövrdə
hakimiyyət üç dəfə dəyişdi. Hakimiyyət dəyişikliyi 1992-ci ildə baş verdi. Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və
bir il ərzində nüfuzunu itirdi. 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlandı. Azərbaycanda
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müxtəlif silahlı dəstələr arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə və eyni zamanda təcavüz davam edir,
Azərbaycan öz ərazisinin müdafiəsi uğrunda vuruşurdu.
Lakin 1993-cü ildən sonra biz vəziyyəti tədricən sabitləşdirməyə, – siz bunu bilirsiniz, – vətəndaş
müharibəsini dayandırmağa müvəffəq olduq, hərçənd 1994-cü və 1995-ci illərdə Azərbaycanda konstitusiyalı
hakimiyyəti silahlı yolla devirməyə yenidən cəhd göstərildi. Biz bunun da qarşısını aldıq. Son iki ildə
Azərbaycanda daxili siyasi, ictimai vəziyyət sabitləşibdir. Camaat sabit və dinc yaşayır. Üç il bundan əvvəl biz
Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş bağladıq. İndi müharibə getmir, qan tökülmür, tələfat yoxdur. Biz
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini dincliklə aradan qaldırmağa çalışır, danışıqlar aparırıq. 1988-ci ildən
1993-cü ilədək Azərbaycanda vəziyyət barədə qısa məlumat proseslərin Azərbaycanda və Özbəkistanda necə
getdiyi haqqında sizdə təsəvvür yaradır.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda özünəməxsus şərait var idi – erməni təcavüzü daxildə çox şeyi dəyişmişdi.
Ancaq bununla belə, Azərbaycanda layiqli lider olmadı ki, xalqı birləşdirə bilsin, hətta xarici hərbi təcavüzü də
nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına çox böyük zərər vuran daxili qarşıdurmaya,
daxili mübarizəyə yol verməsin.
Özbəkistanda siz öz dövlət müstəqilliyinizi əldə etdikdən sonra respublikanızda keçdiyiniz yolu məhz bu
baxımdan təhlil edib qiymətləndirməlisiniz. Sizin də problemləriniz, çətinlikləriniz var. Bu, təbiidir. Keçid
dövrü heç kim üçün, heç bir ölkə üçün asan olmamışdır. Ancaq siz bu çətinlikləri uğurla aradan qaldırır, bütün
bu mərhələlərdən müvəffəqiyyətlə keçir, iqtisadi islahatları həyata keçirirsiniz. Demokratikləşdirmə prosesi
gedir, Özbəkistanın özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla bütün sahələrdə demokratiya prinsipləri
bərqərar olur. Bir də deyirəm, bunların hamısı məhz ona görə mümkün olmuşdur ki, həmin tarixi məqamda sizin
respublikanızın başında İslam Kərimov durmuşdur. O, öz üzərinə çox böyük məsuliyyət və bütün bu prosesin
böyük ağırlığını götürmüşdür və müstəqillik şəraitində Özbəkistanı bacarıqla, uğurla irəliyə doğru aparır.
Liderin, şəxsiyyətin rolunun nə demək olduğunu konkret olaraq bu misal və bir çox digər misallar
inandırıcı şəkildə göstərir. Özbəkistanda tarixin yaxşı bildiyim son dövründə belə lider, belə şəxsiyyət, məhz
görkəmli şəxsiyyət İslam Abduqəniyeviçdir. Dünən və bu gün biz bir çox məsələlər barəsində ətraflı fikir
mübadiləsi etmişik. Bütün məsələlərdə mövqelərimiz eyni, baxışlarımız oxşardır. Hər ikimizin qəti mövqeyi
belədir ki, ölkələrimiz üçün dövlət müstəqilliyi dönməz hadisədir, bizim gələcəyimizdir. Ən başlıcası isə odur
ki, Özbəkistan üçün, Azərbaycan üçün dövlət müstəqilliyi əbədidir. Dünən və bu gün İslam Abduqəniyeviç ilə
keçirdiyimiz bütün görüşlərdən çıxardığım ən böyük nəticə budur.
Mən şadam ki, bütün tarix boyu dostluq etmiş, bir-birini dəstəkləmiş, sıx bağlı olmuş xalqlarımız indi,
tarixin bu çox mühüm kəsiyində, XX əsrin başa çatdığı, XXI əsrə daxil olduğumuz bir vaxtda milli dövlət
quruculuğumuzun, müstəqil dövlətimizin təşəkkülü və formalaşması prosesinin getdiyi bir dövrdə biz yenə də
bir-birimizlə sıx bağlıyıq. Biz bir sıra sənədlər, o cümlədən də dostluq və əməkdaşlıq haqqında sənəd,
tərəfdaşlıq haqqında sənəd, əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi haqqında sənəd imzalamışıq. Bu
sənədlərin hamısı yaxşı hüquqi bazadır. Ancaq ən başlıcası odur ki, bizim düşüncələrimiz, arzularımız,
respublikalarımızı, xalqlarımızı haqqında dünən və bu gün İslam Abduqəniyeviçlə razılığa gəldiyimiz prinsiplər
əsasında daha sıx birləşdirir.
Mən şadam ki, hazırda Özbəkistan yüksəlişdədir. Özbəkistanda bu cür müsbət proseslər gedir. Mən
şadam ki, Özbəkistan Dünya Birliyində layiqli yerini tutubdur. Bu illər ərzində Özbəkistanın nüfuzu xeyli
yüksəlibdir. Mən yenə müqayisə etmək istəyirəm. Özbəkistan həmişə diqqəti cəlb edən ölkə olubdur. Ancaq nə
vaxtsa onun bugünkü kimi belə beynəlxalq nüfuzu olubmu? Müstəqillik – Özbəkistan Respublikasının apardığı,
Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun apardığı ağıllı, düzgün xarici siyasət deməkdir.
Bütün bunlar Özbəkistanın parlaq gələcəyin astanasında olmasından xəbər verir. Əziz dostlar, mən sizə və
sizin şəxsinizdə bütün özbək xalqına səmimi qəlbdən səadət və xoş həyat arzulayıram. Əminəm ki, müstəqillik
yolunda sizin hamınızı gözəl gələcək gözləyir və biz həmişə sizin uğurlarınıza sevinəcəyik. Şübhəsiz ki, bizim
sıx əlaqələrimiz, əməkdaşlığımız bu işə xidmət edəcək, Özbəkistanda da, Azərbaycanda da sosial-siyasi sahədə,
iqtisadi həyatda bütün dəyişikliklərin daha uğurla keçirilməsinə, bir də deyirəm, daha yüksək sürətlə
irəliləməyimizə imkan yaradacaqdır.
Mən başa düşürəm ki, bütün bu işlərdə alimlərin, professorların, elmin, ali təhsilin, universitetin rolu çox
böyükdür. Mən şübhə etmirəm ki, Özbəkistanın elmi mərkəzi olan, yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında
mühüm rol oynayan Daşkənd Dövlət Universiteti bu gözəl prosesin fəal iştirakçısı olacaq, Daşkənd Universiteti
ilə Bakı Universiteti, Özbəkistanın və Azərbaycanın alimləri, elm və mədəniyyət xadimləri arasında əlaqələr
özbək və Azərbaycan xalqlarının dostluq və qardaşlığını bundan sonra da möhkəmləndirməkdə bizə kömək
edəcəkdir.
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Mənə burada göstərdiyiniz yüksək şərəfə görə bir daha təşəkkürümü bildirmək, universitetin professormüəllim heyətinə, tələbələrinə, Özbəkistanın bütün gənclərinə səadət və xoş həyat arzulamaq istəyirəm.
Prezident İslam Kərimov başda olmaqla özbək xalqına gələcək uğurlar, gələcək tərəqqi diləmək istəyirəm. Sağ
olun.
Sizə Özbəkistanda da, Azərbaycanda da eyni dərəcədə əziz tutulan böyük Məhəmməd Füzulinin portretini
hədiyyə etmək istəyirəm. Bu, bizim qohumluğumuzu, zəngin keçmişimizi bir daha və bir daha xatırladacaq və
gözəl gələcəyimizə xidmət edəcəkdir.
Sizin kitabxananız üçün Azərbaycan haqqında kitablar, Azərbaycanın müxtəlif müəlliflərinin kitablarını
bağışlamaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, bunlar da sizin kitabxananızı zənginləşdirəcəkdir.
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ÖZBƏKİSTANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ BİNASININ
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
19 iyun 1997-ci il
Çox hörmətli İslam Abduqəniyeviç!
Möhtərəm qonaqlar, dostlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün həqiqətən çox böyük tarixi əhəmiyyəti olan hadisə baş verir. Biz dünən və bu gün çox sözlər
dedik və çox nitqlər söylədik ki, Özbəkistan və Azərbaycan xalqları ümumi qədim tarixə, çoxəsrlik əməkdaşlıq,
dostluq və qardaşlıq ənənələrinə malikdirlər. Ötən ilin mayında Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun
Azərbaycana ilk səfəri oldu və bu səfər Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərdə yeni dövr,
yeni mərhələ açdı.
Azərbaycan prezidentinin Özbəkistana rəsmi səfəri iki gündür ki, davam edir. Bu səfər ötən ilin mayında
bizim birlikdə başladığımız böyük işin davamıdır. Artıq qırxadək təməl sənədi imzalanmışdır. Onlar
əməkdaşlığımızın müqavilə-hüquqi əsasmı müəyyənləşdirir və zənnimcə, əməkdaşlığımızı daha da
genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün yaxşı bazadır, yaxşı proqramdır. Təkrar edirəm, özbək xalqı ilə
Azərbaycan xalqı arasında çoxəsrlik dostluq və əməkdaşlıq tarixində yeni mərhələ, yeni dövr belə başlanmışdır.
Bununla əlaqədar bu hadisə çox böyük əhəmiyyətə malikdir – müstəqil Azərbaycan dövlətinin Mərkəzi
Asiyada ilk səfirliyi açılır. İlk səfirliyi! Bilirsinizmi, indi biz bu hadisələrə bəlkə də öyrəşmişik, insan yeni
şəraitə asanlıqla öyrəşir, keçmişdə olanları çox asanlıqla unudur. Bir görün, münasibətlərimiz neçə illər, neçə
qərinələr, neçə əsrlər boyu mövcud olmuşdur. Lakin bu münasibətlər heç vaxt indiki kimi belə səviyyədə
olmayıb. Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr yaradıldıqdan, Özbəkistan prezidentinin
Azərbaycana ilk rəsmi səfərindən sonra yüksələn səviyyədə olmayıb. Bəli, bizim münasibətlərimiz,
dostluğumuz olmuşdur, amma Azərbaycanı Özbəkistanda təmsil edən rəsmi nümayəndəliyi kimi səfirliyimiz
olmamışdı. İndi isə var. Ona görə də bu, çox böyük əhəmiyyətə malik hadisədir, tarixi əhəmiyyətli hadisədir.
Azərbaycanın Mərkəzi Asiyada özünün ilk səfirliyini məhz Özbəkistanda açması da təsadüfi deyildir. Biz
buna çalışırdıq. Çalışırdıq ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra Özbəkistanla Azərbaycan arasında diplomatik
münasibətlər, dövlətlərarası sıx münasibətlər yaradaq. Biz Azərbaycan tərəfinin təqsiri üzündən, Azərbaycanın
bəzi rəhbərlərinin təqsiri üzündən bir neçə il itirdik. Bu rəhbərlər Azərbaycanın müstəqilliyi elan olunduqdan
sonra öz xalqı – Azərbaycan xalqı barəsində qeyri-düzgün, xalqa zidd, millətə zidd mövqe tutaraq, Özbəkistanla
Azərbaycan arasında münasibətləri qəlizləşdirmişdilər, halbuki xalqlarımız arasında münasibətlərin böyük
fayda, böyük səmərə gətirməsi, Özbəkistanı da, Azərbaycanı da sevindirməsi üçün onları inkişaf etdirmək lazım
idi. Təkrar edirəm, biz öz günahımız üzündən vaxtı itirdik. Bax, buna görə də çalışırdıq ki, Mərkəzi Asiya
dövlətlərində Azərbaycanın səfirliyinin açılmasında ilk addımı məhz burada, Özbəkistanda ataq. Ancaq ona
görə yox ki, biz vaxtı itirmişdik, həm də ona görə ki, Özbəkistan burada, bu bölgədə çox mühüm yer tutur.
Özbəkistanla əlaqələrimiz çox sıxdır. Ötən ilin mayında Bakıda və indi, dünən və bu gün apardığımız
danışıqlar, imzaladığımız sənədlər əsasında indi əsl tərəfdaşlıq münasibətləri yaranmışdır. Biz bir çox, əslində
bütün beynəlxalq məsələlərdə, regional məsələlərdə, Asiya bölgəsində, Avropada, bütün dünyada, Qafqazda
təhlükəsizlik məsələlərində mövqelərin eyniliyini, oxşarlığını, uyğunluğunu qeyd etdik. Bu da xüsusilə vacibdir
ki, biz – Özbəkistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti yekdilliklə bəyan etdik ki, ölkələrimizin dövlət
müstəqilliyi dönməzdir, bu, əbədi haldır və biz dövlət müstəqilliyimizə xələl gətirilməsinə heç vaxt yol
verməyəcəyik, heç vaxt yol verməyəcəyik ki, bizi hansısa bir ittifaqa cəlb etsinlər. Biz əldə etdiyimiz hətta
kiçicik nailiyyətlərimizi belə qismən də olsa itirməyə heç vaxt yol verməyəcəyik. Bu, çox vacibdir ki, məhz bu
mühüm məsələdə Özbəkistanın və Azərbaycanın mövqeləri, Özbəkistan prezidentinin və Azərbaycan
prezidentinin mövqeləri tamamilə uyğun gəlir.
Bütün bunlar Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin fəaliyyəti üçün də yaxşı zəmindir. Şadam ki,
Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi artıq fəaliyyət göstərir. Şadam ki, səfirliyimizə Daşkəndin belə gözəl bir
guşəsində yaxşı bina, yaxşı bağ verilmişdir. Bu, Özbəkistan hökuməti və Özbəkistan prezidenti, şəxsən islam
Abduqəniyeviç tərəfindən Azərbaycana, Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərinə göstərilən diqqətin
təzahürüdür.
İslam Abduqəniyeviç, bu diqqətə görə, dostluq hisslərinə görə, Özbəkistanda Azərbaycan səfirliyinin
yaradılması problemlərinə göstərdiyiniz xoş münasibətə görə sizə təşəkkür edirəm.
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Göstərdiyiniz səylərə görə sizə təşəkkür edirəm. Bu səylər artıq ona gətirib çıxartmışdır ki, biz bu gün
Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin ərazisindəyik. Ümidvaram bu səfirlik həm Azərbaycanın səfirliyi,
həm də Özbəkistanın səfirliyi olacaq, münasibətlərimizi daha da möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək
funksiyalarını eyni dərəcədə yerinə yetirəcəkdir. Ümidvaram ki, biz Özbəkistanın Azərbaycanda səfirliyinin
açılışını da alqışlamaq imkanına malik olacağıq.
Mən sizin hamınızı bu əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Mən Azərbaycanı buradakı,
Özbəkistandakı səfirliyinin işçilərini təbrik edirəm. Mən Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlıları təbrik edirəm.
İndi onlar üçün daha elə bir yer var ki, onlar öz səylərini onun ətrafında birləşdirə biləcəklər. Hərçənd bizə
məlumdur ki, Özbəkistanda azərbaycanlılar yaxşı yaşayırlar, Azərbaycan vətəndaşlarımın bütün hüquqlarına
malikdirlər, Özbəkistan vətəndaşları ilə tamamilə bərabər hüquqludurlar. Özbəkistanın ictimai-siyasi, dövlət
həyatında iştirak edirlər. Təkrar edirəm: Özbəkistan Respublikasının bütün sərvətlərindən faydalanırlar. İslam
Abduqəniyeviç, mən sizə buna görə də minnətdaram. 40 mindən artıq azərbaycanlı burada özlərinə vətən
tapmışdır. Onların çoxu burada doğulmuş, burada böyüyüb başa çatmışdır, onlar üçün özbək torpağı doğma
torpaqdır. Şadam ki, Özbəkistanı və Azərbaycanı, xalqlarımızı bir-birinə sıx bağlayan insanlar vardır.
Mən sizin hamınızı bu hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm və Azərbaycanın Özbəkistandakı
səfirliyinə öz vəzifəsini – Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı, dostluğu genişləndirib
möhkəmlətmək vəzifəsini həyata keçirməkdə uğurlar arzulayıram.
Özbəkistanda Azərbaycan Respublikası səfirliyinin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözləri:
"Azərbaycan Respublikasının Özbəkistanda səfirliyinin fəaliyyətə başlaması və səfirliyin binasının
açılması Özbəkistan-Azərbaycan əlaqələrində əlamətdar hadisədir. İnanıram ki, səfirlik ölkələrimizin,
dövlətlərimizin arasında yaranmış mövcud əlaqələrin inkişaf etdirilməsində xidmətlərini göstərəcəkdir, müstəqil
Azərbaycanın milli mənafelərini sədaqətlə təmsil edəcəkdir. Səfirliyə uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti"
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DAŞKƏNDDƏ AZƏRBAYCAN SƏFİRLİYİ BİNASINDA SOYDAŞLARIMIZLA –
ÖZBƏKİSTANDAKI AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
19 iyun 1997-ci il
Bu gün mən səfirliyin binasının açılışı zamanı bir neçə fikirlərimi bildirdim. İndi buraya Özbəkistanda
yaşayan azərbaycanlıların az bir qrup nümayəndəsi yığışıbdır. Sizə də demək istəyirəm ki, biz indi müstəqil
dövlət olan Azərbaycanda dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlıları özümüzə doğma hesab edirik və
onlara diqqət, qayğı göstərməyi özümüzə borc sayırıq.
İndi Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasının əsas müsbət nəticələrindən biri də odur ki, biz bütün
azərbaycanlılara bilavasitə, birbaşa öz münasibətimizi göstərə bilirik və onları soydaşlarımız kimi hər yerdə həm
qiymətləndirə, həm də onlarla əlaqə yarada bilirik.
Mən Daşkəndə keçmiş zamanlarda da gəlmişəm. Siz, atalarınız, babalarınız burada çoxdan yaşayırsınız.
Ancaq o vaxtlar mən Daşkəndə gələndə desəydim ki, azərbaycanlıları yığın, onlarla danışmaq istəyirəm – bu o
qədər də yaxşı qəbul olunmazdı, demək olar, mümkün də deyildi. Təkcə Özbəkistanda yox, o vaxtkı başqa
müttəfiq respublikalarda da olanda ayrı-ayrı azərbaycanlılar öz təşəbbüsləri ilə görüşürdülər. Amma mən deyə
bilmirdim ki, biz müstəqil dövlətik, bunlar da bizim xalqımızın bir parçasıdır. Onda hamımız vahid Sovet
İttifaqının, Sovet dövlətinin vətəndaşları idik. Ona görə də harada – Özbəkistanda, Gürcüstanda, Azərbaycanda
yaşayırsan, azərbaycanlısan, özbəksən, russan – fərqi yoxdur, hamısı bir idi.
Bu baxımdan müstəqilliyimiz bizə çox şey veribdir. Amma müstəqilliyimizin bizə verdiyi ən böyük
nemətlərdən, ən böyük müsbət nəticələrdən aydın olur ki, indi dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılara
soydaşlarımız kimi həm qayğı göstərmək, həm onlarla əlaqə yaratmaq, həm də onların hüquqlarının qorunması
haqqında düşünmək və onlarla tez-tez görüşmək imkanlarımız var. Bunlar tamamilə aydın məsələdir. İndi
görürsünüz, burada Azərbaycanın səfirliyi açılıbdır, bu gün onun binasının açılışını qeyd etdik. Özbəkistanın
Prezidenti də, başqa yüksək vəzifəli şəxslər də buraya gəliblər. Bu, Azərbaycanın kiçik bir hissəsidir, burada
azərbaycanlılarla, sizinlə görüşürlər.
Bu, çox böyük nailiyyətdir. Amma, güman edirəm, nailiyyətlərimizin hələ ilk bəhrələridir. Bundan
səmərəli istifadə etməliyik və get-gedə dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyini, birliyini təmin etməliyik.
Dünyada azərbaycanlı çoxdur. Elə keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisində çoxlu azərbaycanlı yaşayır.
Məsələn, bir həftə bundan öncə mən Qazaxıstanda idim. Mənə dedilər ki, orada 110 min azərbaycanlı yaşayır.
Burada dedilər 44 min azərbaycanlı yaşayır. Qırğızıstana getmişdim, dəqiq yadımda deyil, 40 minə qədər
azərbaycanlı yaşayır. Rusiyada, Ukraynada çox azərbaycanlı yaşayır, Baltikyanı ölkələrdə də azərbaycanlılar
yaşayırlar. Mən keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanını deyirəm. Amma məlumdur ki, Avropada, Amerikada da çoxlu
azərbaycanlı yaşayır. Bunların bir qismi İrandan köçmüş azərbaycanlılardır. Amma İranın özündə də indi
deyirlər ki, 30 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Doğrudur, onlar İranın vətəndaşlarıdır, necə ki, siz də
Özbəkistanın vətəndaşlarısınız, bu tamam təbii bir şeydir və təəccüblü də olsa heç nə yoxdur. İranda yaşayan
azərbaycanlılar İranın vətəndaşlarıdır, amma onlar azərbaycanlıdır. Azərbaycan millətinə mənsubdurlar.
Onlarda azərbaycanlı qanı, Azərbaycan ənənəsi, ruhu var.
Bunların hamısını bir yerə toplayanda, dünyada azərbaycanlıların sayı çoxdur və mən məmnunam ki,
çoxdur. Bizim millətimiz tarixi keçmişində də çoxsaylı olubdur. İndi də bizim azərbaycanlıların bir çox dünya
ölkələrinə səpələnməsi mənfi hal deyildir. Mən hesab edirəm ki, millətin hamısı yığışıb bir ölkədə, bir məkanda
yaşamamalıdır. Şübhəsiz, hər millətin bir vətəni olur. Mən hesab edirəm ki, bütün azərbaycanlıların Vətəni
Azərbaycandır. Xoşbəxtlikdən bizim millətimizin adı da azərbaycanlı, ölkəmizin adı da Azərbaycandır. Ancaq
Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlı Özbəkistanın, Qazaxıstanda yaşayan – Qazaxıstanın vətəndaşıdır və
Qazaxıstanın vətəndaşı vəzifəsini həyata keçirərkən, eyni zamanda azərbaycanlılığı da daim onda yaşadır.
Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri heç vaxt unudulmur. Bunlar unudulmaz.
Bilirsiniz, 70 illik Sovet hakimiyyəti vaxtında xalqları çox böyük sınaqlardan, imtahanlardan keçirdilər.
Məsələn, indi səfir də dedi ki, sizin bir çoxunuz, ailələriniz Azərbaycandan buraya sürgün olunubdur. Sürgünlük
zamanı bu ailələrin başına nə bəlalar gəldiyini siz bizdən yaxşı bilirsiniz, amma biz də bilirik, şəxsən mən də
bilirəm nə qədər insanlar tələf olub, nə qədər itkilər verilib, nə qədər qurbanlar gedibdir. Məsələn, mən
Qazaxıstanda maraqlanırdım, – gedib orada hansısa vilayətdə, hansısa kənddə yerləşiblər. Bu, Azərbaycandan
çox uzaqdır, Qazaxıstanın mərkəz şəhərlərindən də uzaqdır. Amma bir kənddə toplaşıblar və bütün adət425
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ənənələrini, milli, mədəni, dini ənənələrini, mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayıblar. Baxmayaraq ki, çoxunun
Azərbaycanla uzun illər əlaqəsi olmayıbdır. Yəni təbii olaraq hər bir insanın daxilində, vücudunda cəmlənən,
həm də ailədə aldığı tərbiyə nəticəsində cəmlənən mənəvi dəyərlər, potensial var ki, onu heç vaxt öldürmək
mümkün deyildir. O yaşayır, bütün çətinliklərdə də yaşayacaq. Bəlkə də dözməyə, onların üstündən məharətlə
keçməyə kömək edən amillərdən biri odur ki, insanlar milli dəyərlərindən ayrılmırlar.
Buna görə də mən çox əminəm ki, siz burada uzun illər, on illərlə yaşayaraq həm bu cəmiyyətə
qatışmısınız, həm bu ölkənin həyatında fəal iştirak edirsiniz, özünüz üçün həyat qurmusunuz, yaşayırsınız, təhsil
alırsınız, uşaqlarınızı böyüdür, onlara təhsil verirsiniz, həm də ki, azərbaycanlılığınızı, milliliyinizi və
Azərbaycanla əlaqələrinizi qoruyub saxlamısınız. Bu çox təqdirəlayiqdir. Mən məmnunam ki, bu belədir.
Azərbaycanın dövlət başçısı, Prezident kimi mən dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlını özümə
doğma adam, doğma insan hesab edirəm. Hesab edirəm ki, dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlıya imkan
dairəsində qayğı, diqqət göstərməliyəm, kömək etməliyəm. Eyni zamanda azərbaycanlılar da harada yaşasalar
da öz ana Vətəninə, doğma Vətəninə qayğı göstərməlidirlər, imkanları dairəsində kömək etməlidirlər, onu
unutmamalıdırlar, öz ana Vətəninin, doğma Vətəninin qayğıları ilə yaşamalıdırlar.
Bu baxımdan bir çox ölkələrdə olan Azərbaycan diasporu başqa ölkələrin diasporları ilə müqayisədə o
qədər də fəal görünmür. Bilirsiniz ki, son illər, 1988-ci ildən bəri Azərbaycanın ən böyük problemi
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz və bunun nəticəsində Azərbaycanın başına gələn faciələr, bəlalardır,
baş vermiş itkilərdir. Ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib, bu yerlər viran
olunubdur. Nə qədər insanlar şəhid olublar. Torpaqlarımızın bir hissəsinin işğalı bizim ərazi bütövlüyümüzün
pozulmasına gətirib çıxarıbdır.
Son illər biz Azərbaycanın başına gəlmiş bu bəlanı bütün dünyaya olduğu kimi tanıtmaq istəyirik. Biz
Ermənistana hücum etməmişik, Ermənistan Azərbaycana hücum edib, biz gedib Ermənistanın ərazisini işğal
etməmişik, Ermənistan gəlib Azərbaycanın ərazisini işğal edib. Belə olan halda ermənilərin təbliğatı və ayrı-ayrı
ölkələrdəki erməni diasporunun o balaca erməni dövləti, Yerevan dövləti ilə bağlılığı o qədər güclü olubdur ki,
onların qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində ölkələrin əksəriyyətində Qərb ölkələrində, Amerikada, Rusiyada belə
ümumi fikir yaranıb ki, ermənilərin belə bir günahı yoxdur, guya günah azərbaycanlılardadır. Başa
düşürsünüzmü! Necə deyərlər, döyülən də biz, söyülən də biz. Təcavüzə məruz qalan da biz, torpaqları işğal
olunan da biz, amma ad çıxıbdır ki, guya günahkar azərbaycanlılardır, ermənilər deyillər.
1992-ci ildə Amerika Konqresi qərar çıxarıb ki, Azərbaycana Amerika tərəfdən hər cür yardım
göstərilməsi qadağandır, embarqo qoyulub. Guya ona görə ki, Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır.
Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edib, Azərbaycanın özü, demək olar, blokadaya alınıb,
Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan tamamilə blokadada yaşayır, ancaq beş il bundan qabaq Amerika
Konqresi belə bir qərar çıxarıbdır. Təsəvvür edin, baxmayaraq ki, Amerikada da Azərbaycan haqqında fikri
tamamilə dəyişdirə bilməmişik, amma üç ildir ki, Konqresin qərarını ləğv edə bilmirik. Tək o deyil ki, bu, kağız
üzərində olan bir qərardır. Amerika keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olmuş dövlətlərin hamısına maddi və
maliyyə yardımı edir. Amma Azərbaycana heç bir yardım göstərilmir. Biz bu yardımdan məhrumuq. İndi görün,
iş nə yerdədir. Təcavüzə məruz qalan da, günahlandırılan da bizik.
Bunların da səbəblərindən biri, əsası bir tərəfdən Azərbaycan dövlətinin özünün bütün ölkələrdə
Azərbaycan həqiqətini, reallığını yaymaq üçün fəaliyyətinin zəif olması, ikinci tərəfdən də Ermənistana nisbətən
başqa ölkələrdə – Avropa, Qərb ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında diasporunun zəif olması, olan
diasporu da çox zəif fəaliyyət göstərməsi və bunun müqabilində Ermənistanın diasporunun geniş, çoxsaylı
olması və sayından da asılı olmayaraq, fəaliyyətinin çox güclü olmasıdır. Amerikada bir milyon erməni yaşayır.
250 milyon əhali ilə müqayisədə bir milyon o qədər də böyük faiz təşkil etmir. Amma o ermənilər tutduqları
cürbəcür vəzifələrə, işlərə görə Amerikanın siyasətinə təsir edirlər. Amerikada cürbəcür təşkilatlar yaradıblar və
Ermənistanın mənafeyini müdafiə etməyə çalışırlar.
Bu baxımdan mən istəyirəm ki, Azərbaycanda gedən o böyük proseslər, – bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox
böyük dəyişikliklər baş veribdir. Gərək müxtəlif ölkələrdə olan soydaşlarımız Azərbaycanla əlaqəsini
gücləndirsin, daha da çox qayğı göstərsinlər. Ən böyük qayğı da ondan ibarət ola bilər ki, Azərbaycanın
vəziyyəti haqqında, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında, Ermənistanın respublikamıza qarşı etdiyi
cinayətlər, təcavüz haqqında hər yerdə düzgün təsəvvür yarada bilsin.
Mən dünən də, bu gün də harada ki, danışmağa, çıxış etməyə imkanım olub, bunları demişəm. Ancaq
şübhəsiz ki, mən hər bir auditoriyanı əhatə edə bilmərəm. Güman edirəm ki, burada bizim səfirliyimiz
yaranandan sonra səfirlik də və siz də onun ətrafında birləşib birinci növbədə bu məsələlərlə məşğul olacaqsınız.
Məsələn, hesab edirəm ki, Özbəkistanda ermənilər azərbaycanlılardan sayca azdır. Amma mən görürəm ki,
burada ermənilər azərbaycanlılardan güclüdürlər. Elə bu gün Prezident İslam Kərimov ilə də yada salırdıq. Mən
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keçmiş zamanlarda buraya gəlmişəm, burada Baş nazir vardı – Qabrielyan, bütün işləri o aparırdı, hər şey onun
əlində idi. Amma təkcə Qabrielyan deyildi, yüksək vəzifələrdə o qədər erməni vardı. İndi var-yox, onu
bilmirəm, amma o vaxt mən bunu gözümlə görmüşəm. Onlar həm Ermənistanı təbliğ ediblər, həm də erməni
siyasətini aparıblar. Ermənilərin, təəssüflər olsun ki, ən birinci düşmənçilik etdiyi, – biz onlara düşmənçilik
etmədik, onlar bizimlə düşmənçilik etdilər, – millət türklərdir. Yəni Türkiyədir, Azərbaycandır və ümumiyyətlə
türklərdir.
Güman edirəm ki, təbliğat sahəsində işi əsas bu istiqamətdə aparmaq lazımdır. Qalan məsələlər –
Azərbaycanın həqiqətlərini, başqa həqiqətləri də yaymaq. Özbəkistan cəmiyyətinə çatdırmaq, bildirmək də,
hesab edirəm ki, azərbaycanlı kimi sizin borcunuz, vəzifəniz olmalıdır. Biz isə çalışırıq ki, əlaqələri daha da
artıraq. Mən bu gün dedim, Mərkəzi Asiya ölkələrində birinci səfirlikdir ki, Özbəkistanda açmışıq. Bu ona
görədir ki, biz bu ölkəyə çox böyük fikir veririk və onunla əlaqələrimizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Hesab
edirəm ki, siz bizim bu siyasətimizə uyğun olaraq, burada Azərbaycanın mənafeyi üçün öz işlərinizi
görməlisiniz.
Çox şey demək olar, amma mən hesab edirəm ki, əsas fikirləri söylədim. Sizin hamınıza cansağlığı,
səadət arzu edirəm. Azərbaycanla əlaqələrinizi daha da genişləndirməyə çalışın, biz də çalışacağıq ki, sizinlə
əlaqələri genişləndirək.
Sağ olun.
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BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ MİLLİ
BAYRAMI – ÜLYAHƏZRƏT KRALİÇA II YELİZAVETANIN DOĞUM GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ İNGİLTƏRƏNİN BAKIDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ
RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
"Hyatt-Recensi-Naxçıvan" mehmanxanası
26 iyun 1997-ci il
Hörmətli cənab səfir, hörmətli xanımlar və cənablar! Sizin hamınızı Böyük Britaniyanın milli bayramı –
ülyahəzrət kraliçanın doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, Böyük Britaniya xalqına sülh,
əmin-amanlıq, səadət arzulayıram.
Böyük Britaniya ilə Azərbaycan Respublikası arasında son illər yaranmış və sürətlə inkişaf edən əlaqələr
və xüsusən iqtisadi əlaqələr bizi məmnun edir. İndiyədək ölkələrimiz arasında yaranmış əlaqələri və əldə olunan
nailiyyətləri yüksək qiymətləndiririk. Bunlar Böyük Britaniyanın Azərbaycan Respublikasına, onun dövlətinə,
iqtisadiyyatına göstərdiyi marağın və diqqətin nəticəsidir. İkinci tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının bütün
dünya üçün və bütün ölkələr üçün açıq olmasının, açıq əməkdaşlıq etmək prinsiplərini əsas tutmasının,
Azərbaycana investisiya qoyulması sahəsində çox əlverişli şərtlərin olmasının nəticəsidir. Məhz bunların
əsasında son illər Böyük Britaniyanın şirkətləri və xüsusən böyük şirkətləri, ələlxüsus "Britiş petroleum"
Azərbaycanla artıq yaxşı iqtisadi əlaqələr yaradıblar, səmərəli iş görürlər və hesab edirəm ki, bu işlərin bu gün
yaxşı nəticələri var və gələcəyi daha da ümidvericidir. Bu əlaqələrin yaranmasında Britaniya hökumətinin də
çox böyük rolu olmuşdur. Çünki Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında hökumətlərarası müqavilələr
imzalanıb və görülən işlərin çoxu o müqavilələrin əsasında yerinə yetirilibdir.
Biz Böyük Britaniyanın keçmiş hökuməti ilə də sıx, çox səmərəli əməkdaşlıq etmişik və Böyük Britaniya
vətəndaşlarının seçkilər zamanı etimad göstərdiyi yeni hökumət ilə də sıx əməkdaşlıq etmək əzmindəyik. Hesab
edirəm ki. xalq tərəfindən etimad alıb seçilmiş və kraliça tərəfindən təyin olunmuş Toni Bleyr hökuməti
Britaniya xalqı üçün lazım olan tədbirləri görəcək və qarşıda duran problemlər həll olunacaqdır.
Britaniya dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəsi kimi, demokratiya prinsiplərini, insan
hüquqlarını əsas tutan bir ölkə kimi Dünya Birliyində bundan sonra da özünə layiq yeri tutacaqdır.
Böyük Britaniyanın dövlət və hökumət başçıları ilə həm Londonda. həm də beynəlxalq təşkilatlarda
görüşlərim, danışıqlarım ölkələrimiz arasında olan əlaqələrin inkişaf etməsinə xidmət edibdir. Ümidvaram ki,
bundan sonra da bu əlaqələr indiyə qədər olduğu kimi davam edəcəkdir və biz bu əlaqələrdən səmərəli istifadə
etməyə çalışacağıq.
Bu bayram günü mən bir daha bəyan edirəm ki, Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında yaranmış
əməkdaşlıq və dostluq əlaqələrini qiymətləndiririk, bu əlaqələri bundan sonra da inkişaf etdirməyə çalışacağıq.
Böyük Britaniya xalqına, vətəndaşlarına bir daha sülh, əmin-amanlıq və bütün sahələrdə uğurlar
arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun!
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ BORİS YELTSİNİN
DƏVƏTİ İLƏ MOSKVAYA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
2 iyul 1997-ci il
Sual: Cənab prezident, siz Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışınızdan sonrakı dörd il ərzində
Rusiyaya bir neçə dəfə səfər etmisiniz. Lakin bu dəfəki səfəriniz Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinin
rəsmi dəvəti ilə həyata keçirilir. Rusiyaya – Moskvaya əvvəlki səfərlərinizdən bu dəfəki səfər hansı
xarakterik cəhətləri ilə fərqlənir?
Cavab: Şübhəsiz, çox fərqlənir. Çünki Moskvaya əvvəlki səfərlərim işgüzar xarakter daşıyırdı və
bunların əksəriyyəti Müstəqil Dövlətlər Birliyinin toplantıları, dövlət başçılarının görüşləri ilə əlaqədar idi.
Bəzən başqa tədbirlər də olurdu. Məsələn, Moskvada Füzulinin yubileyi keçirilirdi, mən gedib orada iştirak etdim.
Yaxud, İkinci dünya müharibəsində qələbənin yubileyi ilə əlaqədar olaraq mən Moskvada keçirilən mərasimlərdə
iştirak etdim. Cürbəcür belə hallar olubdur.
Ancaq bu, Azərbaycanın prezidenti kimi mənim Rusiyaya ilk rəsmi səfərimdir. Səfər Rusiya prezidenti
cənab Boris Yeltsinin dəvəti ilə həyata keçirilir. Bu səfər zamanı biz Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin bu günü
və gələcəyi haqqında çox ətraflı danışıqlar aparacağıq. Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq
haqqında böyük müqavilə imzalanması nəzərdə tutulubdur. İqtisadi sahədə bir çox sənədlər də imzalanacaqdır.
Ona görə də bu səfər çox əhəmiyyətlidir və şübhəsiz ki, əvvəlki bütün səfərlərdən fərqlidir.
Sual: Cənab prezident, Rusiya rəhbərliyi ilə müzakirələrə hansı məsələlər çıxarılacaqdır?
Cavab: Bir çox məsələlər. Şübhəsiz ki, sizi Rusiyanın Ermənistana qeyri-qanuni silah verməsi məsələsi
düşündürür. Bu məsələ bu ilin əvvəlində aşkar olunandan sonra mən Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinə xüsusi
məktub göndərmişəm. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin başçılarının martın sonunda Moskvada
keçirilən qapalı toplantısında da mən bu barədə öz fikirlərimi, etirazımı bildirmişəm, Boris Yeltsinlə təkbətək
görüşümdə də bunu demişəm. Xatirinizdədir, o vaxt Boris Yeltsin – hətta bu, mətbuat konfransında da elan
olundu – bəyan etdi ki, bu barədə göstəriş veribdir, istintaq aparılır. Nəzərdə tutulurdu ki, Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin üzvü olan ölkələrin başçılarının iyun ayında görüşü keçiriləcək və istintaqın nəticələri də bu zaman
elan olunacaqdır. İndi bu görüş təxirə salınıbdır. Yaxşı ki, mən bu vaxt Moskvaya gedirəm.
Mən Rusiyanın bu barədə cavabını gözləyirəm. Bilirsiniz ki, bu silahların verilməsi barədə Rusiyanın öz
mətbuatında son vaxtlar yeni-yeni çoxlu dəlillər gətirilir. Yəni bu silahların verilməsi bizdə şübhə doğurmur,
bizim əlimizdə çoxlu başqa dəlillər də vardır. Bu silahların verilməsi sənədlərlə sübut edilir. Bu, əsas məsələlərdən
biridir. Şübhəsiz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi barədə məsələ də bizim
danışıqların mərkəzində olacaqdır. Çünki Rusiya Minsk qrupunun həmsədridir. İyunun 20-də Amerikanın
Denver şəhərində üç ölkənin – Rusiyanın, ABŞ-ın və Fransanın prezidentləri bu barədə bəyanat veriblər. Bu
sahədə nə işlər görüləcək, Rusiya bundan sonra nə edə bilər – bu da müzakirə olunacaqdır.
İqtisadi əlaqələr məsələsi də müzakirə ediləcəkdir. Çünki bilirsiniz ki, Rusiyadan ölkəmizin blokadası
üçün sanksiyalar qoyulmuşdur. Bizim gəmilərin Volqa-Don kanalına girməsi hələ indiyədək qadağandır. İndi
məsələ qaldırmışıq ki, bu açılsın. Bu və bütün başqa iqtisadi məsələlər də müzakirə ediləcəkdir.
Sual: Bu görüşdən nə gözləyirsiniz? Ümumiyyətlə, indiki görüşün əvvəlki görüşlərinizdən fərqi
nədir?
Cavab: Nə ilə fərqləndiyini dedim – bu, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya ilk rəsmi səfəridir. Şübhəsiz
ki, bu, əvvəlki görüşlərdən fərqi də müəyyən edir. Nə gözləməyimə gəldikdə isə, çox şey gözləyirəm. Çünki
Rusiya ilə bizim dostluq münasibətlərimiz var, bunları daha da inkişaf etdirmək, yaxşı əməkdaşlıq etmək
istəyirik. Bizim kimi, Rusiya tərəfi də bu məsələdə səy göstərməlidir.
Sual: Cənab prezident, Çeçenistan prezidenti ilə görüşlərin nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Çeçenistan prezidenti ilə görüşümüz televiziya ilə verildi.
Sual: Aslan Məshədovun Bakıya gəlişi sizin Rusiyaya səfəriniz zamanı orada neftin ixracı
məsələlərinin müzakirəsi ilə əlaqədar deyil ki?
Cavab: Bilirsiniz, bununla bağlı deyil. Ancaq Aslan Məshədov Azərbaycana gəlmişdi, biz onunla
görüşdük, ətraflı söhbətlər etdik.
Sual: O, üçtərəfli saziş bağlanmasında təkid etdimi?
Cavab: Zənnimcə, Soçidə Çernomırdin ilə görüşü zamanı bu barədə danışmışdır.
Sual: Bəs sizin mövqeyiniz necədir, belə bir sazişə razı olarsınızmı?
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Cavab. Buna hələ baxarıq.
Sual: Cənab prezident, sizin Vaşinqtona rəsmi səfərinizdən əvvəl Moskvaya bu səfərinizi
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair Rusiya ilə məsləhətləşmələr kimi
qiymətləndirmək olarmı?
Cavab: Bunlar bir-biri ilə bağlı deyil. Mən Rusiyanın dəvətini çoxdan almışdım. Sadəcə olaraq bu səfərin
vaxtı müəyyən deyildi. Bilirsiniz ki, Amerikanın dəvətini də çoxdan almışam. İndi onun da vaxtı müəyyən
edilibdir – bu səfər iyul ayının sonunda olacaqdır. Amerikaya da, Rusiyaya da rəsmi səfərlərim dünyanın bütün
böyük ölkələri ilə əlaqələrimizi inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Yaxşı ki, bu arzular bizdə də, bu ölkələrdə də
vardır. Bunlar qovuşduğuna görə belə səfərlər də baş verir.
Sual: Keçmiş prezident Ayaz Mütəllibovun Bakıya qaytarılması məsələsi müzakirəyə çıxarılacaqmı?
Cavab: Bilirsiniz, Ayaz Mütəllibov o qədər diqqətəlayiq adam deyildir.
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RUSİYA VƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTLƏRİNİN GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
Moskva, Kreml
3 iyul 1997-ci il
Çox hörmətli Boris Nikolayeviç!
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının və xalqının şərəfinə şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş
sözlərə, məni Rusiyaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə və qonaqpərvərliyə görə minnətdaram və əmin olduğumu
bildirirəm ki, Moskvada keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar, imzalanacaq sənədlər Azərbaycan ilə Rusiya
arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin inkişaf etdirilməsində və daha da möhkəmləndirilməsində əsaslı rol
oynayacaqdır.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların istismarı üçün dünyanın bir çox ölkələrinin ən nüfuzlu
şirkətləri ilə respublikamızın imzaladığı müqavilələrdə, yaradılmış konsorsiumlarda Rusiyanın neft şirkətinin
yaxından iştirakından razı qaldığımı bildirir və ümid edirəm ki, ARDNŞ ilə "LUKoyl" arasında imzalanacaq
daha bir sənəd bu sahədə əməkdaşlıqda yeni mühüm addım olacaqdır.
Qarşılıqlı hörmət və mehribanlıq şəraitində keçən görüşümüzdə Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının son
illərdə böyük sürətlə inkişaf etməsindən razılıqla söz açmaq, bu sahədə iqtisadi əlaqələrin, xüsusilə ticarət
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərin böyük əhəmiyyətini nəzərə çarpdırmaq
istəyirəm. Mənim Moskvaya ilk rəsmi səfərimlə əlaqədar imzalanmaq üçün hazırlanmış sənədlərin AzərbaycanRusiya əməkdaşlığının daha da sıxlaşdırılmasında möhkəm əsas yaradacağına əmin olduğumu vurğulamaqla
bildirirəm ki, bu sənədlər arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.
Eyni zamanda valyuta və ixrac nəzarəti sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında ikiqat vergi
qoyulmasına yol verilməməsi və gəlir vergisinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında,
Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının vizasız gəliş-gedişi haqqında sazişləri və digər
sənədləri yüksək qiymətləndirirəm.
Danışıqlarda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli yolları barədə geniş müzakirələr aparılması
belə bir nəticəyə gəlmək üçün əsas verdi ki, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilən zirvə görüşündə qəbul edilmiş əsas prinsiplər bu münaqişənin sülh yolu
ilə aradan qaldırılmasında mühüm rol oynamalıdır. Ona görə də Minsk konfransına həmsədrlik edən ABŞ,
Fransa və Rusiya 1988-ci ildən bəri davam edən bu münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll olunması üçün öz
səylərini daha da artırmalıdırlar. Bununla əlaqədar Minsk konfransının həmsədrləri olan üç dövlətin – ABŞ,
Rusiya və Fransanın prezidentlərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair Denver bəyanatını
imzalamasından məmnunluqla söhbət açmaq istəyirəm.
Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin son illər daha intensiv surətdə inkişaf etdiyini bir daha
müsbət qiymətləndirərək bildirmək istəyirəm ki, eyni zamanda MDB çərçivəsində əməkdaşlığın
gücləndirilməsinin, sıxlaşdırılmasının vacibliyi məsələsinə də diqqəti artırmaq lazımdır.
Hesab edirəm ki, danışıqlarda Xəzərin statusu, Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın təmin olunması
məsələləri barədə də geniş fikir mübadiləsi aparılması Rusiya ilə Azərbaycan arasında dəmir yolu əlaqəsinin,
gəmiçilik xəttinin tam bərpa olunması, neft kəməri və bir sıra digər məsələlərin ətraflı müzakirə edilməsi istər
Azərbaycanın, istərsə də Rusiyanın mənafeyinə tam uyğundur.
Rusiyadan Ermənistana qanunsuz yolla silah verilməsi məsələsinə aydınlıq gətirilməsi üçün onun
müzakirəsinə ciddi ehtiyac yaranmışdır. Bu, həm də dövlətlərimiz arasındakı münasibətləri daha səmimi
məcraya yönəldə bilərdi. Həmin məsələnin daha ətraflı araşdırılması məqsədi ilə üçtərəfli komissiya
yaradılmasını bu mənada ilk addım kimi müsbət qiymətləndirmək olar.
Xalqlarımız arasında tarixi dostluq əlaqələri mövcuddur. Bu əlaqələri qoruyub saxlamaq üçün xüsusilə
mədəni əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi sahəsində görülən işlərdən razılıqla bəhs etmək olar.
Bu baxımdan Azərbaycanda Rusiya və Moskva günlərinin böyük uğurla keçməsindən məmnun qaldığımı
bildirirəm.
Görüşün sonunda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mənim Rusiyaya ilk rəsmi səfərim dövlətlərimiz
arasında münasibətlərin inkişafında böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır, imzalanacaq sənədlərin ölkələrimizin
əməkdaşlığının bundan sonra daha da sıxlaşdırılmasına güclü təkan verəcəyinə əmin olduğumu vurğulayıram.
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RUSİYA-AZƏRBAYCAN İKİTƏRƏFLİ SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Moskva, Kremlin Vladimir sarayı
3 iyul 1997-ci il
Hörmətli Boris Nikolayeviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Boris Nikolayeviç, Sizi və burada olanların hamısını bu əlamətdar hadisə – Rusiya Federasiyası ilə
Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında sənədin imzalanması münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm.
Boris Nikolayeviç, Siz düz dediniz ki, bu sənəd həqiqətən son dərəcə çox böyük tarixi əhəmiyyətə
malikdir. Biz, Azərbaycan Respublikası, bu sənədin həyata keçirilməsi üçün öz məsuliyyətimizi də dərk edirik
və onun son dərəcə böyük əhəmiyyəti olduğunu yaxşı başa düşürük. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu sənədin
həyata keçirilməsi üçün öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Mən dərin məmnunluq hissi ilə xatırlayıram ki, bu gün iqtisadi sənədlərin böyük bir paketi də imzalandı.
Onlar bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək üçün yaxşı müqavilə –
hüquqi zəmin yaradır. Ümumiyyətlə, bu gün etdiklərimiz dostluq münasibətlərimizin daha da dərinləşməsi və
inkişaf etməsi, əməkdaşlığımızın daha d genişlənməsi üçün yaxşı zəmindir. Bizdə əsla şübhə yoxdur ki, bu
münasibətlər inkişaf etməli, dərinləşməli və genişlənməlidir.
Üstəlik, bizim taleyimiz, bir çox onilliklər, əsrlər ərzindəki birgə həyatımız, tarixi əlaqələrimiz və Rusiya
ilə birlikdə olmaq sayəsində, rus mədəniyyətindən, rus elmindən Azərbaycan xalqının əldə etdiyi sərvət –
əvəzsiz sərvətdir. Biz bunu qiymətləndiririk və o, bu gün əməkdaşlıq etməyimiz və gələcəkdə daha uğurlu
əməkdaşlığımız üçün də əsasdır. Biz bu yolla dönmədən gedəcəyik. Sizə bildirmək istəyirəm ki, son illərdəki –
1996, 1997-ci illərdəki birgə səylərimiz iqtisadi münasibətlərimizi inkişaf etdirmək, mal dövriyyəsinin həcmini
genişləndirmək və artırmaq sahəsində böyük müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdır.
Bu, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya ilk rəsmi səfəridir. Boris Nikolayeviç, bu dəvətiniz üçün çox sağ
olun, yaratdığınız və dünəndən bəri burada hər yerdə hiss etdiyimiz dostluq mühiti üçün çox sağ olun.
Mən Boris Nikolayeviç Yeltsin ilə təklikdə və nümayəndə heyətlərimiz arasında olan danışıqlardan,
söhbətlərdən son dərəcə məmnunam və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, haqqında danışdığımız,
razılığa gəldiyimiz məsələlər münasibətlərimizin daha da inkişafına və dərinləşməsinə imkan yaradacaqdır.
Boris Nikolayeviç, mən dəvət üçün, bugünkü birgə işimiz üçün, mənim rəsmi səfərimin həyata
keçməsindən ötrü burada yaradılmış dostluq, səmimilik mühiti üçün Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sual: MDB-nin sonuncu zirvə görüşündə vəd edilmişdi ki, Ermənistana Rusiya silahının
göndərilməsi faktlarının nəticələri bu ilin iyununda elan olunacaqdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz və
qanunsuz olaraq göndərilmiş silahın taleyi necə olacaqdır?
Boris Yeltsin: İndi biz Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı ilə üçtərəfli komissiya yaradılması
barədə razılığa gəlmişik. Bu komissiya Azərbaycanda və Ermənistanda olan silah, texnika ilə bağlı bütün
məsələləri müəyyən edəcəkdir.
Sual: Bu görüş Sizin prezidentliyinizin ildönümündə keçirilir. Siz bu ildönümünü hansı əhvalruhiyyə ilə qarşılayırsınız?
Boris Yeltsin: Əhval-ruhiyyə adidir, hər gün olduğu kimi səhər tezdən işləyirəm. Doğrudur, ailəm məni
təbrik edibdir. Bu il son dərəcə ağır, ciddi il olmuşdur. Hətta deyərdim ki, mən özüm dəyişmişəm – sanki yaş o
yaş deyil ki, dəyişəsən, amma mən hiss etdim ki, dəyişmişəm, özü də yaxşılığa doğru dəyişmişəm.
Sual: Xəzər nefti məsələsi müzakirə edildimi?
Heydər Əliyev: Xəzər nefti məsələsi müzakirə edildi və biz Boris Nikolayeviç ilə geniş fikir mübadiləsi
apardıq. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının işlənməsi sahəsində bizim nailiyyətlərimiz
var. Azərbaycan Neft Şirkətinin fövqəlmilli şirkətlərlə indiyədək imzaladığı müqavilələrin üçündə Rusiyanın
"LUKoyl" şirkəti iştirak edir və bu gün Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə "LUKoyl" və
Azərbaycan Neft Şirkəti arasında dördüncü müqavilə imzalandı. O ki qaldı neftin nəqli məsələsinə, biz razılığa
gəlmişik ki, 1996-cı ilin yanvarında Rusiya ilə Azərbaycan arasında mənim və Viktor Çernomırdinin imzaladığı
saziş bağlanıb, – Azərbaycan nefti bu il şimal marşrutu ilə nəql olunacaqdır. Bu, bəzi səbəblərə görə ləngiyirdi.
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İndi biz bunun həllini tapmışıq və Boris Nikolayeviç deyir ki, bu ilin payızından gec olmayaraq, bu, təmin
ediləcəkdir.
Sual: Sizcə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hansı prinsiplər əsasında aradan qaldırılmalıdır? Bundan
ötrü Rusiya hansı addımlar atacaqdır?
Boris Yeltsin: Mən qərara almışam və bu gün də bunu Heydər Əliyeviçə də dedim ki, biz "RusiyaNATO" məsələsi ilə necə məşğul olduqsa, nəhayət, bu problemlə də belə məşğul olacağıq. Xarici işlər naziri
özünün hər bir iş gününü bu problemdən başlayacaqdır. Mən Klinton ilə, Şirak ilə razılığa gəlmişəm ki, müvafiq
müqavilə və ya saziş imzalamaq üçün iki prezidenti – Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini danışıqlar stolu
arxasında əyləşdirmək və iki qonşu dövlətin tarixinin bu pis dövrünə son qoymaq üçün biz – üç dövlət, nəhayət,
özümüzdə iradə tapacağıq. Bu, çox böyük prosesdir, amma indi sürətlə gedəcəkdir. Biz bununla müntəzəm
surətdə məşğul olacağıq. Özümüzə qiymət verərkən deyirik ki, vasitəçilər kimi, biz indiyədək yaxşı
işləməmişik. Bunu obyektiv qiymətləndirmək lazımdır.
Heydər Əliyev: Biz Boris Nikolayeviç ilə bu məsələni müzakirə etmişik. Boris Nikolayeviçin
dediklərinin hamısı bizim istəyimizə uyğundur. Biz bu münaqişənin çox tez bir zamanda ləğv olunmasını
istəyirik, hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını istəmirik. Üç ildən artıqdır ki, atəşkəs rejimini qoruyub
saxlayırıq, ancaq bu məsələ Lissabon bəyanatının prinsipləri əsasında – Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
olunması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə verilməsi, Dağlıq Qarabağın
bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təminatı əsasında həll edilməlidir. Hesab edirəm ki, bu prinsiplər əsasında
problemi həll etmək olar.

433

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

RUSİYA FEDERASİYA ŞURASININ SƏDRİ YEQOR STROYEVLƏ GÖRÜŞDƏN
SONRA
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Moskva, Azərbaycan prezidentinin
Kremldəki iqamətgahı
3 iyul 1997-ci il
Hörmətli Yeqor Semyonoviç!
İlk öncə səmimi qəbula görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Şadam ki, Rusiyaya ilk səfərim nəhayət baş
tutdu.
Mən eyni zamanda müstəqil Azərbaycan Respublikasının və onun prezidenti kimi şəxsən mənim
ünvanına söylədiyiniz ürək sözlərinə görə də Sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm.
Mən həmişə bu sözləri üzərimə məhz belə olmaq vəzifəsi qoyan sözlər kimi qəbul etmişəm. Mən bu gün
bir daha təkrar edirəm ki, indi məni təqdim etdiyiniz kimi olmağa və Sizin belə münasibətlərinizə layiq olmağa
bundan sonra da çalışacağam.
Sual: Neftin Çeçenistan ərazisi ilə nəqli məsələsi müzakirə edildimi?
Heydər Əliyev: 1996-cı ilin yanvarında biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında saziş imzaladıq. Lakin bəzi
çətinliklər yarandı. Buna görə də biz razılığa gəldik ki, neftin nəql olunması üçün Rusiyanın, Azərbaycanın və
Çeçenistanın neft şirkətləri kommersiya sazişi imzalasınlar.
Sual: Heydər Əliyeviç, doğrudurmu ki, Azərbaycan Çeçenistan Respublikasının neft kompleksinin
bərpasında ona kömək edəcəkdir?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, Aslan Məshədov srağagün Azərbaycanda olarkən belə təklif irəli sürdü.
Bizim neftçilər əvvəllər, Sovet İttifaqının dövründə hamıya kömək edirdilər. Odur ki, indi də köməyə ehtiyac
olsa, biz imtina etmərik.
Sual: Siz indi hansı məsələləri müzakirə etdiniz?
Heydər Əliyev: Biz bir çox məsələləri müzakirə etdik. Ən əvvəl, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
ikitərəfli münasibətləri, Federasiya Şurası görülmüş olan bütün işləri və imzaladığımız sənədləri tamamilə
dəstəkləyir. Əlbəttə, biz Qafqazın da, regionun da məsələlərinə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
məsələsinə toxunduq. Mən şadam ki, Federasiya Şurası və Federasiya Şurasının sədri, hörmətli Yeqor
Semyonoviç Stroyev bu baxımdan prinsipial, düzgün, aydın və dəqiq mövqe tuturlar. Biz müdafiə nazirliyinin
ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri tərəfindən Rusiyadan Ermənistana silahların qanunsuz göndərilməsi məsələsinə də, bir
çox digər məsələlərə də toxunduq.
Sual: Hazırda Rusiya ərazisində olan bəzi Azərbaycan cinayətkarlarının verilməsi barədə nə deyə
bilərsiniz?
Heydər Əliyev: İstəyirəm ki, sizdə cinayətkarlar az olsun. Əgər onlar cinayətkardırsa, sizin nəyinizə
gərəkdir? Buna görə də yaxşısı budur ki, siz onların hamısını qaytarın, o cümlədən də Azərbaycana qaytarın, bu
halda sizdə də cinayətkar az olar.
Sual: Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Rusiyanın iştirakının hər hansı bir sxemi
olacaqmı?
Heydər Əliyev: Rusiya iştirak edir. Rusiya Minsk konfransının həmsədridir. Rusiya bu məsələdə başlıca
rol oynamalıdır.
Sual: MDB Parlamentlərarası Assambleyası nə kimi rol oynayacaqdır?
Yeqor Stroyev: Parlamentlərarası Assambleyanın rolu ən əvvəl deputat səviyyəsində iş aparılmasından
ibarət olmalıdır. Bu gün biz MDB Parlamentlərarası Assambleyasının xətti ilə vahid komissiya yaradılmasından
danışdıq. Buraya Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Moldovanın və Belarusun nümayəndələri daxildirlər.
Komissiya münaqişənin aradan qaldırılması sahəsində işləyəcəkdir. Bu bir yana, bu gün Heydər Əliyeviç məni
Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməyə dəvət etdi. Mən bunu hökmən edəcəyəm. Biz bu məsələyə yerində
baxacağıq. Zənnimcə, müharibə aparmamaq, razılığa gəlmək vaxtı çatmışdır. Nadanlar müharibə edirlər, şüurlu
adamlar isə başa düşməlidirlər ki, hər şeyi ağıl-zəka həll edir.
Sual: Heydər Əliyeviç, xahiş edirəm deyəsiniz, hazırda Qafqaz bölgəsində Rusiyanın rolu necə
müəyyən edilir?
434

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Heydər Əliyev: Bu, böyük məsələdir. Bu gün biz bu barədə də danışdıq. Mən hesab edirəm ki, heç bir
birinci, ikinci rol olmamalıdır. Bütün ölkələr bərabərhüquqludur və coğrafi cəhətdən Rusiyanın əhatəsində olan
ölkələr və xüsusən MDB ölkələri Rusiya üçün eyni olmalıdır və Rusiya Azərbaycana da, Ermənistana da,
Gürcüstana da, Qazaxıstana da, hər hansı başqa ölkəyə də bərabər münasibət bəsləməlidir.
Yeqor Stroyev: Yalnız konyakı keyfiyyətinə görə bölmək olar, adamları isə bölmək olmaz.
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RUSİYANIN MALİYYƏ VƏ İŞGÜZAR DAİRƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Moskva
3 iyul 1997-ci il
Hörmətli Boris Yefimoviç! Hörmətli dostlar, sizinlə görüşməyimdən şadam. Bu görüşün xüsusi
əhəmiyyəti var, çünki söhbət iqtisadiyyatın həm Rusiya üçün, həm də Azərbaycan üçün aparıcı sahəsindən
gedir.
Əlbəttə, Rusiya böyük ölkədir, onun çox böyük iqtisadi, o cümlədən sənaye potensialı var, bu, hamıya
yaxşı məlumdur. Ancaq indi, yeni sistemə keçid, iqtisadi islahatların aparılması prosesi gedərkən gördük ki,
Rusiyanın yanacaq-energetika kompleksi və ilk növbədə neft sənayesi daha mühüm yer tutur. Azərbaycan üçün
isə neft sənayesi ta qədimdən aparıcı sahədir. Azərbaycan keçmişdə də neft ölkəsi, odlar diyarı kimi tanınmışdır.
Əgər Rusiya kimi belə böyük ölkə üçün, çoxsahəli sənayesi olan ölkə üçün neft sənayesi indi başlıca sahəyə
çevrilmişdirsə, onda neft sənayesinin Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyəti var. Ona görə də Rusiyanın neft
şirkətlərinin, maliyyə strukturlarının, mərkəzlərinin nümayəndələri ilə belə geniş tərkibdə keçirilən görüşün
əhəmiyyəti böyükdür. Boris Yefimoviç, bu görüş üçün sizə təşəkkür edirəm.
Demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı, xarici investisiyalar üçün açıq olmaq, qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlıq yolu tutduğumuz vaxtdan etibarən respublikamızı bütün dünya üçün açmışıq, heç
kəsə maneə yaratmamışıq, heç kimi xüsusi olaraq dəvət etməmişik. Amma Rusiya ilə Azərbaycanın həmişə
birlikdə olduğunu, iqtisadiyyatımızın, xüsusən neft sənayesinin sıx əlaqədə inkişafını nəzərə alsaq, şübhəsiz ki,
Rusiya şirkətləri və Rusiyanın yanacaq-energetika kompleksi Azərbaycanda xüsusi yer tutmalıdırlar.
Deməliyəm ki, bu baxımdan "LUKoyl" Şirkəti təşəbbüskar olmuşdur. Vahid Ələkbərovun burada dediyi
kimi, 1993-cü ildən bizdə fəal görüşlər keçirilirdi və buna görə də təsadüfi deyildi ki, 1994-cü ildə
imzaladığımız və Rusiyanın bəzi dairələrində nədənsə bədxahlıqla qarşılanmış birinci müqavilədə "LUKoyl"
sanballı paya malikdir. Biz bu müqaviləni birlikdə imzaladıq, Vahid Ələkbərov da, Rusiyanın Yanacaq və
Energetika Nazirliyinin rəhbərlərindən bir nəfər də orada idi.
Mən dünən bunu Boris Nikolayeviçə də dedim, biz ikinci müqaviləni ancaq "LUKoyl" Şirkəti ilə
imzaladıq. "LUKoyl" operatordur və İtaliyanın "Acip" Şirkətini də bu müqaviləyə cəlb etdi. Dünən o, Boris
Nikolayeviçə dedi ki, bu müqavilədə payların 50 faizinə malikdir, o, həmin yatağın sahibidir. Deməliyəm ki, o,
ümumiyyətlə zirək adamdır, – haraya can atdığını bilir. Belə ki, haqqında ikinci müqavilə imzaladığımız bu
yataqda, indi məlum olduğu kimi, daha çox ehtiyatlar var və o, güman etdiyimizdən də perspektivlidir.
Odur ki, "LUKoyl" Şirkəti öz yerini tutdu. "Bİ-Pİ"nin də, "Statoyl"un da, İran Şirkətinin də iştirak
etdikləri üçüncü müqavilədə də öz iştirak payına malikdir. Nəhayət, Boris Yefimoviç, dünən siz doğru dediniz,
biz mühüm müqavilə imzalamışıq. Bu, artıq onun təşəbbüsüdür, buna o, yol açmışdır. Yeri gəlmişkən, qeyd
etməliyəm ki, bu işdə o, böyük əzmkarlıq göstərdi. Biz belə müqavilələri adətən çox uzun vaxt ərzində
hazırlayırıq, burada isə mən adamlarımızı səfərbərliyə aldım. O da öz adamlarını səfərbərliyə aldı və bütün
bunları qısa müddətdə etmək mümkün oldu. Biz heç bir müqaviləni belə qısa vaxtda hazırlamamışdıq. Həmin
yataqla əlaqədar danışıqlar aparılır, hazırlıq görülürdü və sair. Lakin mənim səfərimin vaxtı müəyyən edildikdə
o, məsələ qaldırdı və biz onunla razılaşdıq ki, müqaviləni Moskvada imzalayaq. İndi "LUKoyl" dörd
müqavilədə iştirak edir.
Bunu ona görə deyirəm ki, burada, Rusiyada, müxtəlif dairələrdə, təəssüflər olsun, arabir dövlət
dairələrində də bəzən belə söhbətlər gedir ki, Azərbaycan Rusiyadan uzaqlaşır. Qərb şirkətləri ilə daha çox əlaqə
saxlayır və sair. Respublikamızın bədxahları heç nədən qeyri-sağlam mühit yaratmaq istəyir, bunu mətbuatda
yayır, müxtəlif məqalələr yazır və i. a. Açığını deyəcəyəm, bu, bizdə böyük narazılıq doğurur. Halbuki biz
birlikdə işləyirik. Mən möhtərəm Çernyayevi çoxdan tanıyıram. Birlikdə işləmişik, çox təcrübəli insandır.
Ümumiyyətlə, şadam ki, belə təcrübəli kadrlar qalmışdır və indi iqtisadiyyatı irəlilədirlər. Yaxud götürək
Muravlenkonu. Mən onun atasını çox yaxşı tanıyırdım. Onun Tümendə olduqca böyük xidmətləri var idi. O,
əfsanəvi adamdır. Sevinirəm ki, oğlu atasının işini davam etdirir. Mən Muravlenkonu hələ Azərbaycanda,
sonralar isə Moskvada işlədiyim vaxtlardan tanıyırdım. Təkrar edirəm, o, əfsanəvi şəxsiyyətdir, əfsanəvi
insandır. Bizim azərbaycanlı Fərman Salmanovla, – o, baş geoloq, Muravlenko isə bütün idarənin rəisi idi, –
birlikdə onlar bütün bu yataqları kəşf etmiş, Şimal dənizinə doğru irəliləmiş və böyük bir iş görmüşdülər. Onun
oğlu bu yaxınlarda Bakıya gəlmişdi. Heyf ki, biz görüşə bilmədik. Lakin İlham da, Natiq də mənə dedilər ki, siz
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yaxşı söhbət etmisiniz.
Yaxud götürək hörmətli Putilovu. O da gəlirdi, biz görüşür, söhbət edirdik. Mən onları kiminsə üstünə
göndərmirəm, onlarla özüm görüşüb söhbət edirəm, göstərişlər verirəm. Məni düz başa düşün, vaxtımı yalnız
ona sərf edirəm ki, söhbət Rusiyadan, Rusiya şirkətlərindən gedir. Biz istəyirik ki, bizim müqavilələrdə onlar da
iştirak etsinlər. Mən "Kəpəz" yatağı barədə məktubunuzu razılıqla aldım və şadam ki, indi bu layihə həyata
keçirilir. Onlar indi bu layihəni bizim yanımızda imzalayacaqlar.
Bir sözlə, Rusiyanın dostu kimi demək istəyirəm ki, məhz bu kompleksə Rusiya hökuməti sədrinin birinci
müavini, Boris Yefimoviç Nemtsov kimi fəal, islahatçı ruhlu bir insanın başçılıq etdiyini razılıq hissi ilə
qarşılayıram. O, Nijni Novqoroddakı öz gözəl işləri ilə nəinki Rusiyada, həm də Azərbaycanda, bütün dünyada
məşhurdur. Biz torpaq islahatı haqqında qanun, başqa islahatlar haqqında qanunlar hazırlayarkən mən sizə
Azərbaycandan böyük parlament nümayəndə heyətləri göndərirdim. Biz hiss edirdik ki, orada həqiqətən böyük
işlər görülür. Ona görə də sizə nümayəndə heyətləri göndərirdim ki, gəlib sizin təcrübənizi öyrənsinlər. Mən
Oryol vilayətinə, Yeqor Semyonoviç Stroyevin yanına da nümayəndə heyətləri göndərirdim. Odur ki, biz
Rusiyanın təcrübəsindən bəhrələnirik, Rusiya ilə əməkdaşlıq edirik və edəcəyik.
Ümidvaram ki, indi Moskvada dünənki, srağagünkü, bugünkü danışıqlardan sonra Siz bu vaxtadək olmuş,
bəlkə sabah da olacaq, – çünki bədxahlar çoxdur, – bütün bu qeyri-sağlam söhbətlərin kökünü kəsəcəksiniz ki,
onlar Moskva mətbuatında işıq üzü görməsin və ya Moskvada bir daha meydana gəlməsin. Bilirəm, mətbuatla
bir şey edə bilməyəcəksiniz, amma öz mövqeyinizi açıqlaya bilərsiniz.
Boris Nemtsov: Yeri gəlmişkən, deyim ki, mətbuat Sizin səfəriniz barəsində bir dənə də olsun pis məqalə
verməyib.
Heydər Əliyev: Bugünkü görüşdən ən əvvəl belə bir nəticə çıxarıram ki, "Transneft" məşğul olur. Neft
nəql ediləcək və hər şey müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə yerinə yetiriləcəkdir.
İndi "LUKoyl", "Rosneft" və Azərbaycan Neft Şirkəti "Kəpəz" yatağı haqqında sənəd imzalayacaqlar.
Muravlenko bizdə olub, biz ona dedik ki, bizimlə əlaqələri davam etdirmək lazımdır. "Sidanko", xahiş edirəm,
təkliflərinizi verin. Daha kim qaldı? "Rossiyski Kredit" Bankı? Mən Bakıya qayıtdıqdan sonra o bizə gələr və
biz görüşərik, söhbətimizi hökmən davam etdirərik və "Rossiyski Kredit" Bankının Azərbaycanda inkişafı üçün
daha doğru yol axtarıb taparıq. "Mostbank" çox normal işləyir, ona uğur arzulayıram.
Dünən dediyim kimi, Rusiyanın bütün televiziya kanalları Azərbaycana tamamilə yayımlanır. Yuri
Mixayloviç Lujkov da xahiş edir ki, mən onun da kanalını translyasiya edim. Əgər lazımdırsa, əlbəttə,
translyasiya edərik.
Daha nə demək istərdim. Axı məsələ heç də neft çıxarmaqda deyildir. Bizdə böyük bir neft maşınqayırma
sənayesi var. Siz çox yaxşı bilirsiniz ki, Sibirə, Tatarıstana, Başqırdıstana neft-mədən avadanlığının 70 faizini
biz göndərirdik. Lakin bizim bu əlaqəmizi kəsdilər, maşınqayırma zavodlarımız çox ağır vəziyyətə düşdü.
Ancaq məsələ heç də bunda deyildir. Biz onları bu vəziyyətdən çıxaracağıq. Sahmanlanmış və yaxşı avadanlıq
buraxmış istehsalat varsa, ondan niyə istifadə etməyəsən? Bu yaxınlarda mən Qazaxıstanda oldum. Biz
Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında neft maşınqayırması haqqında xüsusi saziş imzaladıq ki, onlar bizim
zavodlardan istifadə etsinlər. Odur ki, gəlin, bu sahədə əməkdaşlıq edək.
Siz bilirsiniz ki, Sumqayıtda və Bakıda bizim böyük kimya kompleksimiz var. Onun əlaqələri var, amma
elə etmək lazımdır ki, bu əlaqələr davam etdirilsin və genişləndirilsin.
Burada əsasən neftçıxarma sahəsi təmsil edilmişdir. Amma başqa sahələrdə də əməkdaşlıq etmək olar.
Bizim neft müqavilələri bağladığımız xarici şirkətlər tenderlər keçirir, dünyanın bir çox digər şirkətlərini cəlb
edirlər. Mən başa düşürəm, Rusiyada belə şirkətlər hələ formalaşmamışdır. Ancaq, təsəvvür edirsinizmi, Norveç
kimi kiçik bir ölkənin müxtəlif şirkətlərinin Bakıda 60-dan çox ofisi var. Özü də əgər onların "Statoyl" Şirkəti
neft hasilatında iştirak edirsə, o, çoxlu servis şirkətlərini də cəlb edir. Britaniya, ABŞ şirkətlərinin də bizdə
təxminən bu qədər sayda ofisləri var. Rusiya şirkətlərinin də gəlməsi lazımdır. Amma bu, edilmir, belə təşəbbüs,
belə fəallıq yoxdur. Halbuki bizdə xarici ticarət sərbəstləşdirilib, sərmayədarlara çox böyük güzəştlər vermişik,
hətta onların gəlirləri üçün immunitet də yaratmışıq. Xarici şirkətlər Azərbaycana nə üçün fəal surətdə gəlirlər?
Ona görə ki, öz gəlirlərindən istədikləri kimi istifadə etmək hüquqları var. Bizim respublikamızda gəlirdən ən
azı vergi tutulub. Biz bunların hamısını etmişik, ona görə də Qərb sərmayədarları bizə gəlirlər, həm də çox fəal
surətdə gəlirlər.
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RUSİYA HÖKUMƏTİ SƏDRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ BORİS NEMTSOVLA
GÖRÜŞDƏN SONRA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABLARI
3 iyul 1997-ci il
Sual: Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı müqavilənin zəruriliyi nədədir?
Boris Nemtsov: Çox qəribə sualdır. Neft – qızıldır, puldur. Azərbaycan xalqının rifahı, Rusiya biznesinin
inkişafı deməkdir, büdcəyə daxil olan vergilər deməkdir. Mən deyərdim ki, bu ritorik sualdır. Neft sahəsinə
investisiya qoyuluşu bu işi görənlərə həmişə çox böyük gəlir gətirmişdir. Baxmayaraq ki, bu, kifayət qədər çətin,
çoxlu kapital tələb edən sahədir, böyük səy tələb edir. Ancaq bir halda ki, Azərbaycanda xarici sərmayədarları
cəlb etmək üçün yaxşı şərait yaradılıb – mən həm vergi mühitini, həm də məhsulun bölgüsü barədə mövcud
qanunvericiliyi nəzərdə tuturam – Xəzər şelfindəki yataqların mənimsənilməsində Bakı neftçilərinin son dərəcə
böyük təcrübələri var – bunlar hamısı həmin regiona kapital qoyuluşu üçün şərait yaradır. Zənnimcə, bu işdə
Rusiyanın neft biznesi küncdə-bucaqda qalmamalıdır. Yaxşı olardı ki. Rusiya şirkətləri, – burada Rusiyanın
əslində bütün iri neft şirkətləri iştirak edir – kənarda qalmasınlar, çünki yeni neft yataqlarını mənimsəmək hüququ
uğrunda indi çox böyük mübarizə gedir, bu işdə Amerikanın çoxsaylı şirkətləri iştirak edirlər. Eşitdiyimə görə
Heydər Əliyeviç ABŞ-a getmək niyyətindədir, bu mövzu orada müzakirə olunacaqdır. Zənnimcə, Azərbaycanla
bu cür sıx tarixi, mədəni əlaqələrimiz ola-ola, Azərbaycanın yaxınlığındakı şelfin mənimsənilməsi ilə bağlı iri
iqtisadi layihələrdən kənarda qalmağa nə mənəvi, nə də iqtisadi baxımdan ixtiyarımız yoxdur.
Sual: Əsas neft Rusiyanın boru kəmərindən keçəcəkmi? Bu məsələ həll edilibmi?
Boris Nemtsov: Bu gün Heydər Əliyeviçlə danışıqlar zamanı həmin mövzunu bir daha müzakirə etdik.
Hələlik Azərbaycanın ilkin neftinin nəql olunmasından söhbət gedir. Ümidvaram ki, neft kəməri sabit işləməyə
başlayandan sonra neftin gələcək nəqli məsələsi özü-özünə həll olunacaqdır. Ümid edirəm ki, hər halda neft
Rusiya ərazisindən keçəcəkdir.
Sual: Bu müqavilələr onu nəzərdə tuturmu?
Boris Nemtsov: Bu müqavilələr üzrə neftin çıxarılmasını hələ bir müddət gözləmək lazımdır. Lakin
zənnimcə, ilk quyular neft fontanı vuranda neftin nəql olunması məsələsi qəti şəkildə həll ediləcəkdir. Şübhəsiz,
Şimal marşrutunun üstünlüyü o qədər aşkardır ki, neft hasil edən ölkələrin sadəcə olaraq başqa yolu olmayacaqdır.
Sual: Azərbaycan, Çeçenistan və Rusiya şirkətləri arasında üçtərəfli saziş nə vaxt və hansı şərtlərlə
imzalanacaqdır?
Boris Nemtsov: Məsələ belədir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında siyasi saziş var: bu, neftin nəqlini həyata
keçirmək üçün əsasdır, indi isə, mən deyərdim ki, sırf kommersiya sazişi, texniki saziş imzalamaq lazımdır.
Əvvəla, boru kəmərinin Çeçenistan ərazisindən keçən hissəsini qaydaya salmaq barədə, yeri gəlmişkən, bundan
ötrü cəmi 20 gün vaxt lazımdır. Bu saziş imzalandıqdan sonra, Heydər Əliyeviçin bu gün dediyi kimi, bir ay
sonra neft kəməri işə düşməlidir. Bu sənəd nə vaxt imzalanacaq? Prinsip etibarı ilə biz onu imzalamağa hazırıq,
lakin bu gün burada Çeçenistan tərəfinin nümayəndələri yoxdur, ona görə də imzalanma baş tutmadı.
Sual: Heydər Əliyeviç, Siz Rusiyanın cavanlardan ibarət yeni hökumətini necə qiymətləndirirsiniz?
Heydər Əliyev: Əvvəla, Boris Yefimoviçin dediklərinə əlavə etmək istəyirəm. Artıq biz qərara gəlmişik ki,
Rusiya, Azərbaycan və İçkeriya Çeçen Respublikasının neft şirkətləri arasında kommersiya sazişi
imzalanacaqdır. Boris Yefimoviçin dediyi kimi, onlar yığışacaq və sabah, yaxud o birisi gün imzalayacaqlar –
bu, vaxt məsələsidir. Başlıcası isə odur ki, qərar qəbul olunmuşdur.
Cavanlardan ibarət Rusiya hökumətinə gəldikdə isə, onu çox yaxşı qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki,
Rusiya onlara böyük ümidlər bəsləyir. Rusiyanın dostları kimi, Rusiyada iqtisadi, siyasi islahatların,
demokratikləşmənin daha uğurla getməsini arzulayaraq biz də Azərbaycanda Rusiyanın cavanlardan ibarət
hökumətinə böyük ümidlər bəsləyirik.
Sual: Rusiyanın su yollarından Azərbaycanın istifadə etməsinə qoyulmuş məhdudiyyətlər barədə nə
deyə bilərsiniz?
Boris Nemtsov: Bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidentinin təyyarəsi yerə endikdən yarım saat sonra Viktor
Stepanoviçlə keçirilən görüş zamanı biz məhz bu məsələni müzakirə etdik. Rusiya tərəfdən olan bütün
məhdudiyyətlər götürülüb, yəni Azərbaycan gəmiləri Volqa çayı ilə hərəkət edə bilər, hökumətin sədri söhbəti
bundan başlamışdır.
Sual: Bu, müvəqqətidir, ya daimi?
Boris Nemtsov: Çox vaxt müvəqqəti sayılan daimi olur. Amma bu qərar daimidir.
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Sual: İqtisadi münasibətlərdə siz kimə üstünlük verəcəksiniz?
Boris Nemtsov: Heyrətamiz sualdır. Ümumiyyətlə, o cümlədən Qafqazda "parçala və hökm sür"
siyasətini çox böyük səfehlik sayıram. Qafqazda yaşayan bütün adamlarla bizim normal iqtisadi münasibətlərimiz,
insani münasibətlərimiz olmalıdır. Əgər biz kiməsə üstünlük versək, bu, qırğınla qurtaracaqdır. Təəssüflər olsun
ki, son illər Qafqazda daim qan tökülür, mən bunun yenidən başlanmasını istəməzdim. Ona görə də
Zaqafqaziyanın bütün respublikaları ilə bizim bərabər, normal, insani münasibətlərimiz olacaq və bu tarazlığı
pozmaq niyyətində deyilik.
Sual: Ermənistana qanunsuz surətdə silah göndərilməsində Rusiya hökumətinin iştirakı barədə nə
deyə bilərsiniz?
Boris Nemtsov: O zaman mən Nijni Novqorod quberniyasının qubernatoru işləyirdim. Siz bunu
bilmirsiniz? Cavanlardan ibarət hökumət adlandırdığınız Rusiya hökuməti isə mənim indicə dediyimə tərəfdardır.
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RUSİYA ELMLƏR AKADEMİYASININ ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
3 iyul 1997-ci il
Hörmətli Yuri Sergeyeviç!
Hörmətli dostlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Rusiya Elmlər Akademiyasına elmi və yaradıcılıq
fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayıram, ən səmimi və ən xoş arzularımı bildirirəm. Mən olduqca şadam ki,
siz məni bu görüşə dəvət etmisiniz. Mən bunu Azərbaycan dövlətinə, şəxsən mənə Rusiya Akademiyasının
böyük hörməti kimi qiymətləndirirəm. Buna görə də mən bu dəvəti böyük məmnuniyyətlə qəbul edib buraya
sizin yanınıza gəldim.
Rusiya akademiyası zəngin və böyük tarixə malikdir. Onun 275 yaşı var. O vaxtlar Sovet İttifaqının
akademiyası olan bu akademiyanın 250 illiyini necə bayram etdiyimizi xatırlayıram. Bundan sonra biz bütün
akademiyaların yubileylərini bayram etdik. İttifaq akademiyasının yubileyinə həsr olunmuş yubileylər müttəfiq
respublikalarda da qeyd edilirdi. Sovet İttifaqı akademiyasının da, müttəfiq respublikaların akademiyalarının da
yüksək hökumət mükafatlarına layiq görüldüyü yadımdadır.
Yuri Sergeyeviç, siz dediniz ki, akademiya əvvəlcə imperator, Rusiya, sonra da Sovet İttifaqının
akademiyası olmuşdur. Zənnimcə, indi bu akademiya özünün əsl adına malikdir, çünki bu akademiya 275 il
bundan əvvəl məhz görkəmli rus alimləri, Rusiya alimləri tərəfindən yaradılmışdır və onun 275 il ərzində
keçdiyi yol böyük, şanlı, zəngin bir yoldur, bu illər ərzində rus alimləri, Rusiya akademiyası olduqca böyük iş
görmüşlər, başlıcası isə rus alimləri, Rusiya akademiyası dünya elminin, dünya sivilizasiyasının inkişafına
olduqca böyük töhfələr vermişlər. Bu, şübhəsizdir və məncə, rus xalqının, Rusiyanın milli iftixar obyektidir. Bu,
bizdə də qürur hissi doğurur, çünki biz də uzun illər, onilliklər ərzində Rusiya akademiyası ilə bağlı olmuşuq.
Son illərdə Rusiya akademiyasının çətin bir dövr, eləcə də indi müstəqil dövlətlər olan keçmiş sovet
respublikalarının bütün akademiyalarının ağır bir dövr keçirməsi aydındır və hətta müəyyən dərəcədə
qanunauyğundur. Nəinki elm, nəinki akademiya, həm də bütün cəmiyyət, bizim hamımız, vaxtilə Sovet
İttifaqında yaşamış, indi isə müxtəlif dövlətlərdə yaşayan adamlar mürəkkəb, ağır keçid dövrünü keçirirlər.
Bununla bərabər belə hesab edirəm ki, Rusiyada, Azərbaycanda və bizə yaxın olan digər ölkələrdə
yaşamış əvvəlki nəsillərin adamları tarix ərzində neçə-neçə çətin illər və hətta onilliklər keçirmişlər. Lakin
insanlar yaşayır, insanlar yaradır, çətinlikləri dəf edirdilər. Buna görə də heç bir şübhə yoxdur ki, ümumən
xalqlarımız, o cümlədən ölkələrimizin elmi bu çətinlikləri dəf edəcəklər, biz tarixin bu çətin, mürəkkəb
mərhələsini keçib gedəcəyik və şəxsən mən hesab edirəm ki, bizim hamımızı gözəl gələcək gözləyir.
Gələcək isə bundan ibarətdir ki, indi bütün sistem – ictimai, iqtisadi, sosial sistem, dövlət sistemi yenidən
təşkil edilir, o cümlədən elm sahəsində böyük proseslər gedir, dəyişikliklər həyata keçirilir. Bunlar tarixən,
obyektiv surətdə zəruridir və biz bu mərhələni nəzərə almalı idik. Rusiyanın götürdüyü xətt də, Azərbaycanda
götürülmüş xətt də – həm dövlət siyasətində, həm iqtisadi siyasətdə, həm də sosial siyasətdə – zənnimcə, doğru
xətdir, düzgün xətdir və bu xətt belə ağır şəraitdən çıxmağı təmin edəcək, iqtisadi yüksəlişi, cəmiyyətin sosial
vəziyyətini və təbii olaraq, akademiyalarımızın elmi idarələrinin daha səmərəli fəaliyyəti üçün müvafiq
imkanları təmin edəcəkdir.
Mən buna inanıram və bu inamla da biz Azərbaycanda öz işimizi aparırıq. Amma, ola bilsin, Rusiyada bu
məqsədə Azərbaycandakından xeyli tez çatacaqlar, çünki Rusiyada demokratikləşdirmə də, sosial-iqtisadi
islahatlar da, siyasi islahatlar da Azərbaycandan əvvəl həyata keçirilməyə başlanmışdır. Müxtəlif səbəblərə görə
biz Azərbaycanda bu işə gec başlamışıq. Ona görə də hesab edirəm ki, siz bu ağır vəziyyətdən başqalarından
hətta tez çıxacaqsınız və Rusiya akademiyasının daha səmərəli fəaliyyət göstərmək imkanı olacaqdır.
Bilirsiniz, insanlar həmişə elmi cəmiyyətin ali dəyəri hesab etmişlər, ən qədim zamanlardan başlayaraq
elm yüksək qiymətləndirilib və elmi kəşflər etmiş dahilər insan cəmiyyətinin inkişafına imkan yaratmışlar. Ona
görə də təsadüfi deyil ki, bəşər tarixinin müxtəlif mərhələlərində elmi kəşflər etmiş və bu kəşfləri ilə cəmiyyəti
irəliyə doğru aparan görkəmli insanları biz həmişə böyük məmnunluq hissi ilə xatırlayırıq. Şübhəsiz ki, indi biz
elmi – texniki tərəqqinin ən yüksək pilləsində, bəşər sivilizasiyasının ən yüksək pilləsindəyik.
Bir də deyirəm, bu baxımdan Rusiya elminin, alimlərinin dünya elmində xüsusi yer tutmağa hüququ var.
Rusiyada elm xeyli əvvəl, 275 il bundan öncə Rusiya akademiyası yaranandan qabaq inkişaf etməyə başlamış,
elmi kəşflər edilmiş və görkəmli şəxslər olmuşdur. Akademiyanın yarandığı vaxtdan etibarən Rusiya elmi
özünün təşkilat dövrünü keçirir.
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Şəxsən mən elm xadimlərinə həmişə böyük hörmətlə yanaşmışam. Bu gün də sizin hər birinizə ən dərin
ehtiramımı bildirirəm. Ona görə ki, cəmiyyətdə, şübhəsiz, müxtəlif adamlar olur, amma elm adamları müstəsna
adamlardır. Onlar insana əməksevərliklə, fədakarlıqla və bütün digər keyfiyyətlərlə yanaşı, cəmiyyətdə bu və ya
digər yeri tutmağa imkan verirlər. Elm adamları istedada, məharətə, xüsusi bacarığa malik olmalıdırlar. Əlbəttə,
bu insanlar ən yüksək hörmətə layiqdirlər.
O ki qaldı Azərbaycan elminə, Azərbaycan öz qədim tarixi, qədim özgün mədəniyyəti və qədim böyük
alimləri olan qədim bir ölkədir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan elmi, mədəniyyəti ümumbəşəri sivilizasiyaya
çox böyük töhfə vermişdir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Şərq sivilizasiyası, Şərqdə elm çox-çox əvvəllər inkişaf etmiş
və dünyaya misilsiz elm nümunələri təqdim etmişdir. Azərbaycanda biz də öz görkəmli adamlarımızla fəxr
edirik. Elə adamlar ki, o vaxtlar elmlə məşğul olur, elmi kəşflər edirdilər.
Riyaziyyat həmişə ən mürəkkəb, ən yüksək elm sayılmışdır. Mən bəlkə də səhv edirəm, lakin hər halda
bizim nəslin adamları hesab edirdilər ki, riyaziyyat elmində ən görkəmli kəşfləri olan alimlərdən biri məşhur
Nəsirəddin Tusidir. O, orta əsrlərdə Marağada gözəl rəsədxanaya malik idi və böyük elmi irs qoyub getmişdir.
Mən Azərbaycan millətinə, Azərbaycan xalqına məxsus olan bir çox digər adları da çəkə bilərəm.
Lakin bununla bərabər onların hamısı, şübhəsiz, ümumbəşəri elmin bir hissəsidir, hamısı birlikdə dünya
elmini yaratmışdır.
Lakin sonralar, xüsusən XVII-XVIII əsrlərdən sonra Azərbaycanda elmdə durğunluq əmələ gəldi. Bunu
da demək lazımdır. Əvəzində, Azərbaycanda elm XIX əsrdə böyük inkişafa başladı, özünü göstərdi. Burada rus
alimlərinin olduqca böyük xidməti var. Rus alimləri – Azərbaycanda, Bakıda yaşayıb çalışmış olan alimlər də,
istər Sankt-Peterburqda, istər Moskvada, istərsə də Rusiyanın digər şəhərlərində yaşayaraq Azərbaycanla,
Azərbaycan alimləri ilə fəal əlaqə saxlamış alimlər Azərbaycanda elmin inkişafı üçün çox işlər görmüşlər. Elə
1945-ci ildə Azərbaycanda yaradılan Elmlər Akademiyası da, əslinə qalsa, rus alimlərinin köməyi ilə
hazırlanmışdır. Onlar Azərbaycanda yaşayıb işləyir və Azərbaycanın milli elmi kadrlarını hazırlayır və
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının təşkilinə və yaradılmasına nail olmuşlar.
1945-ci ildə bizim Elmlər Akademiyası təşkil edilməzdən əvvəl Sovet İttifaqı Elmlər Akademiyasının
Azərbaycan filialı mövcud idi. 30-cu illərin ortalarında Azərbaycan filialı yaradıldı. Bu filial böyük iş aparır,
milli kadrlar hazırlayır, elmi tədqiqat institutları, müəssisələri təşkil edirdi. Bunların hamısı öz milli Elmlər
Akademiyamıza malik olmaq üçün yaxşı hazırlıq oldu. Mən çox ad çəkə bilərəm. Onlardan biri də akademik
Qubkindir. O, Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialının rəhbəri olmuşdur. Digər bir çox alimləri də göstərə
bilərəm.
1919-cu ildə Azərbaycanda ilk universitet – ali məktəb təşkil edildi. Bu universitetin təşkilatçıları da
dəvət edilmiş rus alimləri idi. Onlardan biri də Razumovski olmuşdur. Sonralar bütün sahələrdə – istər neft
elminin, istər yerin təki haqqında elmin inkişafında, təbiət elmlərinin və kimyanın inkişafında rus alimləri
olduqca böyük rol oynamışlar. Onların adları məlumdur. Biz onları xatırlayırıq, onların xatirəsini yad edirik və
xalqımız Azərbaycan elminin inkişafında, Azərbaycan xalqının təhsilinin, maarifinin inkişafında, Azərbaycanda
xüsusən ali təhsilin təşkilində, bütün mədəniyyətin inkişafında rus alimlərinin rolunu heç vaxt unutmayacaqdır.
Bu gün mən daha ətraflı danışa bilərdim, lakin ayrılmış vaxtın çərçivəsindən kənara çıxmaq istəmirəm.
Biz mədəniyyətimizlə fəxr edirik, biz görkəmli sənət, musiqi, teatr, opera, balet, rəssamlıq, heykəltəraşlıq
əsərləri ilə, görkəmli ədəbiyyat əsərləri ilə fəxr edirik. Bütün bunlarda Rusiya xadimlərinin, rus bəstəkarlarının,
rus yazıçılarının, rus rəssamlarının çox böyük təsiri olmuşdur. Biz bunların hamısını yüksək qiymətləndirir və
xatırlayırıq.
Buna görə də Yuri Sergeyeviç, Siz dünən, biz sənədləri imzalayarkən, mənim rəsmi səfərimlə əlaqədar
Kremldə qəbul olarkən öz qısa çıxışınızda bütövlükdə Azərbaycan xalqının həyatında elmin oynadığı rolu,
Rusiya ilə Azərbaycan arasında, rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında dostluq münasibətlərinin inkişafında və
möhkəmlənməsində rus elminin, Rusiya elminin oynadığı rolu xatırlatdınız. Mən xoşbəxtəm ki, Rusiyanın bir
çox görkəmli alimləri ilə şəxsən tanışam, onlardan bəziləri indi buradadırlar. Mən onları burada görməyimə
şadam, lakin bəziləri artıq dünyasını dəyişmişlər. Mən akademiyanın prezidenti mərhum Keldışı Azərbaycanda
böyük məmnunluqla qəbul etmişəm. Keldış sizdə də, bizdə, Azərbaycanda da olduqca böyük nüfuza malik idi.
Onun yeni tədqiqat institutunun yaradılmasında fəal iştirakını biz Azərbaycanda unutmuruq. O vaxtlar, 70-ci
illər dövründə bu, Azərbaycan elminin inkişafında olduqca böyük rol oynadı.
Bu gün biz söhbət edib akademik Boqolyubovu, akademik Petrovu xatırladıq, akademik Millionşikovu,
akademik Kotelnikovu xatırladıq. Onların çoxu Azərbaycanla olduqca sıx əlaqə saxlamış, Azərbaycanda olmuş,
bizim alimlərə kömək etmişlər. Görkəmli alimimiz, Elmlər Akademiyasının prezidenti, məşhur kimyaçı Yusif
Məmmədəliyev akademik Zelinskinin yetişdirməsi olmuşdur. Məhz Zelinskinin rəhbərliyi altında bir alim kimi
yetişməsi sayəsində o, Azərbaycan Elmlər Akademiyasına onun mövcudluğunun məhz ilk illərində başçılıq
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etmiş və kimya elminin inkişafında, xüsusən bir çox elmi tədqiqat institutlarının təşkilində, yaradılmasında
mühüm rol oynamışdır.
Bu yaxınlarda biz onun anadan olmasının 90 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdik, – təəssüflər olsun ki, o,
həyatdan vaxtsız getmişdir, – və akademik Zelinskini və onun əməkdaşlıq etdiyi və onun müəllimləri olduğu bir
çox başqa alimləri də xatırladıq. Yadımdadır, mən Moskvada işləyərkən Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini olduğum dövrdə təhsil, ali təhsil, maarif, elm sahələrinə rəhbərlik edirdim. Elmlər
Akademiyası ilə sıx bağlı idim və öz imkanlarım daxilində, öz səlahiyyətim daxilində Elmlər Akademiyası ilə
bağlı bir çox problemlərin həllində fəal iştirak edirdim. Anatoli Petroviç Aleksandrovla istər Kremldə, istər
müxtəlif müşavirələr zamanı, istərsə də şəxsi görüşlərimiz zamanı söhbətlərimizi xatırlayıram. Biz onu həmin
dövrdə keçirilən sessiyalarda, forumlarda dəfələrlə dinləmişdik. Buna görə də bu gün çox şadam ki, akademik
Kudryavtsevlə görüşürəm. Biz onunla müxtəlif qanunlar üzərində, müxtəlif sənədlər üzərində çox işləyirdik –
mən bu komissiyaya başçılıq edirdim. O vaxtlar 1983-cü ildə biz dövlətimizin, cəmiyyətimizin qanunlar üzrə
yaşayıb işləməsi üçün qanunları yaratmağa yenicə başladığımıza görə çox qanunlar yaratmaq lazım gəlirdi və bu
işdə hüquqşünasların, mütəxəssislərin, alimlərin iştirakı tələb olunurdu. Buna görə də onlar bu işə cəlb
edilirdilər. Mən akademik Kudryavtsevin rolunu xüsusi qeyd edirəm, çünki o, həmin dövrdə böyük rol oynamış
sənədlərin yaradılmasında, hazırlanmasında iştirak edirdi.
O illərdə, 1983-cü ildən başlayaraq, cəmiyyətimizi modernləşdirmək, müxtəlif hüquqi sənədlər, müxtəlif
qanunlar yaratmaq işi genişlənən vaxtlarda bu işdə Elmlər Akademiyası da, akademik Kudryavtsev də iştirak
edirdilər.
Şadam ki, Rusiya Elmlər Akademiyası yaşayır, mövcuddur və indi siz belə normal, yaxşı vəziyyətdəsiniz.
Azərbaycanda akademiya da çətinliklərə məruz qalmışdır. Biz Azərbaycan Elmlər Akademiyasına kömək
etmişik, edirik və edəcəyik ki, akademiyamız bu çətinlikləri aradan qaldırsın. Lakin Rusiya Akademiyası ilə
Azərbaycan Elmlər Akademiyası arasında daha sıx əlaqələr gərəkdir. Odur ki, mən akademiyalarımız arasında
saziş bağlamaq təklifini alqışlayıram.
Mən belə bir məlumatı böyük məmnunluqla qarşıladım ki, bunu oktyabrda Bakıda etmək mümkündür.
Mən Yuri Sergeyeviç, Sizi və özünüzlə birlikdə gətirmək istədiyiniz alimlərin hamısını dəvət edirəm. Buyurub
gələ bilərsiniz. Mən sizin hər birinizi dəvət edirəm. Əlaqələri fəallaşdırmaq və əməkdaşlığımızı həqiqətən
inkişaf etdirmək üçün sizi Azərbaycanda görməyimə şad olacağam.
Fürsətdən istifadə edərək, bugünkü Azərbaycan haqqında bir neçə söz demək istəyirəm. Sovet İttifaqı
parçalandıqdan sonra keçmiş Sovet İttifaqının digər respublikaları kimi, Azərbaycan da dövlət müstəqilliyi əldə
etdi. Keçmiş Sovet İttifaqı məkanında indi baş verən hadisələri mən qanunauyğun təzahür hesab edirəm.
Keçmiş ittifaq respublikalarının dövlət müstəqilliyi əldə etməsi də qanunauyğun haldır. Əgər bunu kimsə qeyrinormal hal sayırsa və ya kimsə bunu səhv sayırsa, mən hesab edirəm ki, bu, tamamilə qanunauyğun haldır və
biz bunu bir fakt kimi qəbul edirik. Hərçənd bu, böyük çətinliklərlə bağlı olmuşdur.
Biz Azərbaycanda müstəqil, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət, sivilizasiyalı cəmiyyət quruculuğu yolu
tutmuşuq. Azərbaycanda bütün demokratik azadlıqlar təmin edilmişdir, demokratik təsisatlar fəaliyyət göstərir,
bütün insan hüquqlarını həyata keçirmək üçün şərait yaradılmışdır. İnsan hüquqlarının müdafiəsi dövlət
fəaliyyətimizin təməl prinsiplərindən biridir. Milliyyətindən, dini etiqadından, siyasi əqidəsindən asılı
olmayaraq insanların hüquq bərabərliyi, siyasi plüralizm, mətbuat azadlığı – bunların hamısı Azərbaycanda
təmin olunmuşdur.
Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Azərbaycanda digər millətlərlə yanaşı, ruslar da yaşayırlar, onlar 400 min
nəfərdən çoxdur. Onlar qalan bütün millətlər kimi yaxşı şəraitdə yaşayır, bütün hüquqlara malikdirlər.
Azərbaycanda üç konfessiya – müsəlman, pravoslav-xristian və yəhudi konfessiyaları fəaliyyət göstərir. Onlar
öz aralarında dostluq edir, sıx əlaqə saxlayırlar. Bir sözlə, bu məsələlər bizdə həll edilmişdir.
Lakin Azərbaycan üçün çox ağır problem budur ki, biz Ermənistanla münaqişə vəziyyətindəyik. Siz
bilirsiniz ki, 1988-ci ildə qonşu Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini ilhaq etmək
məqsədilə fəal əməliyyatlara başladı, bütün bunlar hərbi təcavüzə çevrildi, döyüş əməliyyatları getdi, çoxlu qan
töküldü. Nəticə çox kədərlidir. Müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən erməni silahlı birləşmələri
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etdi, işğal olunmuş torpaqlardan Azərbaycan millətindən bir milyon
nəfərdən çox sakin didərgin salındı, onlar artıq dörd-beş ildir ki, ağır şəraitdə, əksəriyyəti də çadırlarda yaşayır.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın, Sovet İttifaqının tərkibində olarkən onun 170 min əhalisi
var idi. Onların 70 faizini ermənilər, 30 faizini azərbaycanlılar təşkil edirdilər. Azərbaycanlıların hamısı oradan
qovuldu, ermənilərin bir hissəsi də köçüb getdi. İndi bu vilayətin ərazisində cəmi 80 min adam var, onların
hamısı erməni millətindən olan şəxslərdir. Lakin Ermənistanın silahlı birləşmələri öz əməliyyatlarını
genişləndirərək Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafındakı yeddi rayonu da işğal etdi. Bu rayonlarda ancaq
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azərbaycanlılar yaşayırdılar. Oradan bir milyon nəfərdən çox azərbaycanlı qovulub didərgin salınmışdır və onlar
olduqca ağır şəraitdə yaşayırlar.
Müharibə gedirdi, döyüş əməliyyatları aparılırdı, qan tökülürdü, hər iki tərəfdən insanlar qırılırdı. 1994cü ildə biz atəşkəs haqqında saziş bağlamağa razılıq verdik. 1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında saziş
imzalandı və budur, üç ildən çoxdur ki, müharibə yoxdur. Mən bunu böyük nailiyyət sayıram ki, biz qan
tökülməsini dayandırdıq. Biz sülh danışıqları aparırıq. Danışıqlar çətin, ağır gedir. Danışıqlar ATƏT-in Minsk
konfransının vasitəçiliyi ilə gedir. İndi, ATƏT dövlətləri başçılarının 1996-cı ilin dekabrında keçirilmiş
Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk konfransının üç həmsədri var. Bunlar Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransadır. Onlar Lissabon zirvə görüşünün münaqişəni dincliklə aradan qaldırmaq prinsipləri nəzərdə
tutulan bəyanatının həyata keçirilməsini təmin etməli, münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına və
müharibəyə son qoyulmasına nail olmalıdırlar.
Biz müharibə istəmirik, biz hərbi əməliyyatlara yenidən başlanmasını istəmirik. Biz bu məsələni dincliklə
nizama salmaq istəyirik, baxmayaraq ki, itkilər vermişik, baxmayaraq ki, işğal olunmuş torpaqlarda hər şey
dağıdılmış, talan edilmişdir, baxmayaraq ki, on minlərlə adam həlak olmuşdur, baxmayaraq ki, işğal olunmuş
torpaqlarda, – bu isə respublika ərazisinin 20 faizinə bərabərdir, – tarixi abidələrimizin hamısı qarət edilmiş,
dağıdılmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, biz sülh istəyirik. Ermənistanla dinc münasibətlər, mehriban
qonşuluq münasibətləri olmasını istəyirik.
Biz ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün müəyyənləşdirdiyi şərtlər üstündə dururuq – bunlar üç prinsipdən
ibarətdir. Birinci prinsip – Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınmasıdır. İkinci prinsip –
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə statusu verilməsidir.
Üçüncü prinsip – Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün – erməni və azərbaycanlı əhalisi üçün təhlükəsizliyə
təminat verilməsidir. Biz bu prinsiplərlə razıyıq.
Amma təəssüflər olsun, erməni tərəfi bunlarla razılaşmadı, halbuki ötən ilin dekabrında Lissabonda 54
dövlətdən 53-ü, Ermənistan istisna olmaqla, bu prinsiplərə səs verdi. Siz bilirsinizmi ki, iyunun 20-də Denverdə,
Birləşmiş Ştatlarda yeddilərin, səkkizlərin, – Rusiya prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsin də orada idi, – görüşü
zamanı üç prezident – Rusiya prezidenti, Birləşmiş Ştatların prezidenti, Fransa prezidenti ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılmasının zəruriliyi barədə birgə bəyanat
vermişlər.
Dünən prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinlə söhbətlər və danışıqlar zamanı bu məsələ əsas yer tutdu və
Boris Nikolayeviç bir daha əmin etdi ki, yeri gəlmişkən, dünən bu, mətbuat nümayəndələrinin yanında bəyan
olundu, – indi danışıqlar prosesi fəallaşdırılacaq, bu məsələnin nizama salınmasına nail olmaq üçün Rusiyanın
səyləri gücləndiriləcəkdir. Şübhə yoxdur ki, Rusiyanın burada olduqca böyük rolu var. Həmsədr kimi Rusiya
Minsk konfransının digər həmsədrlərinə nisbətən hətta böyük, daha böyük imkanlara malikdir. Prezident Boris
Nikolayeviç Yeltsin tədbirlər görəcəyini vəd etdi.
Mən sizə üz tuturam, bu məsələnin dinc yolla nizama salınması üçün öz nüfuzunuzdan, öz
imkanlarınızdan istifadə edin. Qafqazda sülh gərəkdir, Zaqafqaziyada sülh gərəkdir sülh Gürcüstanda da
gərəkdir, sülh Ermənistanda da gərəkdir, sülh Azərbaycanda da gərəkdir. Biz özgə ərazisinin bir qarışını da
istəmirik. Lakin bununla bərabər, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına yol verə bilmərik. Biz
Azərbaycan ərazisinin hər hansı bir hissəsini başqa dövlətə verə bilmərik. Biz yol verə bilmərik ki, Azərbaycan
ərazisində ikinci erməni dövləti yaradılsın.
Təəssüf ki, erməni tərəfi Dağlıq Qarabağa göz dikib və ona müstəqillik statusu verilməsini təkid edir. Bu
Azərbaycan üçün mümkün deyildir. Yeri gəlmişkən, bu, Rusiya üçün də, Dünya Birliyi üçün də mümkün
deyildir – dünyada belə problemlər çoxdur. Bu, 1975-ci il Helsinki aktına ziddir. Bu, BMT nizam-naməsinin
prinsiplərinə ziddir. Bu, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının – ATƏT-in prinsiplərinə ziddir.
Odur ki, bu, bizim şıltaqlığımız deyildir. Bu bizim tərsliyimiz deyildir. Bunlar beynəlxalq aləmdə tanınmış
normalardır. Əgər onlar haradasa pozularsa, əgər haradasa nümunə yaradılarsa, bu, bütün Dünya Birliyi üçün
çox ağır nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Bunu baş tutmaz məqsədlər uğrunda mübarizə aparan, hüquqa zidd
əməllərin həyata keçirilməsi uğrunda mübarizə aparan adamlar, nəhayət, dərk edib anlamalıdırlar.
Buna görə də sizə müraciət edirəm, sizə açığını deyirəm ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh
bağlanması, əlbəttə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması və Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə statusu verilməsi şərtilə sülh bağlanması Zaqafqaziyada və bütün
Qafqazda dinc gələcəyi təmin edəcəkdir. Yeri gəlmişkən, bu, Rusiya üçün də lazımdır. Qafqazın,
Zaqafqaziyanın Rusiya üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Qafqazda, Zaqafqaziyada sülh və əmin-amanlıq bütün
Rusiya Federasiyası məkanında sabitlik və sülh üçün əhəmiyyətə malik olacaqdır.
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Daha bir məsələ barəsində. Azərbaycan neft məmləkətidir. Bax, indi mən burada olan və artıq
akademiyada çalışan Nikolay Konstantinoviç Baybakova böyük iftixar və məmnunluq hissi ilə baxıram. O,
ömrünün bir çox onilliklərini Rusiyanın, Sovet İttifaqının, Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafına və
bütövlükdə keçmiş Sovet İttifaqının iqtisadiyyatının inkişafına həsr etmişdir, indi isə elmlə məşğul olur. O,
bizim dostumuz, həmyerlimizdir, bakılıdır, hesab edirəm ki, dünyanın ən görkəmli neftçilərindən biridir.
Bakı neft səltənətidir. Azərbaycan neft ölkəsidir. Bu, sizə yaxşı məlumdur. Sonra Rusiyada "İkinci Bakı",
"Üçüncü Bakı", "Dördüncü Bakı" oldu – bütün bunlar da Bakı adlanır. İndi Azərbaycan neft sənayesinin
inkişafında yeni dövr keçirir. Biz hazırda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarından fəal
istifadə edirik. Orada neft ehtiyatlan olduqca böyükdür. Biz onlardan istifadə edirik, özü də xarici sərmayələri
cəlb etməklə ən iri transmilli şirkətləri – həm Avropa, həm Amerika, həm də Rusiya şirkətlərini cəlb etməklə
istifadə edirik.
Son bir neçə ildə burada, Moskvada, Rusiyada bir qədər yanlış, qeyri-düzgün əhval-ruhiyyə yaranmışdı.
Deyirlər ki, Azərbaycan öz yataqlarını yalnız Qərb ölkələrinin üzünə açmışdır. Bunların heç biri doğru deyildir.
Dünən biz bu barədə açıq-aşkar danışdıq. Biz "Əsrin müqaviləsi" kimi məlum olan birinci sazişi 1994-cü ilin
sentyabrında iri transmilli şirkətlərilə bağladıq və burada layihənin sanballı bir hissəsi Rusiyanın "LUKoyl"
şirkətinə mənsubdur. Biz ikinci layihəni də imzalamışıq və artıq burada payların mütləq çox hissəsini Rusiyanın
"LUKoyl" şirkətinə vermişik. O, əslinə qalsa, bütün konsorsiumun operatorudur. Bu konsorsiumda isə bir neçə
transmilli şirkət var. Biz üçüncü sazişi "Statoyl", "Bi-Pi" ilə bağlamışıq, orada Fransa şirkətləri, İran şirkəti də
var. Orada da "LUKoyl" çox sanballı yerə malikdir. Nəhayət, dünən iki prezidentin – Boris Nikolayeviç
Yeltsinin və Azərbaycan prezidentinin iştirakı ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı iri yataq haqqında
ancaq Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti ilə xüsusi saziş imzalandı. Lakin biz başqa şirkətləri də cəlb etməliyik. Bu
gün səhər mən Rusiyanın neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə, maliyyə mərkəzlərinin rəhbərləri ilə, o cümlədən
Rusiya hökuməti sədrinin birinci müavini Boris Yefimoviç Nemtsovla görüşdüm. Biz çox ətraflı söhbət etdik.
Bu gün Xəzər dənizinin həmçinin Azərbaycan sektorundakı "Kəpəz" yatağının birgə işlənməsi haqqında
Rusiyanın "LUKoyl" və"Rosneft" şirkətləri ilə daha bir sənəd imzaladıq. Bu gün biz "Yuqos", "Sidanko"
şirkətlərinin, digər şirkətlərin nümayəndələri ilə görüşdük. Onlar yataqların işlənməsində iştirak etmək üçün
bizimlə danışıqlar apardılar. Bir sözlə, biz Rusiya ilə əməkdaşlıq edirik və edəcəyik.
Lakin bununla birlikdə, bizə sərmayələr də lazımdır. Bu gün mən şirkətlərin, maliyyə qruplarının
rəhbərləri ilə görüşlərdə dedim ki, Norveç kiçik bir ölkədir, amma Bakıda özünün 60 iri şirkətinin ofisləri var.
"Statoyl" çox iri neft şirkətidir, neft və qaz hasilatı məsələləri ilə məşğul olur. Bu əsas layihə ilə bağlı müxtəlif
layihələri həyata keçirməyə başqa şirkətlər də cəlb edilmişdir. Yeri gəlmişkən, bu sözləri Böyük Britaniya
barəsində də demək olar – onun bizdə 60-dək ofisi var. Sözlərim eləcə də Birləşmiş Ştatlara və Fransaya aiddir.
Bəs nə üçün Rusiyanın payı azdır? Burada obyektiv səbəblər var. Hazırda yeni şirkətlər, müxtəlif sənaye
strukturları yaradılır. Ona görə də bu, müəyyən dərəcədə aydındır. Lakin biz hər halda yenə də xarici
sərmayələri cəlb edirik ki, yataqların işlənməsini bacardıqca tez bir zamanda genişləndirək. Çünki bu,
sənayemizin inkişafı üçün, adamlarımızın rifahı üçün gərəkdir və bu da tamamilə qanunauyğundur.
Demək istəyirəm ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar uğurla gedir. 1989-cu ildən başlayaraq məruz
qaldığımız böyük durğunluqdan və böyük itkilərdən sonra ötən ildən etibarən bizdə iqtisadiyyatda yüksəliş
başlamışdır. Keçən il Azərbaycanda daxili ümumi məhsulun artımı 1,3 faiz olmuşdur. Artım ilk dəfə əldə
edilmişdir, halbuki onadək tənəzzül var idi. Bu ilin birinci yarısında isə artım 4,5 faiz təşkil etmişdir. 1989-cu
ildən başlayaraq sənaye istehsalı azalmışdı. Ötən il biz sənaye istehsalını sabitləşdirdik və cari ilin birinci
yarısında 1 faiz artıma nail olduq. Kənd təsərrüfatında istehsal aşağı düşməkdə davam edirdi. Keçən il üç faiz
artım əldə edildi, bu il isə 3 faizdən çox olacaqdır. Biz "Torpaq islahatı haqqında, bütün torpağın xüsusi
mülkiyyətə verilməsi haqqında qanun qəbul etmişik. Bu qanun həyata keçirilir və deməliyəm ki, yaxşı nəticələr
verir. Aqrar kompleksdəki bütün heyvandarlıq sektoru özəlləşdirilib. Deməliyəm ki, bu, yaxşı nəticələr verir.
Nikolay Konstantinoviç çox yaxşı bilir ki, Azərbaycan əti, südü və bütün məhsulları həmişə ittifaq
fondundan alırdı. Doğrudur, biz buraya neft verirdik, pambıq verirdik, tərəvəz, üzüm, meyvə verirdik. Lakin biz
kifayət qədər ətə, südə, yağa malik deyildik və bunların hamısını ittifaq fondundan alırdıq. Nikolay
Konstantinoviç də yaxşı xatırlayır ki, xüsusən 70-ci illərin axırlarında necə böyük çətinliklər olmuşdur. Nikolay
Konstantinoviç, indi ət, süd problemi tamamilə həll edilmişdir. Daha başım ağrımır, hər inəkdən nə qədər süd
sağılır, hər toyuq nə qədər yumurta verir, hər qoyundan neçə baş quzu alınır. Məndə daha belə problemlər
yoxdur.
Biz qiymətləri tamamilə sərbəstləşdirmişik. Bizdə daha belə bir problem yoxdur ki, bizə taxıl haradan
gəlir, çörəyi kim bişirir, kim satır. Halbuki iki il bundan əvvəl mən ağır bir problemlə qarşılaşmışdım. Bizdə
inflyasiya tamamilə dayandırılmışdır. 1994-cü ildə bizdə inflyasiya 1600 faiz olduğu halda, ötən il cəmi 6 faiz
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təşkil etmişdir. İlin birinci yarısında cəmi 2 faiz olmuşdur. Bizi sərmayələr də sevindirir. Məsələn, bu gün
mənim iqtisadi məsələlər üzrə müşavirim deyir ki, adambaşına düşən sərmayələrin miqdarına görə Azərbaycan
MDB ölkələri arasında ilk yerlərdən birinə çıxmışdır. İndi mən bu rəqəmlərdən çox misal gətirmək istəmirəm,
çünki bunlar köhnə ənənələrdir. Lakin hər halda bu da göstəricidir.
Ötən il bizdə xarici ticarət əmtəə dövriyyəsi 30 faiz artmışdır. Cari ilin birinci yarısında problem yoxdur,
bütün pensiyalar, əmək haqqı ödənilmişdir. İlin birinci yarısında bütün vergilər yığılmışdır. Bizdə ilin birinci
yarısında büdcə kəsiri cəmi 2 faiz olmuşdur. Mən öyünmək istəmirəm, xahiş edirəm məni düz başa düşəsiniz.
Mən sizi ancaq bəzi göstəricilərlə tanış edirəm. Bu göstəricilər iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin
nəticəsidir və iqtisadiyyatımızda məhz bazar dəyişiklikləri edilməsinin nəticəsidir. Nəticə etibarı ilə bunların
hamısı elmimizə xidmət edə bilər. Milli gəlirimiz nə qədər çox olarsa, nə qədər çox vəsait qazanarıqsa, biz
onları elm sahəsində də bir o qədər çox ayıracağıq. Sizi əmin edirəm ki, biz bunların hamısını həyata
keçirəcəyik.
Bu gün belə bir görüşün keçirildiyinə görə sizin hamınıza bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Məni
diqqətlə dinlədiyinizə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu görüşlə əlaqədar çox böyük sevinc hissi
keçirdiyimi bir daha bildirmək istəyirəm. Mənim müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən də Moskvada çoxlu görüşüm
olur. Lakin bu görüş mənim üçün xüsusilə qiymətlidir, çünki mən elə insanlarla görüşürəm ki, cəmiyyət onları
çox yüksək qiymətləndirir və onlara çox böyük hörmət bəsləyir. Mənim də bir insan kimi sizə çox hörmətim var
və sizi yüksək qiymətləndirirəm.
Sizə cansağlığı, uzun ömür, səmərəli fəaliyyət və Rusiya elminin, bütün dünya elminin inkişafında yeniyeni uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ADINDAN AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Kreml, Qranovit Palatası
3 iyul 1997-ci il
Əziz Boris Nikolayeviç!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Boris Nikolayeviç, Rusiya Federasiyasına rəsmi səfərə gəlmək dəvətinə görə mən Sizə təşəkkür edirəm.
Bu, Azərbaycan prezidenti kimi mənim Rusiyaya ilk rəsmi səfərimdir və şadam ki, bu səfər artıq yaxşı
nəticələrlə əlamətdardır. Qonaqpərvərliyə görə, Azərbaycan prezidentinin səfərinin həyata keçirilməsi üçün
yaradılmış səmimi mühitə, dostluq mühitinə görə, bizə, Azərbaycan xalqına dostluq hisslərinə – buraya
gəldiyimiz andan qarşılaşdığımız hisslərə görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Bu gün Rusiya prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin səmərəli söhbətləri, danışıqları, nümayəndə
heyətlərinin danışıqları və söhbətləri oldu. Bu danışıqlar və söhbətlər çox mühüm sənədlər imzalamağa imkan
verdi. Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə
Azərbaycan üçün son dərəcə böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Biz bu sənəddə çox şey, o cümlədən də bunu
görürük ki, iki suveren dövlət – Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası öz münasibətlərini beynəlxalq
hüquq normalan əsasında, dostluq əsasında, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq əsasında, hər iki tərəfin
mənafeləri naminə səmərəli əməkdaşlıq əsasında qururlar. İmzalanmış olan bütün digər sənədlər də böyük
əhəmiyyətə malikdir və hamısı birlikdə münasibətlərimizin daha da inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı normativhüquqi zəmin yaradır.
Biz bunların hamısını yüksək qiymətləndiririk, ona görə ki, müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan
Respublikası bütün ölkələrlə öz münasibətlərini qarşılıqlı fayda əsasında qurmağa çalışır. Ancaq Rusiya
Federasiyası ilə bizim münasibətlərimizin xüsusi xarakteri, xüsusi əhəmiyyəti var. Tarixi dostluğumuzun, tarixi
keçmişimizin və əvvəlki nəsillərdən bizə qalan və rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı, Rusiya və Azərbaycan xalqları
arasında dostluq kimi səciyyələndirilən hər şeyin bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Biz hesab edirik ki, indi, bu
sənədlərin imzalanmasından sonra biz münasibətlərimizin yeni mərhələsinə daxil oluruq və əmin edirəm ki,
Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin Rusiya və Azərbaycanın mənafeləri naminə inkişaf
etməsi və möhkəmlənməsi üçün Azərbaycan əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına dair
danışıqlar prosesinin fəallaşacağı barədə prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinin bəyanatını böyük minnətdarlıqla
qəbul etdim. Biz ümid edirik ki, Minsk konfransının həmsədri və həm Azərbaycana, həm də Ermənistana çox
yaxın, bilavasitə münasibəti olan ölkə kimi Rusiyanın səyləri konkret əməli nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.
Mən bu gün bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, biz bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldınlmasını
istəyirik. Üç ildən çoxdur ki, atəşkəs rejimi davam edir. Biz hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını istəmirik
və öz tərəfimizdən buna yol verməyəcəyik. Ancaq eyni zamanda belə vəziyyət daimi xarakter daşıya bilməz.
Ona görə Minsk konfransının həmsədri kimi bu məsələdə Rusiyanın səylərinin müstəsna əhəmiyyəti var və
xalqımız Minsk konfransının fəaliyyətinə, həmsədrlərin – Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və
Fransanın fəaliyyətinə xüsusi ümidlə baxır və bundan çox şey gözləyir. Bu gün Boris Nikolayeviçlə söhbət
zamanı və onun indicə verdiyi bəyanatla əlaqədar bizim bu ümidlərimiz möhkəmlənmişdir.
Bəli, xalqlarımızın dostluq və əməkdaşlığının zəngin tarixi var və biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bir
dövlətin tərkibində birgə yaşadığımız illərdə və dostluğumuzun keçmiş dövrlərində Azərbaycan xalqının əldə
etdiyi yaxşı nə varsa, biz bunu heç vaxt unutmayacağıq. Rusiya, Rusiyanın alimləri, elm və mədəniyyət
xadimləri Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin, maarifinin, iqtisadiyyatının inkişafına çox böyük yardım və
kömək göstərmişlər. Xalqımız bunu bilir və çox yüksək qiymətləndirir. Mən Boris Nikolayeviçlə tamamilə
razıyam ki, Zaqafqaziyada dostluq çox yüksək qiymətləndirilir, bizdə, Azərbaycanda çox yüksək
qiymətləndirilir. Biz keçmişdə olan dostluğumuzu və indi sizinlə birlikdə yaratdığımız və bundan sonra da
yaradacağımız dostluğu da yüksək qiymətləndiririk.
Boris Nikolayeviç, bu gün əlamətdar gündür – Sizin yenidən Rusiya Federasiyasının prezidenti
seçilməyinizin ildönümüdür. Bunun Rusiya üçün xüsusi əhəmiyyəti var və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri
üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Keçmişdə biz hamımız birlikdə Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuşuq. Amma biz
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hamımız birlikdə eyni vaxtda dövlət müstəqilliyi əldə etmiş, müstəqil dövlətlər olmuşuq. Biz hamımız birlikdə
keçid dövrünü, siyasi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi dövrünü yaşayırıq.
Bu islahatların həyata keçirilməsində Rusiyanın böyük təcrübəsi var. Rusiyanın simasını dəyişdirən və
keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan bütün ölkələrin, dövlətlərin simasını dəyişdirən siyasi və iqtisadi
islahatların təşkilində və həyata keçirilməsində Boris Nikolayeviç Yeltsinin necə böyük rolu olduğunu biz
hamımız yaxşı bilirik. Buna görə də hesab edirəm ki, keçən il iyulun 3-də Boris Nikolayeviç Yeltsinin ikinci
dəfə Rusiya Federasiyasının prezidenti seçilməsi Rusiya üçün, Rusiyanın bütün xalqları üçün çox mühüm
hadisədir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri üçün də bunun böyük əhəmiyyəti var.
Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyini ölkələrimiz arasında münasibətləri daha da inkişaf etdirməyin və
möhkəmləndirməyin, şübhəsiz ki, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin mühüm vasitəsi
sayırıq. Boris Nikolayeviç, Siz MDB-nin fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün böyük səy göstərirsiniz. Biz hesab
edirik ki, əgər MDB təkmilləşərsə, əsl beynəlxalq təşkilata xas olan cəhətləri getdikcə daha çox əxz edərsə, o
zaman MDB birlik ölkələrinə böyük kömək göstərə bilər. Biz bunu istəyirik və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
beynəlxalq hüquq normaları, prinsipləri əsasında inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün öz tərəfimizdən hər
şeyi edəcəyik. Boris Nikolayeviç, biz bu işdə Sizə böyük yer veririk, neçənci dəfədir ki, Sizi yekdilliklə
Müstəqil Dövlətlər Birliyi Ölkələri Dövlət Başçıları Şurasının sədri vəzifəsinə irəli sürürük. Bu baxımdan Sizin
ikinci dəfə Rusiya Federasiyasının prezidenti seçilməyinizin böyük əhəmiyyəti var.
Boris Nikolayeviç, bu hadisənin ildönümü münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Burada iştirak
edənlərin hamısını bu hadisə münasibətilə təbrik edir və Boris Nikolayeviç, Sizə cansağlığı, xoş həyat və tarixi
missiyanızı həyata keçirməkdə uğurlar diləyirəm. Rusiyada keçirilən islahatlar, MDB ölkələrindəki islahatlar,
Azərbaycanda aparılan islahatlar bizim gələcəyimizdir. Sizə demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda buna
müstəsna dərəcədə böyük əhəmiyyət veririk, islahatlar yolu ilə gedirik və bu yoldan dönməyəcəyik. Bu, bizim
əməkdaşlığımızın gələcək inkişafı üçün yaxşı əsasdır.
Rusiya Federasiyasının prezidenti, hörmətli Boris Nikolayeviç Yeltsinin sağlığına badə qaldırıram.
Rusiya Federasiyasının şərəfinə, rus xalqının şərəfinə, Rusiyanın gələcək tərəqqisi şərəfinə, Rusiya-Azərbaycan
dostluğu şərəfinə, Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı dostluğun şərəfinə, Sizin sağlığınıza badə qaldırıram.
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RUSİYA FEDERASİYASININ BAŞ PROKURORU YURİ SKURATOV İLƏ
GÖRÜŞDƏN
SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Kreml
4 iyul 1997-ci il
Hörmətli Yuri İliç!
Mən Azərbaycanın və Rusiyanın prokurorluq orqanları arasında sıx əməkdaşlıq olduğunu və bunun
müsbət nəticələr verdiyini vurğulamaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, mənim Rusiyaya ilk rəsmi səfərim zamanı
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik
haqqında müqavilənin imzalanması bu sahədə qarşılıqlı əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi üçün əlverişli şərait
yaradılmasına kömək edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi iki ölkənin prokurorluq orqanları
arasında əməkdaşlığın vəziyyətindən razı qaldığımı bildirirəm.
Sual: Cənab prezident, görüş necə keçdi və siz Ermənistana Rusiya silahı göndərilməsinin
təhqiqatının gedişini müzakirə edə bildinizmi?
Heydər Əliyev: Görüş çox yaxşı keçdi. Mən bu gün mətbuat konfransında Rusiya prokurorluğu ilə
Azərbaycan prokurorluğu arasında mehriban münasibətlərin yaranmasında Rusiya Baş Prokurorluğunun və
şəxsən baş prokuror Yuri İliç Skuratovun xidmətlərini xüsusi vurğuladım. Məhz bu münasibətlər sayəsində və
baş prokurorun ədalətli prinsipial mövqeyi, məsələyə dövlət mənafeyi baxımından yanaşması sayəsində bir neçə
cinayətkar – respublikamızda ağır cinayətlər törədərək Rusiya ərazisində gizlənən cinayətkarlar tutulub
Azərbaycana verilmişdir. Bunun üçün mən bu gün ona öz təşəkkürümü bildirdim və indi bunu bir daha demək
istəyirəm. Şübhəsiz ki, biz hər şeydən öncə Rusiya prokurorluğu ilə Azərbaycan prokurorluğu arasında qarşılıqlı
əlaqələrə dair məsələləri müzakirə etdik. Əməkdaşlığın səviyyəsi yaxşıdır. Ancaq mən hesab edirəm ki, bunu
inkişaf etdirmək və genişləndirmək lazımdır, biz bu barədə vahid fikrə gəldik.
Sizin dediyiniz məsələ də bizim söhbətimizdə əsas yerlərdən birini tuturdu, çünki bu məsələ bizi narahat
edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərinin Ermənistana qanunsuz olaraq külli miqdarda,
təxminən bir milyard dollarlıq silah verməsi şübhə doğurmur. Bunu təsdiq edən çoxlu sənədlər var. Həm də
təkcə silah verilməsini deyil, hətta silahların daşınmasını, bundan ötrü vəsait ayrılmasını təsdiqləyən sənədlər
var. Sənədlərin bəziləri Rusiyanın mətbuat orqanlarında dərc olunubdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki,
Rusiyanın Baş Prokurorluğu bunların hamısını obyektiv surətdə araşdırmalıdır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar bizi
maraqlandırır. Ancaq Ermənistana verilmiş silahın miqdarının və növlərinin dəqiq müəyyən edilməsi və onun
yenidən Rusiyaya qaytarılması bizi daha çox maraqlandırır.
Mətbuat konfransında dediyim kimi, Rusiyanın, Azərbaycanın və Ermənistanın iştirakı ilə birgə
komissiya yaradılması haqqında dünən qərar qəbul edildi. Biz razıyıq. Mən bu komissiyanın tərkibinə daxil
edilmək üçün öz nümayəndələrimi ayırdım. Komissiyaya hər respublikadan baş nazirlərin müavinləri başçılıq
edəcəklər. Bizdən baş nazirin müavini Abbasov olacaqdır. Bizim komissiyanın tərkibinə Azərbaycanın baş
prokuroru Həsənov, müdafiə naziri Əbiyev, xarici işlər nazirinin müavini Əzimov daxil olacaqlar. Mən belə
düşünürəm ki, Rusiya komissiyasının tərkibi də müəyyən ediləcəkdir, ancaq mən Boris Nikolayeviç Yeltsindən
xahiş etdim ki, Yuri İliç də komissiyanın tərkibində hökmən olsun. Çünki bütün bu işə o, başçılıq edir.
Sual: Yuri İliç, Siz bu işin təhqiqatının və bütövlükdə münaqişənin aradan qaldırılmasının
perspektivlərini səciyyələndirə bilərsinizmi?
Yuri Skuratov: indi biz iki istiqamətdə işləyərək, Reut – Zaqafqaziyadakı Rusiya qoşunlar qrupunun
sabiq komandanı barəsində cinayət işini təhqiq edirik və silahların göndərilməsi ilə bağlı məsələləri geniş
səpkidə yoxlayırıq. Şübhəsiz ki, biz komissiya yaradılması ideyasını dəstəkləyirik, çünki orada elə məsələlər var
ki, onları müəyyənləşdirmək prokurorluğun işi deyildir. Söhbət beynəlxalq sazişlərə, xüsusən 1992-ci ilin
mayında Daşkənddə imzalanmış sazişə uyğunluqdan gedir və Avropada adi silahların ixtisarı haqqında
müqavilənin yerinə yetirilməsi barədə tərəflərin öhdəlikləri bu sazişlə müəyyən edilmişdir. Deməli, məsələlərin
bu blokunu yoxlamaq və silahların göndərilməsinin qanuniliyi ilə bağlı bütün halları, bu yoxlamaların kimlər
tərəfindən aparıldığını və bu cür hərəkətlər üçün nə kimi əsaslar olduğunu həqiqətən ətraflı təhqiq etmək
lazımdır.
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Sual: Xahiş edirəm deyəsiniz, respublika prokurorluğu nümayəndəsinin burada, Moskvada təyin
edilməsi nə verəcəkdir?
Yuri Skuratov: Bəli, həqiqətən, indi biz razılığa gəlmişik ki, bizim baş prokurorluqların əlaqələndirmə
şurası işçi katibliyi ilə tamamlanacaq ki, iş biz iclasa toplaşarkən təsadüfdən-təsadüfə aparılmasın, bu katibliyin
çərçivəsində ciddi hazırlıq işi görülsün. Söhbət Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun burada, Moskvada
nümayəndəsindən gedir. Mən belə düşünürəm ki, bu, hər cəhətdən düzdür. Bu, həm bizim əlaqələndirməmizi
yüksəldəcək, həm də cinayətkarların verilməsi ilə, məhkumların verilməsi ilə bağlı məsələlərin həllinin
operativliyini sürətləndirəcəkdir. Bu, birgə sənədləri daha ətraflı işləyib hazırlamağa imkan verəcəkdir. Siz
bilirsiniz ki, indi MDB çərçivəsində əməkdaşlığımıza dair, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizəyə dair xüsusi
proqram həyata keçirilir. Tədbirlər kompleksi hazırlanmışdır və biz qolumuzu çırmalayıb onu əməli surətdə
həyata keçirməliyik. Biz artıq bilirik ki, kimə müraciət etmək lazımdır və əmin olacağıq ki, materiallar və
mövqeyimiz Azərbaycan tərəfinə çatdırılacaqdır. Mən bunu ancaq alqışlayıram.
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"EXO MOSKVI" RADİOSTANSİYASINA BİRBAŞA EFİRDƏ MÜSAHİBƏSİ
4 iyul 1997-ci il
Sergey Korzun: Danışır "Exo Moskvı" radiostansiyası. Moskva vaxtı ilə saat 19.03 radələridir. Bizim
bugünkü qonağımız Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyevdir. Gün aydın, Heydər Əliyeviç!
Heydər Əliyev: Gün aydın.
Sergey Korzıın: Bu proqramın sahibi kimi birinci sualı mən verirəm. Siz səhhətinizlə əlaqədar on il
bundan əvvəl SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən istefa vermisiniz. Bunu belə
əsaslandırmışdılar. İndi özünüzü necə hiss edirsiniz?
Heydər Əliyev: Özümü yaxşı hiss edirəm. Söz xatirinə demirəm, həyat fəaliyyətimin necə olmasından
görünür. Özümü yaxşı hiss edirəm.
Sergey Korzun: Çox sağ olun ki, bu studiyaya gəlməyə razılıq verdiniz. Vaxtı itirməyək. Proqramın
iştirakçılarını təqdim edirəm: Aleksey Venediktov, Vyaçeslav Terexov.
Sual: Heydər Əliyeviç! Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi Sizin Rusiya Federasiyasına
ilk rəsmi səfəriniz bu gün başa çatır. Bu, ilk rəsmi səfərdir. Zəhmət olmasa, deyin, o vaxtların – SSRİ-nin
həsrətini çəkməyi demirəm, Siyasi Büronun iki üzvü, yaxud Siyasi Büronun üzvü Əliyev və Siyasi Büro
üzvlüyünə namizəd Yeltsin paytaxtdan-paytaxta gəlmədən, haradasa, sakit guşədə bir fincan qəhvə içəiçə məsələləri həll edə bildikləri vaxtların həsrətini çəkirsinizmi? İndiki vaxtda gəlmək lazımdır, indiki
məsələlər ağırdır...
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, yaşadığımız və işlədiyimiz həmin rejim, həmin sistem baxımından ümumən
ötən vaxtların həsrətini çəkmirəm. Hesab edirəm ki, biz bu sistemdən ayrıldıq və həmişəlik ayrıldıq. Amma
insanlarla ünsiyyət, əlaqələr həsrəti qalıbdır. Mən burada, Moskvada işləyərkən çoxlu insanlarla, o cümlədən
işlə əlaqədar çoxları ilə ünsiyyətdə olurdum. Onlar çox yaxşı, mehriban insanlar idilər. Elm, mədəniyyət,
incəsənət xadimlərinin çoxları ilə ünsiyyətdə olurdum. Bir də ki, ümumiyyətlə, Moskva gözəl, yaxşı şəhərdir.
Hətta Moskvada yaşadığım zaman da şəhərdəki vəziyyət, həyat mühitinin özü həmişə xoşuma gəlibdir.
Şübhəsiz ki, Moskvada yaşadığım dövrdə mən bu şəhərə, bu həyata alışmışdım. Ona görə də nə isə bir həsrət
var, lakin bu, sırf şəxsi, subyektiv xarakter daşıyır.
Sual: Boris Nikolayeviç gözünüzə necə dəyirdi – son vaxtlar bəzi məqalələr çıxır ki, guya Boris
Nikolayeviç danışıqlarda da özü qərar qəbul etmir, qoca, xəstə adamdır, doğrudur, siz ondan 10 yaş
böyüksünüz, ancaq bununla belə, həmsöhbət, tərəfdaş, bilmək istəyirsinizsə, rəqib kimi gözünüzə necə
dəyirdi?
Heydər Əliyev: Əvvəla, 10 yaş yox. Mən yaşca bir az böyüyəm, amma ümumiyyətlə, böyüyəm.
Bilirsiniz, mən onu çox yaxşı formada gördüm. Sonuncu dəfə onunla martın 27-28-də, burada MDB dövlət
başçılarının toplantısı keçiriləndə görüşmüşdüm. Elə onda da yaxşı təsir bağışlayırdı, amma bu dəfə xüsusilə
xoşuma gəldi. Axı mən dünən uzun müddət onunla birlikdə idim: Biz təkbətək danışıqlar apardıq, sonra
nümayəndə heyətlərinin bir-birilə danışıqları oldu, daha sonra – axşam isə Kremldə, Qranovit palatasında
Azərbaycan prezidentinin şərəfinə ziyafət verildi. Biz yanaşı oturmuşduq, yeyir, içir, musiqiyə qulaq asır və
söhbət edirdik. Onun vəziyyəti çox yaxşıdır və qərarları özünün qəbul etməməsi barədə deyilənlər isə hesab
edirəm ki, uydurmadır. O, danışıqlar aparmış, mənimlə söhbət etmişdir. Biz təkbətək təxminən saat yarım
söhbət etmişik. Sonra nümayəndə heyətləri ilə söhbət etmişik, sənədlər imzalamışıq. Sənədlərin
imzalanmasından sonra o, bəyanat verdi, mən bəyanat verdim. Biz jurnalistlərin suallarına cavab verdik,
bunların hamısı insanların gözü qarşısında olub, ona görə də bəzi adamların dedikləri uydurmadır. Hesab edirəm
ki, onun vəziyyəti yaxşıdır, zənnimcə, sağlamlığını bərpa edibdir. Dünən nahar vaxtı mən ona dedim ki,
arıqlayıb, bunun özü də yaxşıdır. Xəstələnməkdən əvvəl çox, həddən artıq kök idi, köklük heç kimə, o cümlədən
ona da lazım deyil. Bir sözlə, onun vəziyyəti yaxşıdır.
Sual: Siz baş prokuror Skuratov ilə görüşdən sonra buraya gəlmisiniz. Hətta bir saat ləngidiniz.
Deyə bilərsinizmi, söhbətiniz nə barədə idi və hansı qərarlara gəldiniz?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, bu, baş prokurorla mənim ilk rəsmi fərdi görüşüm idi. Hər şeydən öncə hesab
edirəm ki, Rusiyanın yaxşı baş prokuroru var. O, alim, ziyalı adamdır. Mənə belə gəlir ki, özünün savadı,
ziyalılığı ilə o, prokurorluğun işinə yeni və müsbət çox şey gətirir. Mən bunu kənardan hiss edirdim, sonra
söhbət zamanı da gördüm. Bu, ilk təəssüratdır.
Onunla nə barədə danışdığımıza gəldikdə isə, birincisi, söhbətimizin ilk mövzusu Rusiya və Azərbaycan
prokurorluq orqanları arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirməyin zəruriliyi haqqında idi. Çünki dünən biz həm
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də çox mühüm sənəd – dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzalamışıq. Deməli,
bütün dövlət strukturları bir-birilə yaxşı qarşılıqlı əlaqə saxlamalıdır. Bu, söhbətimizin birinci əsas məsələsidir.
Sonrakı məsələ isə, – bu barədə mətbuat konfransında da sual verdilər, – Azərbaycanda ağır cinayətlər, qətllərlə,
terrorlarla və hansısa digər ağır hadisələrlə bağlı cinayətlər törətdikdən sonra Rusiya ərazisində gizlənən
şəxslərin aşkar edilib tutulması və Azərbaycana verilməsi haqqında məsələ idi. Mən mətbuat konfransında
cavab verdim ki, son vaxtlar, xüsusən 1996-cı ilin ikinci yarısından, bəlkə də, 1996-cı ilin əvvəlindən başlayaraq
Rusiya Prokurorluğu ilə Azərbaycan Prokurorluğu arasında, Rusiya DİN ilə Azərbaycan DİN arasında yaxşı
əlaqələr yaranıbdır. Hesab edirəm ki, bu işdə baş prokuror kimi Skuratovun da, daxili işlər naziri kimi
Kulikovun da böyük xidmətləri var. Məsələn, biz onların respublikamıza münasibətindən də, Rusiya ərazisində
gizlənən şəxslərin məhz aşkara çıxarılması ilə bağlı fəaliyyətindən də razıyıq. Mən deməliyəm ki, belə
insanların artıq bir çoxu tutulub və Azərbaycana verilib, onların işləri üzrə təhqiqat aparılıb və hətta bu
insanların bir çoxu mühakimə edilib, özü də bizdə məhkəmə iclasları açıq keçirilir. Ona görə biz bu mövzunu da
müzakirə etmişik, çünki bu problemlər hələ qalır, hələ məsələlər var və mən inanıram ki, Skuratov şəxsən özü
indən belə də bu məsələləri qarşılıqlı anlaşma ruhunda həll edəcəkdir.
Sual: Yəni o, Sizi başa düşdü?
Heydər Əliyev: Bəli, mən onu başa düşdüm və o da məni başa düşdü. Ümidvaram ki, bu, yaxşı olacaq.
Sual: Heydər Əliyeviç, Mütəllibovla bağlı məsələni həll etmək mümkün oldumu? Çünki bu, heç
kimin dilindən düşmür.
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, biz bu məsələni heç müzakirə də etmədik. Mən bir daha demək istəyirəm: Bu,
haqqında heç danışılası, üstəlik də sizin studiyada xatırlanası adam deyildir. O, buna layiq deyildir. Sadəcə
olaraq Rusiya Federasiyasındakı bəzi insanların günahıdır ki, Mütəllibov kimi cinayətkarlara himayədarlıq
edirlər. Əgər bu adam prezident vəzifəsində olarkən cinayət törətmiş və Rusiya Federasiyasının hərbi
təyyarəsində gizlənib Moskvaya gəlmişsə və artıq 5 ildir burada yaşayırsa – elə bunun özü onun kimliyindən
xəbər verir. Yaxşı, deyək ki, bacarmadı, deyək ki, əkildi, qaçdı. Özü bilər! Lakin atılıb – düşməsin! Amma o,
burada hər şeyə burnunu soxur, orada isə ayrı-ayrı insanları şikəst edir. Nə cür şikəst edir? Adamları öz
cinayətkar fəaliyyətinə cəlb edir, terrorçuluq tapşırıqları ilə Bakıya, Azərbaycana göndərir, orada isə onları
tuturlar, onlar həbsxanaya düşürlər, şübhəsiz ki, cəza alırlar. Hesab edirəm ki, o, bu insanları şikəst edir. Ola
bilsin bu insanlar nə dərəcədə onun təsiri altına düşdüklərini bəlkə o qədər də başa düşmürlər, anlamırlar.
Lakin o, bu işlə məşğul olur. Əgər belə işlərlə məşğul olmasaydı, bizə əsla lazım deyil, Azərbaycan onsuz
daha təmizdir. Daha bir alaq otunu Azərbaycana aparmağımıza nə ehtiyac var? Harada olmasından – dəmir
barmaqlıq arxasında və ya öz mənzilində oturmasından asılı olmayaraq, o, bizə gərək deyildir.
Sual: İndi Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda leqal mübarizə mövcuddurmu?
Heydər Əliyev: Nə danışırsınız. Yoxdur. Onun tərəfindən?
Müxbir: Yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda.
Heydər Əliyev: Gəlin Mütəllibov barədə sözümü tamamlayım. Biz Yuri İliç Skuratov ilə bu mövzuda
danışdıq. Mən ona dedim ki, zəhmət olmasa, hamıya çatdırın: qoy o, dinc otursun, öz işləri ilə məşğul olsun,
ancaq cinayət törətməklə məşğul olmasın. Yox, əgər o bunlarla məşğul olacaqsa, ya siz onu tutmalısınız, yaxud
da onu burada tutub Azərbaycana gətirəcək adamlar tapılacaqdır. Bax belə. O ki qaldı hakimiyyət uğrunda
mübarizə barədə sizin sualınıza, bilirsinizmi, bu baxımdan Azərbaycan, təəssüflər olsun, bir növ yoluxucu
xəstəliyə düçar olmuşdu. Özünüz diqqət yetirin: hakimiyyət uğrunda 1992-ci ildə də mübarizə olmuşdur.
Mütəllibov istefaya getdi, qaçıb aradan çıxdı. Hakimiyyət uğrunda bu mübarizə nəticəsində Xalq Cəbhəsi
hakimiyyətə gəldi. Ancaq bir ildə o öz nüfuzunu tamamilə itirdi, çünki hakimiyyətə qeyri-qanuni yolla gəlmişdi.
Bilirsinizmi, xalq başa düşürdü ki, bu adamlar, bu qüvvələr ölkəni idarə etmək iqtidarında deyildirlər. Onlara
müəyyən dərəcədə inanmışdılar, çünki onlar küçə və meydanlarda təsirli sözlər söyləyirdilər. Amma ölkəni
idarə etməyə başlayan kimi səhvlər buraxmağa başladılar, öz bacarıqsızlığını nümayiş etdirdilər, təxminən bir
neçə aydan sonra xalq onlara olan etimadmı itirdi. Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan ayrı-ayrı adamlar
bundan istifadə edərək onları devirməyə çalışdılar və Vətəndaş müharibəsi başlandı – bu, məhz 1993- cü ilin
may-iyun aylarında oldu.
Belə bir çətin vəziyyət yarandıqda Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycan xalqının bir çox nümayəndələri,
eləcə də respublikanı daha idarə edə bilməyən Azərbaycan rəhbərləri mənə müraciət etdilər. Mən Naxçıvanda,
blokada şəraitində olan bir vilayətdə yaşayırdım. Bilirsinizmi, Naxçıvan təcrid olunmuşdu. Mən Bakıya gəldim
və xalq mənə etimad göstərdi, məni prezident seçdi.
Bilirsinizmi, hakimiyyət uğrunda mübarizə terrordan keçir. Mənə qarşı terror törətməyə çox cəhdlər
göstərilmişdi. 1994-cü ilin oktyabrında elə həmin Surət Hüseynov Əliyevi devirməyi qərara almışdı. 1993-cü
ildə Vətəndaş müharibəsinin baisi məhz bu adam olmuşdur, mən onu Azərbaycanın baş naziri təyin etmişdim, o
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isə öz silahlı qüvvələrini başına toplamışdı. Lakin onun cəhdi baş tutmadı. Mən xalqa müraciət etdim və xalq
mənim arxamda durdu. Xüsusi təyinatlı milis dəstəsi komandirinin rəhbərlik etdiyi adamlar altı aydan sonra ələlə verərək öz böyük hərbi qüvvələrindən istifadə etdilər və Əliyevə qarşı terror törətməyi, hakimiyyəti
devirməyi qərara aldılar. Ancaq biz bunun da qarşısını aldıq və onları yerində oturtduq. Onların çoxu həbs
edilmişdir, lakin bu adamların bir qismi qaçıb aradan çıxmış, Rusiya və başqa ölkələrin ərazisində gizlənmişdir.
Sonra biz Ukrayna prezidenti Kuçma ilə hava limanına gedərkən körpünü partlatmağa cəhd göstərildi,
ancaq biz bunu da aşkara çıxardıq. Oradan 160 kiloqram trotil və müxtəlif materiallar tapıldı. Mən Rumıniyada
rəsmi səfərdən sonra evə qayıdarkən raketlə mənim təyyarəmi vurmağa cəhd göstərildi. Amma biz bunun da
qarşısını aldıq. Təəssüflər olsun ki, bütün bunlar o vaxtlar burada olmuş şəxslər tərəfindən təşkil edilmişdi.
Onlardan bəziləri hələ də Rusiya ərazisində gizlənirlər. Elə indi də bəziləri hakimiyyətə can atırlar. Amma bilin
ki, Əliyev olan yerdə belə şeylər mümkün deyildir. 1998-ci ildə ölkəmizdə növbəti prezident seçkiləri
keçiriləcəkdir. Mənim prezidentlik müddətim bitir. Bax, onda kim istəyirsə, buyurub öz namizədliyini irəli sürə
bilər.
Sual: Heydər Əliyeviç, Siz öz namizədliyinizi verəcəksinizmi?
Heydər Əliyev: Əlbəttə, verəcəyəm. Mən işə ona görə girişməmişəm ki, bunu kiməsə verim.
Sual: Səfərinizin çox mühüm nəticələrindən biri də budur ki, Siz prezident Yeltsinlə Qarabağ üzrə
Minsk qrupunun işini gücləndirməyi qərara aldınız. Bəyan edildi ki, beş prezident – dinləyicilərimizə
xatırladım ki, bunlar Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan prezidentləridir, habelə ABŞ və Fransa
prezidentləridir, – çoxdan mövcud olan bu problemi yerindən tərpətmək üçün toplaşmağa hazırdırlar.
Sizin fikriniz necədir: bu görüşdə Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağın nümayəndələri hər hansı şəkildə
iştirak etməlidirlərmi?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, siz irəli qaçırsınız.
Müxbir: Mən buna çalışıram.
Heydər Əliyev: İrəli qaçmaq lazım deyildir. Əvvəlcə ona nail olmaq lazımdır ki, Boris Nikolayeviçin
dediyi kimi olsun. Bunun vaxtı çatanda baxarıq, biz oraya nə ilə gedəcəyik. Biz oraya danışmaq üçünmü,
növbəti bəyanat vermək üçünmü gedirik, yoxsa, məsələnin konkret həlli üçünmü gedirik? Əgər məsələnin
konkret, real həlli olarsa, onda çox şey barəsində düşünməyə dəyər. Odur ki, irəli qaçmaq gərək deyildir.
Sual: Heydər Əliyeviç, Siz nəyə qadir olduğunu Çeçenistanda nümayiş etdirmiş Boris Berezovski
kimi münaqişə məsələləri sahəsində mütəxəssisi Qarabağ probleminin həllinə cəlb etmək istərdinizmi?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən burada olarkən eşitmişdim ki, Boris Abramoviç Berezovski Tbilisi ilə
Süxumi arasında vasitəçilik səfərləri həyata keçirir və orada nəyisə həll edir, mən çox istərdim ki, orada nə isə
bir şey həll edilsin. Doğrudur, bu iki həftədə informasiya ilə daha ətraflı tanış olmağa imkan olmayıbdır. Odur
ki, Bakıya qayıdan kimi bu məsələ ilə maraqlanacağam. Əgər o, orada hər hansı irəliləyişə, məsələnin hər hansı
şəkildə həllinə nail olarsa, onda imkanlardan nə üçün də istifadə etməyək. Ümumiyyətlə, mən bu məsələyə real
kömək – gözdən pərdə asmaq üçün deyil, məhz real kömək göstərə biləcək hər bir şəxsin yardımından və ya
xidmətlərindən istifadə etməyə hazıram.
Sual: Heydər Əliyeviç, son vaxtlar keçmiş Sovet İttifaqı məkanında, məsələn, Rusiya ilə Belarusiya
arasında ittifaq kimi əlavə qurumlar yaradılmağa başlanmışdır. Bildiyiniz kimi, dünən Ukrayna,
Moldova və Rumıniya prezidentləri hansısa bir saziş imzalamışlar. Bu yaxınlarda Avropa Şurası isə –
Sizin ölkəniz Avropa Şurasına daxil olmağa namizəddir – federasiya olmasa da, Zaqafqaziya İttifaqı, bir
növ Avropanın Zaqafqaziya Şurasını, Parlament Assambleyasını yaratmağı təklif etmişdir. Ümumiyyətlə,
Siz belə bir inteqrasiyanı, əgər bilmək istəsəniz, regional inteqrasiyanı Ermənistan, Gürcüstan və
Azərbaycan arasında inteqrasiyanı yaratmağa necə baxırsınız?
Heydər Əliyev: Siz bilirsiniz ki, Zaqafqazıya tarixən çox sıx bağlı olan regiondur. Mən Gürcüstanı,
Azərbaycanı və Ermənistanı nəzərdə tuturam. Amma təəssüflər olsun, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzü ilə əlaqədar bunların hamısı pozulmuşdur. Əgər Ermənistan öz təcavüzkar əməllərindən əl çəksə, əgər
Ermənistanın qoşunları, silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılsa, siz bilirsinizmi, Azərbaycan
ərazisinin 20 faizi erməni silahlı birləşmələrinin işğalı altındadır, oradan bir milyon nəfərdən çox Azərbaycan
sakini qovulmuşdur, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur, işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərini azad
etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək mümkün olarsa, əlbəttə, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
respublikasının tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə statusu vermək məsələsini həll etmək şərti ilə və
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh bərqərar edilərsə – biz isə bunu çox istəyirik – Zaqafqaziya
respublikaları arasında iqtisadi əməkdaşlıq və ümumiyyətlə əməkdaşlıq keçmişdəkinə nisbətən, zənnimcə,
görünməmiş miqyas alacaqdır. Keçmişdə isə biz hamımız müttəfiq respublikalar olmuşuq, Mərkəzə –
Moskvaya çox güclü bağlı olmuşuq, xüsusi bir müstəqilliyimiz yox idi. İndi isə, müstəqil, suveren dövlətlər olan
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Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan arasında yaxşı münasibətlər olarsa, sizi əmin edirəm ki, bu, təkcə
Zaqafqaziyaya deyil, eləcə də bütün Qafqaza çox böyük fayda gətirəcəkdir. Yeri gəlmişkən, bizimlə Gürcüstan
arasında çox yaxşı münasibətlər var. Yaxşı iqtisadi və mədəni əməkdaşlıq edirik. Bilirsinizmi, Gürcüstanda
yanın milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır, onlar Gürcüstanın tam hüquqlu vətəndaşlarıdır, biz onlarla yaxşı
əlaqələr saxlayırıq. Amma istərdik ki, Ermənistan da öz təcavüzkar əməllərindən əl çəksin, nəhayət, başa düşsün
ki, bu məsələni zor gücünə həll etmək mümkün deyildir. Üç ildən çoxdur ki, aramızda atəşkəs rejimi
qüvvədədir. Biz bu rejimə əməl edirik və edəcəyik. Ümidvaram ki, Minsk qrupunun, xüsusən Rusiya
prezidentinin, ABŞ prezidentinin, Fransa prezidentinin simasında həmsədrlər – dünyada onlardan da iri olan
ölkələr yoxdur – bu prezidentlərin simasında bu işə, dünən Boris Nikolayeviçin dediyi kimi, lazımınca
girişəcəklər. Biz ümid edirik ki, 1997-ci il münaqişənin məhz sülh yolu ilə aradan qaldırılması və təbii olaraq,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ilə əlamətdar olacaqdır.
Sual: Heydər Əliyeviç, mümkün olan müttəfiqlər haqqında söhbətin davamı kimi soruşmaq
istəyirəm. Azərbaycan ənənəvi islam ölkəsidir. Birincisi, dinin rolu nə dərəcədə yüksəkdir, Siz bu roldan
necə istifadə edirsiniz və bununla bağlı nə iş görürsünüz? ikincisi isə, ənənəvi islam ölkələri ilə
əlaqələriniz necə inkişaf edir?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, Azərbaycanda hüquqi dünyəvi dövlət qurulur. Biz bu prinsipi əsas götürərək
öz daxili və xarici siyasətimizi aparırıq. Bu prinsipi əsas götürərək bütün ölkələrlə münasibətlər yaradırıq. O ki
qaldı islam dininə, bəli, bu, yeddinci əsrdən başlayaraq azərbaycanlıların etiqad etdikləri dindir. Din hər bir xalq
üçün mənəvi sərvətdir, xristian dini, islam dini və s. kimi.
Ancaq bilirsiniz ki, sovet hakimiyyəti illərində dini qadağan etmişdilər, xüsusən islam dini çox güclü
qadağan olunmuşdu. Mən keçmişi xatırlayıram, burada, Moskvada kimlərsə belə hesab edirdi ki, guya xristian
dini dünyəvi dindir, müsəlman, islam dini isə pis dindir. Mən hesab edirəm ki, dinləri hansısa kateqoriyalara
bölmək olmaz. Keçmişdə belə idi. Allaha şükür ki, indi belə deyil. İslam dini Azərbaycanda öz mövqeyini bərpa
edib, Azərbaycanda rus pravoslav kilsəsi, yəhudi sinaqoqu var və bu üç konfessiya bir-birilə çox yaxşı
əməkdaşlıq edir. Azərbaycan sakinlərinin, vətəndaşlarının dini ehtiyaclarmı ödəyirlər. Hansısa təməlçilik
təhlükəsi olmamışdır. Biz ümumiyyətlə hər cür təməlçiliyin əleyhinəyik. Qəribədir, təməlçilikdən söhbət
düşəndə, nədənsə islam təməlçiliyi haqqında danışırlar. Ümumiyyətlə, islam dininə hələ indiyədək özünü
göstərən bu cür münasibəti mən yolverilməz sayıram. Hər bir dinin yaşamağa hüququ var və yaşayır. Axı,
sovetlər dövründə ateizm təbliğatı ilə nə qədər məşğul olsalar da, bir şey çıxmadı. Görün, İsa məbədi necə
tikilir! Amma bir vaxtlar onu dağıtmışdılar. Eləcə də Azərbaycanda məscidləri dağıtmışdılar, indi yenilərini
tikirlər. Bu, təbii haldır. Mənim dinə münasibətim çox yaxşıdır, lazım olanda, əlamətdar günlərdə məscidə
gedirəm, dindarlar qarşısında çıxış edirəm. Mən rus pravoslav kilsəsinin başçısı ilə də və yəhudi sinaqoqunun
başçısı ilə də çox yaxşı münasibətlər saxlayıram.
İrana gəldikdə isə, İranın öz dövlət rejimi var, o islam dövlətidir. Amma bizdə, Azərbaycan dünyəvi
dövlətdir. Ancaq biz dost ölkələrik, böyük sərhədimiz var, çox böyük birgə tariximiz var, ənənələrimiz birbirinə çox bənzəyir. İranda 30 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Yeri gəlmişkən deyim ki, onlar İranın
Azərbaycanla bitişik hissəsində yaşayırlar. Yeri gəlmişkən, bu hissə İran Azərbaycanı adlanır. Ona görə də
münasibətlərimiz mehriban, yaxşıdır, dediyim fərqlər bir-birinə əsla mane olmur.
Sual: Heydər Əliyeviç, Sizin hər bir cavabınız bir neçə yeni sual doğurur. İndi mən bunları
cəmləşdirməyə çalışacağam. Siz İran barəsində danışdınız. Bu barədə əslində heç yerdə yazılmayıb və
nədənsə hər iki prezident də bu barədə danışmadılar, bəlkə indi siz deyəsiniz. Axı, bir vaxt İranAzərbaycan sərhədinin birgə qorunması məsələsi qarşıda dururdu və Rusiyanın bir çox yüksək vəzifəli
xadimləri və hərbçiləri belə hesab edirdilər ki, İran-Azərbaycan sərhədinin yeganə sahəsinin birgə
qorunmaması Rusiyanın təhlükəsizliyi üçün qorxuludur. Bununla əlaqədar dərhal ikinci sualı vermək
istəyirəm – bu necə olur, iki prezident iki hərbi nazirə, iki hökumət başçısı müavininə tapşırdılar ki,
razılığa gəlsinlər və bu gün, bir saatdan sonra siz yola düşənədək Qəbələ müşahidə stansiyası haqqında
məsələni həll etsinlər, lakin nə hər iki hərbi nazir, nə də hər iki hökumət başçısı müavini bunu yerinə
yetirmədilər.
Heydər Əliyev: Haradan bilirsiniz ki, yerinə yetirməmişik? Bax indi yerinə yetirməliyik. Mən baş
nazirimizə tapşırıq vermişəm ki, dünəndən bəri hazırladıqları sənədi imzalasın.
Sual: Bəs problem nədən ibarətdir?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, problem çoxdur, onları bir sözlə ifadə edə bilməzsən. Hər halda sənəd
hazırdır və iqamətgahdan buraya yollanarkən Azərbaycan baş nazirinin birinci müavininə göstəriş verdim ki,
sənədi imzalasın.
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O ki qaldı sualınızın birinci hissəsinə, yaxşı sualdır. Kim düşünüb ki, bir suveren dövlətin sərhədini digər
dövlətin qüvvələri ilə birlikdə qorumaq lazımdır? Bir deyin görüm, bunu haradan götürüblər, bunu kim düşünüb
ortaya atmışdır? Biz bununla razı deyilik, bu, uydurma bir şeydir. "MDB-nin xarici sərhədi" kimi termini
burada, Rusiyada bəzi strukturlar uydurmuşlar. Mənə aydın deyildir, "MDB-nin xarici sərhədi" nə deməkdir.
Əgər MDB Müstəqil Dövlətlər Birliyidirsə, onda hər bir müstəqil dövlət öz sərhədini qoruyur. Nə kimi xarici
sərhədlər ola bilər? Məgər Avropa Birliyində xarici sərhədlər varmı? Yaxud region ölkələrinin daxil olduqları
bu cür qurumlarda xarici sərhədlər varmı? Heç bir xarici sərhəd yoxdur. Bu uydurmadır, bilirsinizmi, bu,
keçmişin qalığıdır. Adamlar keçmişin qalıqlarından, imperiya ovqatından əl çəkməyincə, bərabərhüquqlu
əməkdaşlıq ola bilməz. Buna görə də biz "MDB-nin xarici sərhədləri" terminini rədd edirik. Biz hesab edirik ki,
öz sərhədimizi qorumaq iqtidarındayıq və öz sərhədimizi qoruyuruq. Yeri gəlmişkən, Rusiya ilə Azərbaycan
arasında sərhədi Dağıstan sahəsində Rusiya sərhədçiləri qoruyurlar. Orada çox böyük miqdarda Rusiya
sərhədçiləri var. Bizim sərhədçilər də var, onlar sərhədi bizim tərəfdən qoruyurlar. Bəs Rusiya sərhədçiləri nə
üçün belə qoruyurdular? Onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycandan Çeçenistana guya yaraqlılar keçib gedirdilər.
Belə isə onlar bu yaraqlıları niyə buraxırdılar? Ona görə ki, yaraqlılar yox idi, Azərbaycan ərazisindən keçib
getmirdilər. Bütün bunların hamısını uydurmuşdular. Elə götürək Aslan Məshədovu. Mənim buraya səfərim
ərəfəsində o, Bakıya gəldi. Ona sual verdilər ki, Rusiyanın informasiya orqanlarında bildiriblər ki,
Azərbaycandan silah, döyüş sursatı və s. gəlir. O cavab verib dedi: "Bu başdan-başa yalandır. Biz silahı Rusiya
ordusundan, Rusiyanın hərbi hissələrindən alırdıq. Orada hər şey satılır və satın alınırdı". Bax, o, beləcə də
demişdir.
Sual: Ermənistan kimi?
Heydər Əliyev: Nə dediniz?
Sual: Silahı Rusiya hissələrindən satın alırdılar?
Heydər Əliyev: İndi məlum olduğu kimi, Ermənistan silahları, təəssüf ki, satın almırdı. Satın olsaydı
dərd yarı, Rusiya xəzinəsinə pul daxil olardı. Təxminən bir milyard dollarlıq silahı, özü də çox ağır silahı,
vahiməli silahı, o cümlədən raketləri – uzaqvuran zenit raketlərini, eləcə də T-72 markalı müasir tankları, habelə
müasir artilleriya toplarını, "qrad" qurğularını və bir çox digər silahları pulsuz, qanunsuz olaraq, qeyri-leqal
surətdə veriblər. Biz baş prokuror Skuratovla bu mövzuda da danışdıq, çünki onlar təhqiqat aparırlar. Onlar
məsələni aydınlaşdırmalıdırlar. Elə sizin qəzetlərdə sərəncamların surətləri dərc edilmişdir. Bu sərəncamları
Rusiya ordusu baş qərargahının rəisi Kolesnikov vermişdir ki, oraya filan qədər silah göndərilsin. Yoxsa, siz
oxumamısınız? Bunlar sizin qəzetlərdə yazılıbdır. Ona görə də bu göstərişlərin hamısı qanunsuzdur. O da
qanunsuzdur, bu da qanunsuzdur, hamısı qanunsuzdur.
Sual: Heydər Əliyeviç, xahiş edirəm deyəsiniz, Azərbaycana qanunsuz olaraq göndərilmiş Rusiya
silahları varmı? Çeçenistan məsələsi barədə belə şayiələr doğrudurmu ki, digər hansısa ölkələrlə birlikdə
Azərbaycan Çeçenistanın müstəqilliyini rəsmən tanımağa hazırdır?
Heydər Əliyev: Birinci sualınıza cavab verib deyim ki, Rusiyadan Azərbaycana bir dənə də olsun silah
gəlib çıxmayıb. Mən bunu bəyan edirəm, çünki Ermənistana silahların qanunsuz olaraq verilməsi ilə əlaqədar
aşkara çıxarılmış ciddi cinayətlərlə bağlı indi müxtəlif şayiələr uydururlar ki, bunun üstünü pərdələsinlər. Mən
bəyan edirəm əgər haradasa faktlar, sənədlər varsa, qoy onları kimsə üzə çıxarıb stolun üstünə qoysun. Bu,
tamamilə istisna edilir.
O ki qaldı Çeçenistanın tanınmasına, biz heç vaxt belə bəyanatlar verməmişik. Çeçenistan Rusiya
Federasiyasının subyektidir. Odur ki, biz heç vaxt belə bəyanatlar verməmişik. Yeri gəlmişkən, Aslan
Məshədov Bakıda olarkən mənə hətta belə bir sual da vermədi. Bunu da kimsə uydurur, yayır.
Sual: Heydər Əliyeviç, elə isə necə izah etmək olar ki, neft haqqında saziş üç müxtəlif dövlətin üç
neft şirkətinin nümayəndələri tərəfindən imzalanmalıdır? Mən bu gün və ya sabah imzalanmalı olan
sazişi nəzərdə tuturam.
Heydər Əliyev: O saziş bu gün, bəlkə də sabah imzalanmalıdır. Bu, yenə də Rusiya ilə Çeçenistan
arasında olan bir işdir. Çünki bu danışıqlar aparılmışdır. Siz bilirsiniz ki, 1996-cı ilin yanvarında burada,
Moskvada biz Azərbaycan neftinin Novorossiysk limanınadək marşrutla nəql edilməsi haqqında saziş
imzalamışıq. Biz nefti hələ bu ilin əvvəllərində ixrac etməli idik. Biz öz ərazimizdə Dağıstanadək, sərhədədək
boru kəməri çəkdik, bu işə biz yox, beynəlxalq neft şirkətlərinin konsorsiumu 50 milyon dollar sərf etdi. Bu
borunu neftlə doldurduq, amma Rusiya tərəfindən nefti qəbul etmədilər. Odur ki, problemlər yarandı və bu
problemlər barəsində danışıqlar aparıldı. Danışıqları Viktor Stepanoviç Çernomırdinin özü Soçidə olarkən
apardı. Aslan Məshədov oraya getdi. Bu gün Anatoli Borisoviç Çubays dedi ki, onlarla danışıqlar aparıb. Bunu
mənə Boris Yefımoviç Nemtsov da dedi. Nəticədə dünən dedilər ki, saziş imzalanacaqdır. Həmin Rusiya454
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Azərbaycan sazişi qüvvədə qalır, lakin üç şirkətlə – Rusiyanın "Transneft" şirkəti ilə, Çeçenistan və
Azərbaycanla kommersiya sazişi imzalanır. Nə deyirəm, bizim etirazımız yoxdur.
Sual: Daha bir olduqca qısa sual. Bu sual ortaya çıxmamışdır. Siz iyulun 8-9-da keçiriləcək NATOnun Zirvə görüşünə gedəcəksinizmi?
Heydər Əliyev: Mən dəvət edilmişəm və gedəcəyəm.
Sual: Siz həmişə demisiniz ki, Azərbaycan bu gün hər hansı ayrıca hərbi bloklara daxil olmaq
niyyətində deyildir. Bəs nə üçün bu Zirvə görüşünə getməyi qərara almısınız?
Heydər Əliyev: Bu, hərbi blok deyildir. Bu, NATO-nun və Şimali Atlantika İttifaqının iclasıdır. Onlar
"Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramını elan etdikdə bu proqrama Rusiya da, digər MDB ölkələri də qoşuldular.
Biz də qoşulduq. Brüsseldə bu proqramı mən özüm imzalamışam. Onlar məhz "Sülh naminə tərəfdaşlıq"
proqramını imzalamış olan ölkələri dəvət ediblər. Bunun nəyi pisdir? Mən oraya onun üçün gedirəm ki, görüm
orada nə baş verir.
Sual: Heydər Əliyeviç, ən axırıncı sual – insan iqtisadiyyatı. Neft, borular – bunların hamısı
aydındır. Amma bu, adi insana heç də həmişə aydın olmur. Azərbaycan "Kaqor"u və konyakı Sizin
səfərinizdən sonra Moskvada yenidən görünəcəkmi?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, biz Rusiyaya nə qədər istəsəniz Azərbaycan konyakı, "Kaqor", əla
Azərbaycan şərabları – ağ, qırmızı, şampan şərabları göndərə bilərik. Amma hökumətinizə deyin ki, qoy belə
aksizlər və belə tariflər tətbiq etməsin. Yoxsa, bununla siz özünüzü həqiqətən əla içkilərdən məhrum etmiş
olursunuz. Halbuki heç bilmirəm, haradansa çox keyfiyyətsiz şeylər daşıyıb gətirirsiniz. Bu baxımdan bizim
məhsul həm keyfiyyətlidir, həm də, mənim əzizim, sizin üçün yaxın və ucuzdur. Çalışın ki, biz onları ixrac edə
bilək.
Sual: Çox sağ olun. Xatırladım ki, "Exo Moskvı" radiosunun stansiyasında birbaşa efirdə
Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyevdir. Sağ olun ki, gəldiniz. Sizə uğurlar arzulayırıq!
Heydər Əliyev: Sağ olun! Sizin hamınıza uğurlar arzulayıram!
***
Birbaşa efirdən sonra suallara cavab:
Müxbir: Siz MDB-də ən yaşlı prezidentsiniz?
Heydər Əliyev: Yaşca ən yaşlı prezidentəm və fəxr edirəm ki, mən bu yaşdayam. Mən 1993-cü ildə
prezident seçilmişəm, çoxdan seçilənlər də var.
Sual: İdmanın hansı növü ilə məşğul olursunuz?
Heydər Əliyev: Mən tennislə məşğul olmuram. Mən normal gimnastika ilə məşğul oluram.
Sual: Heydər Əliyeviç, Azərbaycan prezidentinin iş rejimi necədir?
Heydər Əliyev: Mənim iş rejimim ağırdır. Mən bütün günü axşamadək işləyirəm.
Sual: Bəs nə vaxt yuxudan durursunuz?
Heydər Əliyev: Mən səhər təxminən saat 8-in yarısında dururam. Artıq saat 10-da işdəyəm. Gecədən
keçənədək işləyirəm, nahar fasiləm axşam təxminən saat 8-də olur. Sonra daha gecəyədək işləyirəm.
Sual: Üzr istəyirəm, bəs ailəniz? Sizin indi yəqin ki, nəticələriniz var?
Heydər Əliyev: Bəli, nəvələrim var.
Sual: Bəs nəticələriniz yoxdurmu?
Heydər Əliyev: Xeyr, nəticələrim yoxdur. Mənim nəvələrim, qızım, oğlum var. Mən onları çox sevirəm.
Mən çox ailəcanlı adamam. Amma nə etmək olar, mən buradan qovulandan sonra bir neçə il işsiz qaldım, indi
isə işləmək lazımdır.
Sual: O illərin əvəzini çıxmaq üçün? Əmək stajını doldurmaq üçün? Siz özünüzü bu gün təmin
edilmiş adam hesab edə bilərsinizmi?
Heydər Əliyev: Nə mənada?
Sual: Deyirlər ki, "təmin edilmiş adam"ın ailəsi heç nədən korluq çəkmir...
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən istefaya getdikdə, son illərdə böyük maddi çətinliklər çəkdim. Əgər
sizi bu maraqlandırırsa, bir çox digər məişət çətinliklərim də olurdu. Naxçıvanda yaşayarkən qohumlarımgildə
qalırdım, əslində, onların öhdəsində idim, çox ağır şəraitdə yaşayırdım. İndi isə prezidentə nə düşürsə, onunla
dolanıram. O ki qaldı təmin olunmağıma, mən bu barədə heç vaxt düşünməmişəm. Mən özümü mənəvi
cəhətdən təmin olunmuş adam hesab edirəm. Bu isə hər şeydən üstündür.
Müxbir: Heydər Əliyeviç, sağ olun!
455

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

"RİA-NOVOSTİ" AGENTLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANATI
Moskva, Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat Mərkəzi
4 iyul 1997-ci il
Salaməleyküm, hörmətli jurnalistlər, kütləvi informasiya orqanlarının nümayəndələri!
Öncə, mən özünü jurnalist peşəsinə həsr edənlərin hamısına dərin ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Bu,
xüsusən indiki vaxtda şərəfli peşədir. Bizim indiki şəraitimizdə, – mən dövlət müstəqilliyi yoluna qədəm
qoymuş, demokratik islahatlar, bazar islahatları həyata keçirən ölkələri nəzərdə tuturam, – mətbuat, jurnalistika
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də mən sizə rəğbətimi və dərin ehtiramımı bildirirəm, sizinlə
görüşməyimdən şadam.
Yəqin ki, mənim burada səfərdə olmağımla əlaqədar baş verən hadisələrin hamısından xəbərdarsınız.
Ancaq eyni zamanda bir neçə kəlmə deyəcəyəm.
Mən Moskvaya srağagün, günün axırında, Rusiya Federasiyasının prezidenti hörmətli Boris Nikolayeviç
Yeltsinin dəvəti ilə gəlmişəm. Bu, Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi mənim Moskvaya ilk rəsmi
səfərimdir. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri üçün bunun böyük əhəmiyyəti var və ötən vaxt göstərdi ki, bu
səfər həqiqətən olmalı idi, o, həm Azərbaycan üçün hesab edirəm, həm də Rusiya üçün çox lazım idi.
Sizə məlumdur, görüşlər, danışıqlar, ilk növbədə ən əsas söhbətlər, danışıqlar, – Rusiya Federasiyasının
prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsin ilə, hökumətin sədri Viktor Stepanoviç Çernomırdin ilə, xarici işlər naziri
Yevgeni Maksimoviç Primakov ilə və bir çox digər şəxslərlə, – olmuşdur. Bu, sizə məlumdur. Mən Federasiya
Şurasında, parlamentdə olmuş, Yeqor Semyonoviç Stroyev və Federasiya Şurasmın nümayəndə heyəti ilə
görüşmüşəm. Dövlət Dumasında olmuş, Gennadi Nikolayeviç Seleznyov və Dövlət Dumasının nümayəndə
heyəti ilə görüşmüşəm. Bu gün Rusiya Elmlər Akademiyasında oldum, alimlərlə görüşdüm. Çoxlu başqa
görüşlər də olub, bunu mətbuatdan bilirsiniz, ona görə də vaxtınızı almaq istəmirəm. Hər halda bu görüşlərin,
söhbətlərin hamısı çox dostluq, səmimilik şəraitində, yaxşı keçir. Azərbaycana, xalqımıza, Azərbaycan
prezidentinə olan xoş münasibəti hər yerdə hiss edirik.
Bütün bu danışıqların, görüşlərin mühüm yekunu, nəticəsi bizim imzaladığımız sənədlərdir. Başlıca sənəd
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında
müqavilədir. Bu sənəd prezidentlər tərəfindən imzalanmışdır, onun müstəsna əhəmiyyəti var, burada həm
Rusiyanın, həm Azərbaycanın, həm də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü reallığını əks etdirən çox
mühüm müddəalar var. Bu sənəd Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin daha da inkişafı və
möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün çox yaxşı normativ-hüquqi
əsasdır.
İqtisadi, maliyyə xarakterli bir çox başqa sənədlər də imzalanmışdır, şübhəsiz ki, bunların hamısı birlikdə
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsində çox böyük addımdır. Beləliklə, bu səfərin
başlıca məqsədi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirməkdir. Biz bu
münasibətləri keçmiş tarixi əlaqələrə, Rusiya və Azərbaycan xalqları, rus və Azərbaycan xalqları arasındakı
zəngin gözəl ənənələrə əsaslanan dostluq münasibətləri kimi qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, müasir şəraitdə,
həm Rusiya üçün, həm də Azərbaycan üçün müstəqillik şəraitində, yeni mərhələdə bu münasibətlər, şübhəsiz ki,
beynəlxalq hüquq normaları, suverenliyə əməl etmək, dövlət müstəqilliyi, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq
əsasında müvəffəqiyyətlə inkişaf edə bilər.
Bütün bu müddəalar imzaladığımız müqavilədə öz əksini tapmışdır. Lakin bununla bərabər, görüşlər və
söhbətlər zamanı, xüsusən prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinlə söhbətlər və danışıqlar zamanı biz Qafqazda
vəziyyət, Zaqafqaziyada vəziyyət kimi özümüz üçün mühüm məsələləri də, bu baxımdan xüsusən ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi barədə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə, bu münaqişənin dincliklə aradan
qaldırılması tədbirləri barədə məsələni müzakirə etdik.
Mən bununla əlaqədar bizim mövqeyimiz barədə, bizim prinsipləriniz barədə bir neçə söz deyəcəyəm. Siz
bilirsiniz ki, bu münaqişə Azərbaycan tərəfinin təqsiri olmadan hələ 1988-ci ildə başlanmışdır. Bu münaqişəyə
başlayanlar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək məqsədi
güdürdülər. Sonra bunların hamısı müharibəyə, döyüş əməliyyatlarına, hərbi əməliyyatlara çevrildi və onlar da
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tələfata, itkilərə, qan-qadaya gətirib çıxardı. Nəticədə müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən erməni
silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxunu işğal etdilər. Bunun təxminən 4 min kvadrat
kilometr sahəsi Dağlıq Qarabağ vilayətinin ərazisidir, ümumilikdə 16 min kvadrat kilometr olan qalan bütün
sahə isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə bitişik rayonlardır.
Münaqişə başlanan vaxtadək Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 170 min əhali yaşayırdı ki, onların da
70 faizi erməni millətindən olan şəxslər, 30 faizi Azərbaycan millətindən olan şəxslər idi. Azərbaycan
millətindən olan şəxslər oradan artıq çoxdan qovulmuşlar, bizim məlumatımıza görə, indi orada təxminən 80
min erməni yaşayır. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini coğrafi cəhətdən əhatələyən rayonların isə əhalisi sıx
olan rayonlardır, orada azərbaycanlılar məskunlaşmışdılar.
Bu rayonlardan və bütün işğal edilmiş ərazidən bir milyondan çox Azərbaycan sakini, Azərbaycan
millətindən olan şəxslər zorakılıqla qovulub didərgin salınmışlar və indi onlar Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində yaşayırlar, özü də ağır şəraitdə yaşayırlar, əksəriyyəti çadırlarda qalır. Vuruşmalar gedirdi, döyüş
əməliyyatları aparılırdı, hər iki tərəf itki verirdi. Azərbaycan daha çox itirmişdir, çünki ərazimiz işğal
olunmuşdur, həm də sadəcə olaraq işğal edilməmişdir, işğal olunmuş ərazidə nə vardısa, hamısı dağıdılmış,
qarət edilmişdir. Təbii ki, bütün məbədlər, müqəddəs yerlər, bütün arxitektura abidələri və başqa obyektlər viran
qoyulmuşdur.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycana çox böyük mənəvi və maddi zərər vurulmasına
baxmayaraq, biz hər halda atəşkəs haqqında saziş bağlanmasını lazım bildik. Buna görə də 1994-cü ilin mayında
atəşkəs haqqında saziş əldə edildi. Bu saziş indiyədək qüvvəsini saxlayır, atəşkəs rejimi üç ildən çoxdur ki,
mövcuddur, biz öz tərəfimizdən ona əməl edirik, erməni tərəfi də əməl edir. Səciyyəvi xüsusiyyət bundan
ibarətdir ki, münaqişənin tərəfləri arasında bu atəşkəs rejimi hər hansı xarici qoşunları və ya sülhyaratma
qüvvələrinin iştirakı olmadan saxlanılır. Biz özümüz bəyan etmişik ki, ona əməl edəcəyik. Bu gün bu fürsətdən
istifadə edərək bir daha bəyan edirəm, biz atəşkəs haqqında sazişə sadiq qalacağıq və heç bir çətinliyə
baxmayaraq, tam sülh əldə edilənədək atəşkəs rejimini saxlayacaq və hər hansı hərbi əməliyyatlara yenidən
başlanmasına yol verməyəcəyik.
Ancaq tam sülh yoxdur, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Azərbaycan əhalisinin hüquqları
tapdanmışdır. Buna görə də sülh danışıqları aparılır, onlar əsasən Minsk qrupunun, bu məqsəd üçün hələ 1992ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk konfransının köməyi ilə aparılır. ATƏT-in 1996-cı ilin dekabr ayında
keçirilmiş Lissabon zirvə görüşü bu məsələnin dincliklə tənzimlənməsində mühüm mərhələdir. Həmin görüşdə
bu məsələ müzakirə olundu və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə aradan
qaldırılması prinsipləri haqqında hazırkı sədrin bəyanatı qəbul edildi.
Bu prinsiplər aşağıdakılardan ibarətdir. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması. İkincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının
tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə statusu verilməsi. Üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün
təhlükəsizliyin təmin olunması. Əlbəttə, biz bunu ideal hesab etmirik. Bu prinsiplərə bizim də öz etirazlarımız,
öz iradlarımız var. Lakin biz həqiqətən sülh istəyirik, biz kompromislərə gedirik, güzəştlərə gedirik. Biz bu
prinsipləri dəstəkləmişik. Bu bəyanatı, bu prinsipləri ATƏT-in bütün üzvləri – Ermənistan istisna olmaqla,
ATƏT-in dövlət başçıları səviyyəsində 53 üzvü də dəstəkləmişdir. Ermənistan isə dəstəkləmədi. Bununla da
Ermənistan öz iddialarını – Dağlıq Qarabağın dövlət müstəqilliyi barədə iddialarını büruzə verdi.
Mən demişəm və təkrar edirəm, biz Minsk konfransı ilə, Minsk qrupu ilə əməkdaşlıq edərək, bu gün də
kompromislərə, güzəştlərə getməyə hazırıq. Amma bunun da həddi-hüdudu var. Bu hədd-hüdud ondan ibarətdir
ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Bu, ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan Respublikasının
ərazisində ikinci bir erməni dövləti yaradılmasına yol verə bilmərik. Buna görə də Dağlıq Qarabağın dövlət
müstəqilliyinə heç cür yol verə bilmərik. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində ən yüksək səlahiyyətlərlə ən
yüksək özünüidarə statusu ala bilər, amma heç bir halda müstəqil ola bilməz, – mən artıq bunu bəyan etmişəm.
İndi Minsk qrupu öz fəaliyyətini gücləndirmişdir. Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun
rəhbərliyi, daha doğrusu, Minsk qrupunun həmsədrləri təzələnmişdir. İndi Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya
Federasiyası, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Biz məmnunluq hissi ilə qarşıladıq ki, üç prezident –
Rusiya, Amerika və Fransa prezidentləri Denverdə, Birləşmiş Ştatlarda görüşərək, iyunun 20-də xüsusi bəyanat
qəbul etmişlər. Bu bəyanat Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan
qaldırılmasına yönəldilmişdir. Bu məsələ mənim Boris Nikolayeviç Yeltsinlə söhbətlərimdə də çox ətraflı
müzakirə olundu. Biz hesab edirik ki, Rusiya bu məsələnin dincliklə tənzimlənməsində həm Minsk konfransının
həmsədri kimi, həm də ümumiyyətlə bir dövlət kimi həlledici rol oynaya bilər. Biz buna böyük ümid bəsləyirik
və Rusiyaya xahişlə müraciət etmişik və edirik.
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Dünən Boris Nikolayeviç buna dəqiq cavab verərək bəyan etdi ki, Rusiya danışıqlar prosesini
fəallaşdıracaq, xarici işlər naziri Primakov bu məsələ ilə yaxından məşğul olacaq və Rusiya Qafqazda bu
münaqişəyə son qoyulması üçün onun aradan qaldırılmasına nail olmaq məqsədilə bütün lazımi tədbirləri
görəcəkdir.
Bu münaqişə təkcə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında gedən münaqişə deyil, o, keçmiş Sovetlər
İttifaqının – həm də onun yox, – digər regionlarına da olduqca mənfi təsir göstəribdir. Axı, nəzərə almaq
lazımdır ki, məhz bu münaqişədən sonra Qafqazda – Gürcüstan ərazisində, Şimali Qafqazda, habelə Moldova
ərazisində və başqa yerlərdə digər münaqişələr meydana çıxdı. Hesab edirəm ki, Avropadakı bəzi başqa
münaqişələr də Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən sonra meydana çıxıbdır. Yəni bu çox mənfi, zəncirvarı reaksiya
həqiqətən yayıldı.
Ona görə də Qafqazda sülhün bərqərar olması xeyli dərəcədə bu münaqişənin həllindən asılıdır. Mən bir
daha bəyan edirəm: biz müharibə istəmirik, sülh istəyirik, biz qonşu Ermənistanla sülh münasibətlərinin
olmasını istəyirik, Lissabon zirvə görüşünün prinsipləri, ATƏT-in prinsipləri əsasında, BMT nizamnaməsinin
prinsipləri əsasında bu məsələnin ədalətlə həll edilməsi şərtilə regionumuzda iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək istəyirik.
Dünən biz bu münaqişə ilə bağlı olan bir məsələ, Rusiyanın ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərinin Ermənistana
qanunsuz olaraq, gizli surətdə təxminən bir milyard dollar məbləğində silah verməsi məsələsi barədə də fikir
mübadiləsi apardıq. Silah verilməsi faktlarının üstü burada, Moskvada, ayrı-ayrı informasiya orqanları
tərəfindən və Dövlət Dumasında açılmışdır. Bilirsiniz ki, bu məsələ Dövlət Dumasının iclasında müzakirə
olunmuşdur. Dövlət Duması bu məsələ barədə qərar qəbul edib, prokurorluğa tapşırmışdır ki, bununla məşğul
olsun.
Gizli surətdə silah verilməsi bizə məlum olanda, mətbuatda yazılandan əlavə, bəzi başqa təfərrüatlar, özü
də Rusiyanın Ermənistandakı hərbi strukturlarının ağır silahlar, təhlükəli silahlar verməsi məlum olanda mən
prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinə məktubla müraciət etdim. Mən bu məsələni martın 27-də MDB dövlət
başçılarının görüşü zamanı da qaldırdım və ertəsi gün Boris Nikolayeviç Yeltsin ilə təkbətək görüşümüz zamanı
ona müraciət etdim. Mən ondan tədbirlər görməyi – əvvəla, bütün bu faktları üzə çıxarmağı, sənədləşdirməyi,
günahkarları məsuliyyətə cəlb etməyi, ən əsası isə Ermənistana verilmiş silahı Rusiyaya qaytarmağı xahiş etdim.
Çünki Ermənistanda, bu cür kiçik bir ərazidə külli miqdarda ölümsaçan ağır silahın cəmlənməsi son dərəcə
böyük təhlükə doğurur.
Axı, həm böyük miqdarda T-72 tanklarından söhbət gedir, əvvəlcə bunlar 82 ədəd idi, amma mənim
məlumatıma görə və başqa məlumatlara görə bunların sayı sonra xeyli çox olub. Çoxlu miqdarda zirehli
maşından söhbət gedir, çoxlu miqdarda müxtəlif çaplı toplardan söhbət gedir. Raketlərdən, özü də uzaqmənzilli
raketlərdən, zenit raketlərindən söhbət gedir, bunlarla Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan təkcə Azərbaycanın
deyil, həm də Zaqafqaziyanın bütün bölgələrini, xüsusən də Bakını atəşə tutmaq mümkündür. Böyük "qrad"
qurğularından və bir çox başqa şeylərdən söhbət gedir. Mən hələ atıcı silahları – minomyotları, avtomatları
pulemyotları və sairəni demirəm.
O zaman Boris Nikolayeviç Yeltsin dedi ki, prokurorluğa tapşırıq vermişdir. Yeri gəlmişkən deyim,
məlumdur ki, bu faktlar əvvəlcə Prezident Aparatının Nəzarət İdarəsi tərəfindən aşkar olunub, bunlar Rusiya
Nazirlər Kabinetinin aparatında da aşkara çıxarılıbdır. Sonra isə bunlar Dövlət Dumasına, mətbuata və sairəyə
çatıbdır. Yəni bunlar bax, bu cür üzə çıxarılmışdı. Ona görə də Boris Nikolayeviç Yeltsin dedi ki, prokurorluğa
bu məsələ ilə məşğul olmağı tapşırıb və bəyan etdi ki, MDB dövlət başçılarının iyunun axırlarında keçiriləcək
növbəti görüşündə təhqiqatın nəticələri bildiriləcəkdir.
Amma bu görüş olmadı, dövlət başçılarının görüşü payıza keçirildi. Lakin Rusiya və Azərbaycan
prezidentləri arasında görüş baş tutdu. Buna görə də dünən biz bu məsələni müzakirə etdik. Bizə bildirildi ki, –
Boris Nikolayeviç bunu mətbuat nümayəndələrinə də dedi, – tədbirlər görülür. Ancaq indi sanki başqa bir
məsələ aşkara çıxmışdır, – yəqin ona görə ki, bu cinayəti törətmiş olan adamlara, yaxud qanunsuz olaraq bu
filan qədər silah almış ermənilərə müəyyən dərəcədə haqq qazandırmaq və ya, mən bilmirəm, onların barəsində
daha nələr etmək üçün, – guya Sovet İttifaqı süquta uğrayan zaman Azərbaycan daha çox silah əldə etmişdir,
Ermənistana nisbətən Azərbaycanda daha çox silah qalmışdır və odur ki, bu məsələni də aydınlaşdırmaq
gərəkdir. Yaxud belə başa düşmək olar ki, buna görə biz iddialar irəli sürməməliyik və ya deməməliyik ki, nə
üçün Ermənistana qeyri-leqal surətdə filan qədər silah verilmişdir.
Lakin mən bütün bu bəyanatların müəlliflərinə deməliyəm ki, burada sadəcə olaraq məntiq yoxdur.
Əvvəla, mən sizə bəyan edirəm ki, Sovet İttifaqının süqutu zamanı Ermənistana nisbətən Azərbaycana sovet
ordusundan daha çox silah qaldığını təsdiqləyən faktlar yoxdur. İkincisi, əgər bu, hətta belədirsə, onda atəşkəs
458

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

haqqında saziş bağladığımız halda, bunun Ermənistana silahların qanunsuz verilməsinə nə dəxli var? Biz hələ
1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında saziş bağlamışdıq.
Müharibə yoxdur. Silahların əsas hissəsi də 1994-cü, 1995-ci, 1996-cı illərdə göndərilmişdir. Buna heç
cür haqq qazandırmaq olmaz ki, o vaxtlar Ermənistana nisbətən Azərbaycanda guya daha çox silah qalmışdır.
Buna görə də mən bu tezisi qəti şəkildə rədd edirəm və onu hətta qeyri-normal, təəccüblü tezis hesab
edirəm. Kimsə hesab edir ki, Ermənistandakı silahların miqdarını Sovet İttifaqının süqutu zamanı guya
Azərbaycanda qalmış silahların səviyyəsi ilə bərabərləşdirmək lazımdır, onda müraciət etməli idilər. Avropada
adi silahlı qüvvələrə, adi silahlara nəzarət edən xüsusi orqana, Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında, adi
silahlar haqqında müqavilə var. Bu müqaviləni Avropa ölkələri imzalamışlar. Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda,
mayın 15-də həmin sənədə əlavə kimi cinahlar haqqında sənəd imzalanmışdır. Biz bununla razılaşmaq
istəmədik, biz bu sənədi imzalamaq istəmədik. Amma Rusiyanın və digər Avropa ölkələrinin, habelə Amerika
Birləşmiş Ştatlarının mənafeləri naminə yenə də güzəştə getdik. Çünki 1992-ci il mayın 15-də Daşkənddə
bölüşdürülmüş kvotalardan razı deyilik. Ərazilərinin sahəsi müxtəlif olan, əhalisinin tərkibi və miqdarı müxtəlif
olan Azərbaycana da, Gürcüstana da, Ermənistana da o vaxtlar eyni kvota ayırdılar. Biz bundan narazıyıq. Ona
görə də bu Cinah sazişini imzalamaq istəmirdik. Lakin sonra güzəştə gedərək imzaladıq.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, əgər Azərbaycana daha çox silah qaldığı barədə faktlar varsa, bunun
əvəzində Ermənistana kompensasiya etmək üçün, – əgər bəzi adamlar belə düşünürlərsə, – onda əvvəlcə
müəyyən etmək lazım idi, Azərbaycanda nə qədər silah qalıb, Ermənistanda nə qədər, bu fərqi aşkara çıxarmaq
və bu fərqi qanuni yolla aradan qaldırmaq gərək idi. Əlbəttə, əgər belə bir fərq vardısa. Lakin belə bir fərq yox
idi. Buna görə də bu bəyanatlar tamamilə əsassızdır. Ancaq bu məsələ qaldırıldığına görə Boris Nikolayeviç
Yeltsin Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın müştərək komissiyasını yaratmağı təklif etdi. Biz razılaşacağıq, biz
bunun əleyhinə deyilik. Nəyə görə? Ona görə ki, əvvəla, müəyyən etmək lazımdır ki, Sovet İttifaqının süqutu
zamanı Azərbaycanda nə qədər silah qalıb, Ermənistanda nə qədər. Gəlib yoxlaya bilərlər, biz bunun əleyhinə
deyilik. İkincisi, müəyyən etmək lazımdır ki, Rusiyadan Ermənistana qanunsuz olaraq bir milyard dollar
məbləğində nə qədər silah verilmişdir, niyə verilmişdir, hansı yollarla verilmişdir. Bu məsələlər bir-biri ilə bağlı
deyildir, lakin bir halda ki, məsələ belə qoyulmuşdur, biz bununla razılaşdıq.
Bizə məlumdur ki, baş prokurorluq bu məsələ ilə əlaqədar təhqiqat aparır. Bizə məlumdur, elə mətbuatda
da, digər kanallarda da məlumat verilir ki, əvvəlcə aşkara çıxarılmış faktların əksəriyyəti təsdiq edilir. Yəni bu
silahlar Ermənistana verilmişdir. Hətta Moskva qəzetlərindən birində baş qərargahın rəisi Kolesnikovun
imzaladığı teleqramların surətləri dərc edilmişdir. Bu teleqramlarda o, nəinki Ermənistana silah verilməsi, hətta
onların daşınması və hətta nəqliyyat xərclərinin ödənməsi haqqında birbaşa sərəncam verir. Bunların hamısı
bizə məlumdur. Buna görə də hesab edirəm, ən yaxşısı budur ki, bu məsələni vicdanla araşdırmaq və əlbəttə,
Ermənistana verilmiş silahların geri qaytarılmasına nail olmaq lazımdır.
Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında indiki münasibətlər şəraitində, biz bərabərhüquqlu üzvlər
kimi MDB-nin tərkibində olduğumuz halda, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri, xoş
münasibətlər, – bunlar dünən imzalanmış müqavilədə təsbit edilmişdir, – olduğu halda, belə vəziyyət
olmamalıdır. Dünən bu məsələ də müzakirə obyekti oldu.
Biz bir çox digər məsələləri də müzakirə etdik. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan
prezidentinin Rusiyaya səfəri uğurlu keçir və bu müvəffəqiyyəti təmin edən başlıca amil budur ki, biz
dövlətlərarası, hökumətlərarası münasibətlərimizin bir çox məsələlərində, yəni bütün məsələlərdə eyni
mövqelərdəyik, bir çox beynəlxalq məsələlərdə, MDB-nin daha da inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı bir çox məsələlərdə mövqelərimiz uyğun gəlir.
Biz Rusiyanı dost ölkə hesab edirik. Rusiya böyük ölkədir. Rusiya olduqca böyük potensiala – iqtisadi,
elmi, intellektual potensiala malikdir. Biz ötən illər ərzində Rusiya ilə birgə həyatdan çox şey əxz etmişik və
bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Biz münasibətləri möhkəmlədəcək və inkişaf etdirəcəyik. Ona görə də mən
öz səfərimi olduqca böyük razılıq hissi ilə başa çatdırıram, öz səfərimi ən əvvəl prezident Boris Nikolayeviç
Yeltsinə və Rusiyanın bütün rəhbər xadimlərinə minnətdarlıq hissi ilə başa çatdırıram. Biz Rusiyada gedən
demokratik prosesləri, iqtisadi, siyasi, islahatlar aparıldığını görürük. Biz onları dəstəkləyirik, ona görə ki, biz
özümüz də həmin yolla gedirik. Buna görə də biz təzələnmiş Rusiya ilə, demokratik Rusiya ilə, bütün ölkələrə,
o cümlədən də Azərbaycana dostcasına, bərabər hüquqla yanaşan Rusiya ilə çox sıx münasibətlərə, dostluq
münasibətlərinə malik olmaq istəyirik.
Diqqətinizə görə sağ olun.
***
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Sual: İcazənizlə, mənim iki sualım var. Birincisi – Sizin səfəriniz zamanı Xəzər haqqında söhbət
getdimi? Əgər getdisə, onda mümkündürsə, bu barədə bir qədər ətraflı danışasınız. İkincisi – Siz buraya
səfərinizdən bilavasitə əvvəl Çeçenistan nümayəndə heyəti ilə görüşdünüz. Görüşlərin bu cür növbəliliyi
sırf təsadüf idimi, yoxsa iş rejiminiz təsadüfən belə tərtib edilmişdir, yaxud bu növbəlilik hansı səbəblərlə
əlaqədar müəyyən edilmişdir? Əgər belədirsə, onda bu səbəblər hansılardır? Sağ olun.
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən vaxtı çox almaq istəmirdim. Söhbətlərimiz zamanı məsələlərimiz çox
olmuşdur, o cümlədən Xəzərin enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsi problemi danışıqlar, müzakirələr və fikir
mübadiləsi mövzusuna çevrildi. Siz bilirsiniz, bu məsələ barəsində Moskva mətbuatında yalan materiallar teztez verilir. Azərbaycanın bəzi transmilli neft şirkətləri ilə əlaqələr yaratması, istər quruda, istərsə də dənizdə
Azərbaycana məxsus olan neft və qaz yataqlarının birgə işlənməsi üçün sərmayələr cəlb edilməsi ilə əlaqədar
müxtəlif saxtakarlıqlar, müxtəlif aldadıcı materiallar meydana gəlmişdir.
Buna görə də dünən bunların elə hamısı aydınlaşdırıldı. 1994-cü ilin sentyabrından başlayaraq biz Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının birgə işlənməsi haqqında transmilli şirkətlərlə beş
iri müqavilə imzalamışıq. Rusiyanın "LUKoyl" Neft Şirkəti bu beş müqavilədən ilk üç müqavilədə iştirak edir,
özü də sanballı paya malikdir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı daha bir yataq haqqında dünən
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə "LUKoyl" şirkəti arasında müqavilə imzalandı. Bu mərasim Kremldə Rusiya
və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə keçdi. Bu gün mən Rusiya hökuməti sədrinin birinci müavini Boris
Yefımoviç Nemtsovun iştirakı ilə neft şirkətlərinin prezidentləri və maliyyə mərkəzlərinin rəhbərləri ilə
görüşərkən bizim yanımızda Azərbaycan Neft Şirkəti ilə Rusiyanın "LUKoyl" və "Rosneft" neft şirkətləri ilə
"Kəpəz" yatağının birgə işlənməsi haqqında daha bir müqavilə imzalandı. Bu yataq da Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda yerləşir.
Diqqət yetirin, Rusiya Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarından istifadə
olunmasında necə fəal iştirak edir. Mən bu gün söhbət etdim, gərək ki, Tümendə olan "Yukos" şirkəti, habelə
"Sidanko" şirkəti bizə gəlmişdir. Bu gün biz başqa şirkətlərlə də görüşdük. Biz onlarla danışıqlar aparacağıq.
Ona görə də bu məsələ burada müzakirə edildi, amma məhz belə bir yönümdə ki, biz birgə iş aparırıq. Təbii ki,
indi bir çox Amerika şirkətləri, "Britiş Petroleum", Fransa şirkətləri, Norveç şirkətləri, Yaponiya, Səudiyyə
Ərəbistanı, İran, Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda güclü fəaliyyət göstərir və bizimlə iş görürlər.
Layihələrimizdə təxminən 12 ölkədən 17 şirkət iştirak edir, əlbəttə, Rusiya da iştirak edir.
Daha bir mühüm məsələ. 1996-cı ilin yanvarında burada, Moskvada Azərbaycandan neftin Rusiya ərazisi
ilə Qara dənizə, Novorossiysk limanına nəql edilməsi haqqında saziş imzalanmışdı. Bu saziş Rusiya
hökumətinin sədri, baş nazir Viktor Stepanoviç Çernomırdin tərəfındən və mənim tərəfimdən imzalanmışdır.
Güman edilirdi ki, Bakıdan Novorossiyskədək gedən neft kəməri bərpa olunacaq və 1997-ci ilin təxminən
əvvəllərində neft daşınmağa başlanacaqdır. Biz Azərbaycan ərazisində bu neft kəmərini inşa etmişik, –
deməliyəm ki, xarici neft şirkətlərinin konsorsiumu bunun üçün 50 milyon dollar xərcləmişdir, – bu kəmərə neft
vurmuşuq, lakin Rusiya tərəfi onu qəbul etməyə hazır olmamışdır. Biz bu məsələ ilə əlaqədar Rusiya
hökumətinə müraciət etdik, ancaq məsələ həll olunmadı. "Transneft" bizə vəd verdi, lakin vədinə əməl edə
bilmədi.
Moskvaya səfərim ərəfəsində İçkeriya Çeçenistan Respublikasının prezidenti Aslan Məshədov Bakıya
gəldi və biz onunla görüşdük, bir çox məsələlər barəsində söhbət etdik. Lakin başlıca məsələ məhz bu neft
kəməri ilə bağlı idi. Çünki o, bundan əvvəl həm baş nazir Çernomırdinlə, həm baş nazirin birinci müavini
Anatoli Borisoviç Çubaysla, həm Boris Yefımoviç Nemtsovla, həm də başqaları ilə danışıqlar aparmışdır.
Amma məsələ həll edilməmişdi. Çünki sazişi iki ölkə imzalamışdı, bu sazişdə Çeçenistan da iştirak etmək
istəyir. Ona görə də dünən biz bu məsələni müzakirə etdik, belə bir yekdil rəyə gəldik ki, üç şirkət –
"Transneft", Azərbaycan Neft Şirkəti və Çeçenistan Neft Şirkəti bu neft kəmərindən istifadə olunması haqqında
kommersiya sazişi imzalasınlar. Bu saziş ya bu gün, ya da sabah imzalanacaqdır.
Sual: Cənab prezident, səfərinizin gedişində Qəbələ RLS-in statusu haqqında məsələ barədə
tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq mümkün oldumu və Azərbaycan tərəfi bu məsələnin həllini
Ermənistana satılmış silahların Rusiyaya qaytarılması məsələsi ilə bağlamaq niyyətindədirmi? Sağ olun.
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, biz Rusiya ilə danışıqlar aparanda, – mən bunu demək istəyirəm ki, hamı
bilsin, – heç bir şərt qoymuruq. Heç bir şeyi heç nə ilə bağlamırıq, çünki Rusiya ilə bizim dostluq
münasibətlərimiz var. Biz Rusiya tərəfindən dostluq münasibətlərinə, bizi başa düşəcəklərinə ümid bəsləyirik.
Başa düşürsünüzmü, indi biz Rusiya ilə çəkişmək istəmirik ki, bilirsiniz nə var, siz Ermənistandan silahları
qaytarın, onda biz də Qəbələ haqqında məsələni həll edərik. Biz məsələyə belə yanaşmırıq. Hesab edirəm ki,
Rusiya ilə Azərbaycan arasında mehriban münasibətlərin mövcud olduğu, eləcə də Rusiyanın demokratik
ölkəyə çevrilməkdə olduğu, hər cür imperiya əhval-ruhiyyələrindən imtina etdiyi bir şəraitdə Rusiya MDB-yə
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daxil olan bütün ölkələrə, – Ermənistana da, Azərbaycana da, – bərabər münasibət bəsləməlidir, müxtəlif
strukturlar tərəfindən törədilmiş cinayətləri Rusiya özü araşdırmalı və tədbirlər görməlidir. Bu, hətta Rusiyanın
nüfuzu, onun dövlət nüfuzu üçün də lazımdır. Ancaq bununla belə, Qəbələ haqqında, Qəbələ RLS-in statusu
haqqında məsələni biz müzakirə etdik və zənnimcə, indi də bunun müzakirəsi gedir.
Bilirsiniz ki, Qəbələ çox güclü radiolokasiya stansiyasıdır, o, Rusiyanın strateji nüvə hücumundan, raketnüvə hücumundan müdafiəsi üçün çox zəruridir. Ona görə də bu stansiya Rusiyaya lazımdır. Eyni zamanda o,
Azərbaycanın mülkiyyətidir. O, Azərbaycanın ərazisindədir. Bütün bu illər ərzində biz həmin stansiyanın
fəaliyyətinə mane olmamışıq, o, normal işləyir. Orada Rusiya silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti, digər işçilər var.
Normal fəaliyyət göstərmək üçün onların bütün imkanları var. Ancaq eyni zamanda, bu stansiyanın indən belə
hansı prinsiplər əsasında mövcud olacağını qəti şəkildə müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu məsələ barədə
danışıqlar gedir.
Sual: Hörmətli Heydər Əliyeviç, mən "Qolos Rossii"dən Armen Aruşanovam, bakılıyam, Sizi də
yaxşı xatırlayır və tanıyıram. Sizinlə 13 il işləmişik, yaxşı, çox gözəl işləmişik, mən bunu hər yerdə, bütün
səviyyələrdə deyirəm və bunu heç kim inkar edə bilməz. Heydər Əliyeviç, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini aradan qaldırılması yolunda Sizin böyük töhfəniz, nəhəng töhfəniz hamıya məlumdur.
Bunu inkar etməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Bundan çıxış edərək, mən belə bir sual vermək istərdim.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətləri daha da sabitləşdirməyin amili kimi
gələcəkdə Ermənistan ərazisindən neft kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulurmu? Keçmiş dostum Həsən
Əzizoviç Həsənov burada olmadığına görə ikinci sual da verirəm: siz bilirsiniz ki, Moskva ərazisində
bakılılar xüsusilə çoxdur, onların hamısı Bakıda yaşadıqları günləri xatırlayırlar və heç vaxt
unutmayacaqlar. Bizim bu və ya başqa sənədlərlə, deyək ki, doğum, nikah haqqında şəhadətnamə və
sairə ilə bağlı bəzi məsələlərimiz olur. Bəlkə göstəriş verərdiniz ki, biz bu məsələləri müvafiq orqanlar,
konsul şöbəsi və s. vasitəsilə həll edə bilək.
Heydər Əliyev: Sizi, keçmiş bakılını eşitmək mənə xoş oldu, biz birlikdə işləmişik, mehriban yaşamışıq
və ona görə də siz təsdiq edə bilərsiniz ki, Azərbaycanda, Ermənistanda da, Dağlıq Qarabağda da ermənilərlə
azərbaycanlılar arasında necə yaxşı, dostluq şəraiti vardı. Mən ildə neçə dəfə Dağlıq Qarabağda, hər bir kənddə,
hər bir şəhərdə, hər bir yaşayış məntəqəsində olurdum. Biz Dağlıq Qarabağda nə qədər çox mühüm tikililər –
yaşayış evləri də, fabriklər də, zavodlar da, yeri gəlmişkən, indi Dağlıq Qarabağı elektrik enerjisi ilə təchiz edən
hidroelektrik stansiyası da inşa etmişdik. Tərtərçayın üstündəki Sərsəng SES-i deyirəm. O, mənim təşəbbüsümlə
tikilmiş və mənim iştirakımla təntənəli açılışı olmuşdu. Bu, böyük bayram idi. Nə qədər işlər görülmüşdü!
Amma təəssüflər olsun, ayrı-ayrı adamlara bunların hamısını dağıtmaq lazım idi. Ancaq mən belə
düşünürəm ki, sizin kimi adamlar xeyirli, yaxşı nə olmuşdusa, onların bərpa edilməsinə hər halda
çalışmalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, xalqlara, – mən erməni və Azərbaycan xalqlarını nəzərdə tuturam, –
yanaşı yaşamaq taleyin hökmü ilə müəyyən edilmişdir, heç kəs heç yerə köçən deyildir, oradan nə ermənilər
köçüb gedəcəklər, nə də azərbaycanlılar. Allah onlara yanaşı yaşamağı buyurmuşdur, yanaşı yaşayırdılar da.
Tarixdə münaqişəli dövrlər olmuşdur, lakin onlar başa çatmış, unudulmuşdur və insanlar dostluq etməyə
başlamışlar. Bizim Bakıda nə qədər qarışıq nikahlar var. Nəzərinizə çatdırım ki, Bakıda 30 mindən çox erməni
yaşayır, – bunlar azərbaycanlılara ərə getmiş qadınlardır. Bir diqqət yetirin, bu qarışıq nikahlardan, 30 min birdə
nigahdan nə qədər uşaq dünyaya gəlmişdir, – bizdə ailələr adətən çoxuşaqlı olur, azərbaycanlılar çoxlu uşağa
malik olmağı sevirlər, bu, pis cəhət deyildir, – hər belə nikahdan azı üç uşaq doğulduğunu götürsək, birdən-birə
90 min nəfər də əlavə edilir. Bilirsinizmi, bəzən bu adamların, atası azərbaycanlı, anası isə erməni olan
adamların halına çox acıyıram, onlara yazığım gəlir, onlar haradasa özlərini küskün hesab edir, özlərinin tam
ləyaqətli olmadığını düşünürlər. Yeri gəlmişkən, mən Bakıda mətbuatda, televiziya ilə bildirdim ki, erməni
millətinə mənsub olan bu adamlar, eləcə də onların uşaqları Azərbaycanda, o cümlədən də Bakıda heç vaxt heç
bir halda sıxışdırılmamalıdır. Bu münaqişədə onların heç birinin təqsiri yoxdur və onlar zillət çəkməməlidirlər.
Odur ki, Moskvada yaşayan bakılılar, – siz deyirsiniz ki, onlar çoxdur, lakin onların arasında da
vicdansızlar var, mən onları da tanıyıram, çünki Allaha şükür, mən Moskvada da yaşamışam, – səylərini
birləşdirməlidirlər. Gəlin, səylərimizi birləşdirək.
O ki qaldı neft kəmərinə, bilirsinizmi, indi neft kəmərinin çox marşrutları müəyyən edilir, məsələn,
müəyyən edildiyinə görə, onlardan biri Rusiya ərazisi ilə keçib Novorossiyskə gedəcəkdir. Biz başqa neft
kəmərini Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizin Supsa limanına çəkirik. Başqa neft kəmərləri də olacaqdır. Ona görə
ki, bizim hövzədə neft ehtiyatları olduqca böyükdür. Özü də təkcə bizdə yox, Qazaxıstan sektorunda da
böyükdür, mən bu yaxınlarda Qazaxıstanda rəsmi səfərdə oldum. Tengizdə olduqca böyük ehtiyatlar var, Xəzər
dənizinin Qazaxıstan sektorunda olduqca böyük ehtiyatlar var. Ehtiyatlar Türkmənistan sektorunda da
böyükdür. Bunların hamısını beynəlxalq bazarlara çıxarmaq lazımdır. Buna görə də neft kəməri bir deyil, iki
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deyil, üç deyil, çox olacaqdır. Əlbəttə, sülh olarsa, bir neft kəməri də Ermənistandan keçəcəkdir. Sülh olmasa,
heç bir neft kəməri də olmayacaqdır.
Sual: İranla münasibətləriniz necədir?
Heydər Əliyev: Biz İranla çox böyük sərhədə malikik. İran bizə dost ölkədir. Bizi İranla tarixi keçmiş
bağlayır. Bəzi məlumatlara görə, İranda təxminən 30 milyon azərbaycanlı yaşayır. Buna görə də İranla bizim
aramızda çox mehriban və yaxşı münasibətlər var. Bizdə rejimlərin müxtəlif olması, – onlarda bir rejim, bizdə
başqa bir rejim var, – daxili işdir. Biz başqa ölkələrin işlərinə qarışmırıq. Kim hansı quruluşu yaradır, kim hansı
xətlə gedir – bu, onun daxili işidir. Ona görə də istəyirik ki, heç kəs bizim daxili işlərimizə qarışmasın. Mən hələ
keçmiş vaxtlardan, sovet dövründən xatırlayıram, Moskvada, Rusiyada həmişə islam təməlçiliyi ilə
qorxudurdular, deyirdilər ki, İrandan gələn bu təməlçilik Azərbaycan vasitəsilə Rusiyaya keçə bilər. Deməliyəm
ki, bunlar boş sözlər idi. Təəssüf ki, sovet dövründə burada bəzi Şərq mütəxəssisləri, bəzi politoloqlar var idi ki,
onlar Şərqin nə demək olduğunu, İranın nə demək olduğunu, Azərbaycanın nə demək olduğunu çox az
bilirdilər. Müxtəlif sözlər söyləyirdilər, camaat da heç nəyə varmadan onlara inanırdı. Doğrudur, İranda
təməlçilik var, çünki İran özünü İslam Respublikası elan etmişdir. Orada din hakimiyyət başındadır, İran dini
dövlətdir. Lakin bizim dövlətimiz dünyəvi, demokratik dövlətdir və demokratiya yolu ilə gedir. Buna
baxmayaraq, biz dostluq münasibətləri saxlayırıq. Bizdə istər orada, istərsə də burada qohumluq əlaqələri olan
adamlar çox-çoxdur, insani əlaqələr çox böyükdür, mədəni əlaqələr çox böyükdür, ticarət çox genişdir.
İran xarici ticarət dövriyyəmizdə birinci yeri tutur. Buna görə də İranla çox yaxşı münasibətlərimiz var.
Lakin məlumdur ki, son vaxtlar Rusiyada da İrana münasibət dəyişmişdir – onların arasında çox mehriban
münasibətlər, əməkdaşlıq və hətta, zənnimcə, hərbi əməkdaşlıq nəzərə çarpır. Amma bu, İranın və Rusiyanın öz
işidir. Mən bu işlərə qarışmıram. Nə gizlədəsən, bunlar da var. Budur, mənim sizə dediklərim.
Sual: Heydər Əliyeviç, məlumdur ki, Moskvada və ümumiyyətlə, Rusiya ərazisində yaşayan bir sıra
adamlar barəsində Azərbaycanda cinayət işləri açılmışdır. Məsələn, belə bir sual vermək istərdim, sabiq
Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibovun verilməsi məsələsi müzakirə edildimi və bu məsələ
qaldırılacaqmı, bu yaxınlarda verilmiş Surət Hüseynovun taleyi nə yerdədir, onun məhkəməsi olubmu?
Sağ olun.
Heydər Əliyev: Ümumiyyətlə deməliyəm ki, Rusiya başqa ölkədə cinayət törədən və burada olan
cinayətkarları gizlətməklə düz iş görmür. Rusiyanın özünün cinayətkarları bəs edir, belə isə özgə cinayətkarları
sizin nəyinizə gərəkdir? Soruşmaq istəyirəm, nəyinizə gərəkdir? Ona görə də cinayətkarlar buraya gəldikdə
onları gizlətmək yox, buradan qovmaq lazımdır. Amma, təəssüflər olsun, qəddar cinayətlər, terror əməlləri,
hərbi cinayətlər, digər cinayətlər, qətllər törətmiş bəzi cinayətkarlar Rusiya ərazisində gizlənirlər. Lakin
deməliyəm ki, son vaxtlar, xüsusən 1996-cı ildən başlayaraq Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi ilə Azərbaycanın
Daxili İşlər Nazirliyi arasında, Rusiyanın Baş Prokurorluğu ilə Azərbaycanın Baş Prokurorluğu arasında çox
yaxşı işgüzar qarşılıqlı münasibətlər yaranmışdır. Deməliyəm ki, Azərbaycanda cinayət törətmiş bir çox
cinayətkarlar bu sağlam, işgüzar, yaxşı əməkdaşlıq nəticəsində aşkara çıxarılmış, Azərbaycana verilmiş və
onların əməlləri ilə əlaqədar təhqiqat aparılmışdır. Bəziləri artıq məhkəmə tərəfindən mühakimə edilmişlər, bəzi
işlər üzrə təhqiqat gedir, o cümlədən sizin xatırlatdığınız Surət Hüseynovun işi üzrə təhqiqat aparılır. O, bir il
baş nazir oldu, buna görə də onu baş nazir kimi tanıyırlar. Ümumiyyətlə, narkobiznesə qurşanmış bu adamın ən
yüksək vəzifəsi ilkin yun emalı fabrikinin direktoru vəzifəsi olmuşdur. O, hər cür cinayətlər, kriminal işlər
hesabına, təəssüflər olsun, Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olan dövrdə baş nazirin müavini, korpus
komandiri, sonra isə Azərbaycan prezidentinin Qarabağ üzrə xüsusi müvəkkili vəzifəsinədək gəlib çıxmışdı,
başqa vəzifələr də almışdı, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü, əlbəttə, bunların hamısı
saxta idi. Amma olmuşdu. 1993-cü ildə məhz o, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin baislərindən biri
olmuşdur. Bu müharibə çox böyük zərər vurdu. Bununla əlaqədar olaraq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdən getmək
məcburiyyətində qaldı. Elə onda xalq məni Bakıya dəvət etdi və mənə etimad göstərərək məni prezident seçdi.
Buna görə də bu adam diqqətəlayiq deyildir. Amma bir halda ki, soruşursunuz, deməliyəm ki, o, bəli,
Azərbaycanda çox ağır cinayətlər törətmişdir, Rusiyada gizlənirdi. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi, Rusiyanın
Baş Prokurorluğu sağ olsun ki, onu bizim adamların iştirakı ilə tutub Azərbaycana verdilər. İndi o, istintaq
altındadır. O, çox cinayətlər törətmişdir və bunların hamısını açmaq lazımdır. Təbii ki, o, məhkəmə qarşısında
cavab verməlidir.
Təəssüf ki, cinayət törədib indi burada yaşayan başqa adamlar da var. Onlardan bəziləri Rusiya
vətəndaşlığı almağa müvəffəq olurlar. Mən bunu başa düşmürəm. Mən bunu düzgün hesab etmirəm. Rusiya
belə adamlara Rusiya vətəndaşlığı verməməlidir ki, onlar Rusiya vətəndaşının bu statusu ilə gizlənə bilsinlər.
Mən bunu düzgün hesab etmirəm, bu, münasibətlərimizə ziddir.
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Mütəllibova gəldikdə, o, sizin ona yetirdiyiniz diqqətə heç layiq də deyildir. O, beş il bundan əvvəl
Rusiya qoşunlarının hərbi təyyarəsinə minib Azərbaycandan qaçmışdır. Həmin vaxtlarda o, prezident idi. Əgər
kimisə prezident seçib etimad göstərmişlərsə o, bu etimadı doğrultmalı və bu vəzifədə qalaraq ölkəni idarə
etməli, öz xalqının təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Amma ona etimad göstərmişdilər, – doğrudur, o,
saxtakarlıqla prezident olmuşdu, bu özlüyündə aydın idi, lakin buna baxmayaraq, formal surətdə prezident elan
edilmişdi, – o isə Rusiya təyyarəsinə minib əkilmişdir və beş ildir burada gizlənir. Belə isə o, ümumiyyətlə,
danışmaq üçün hansı mənəvi hüquqa malikdir və ona kömək və yardım göstərməyə ayrı-ayrı Rusiya
strukturlarının nə kimi mənəvi haqqı var? Kimsə dedi ki, – mən bilmirəm, bu məlumat rəsmi deyildir, – guya
Mütəllibov özünə siyasi sığınacaq verilməsi haqqında ərizə ilə müraciət etmişdir. Hansı siyasi sığmacaq? Onun
nəyi siyasi cinayətkardır? O öz respublikasından əkilib qaçmışdır. Hesab edirəm ki, Rusiya belə adamlara siyasi
sığınacaq verməməlidir. Siyasi sığınacaq bir ölkə tərəfindən digər ölkənin vətəndaşına, siyasi fəaliyyətə görə
təqib edilən vətəndaşına verilə bilər. Amma bu ölkənin digəri ilə münasibətləri Azərbaycanla Rusiyanın
arasındakı kimi, belə münasibətləri kimi olmamalıdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri var.
Rusiyada isə Azərbaycandan qaçmış bu və ya digər adamlara siyasi sığınacaq verməyə cəhd göstərilir – bu,
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini müəyyənləşdirən prinsiplərin hamısına ziddir.
Sual: Heydər Əliyeviç, mənim Sizə iki hissədən ibarət olan bir sualım var. Məlum olduğu kimi,
Rusiya ilə birləşmək üçün son vaxtlar Ermənistanda müxtəlif səviyyələrdə bəyanatlar verir və hətta
imzalar toplayırlar. Siz bu cür birləşməni alqışlayardınızmı? İkinci sual: Azərbaycanda belə meyllər
varmı, Siz daha sıx yaxınlaşmaq məsələsini rusiyalı həmkarınızla müzakirə etdinizmi? Üstəlik, dünən
Boris Yeltsin dedi ki, iki dövlət arasında daha heç bir problem yoxdur. Sağ olun.
Heydər Əliyev: Üzr istəyirəm, siz hansı agentliyi təmsil edirsiniz?
Müxbir: Mən erməni jurnalını təmsil edirəm, bu jurnal Parisdə çıxır.
Heydər Əliyev: Bəs sizdə, Ermənistanda imza toplayırlarmı?
Müxbir: Toplayırlar, bir neçə qrup təşəbbüs irəli sürmüşdür. Mənim sualım belədir – bu birləşməyə
məhz Sizin münasibətiniz necədir?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən artıq dedim ki, hər bir respublika öz məsələlərini, öz prinsiplərini əsas
tutaraq həll edir. Bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi MDB tərkibində münasibətlərimizin təməl
prinsipidir. Buna görə də biz Rusiyanın, Belarusun işlərinə qarışmırıq. Rusiya ilə Belarusun ittifaqı Rusiyanın
öz işidir, Belarusun öz işidir, onlar bu ittifaqı lazım bilirlərmi – bilirlər, yaradırlarmı, yaradırlar. Biz bu işə
qarışmırıq. Ermənistanda imzaları bu ittifaqa qoşulmaq üçün toplayırlar – bu, Ermənistanın işidir, sizin işinizdir.
Bizdə heç kəs belə imzalar toplamır və bizdə belə əhval-ruhiyyə yoxdur. Biz Rusiya ilə öz münasibətlərimizi
suverenlik əsasında, dövlət müstəqilliyi və dostcasına əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq əsasında qururuq. Bu
əməkdaşlığın çox yüksək dərəcəsidir. Mən bilmirəm, bundan da artıq daha nə lazımdır.
Sual: Siz bir mahnının sözlərinin ədalətli olduğunu əyani surətdə nümayiş etdirirsiniz: əgər böyük
məqsədlərə can atırsansa, illər sənin üçün mənasızdır. Sual belədir: – Siz Rusiyada gənc, çox gənc
siyasətçilərin yüksək vəzifələrdə çox olmasına necə baxırsınız?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, ümumiyyətlə həmişə, hətta sovetlər vaxtında da deyirdilər ki, gənclərə yol
açmaq, qocalara ehtiram göstərmək lazımdır, doğrudur. Zənnimcə, bu prinsip indi də qüvvəsində qalır.
Sual: Hüseynov, maliyyə-sənaye qrupunun (İsveçrə) nümayəndəsi. Mənim sualım iqtisadi
xarakterlidir. Şübhəsiz, hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda dərin demokratik dəyişikliklər gedir və bu
istiqamətdə Sizin şəxsi töhfəniz də hamıya bəllidir. Siz əvvəlki suala cavabınızda buyurdunuz ki,
Azərbaycanda fövqəlmilli şirkətlərlə bir neçə müqavilə imzalanıb, xarici sərmayədarlar cəlb olunur.
Sualım bu məzmundadır: mənim bildiyimə görə, Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri –
metallurgiya, kimya sənayesi və s. inkişaf etmişdir. Bu istiqamətə investisiyalar cəlb olunurmu və həmin
investisiyaların mənafeyinin qorunması, yaxud Milli Məclis və ya hökumət səviyyəsində hansısa normativ
aktlar mövcuddurmu?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, bizə investisiya gəlməsinin səbəblərindən biri də budur ki, xammal
ehtiyatlarımızın və sairənin olması ilə yanaşı, biz sərmayədarlar üçün, xarici investisiyalar üçün son dərəcə
əlverişli, güzəştli şərait yaratmışıq. Bizdə ən aşağı vergi tarifi var. Qərar qəbul etmişik ki, Azərbaycanda
qanunlarda hansı dəyişikliklər olmasından, hakimiyyətin birdən dəyişməsindən, – bilirsiniz, Azərbaycanda ikiüç dövlət çevrilişi cəhdi olub, daha nə isə ola bilər, amma arxayın ola bilərsiniz, indən belə olmayacaq, –
hansısa yeni qanunlar qəbul edilməsindən asılı olmayaraq xarici sərmayədarlar üçün investisiyalar haqqında
bağlanmış sazişlərin şərtləri dəyişməz qalır. Biz xarici sərmayədarların gəlirləri üçün immunitet yaratmışıq.
Xarici sərmayədarlar öz gəlirlərini sərbəst şəkildə ölkədən çıxarıb apara bilərlər. Ona görə də bizdə xarici
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investisiyalar üçün şərait çox güzəştli, çox əlverişlidir və bu, bir də deyirəm xarici investisiyaların bizə fəal
surətdə gəlməsinin səbəblərindən biridir.
Sual: Hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizə belə bir sualım var. Deyirlər ki, Siz əsas nefti üç marşrutla –
Gürcüstan vasitəsilə və Türkiyəyə doğru, habelə Rusiya vasitəsilə Novorossiyskə qədər nəql etmək
ideyasını dəstəkləyirsiniz. Nə üçün məhz belədir, əsas neft üçün məhz bu üç marşrut olmalıdır?
Heydər Əliyev: Bu, təbiidir. Çünki mən artıq dedim ki, neft hasilatının perspektivi çox böyükdür. Təkcə
bizim sektorda deyil, həm də Qazaxıstanda – Tengizdə də çox neft hasil ediləcək, Xəzər dənizinin Qazaxıstan
sektoru da neft ehtiyatları ilə çox zəngindir. Bunlar hamısı olacaq. Bu nefti beynəlxalq bazarlara çıxarmaq
lazımdır. Bir marşrut, bir boru kəməri buna qadir deyildir. Bundan əlavə, həmin kəmərlərin diversifikasiyası da
iqtisadi cəhətdən çox sərfəlidir. Şübhəsiz ki, biz bunu edirik və edəcəyik. Bu, tamamilə qanunauyğundur. Bəlkə
hansısa dördüncü marşrut da olacaqdır. Bu, iqtisadi sərfəliliyin xeyrinədir.
Sual: Heydər Əliyeviç, Azərbaycan haqlı olaraq çoxillik əla konyakları, nadir üzüm sortlarından
çəkilmiş şərabları, bir vaxtlar bütün Sovet İttifaqının ləzzətlə içdiyi şampan şərabı ilə məşhurdur. İndi
vahid iqtisadi məkan dağıldığına görə Azərbaycan bir çox bazarlardan, o cümlədən Rusiya
bazarlarından məhrum olub və milyonlarla dekolitr konyak və şərab anbarlarda yatıb qalıb. Halbuki biz
Rusiyada Azərbaycanın adına çıxılan, amma əslində onunla heç bir əlaqəsi olmayan hər cür saxta
zəqqumu içirik. Rusiya süfrəsində Azərbaycan içkilərinin yenidən öz layiqli yerini tutmasına nə mane
olur? Bundan ötrü nə etmək lazımdır? Sağ olun.
Heydər Əliyev: Çox yaxşı sualdır, təşəkkür edirəm sizə. Bəli, bir vaxtlar Azərbaycanda üzümçülük və
şərabçılıq inkişaf edirdi, Azərbaycanda üzüm istehsalını 3 milyon tonadək çatdırmaq proqramı vardı. O vaxtlar
bütün Sovet İttifaqında cəmi 5 milyon ton üzüm istehsal edilirdi. Yadımdadır, biz Azərbaycanda üzüm
istehsalını təxminən 1982-1983-cü illərdə, hər halda 2 milyon tona çatdırdıq. Bütün bu işlər Rusiyanı, ən əvvəl
bütün Sovet İttifaqını şərabçılıq məhsulu ilə, yüksək keyfiyyətli şərablarla, süfrə şərabları, konyaklarla,
keyfiyyətli şampan şərabları ilə təmin etmək üçün görülürdü. Xatirimdədir, o vaxtlar avadanlıq almaq, Bakıda
şampan şərabları zavodu tikmək üçün sovet hökumətinin ehtiyatlarından on milyonlarla dollar ayrılmışdı. Bu
zavod indi də durur, gözəl zavoddur, əla şampan şərabı və konyaklar istehsal edir. Siz çox düzgün deyirsiniz.
Amma təəssüflər olsun ki, biz Rusiya bazarını itirdik. Əvvəla, Qorbaçovun və onun kimilərinin ağılsız
antialkoqol siyasəti Azərbaycana olduqca böyük ziyan vurdu. Üzüm bağlarına balta çalmağa və Azərbaycanın
təbiətini korlamağa başladılar. Sonra da yüksək aksizlər, yüksək dəmir yol tarifləri və bir çox başqa məsələlər
Azərbaycanın çaxıraraq məmulatının Rusiyada satışına əngəl törədir. Halbuki uzaq-uzaq ölkələrdən
gətirməkdənsə, Azərbaycandan gətirmək Rusiya üçün həm sərfəli olar, həm də ucuz başa gələr.
Belə düşünürəm ki, indi bu səfərdən sonra, biz sənədlər imzaladıqdan sonra bu məsələni həll etməyə bir
daha çalışacağıq ki, Rusiyaya böyük miqdarda keyfiyyətli şərablar, konyaklar, şampan şərabları ixrac edə bilək.
Biz bunu istəyirik. Bu, bizim üçün iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Lakin bunun Rusiya üçün də iqtisadi və digər
əhəmiyyəti var.
Sual: Xəzər neftinin nəqli ilə əlaqədar ilin əvvəlində Sizin qeyd etdiyiniz anlaşılmazlıqda
"Transneft"in dəlillərindən biri bu idi ki, Azərbaycan şərtləşdirilmiş və müqavilələrə daxil edilmiş
yataqlardan çıxarılmalı olan nefti deyil, Azərbaycanın həmişə neft çıxartdığı ərazilərdən çıxarılan nefti
göndərməyi təklif edir. Razılığa əsasən Bakı-Novorossiysk marşrutu ilə neft oktyabrda nəql edilməyə
başlandıqda qarşıya məhz belə bir problem çıxmayacaqmı?
Heydər Əliyev: Əgər belə dəlillər olmuşdursa, onlar əsassızdır. Çünki biz Rusiya hökuməti ilə
Azərbaycan hökuməti arasında saziş imzalayarkən, – dediyim kimi, onu Viktor Stepanoviç Çernomırdinlə mən
imzalamışam, – orada "Azərbaycan nefti" yazılmışdı. Mən hətta sizə deməliyəm ki, biz oraya "Konsorsium
tərəfindən çıxarılacaq neft" terminini daxil etmək istədikdə buradakı bəzi ağıllı adamlar, – sənədin
hazırlanmasında onların iştirakı olmuşdu, – dedilər ki, biz buna yol verə bilmərik, çünki biz onları tanımırıq.
Başa düşürsünüzmü, yazılmışdı: "Azərbaycan nefti". Orada yazılmamışdı ki, xarici şirkətlər konsorsiumu
tərəfindən çıxarılacaq neft. Bu, birincisi. Əgər kimsə, nə isə yayırsa, bununla onlar öz səriştəsizliyini
doğrultmaq istəyirlər.
İkincisi, sizin nəzərinizə çatdırım ki, avqustda transmilli şirkətlərin konsorsiumunun məhz birinci
müqaviləsinin layihəsindən ilk neft çıxarılacaq və Azərbaycanın özünün çıxardığı neft kiməsə keyfiyyətsiz
görünürsə, oktyabrda biz dəniz neftini nəql etmək imkanına nail olacağıq.
Sual: Heydər Əliyeviç, Siz Azərbaycan neftinin nəqli variantlarından, neftin Gürcüstan və Ukrayna
ərazisi ilə nəqlindən bəhs edərkən haqqında danışdığınız marşruta qayıtmaq istərdim. Sirr deyildir,
Kiyevə Sizin səfəriniz zamanı və marşrutun müzakirə olunduğu görüşlər zamanı, – Rusiyada bunu çox
böyük diqqətlə izləyirdilər və bu marşrutun başlıca olaraq siyasi cəhətdən əsaslandırılmasından
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danışırdılar, – deyilirdi ki, çox güman, bu marşrut Rusiyadan yan keçəcəkdir. Elə Rusiyanın bir çox
mütəxəssisləri də iddia edirdilər ki, bu, iqtisadi baxımdan məqsədəuyğun marşrut deyildir və hər şeydən
əvvəl, istər Azərbaycan üçün, istərsə də Ukrayna və Gürcüstan üçün alternativ energetika yolu yaratmaq
istəyi ilə bağlıdır. Belə şərtlər barəsində nə düşünürsünüz?
Heydər Əliyev: Bu şərtlər əsassızdır. Lakin aydın olsun deyə, bildirdim ki, Rusiya ərazisindən keçən
Azərbaycan-Novorossiysk neft kəməri haqqında saziş 1996-cı ilin yanvarında imzalanmışdır. Odur ki, biz
dərhal öz ərazimizdən keçən neft kəməri inşa etməyə başladıq. Nəzərdə tutulmuşdu ki, bu boru ilə neft 1997-ci
ilin əvvəllərində nəql ediləcəkdir. Amma belə olmadı. Bunda bizim təqsirimiz yoxdur. İkinci marşrut, –
Gürcüstan ərazisindən keçən qərb marşrutu haqqında saziş Moskvada saziş imzalandıqdan dörd ay sonra
imzalandı. Bunlar bir-birinə zidd deyildir. Bu sazişdə elə bir neft kəmərinin inşası nəzərdə tutulur ki, onun
çəkilişi 1998-ci ilin axırlarına yaxın başa çatacaqdır. Bu boru ilə, Qərb marşrutu ilə neftin nəqli ancaq 1998-ci
ilin axırlarında mümkün olacaqdır.
Kiməsə, bütün bunlara siyasi don geyindirmək xoş gəlir. Amma belə yaramaz. O ki qaldı bu neftdən
Ukraynanın istifadə edib-etməyəcəyinə, deyirəm, bəli, istifadə edə bilər. Niyə də istifadə etməsin? Bu neft
Supsa limanına, Qara dəniz limanına vurulacaq, oradan dünya bazarlarına ixrac ediləcəkdir. Ukrayna müstəqil,
suveren ölkədir, çox böyük miqdarda neft məhsulları işlədir. Nə üçün başqa ölkələr bu nefti ala bilərlər, amma
Ukrayna ala bilməz? Bir sözlə, bu, tamamilə qanunauyğun haldır ki, ondan Ukrayna da istifadə edə bilər. Özü
də təkcə Ukrayna deyil, istəsə Bolqarıstan da istifadə edə bilər. Bolqarıstanın da nefti yoxdur. Bu neftdən başqa
hər hansı. bir ölkə də istifadə edə bilər. Mən belə düşünürəm ki, bunların hamısı tamamilə doğrudur. Hər iki
boru kəməri lazımdır, bəlkə də digər hər hansı boru kəməri də gərəkdir.
Sual: Cənab prezident, Sizə belə bir sualım var. İyulun 1-də Çin hökuməti Syanqan üzərində
suverenlik müəyyən etdi. Siz bu hadisəni necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Çin ilə Azərbaycan
arasında indiki münasibətlər necədir? Sağ olun.
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən Çin Xalq Respublikasının sədri Tszyan Tszemin cənablarına təbrik
teleqramı göndərdim və onu bu hadisə münasibətilə təbrik etdim. Çin-Azərbaycan münasibətlərinə gəldikdə, bu
münasibətlər çox yaxşıdır, səmimidir. Azərbaycanda Çin səfirliyi, Çində isə Azərbaycan səfirliyi fəaliyyət
göstərir. 1994-cü ildə Çin Xalq Respublikasının sədri Tszyan Tszeminin dəvəti ilə mən Çin Xalq
Respublikasında rəsmi səfərdə oldum. Çin ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş,
müqavilə və bir çox digər iqtisadi sənədlər imzalandı. Yeri gəlmişkən, Çinin Azərbaycandakı səfiri bu
yaxınlarda mənə dedi ki, Çinin neft şirkətləri Azərbaycanın neft, energetika ehtiyatlarına maraq göstərirlər və
tezliklə Çin şirkətinin nümayəndələri Bakıya gəlməlidirlər. Mən buna müsbət cavab verdim. Yaponiyanın
"İtoçu" şirkəti Xəzər dənizindəki yataqla bağlı müqaviləmizdə iştirak edir. Bəs nə üçün Çin geri qalır.
Sual: Heydər Əliyeviç, SSRİ dağılana qədər Rusiya Azərbaycanın məişət texnikasının,
soyuducularının və kondisionerlərinin çox böyük satış bazarı sayılırdı. Dünən Siz Yuri Mixayloviç
Lujkov ilə görüşdünüz. Söhbət zamanı Azərbaycana "Moskviç" və "ZİL" avtomobillərinin göndərilməsi
haqqında da məsələ müzakirə olundu. Bakı kondisionerlərinin Moskvaya göndərilməsi də nəzərdə
tutuldumu? Bunlar açıq-aşkar azlıq edir, hətta bu salonda da çatışmır.
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, mən srağagün Yuri Mixayloviç Lujkov ilə görüşdüm və çox yaxşı söhbətimiz
oldu. Yeri gəlmişkən, deyim ki, bu yaxınlarda Azərbaycanda Moskvanın 850 illiyinə həsr olunmuş Moskva
günləri keçirildi, çox böyük nümayəndə heyəti, Rusiyanın, Moskvanın görkəmli incəsənət xadimləri gəlmişdi.
Azərbaycan xalqı onları böyük səmimiyyətlə, dostluq hissləri ilə qarşıladı. Yuri Mixayloviç Lujkov ilə çox
yaxşı söhbətlərimiz oldu. Azərbaycan hökuməti ilə Moskva hökuməti arasında bir neçə saziş imzalandı. Buna
əlavə olaraq, srağagün axşam söhbətimiz zamanı biz Azərbaycandan Moskvaya meyvə, bəzi kənd təsərrüfatı
məhsulları, habelə, siz düz deyirsiniz, məişət kondisionerləri və soyuducular göndərilməsi məsələlərini
həqiqətən müzakirə etdik. Şübhəsiz ki, o, "Moskviç", "ZİL" maşınlarının Bakıda satışının mümkünlüyü
haqqında məsələ qaldırdı. Mən bizim hökumətə tapşırıq vermişəm, onlar bu işlə məşğul olurlar və biz bu
məsələləri həll etməyə çalışacağıq. Ancaq nəzərə alın ki, indi azad bazar iqtisadiyyatıdır. İndi dövlət bu işdə heç
nəyi tənzimləyə bilməz, biz yalnız kömək edə, bu və ya başqa işdə ancaq imkan yarada bilərik. Qalan hər şeyi
bazar müəyyənləşdirir, ona görə də əgər avtomaşınlar Azərbaycanda rəqabətə tab gətirərsə, şübhəsiz ki, bunların
Azərbaycana gətirilməsinə, satılmasına imkan yaradacağıq.
Sual: Heydər Əliyeviç, Siz hələ dünən bizə deyirdiniz ki, hər halda Azərbaycan gəmilərini VolqaDon hövzəsi akvatoriyasına buraxmaq istəməyən Rusiya tərəfdən bəzi problemlər olduğuna görə dəniz
gəmiçiliyinə dair saziş imzalanmamışdır. Bu gün səhər Boris Nemtsov bizə bəyan etdi ki, guya bu
məhdudiyyətlər götürülmüşdür. Bu o deməkdirmi ki, dəniz gəmiçiliyinə dair bu gün hər halda hansısa
saziş imzalanıb, yoxsa bu, nə isə bir şifahi vəddir?
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Heydər Əliyev: Siz bilirsiniz, bizə belə izah etdilər ki, icazə rejimi mövcuddur. Həmin bu icazə rejimi də
Azərbaycana tətbiq olunmurdu. İndi bu icazə rejimi Azərbaycana tətbiq olunacaq və Azərbaycan bu icazə
rejimindən istifadə edərək Volqa-Don gəmiçiliyində öz gəmilərindən istifadə imkanı əldə edəcəkdir. Bəli, onlar
vəd etdilər.
Sual: Sualımın davamıdır. Zəhmət olmasa deyin, nə üçün çeçen diasporu mənafelərin
lobbiləşdirilməsində və məhz sizin meyvələrin satışının artırılmasında iştirak etmək istəmir? O, banan,
kivi satışını uğurla mənimsəyib, ancaq Azərbaycan üzümünü satmır. Siz bunu necə şərh edərdiniz?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, siz sualı düz qoymursunuz. Mən sizi yenə o fikrə qaytarmaq istəyirəm ki,
bazar sərbəstdir. Kim nəyi bacarırsa, onu da satır. Ancaq lazımdır ki, azərbaycanlılar da Moskvada Azərbaycan
narını sata bilsinlər. Yeri gəlmişkən deyim ki, nar çox faydalı meyvədir və müalicə əhəmiyyəti var.
Xatirimdədir, mən Azərbaycanda işləyəndə burada rəhbər vəzifələrdə olan insanların bir çoxu soruşurdular ki,
keyfiyyətli nar göndərmək olarmı. Çünki həkimlər deyiblər ki, bu, nə bilim qanı təzələyir, yaxud ömrü uzadır,
ya da daha hansısa təsiri var. Ona görə də mən sizin hamınıza, moskvalılara narı təbliğ edirəm. Azərbaycanlılar,
ticarətçilər isə buyursunlar, bu imkandan istifadə etsinlər və Moskvaya, Rusiyaya nar gətirib satsınlar. Bizdə nar
çoxdur. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, bu, çox dadlı meyvədir.
Sağ olun. Sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm.
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RESPUBLİKANIN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK ORQANLARI ƏMƏKDAŞLARININ
PEŞƏ
BAYRAMI GÜNÜNÜN TƏSİS EDİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏL
YIĞINCAQDA NİTQİ
5 iyul 1997-ci il
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizi bayram münasibətilə, milli təhlükəsizlik orqanı işçilərinin peşə bayramı münasibətilə təbrik
edirəm, sizə cansağlığı, səadət və bu şərəfli işinizdə uğurlar arzulayıram.
Uzun fasilədən sonra, mənim üçün gənclik illərindən başlayaraq çox əziz və maraqlı bir peşə – dövlət
təhlükəsizliyi ilə məşğul olan orqanın işçiləri ilə bir daha görüşməyimdən çox məmnunam. Mən hesab edirəm
ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təhlükəsizlik sahəsində çalışan orqanların,
işçilərin peşə bayramı gününü və tarixini düzgün müəyyən edibdir. Bu xidmət hər bir dövlətə məxsus olan bir
xidmətdir. Ən qədim dövrlərdən müasir dövrümüzə qədər hər bir dövlətin xüsusi xidmət orqanları – onun
təhlükəsizliyini, milli təhlükəsizliyini qoruyan, təmin edən orqanları olubdur və bu gün də bütün dünyada elə bir
dövlət tapmaq olmaz ki, onun dövlət atributları içərisində belə bir orqan olmasın.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaranıbdır. Ancaq bu, boş yerdə
yaranmayıbdır, bunun tarixi kökləri var və tarixi köklərini də düzgün müəyyən etmək lazımdır.
Azərbaycan xalqının orta əsrlərdə dövlətləri olmuşdur. Sonra xalqımız dövlətçiliyini itirmiş və əsrin
əvvəlində – 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda yenidən milli dövlət qurulmuş, ilk Azərbaycan Demokratik
Respublikası elan olunmuş və yaranmışdır. Ona görə də bugünkü müstəqil Azərbaycan Respublikasının
təhlükəsizlik orqanının başlanğıc tarixini 1918-20-ci illərdə yaşamış ilk Azərbaycan Demokratik
Respublikasının bu məqsəd üçün yaratdığı orqandan götürmək doğru, düzgün və çox məqsədəuyğun qərardır.
Bu təklifi mənə təqdim edən kimi, bunu məmnuniyyətlə qəbul etdim və 28 mart gününü Azərbaycan
Respublikasının milli təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü elan etdim. 1919-cu il mart
ayının 28-də ilk dəfə müstəqil Azərbaycan Demokratik Respublikasının təhlükəsizlik orqanı yaradılıbdır. O,
demokratik respublika kimi az yaşayıbdır, ancaq tarixi hadisədir.
Ondan sonrakı dövrdə Azərbaycan xalqının yaşadığı dövlətdə, respublikada belə bir orqan mövcud
olmuş, belə bir orqanda bir neçə nəsil insanlar xidmət göstərmişlər. Onların bir qismi xalqına, millətinə,
torpağına sadiq olaraq xidmət göstərmiş, bir qismi isə xalqına xəyanət etmiş, yaxud da xalqının etimadını
qiymətləndirə bilməmiş və özlərini mənfi cəhətdən göstərmişlər.
Bunlar tarixin səhifələridir, heç kəs tarixin səhifələrini dəyişdirə bilməz. Mən çox məmnunam ki,
Azərbaycan milli təhlükəsizlik orqanının yeni yaradılmış, bu gün tanış olduğumuz muzeyinin eksponatları da
məhz bütün bu tarixi mərhələləri əks etdirir. Mən bu muzeyin yaranmasını da müsbət, təqdirəlayiq hadisə kimi
qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, muzey gündən-günə zənginləşəcək, ekspozisiyası genişlənəcəkdir və
Azərbaycan xalqının XX əsrdə və xüsusən 1918-1919-cu illərdən indiyə qədər keçdiyi yolun tarixinin bütün
mərhələlərini əks etdirəcəkdir.
Bizim başqa dövlət strukturları da öz günlərini, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi polis gününü qeyd edir.
Hesab edirəm ki, onlar da öz tarixlərini məhz 1918-1919-cu illərdən götürməlidir. Çünki belə olmayan surətdə
elə çıxır ki, Azərbaycanda 1991-ci və ya 1992-ci ilə qədər heç bir şey olmayıbdır, polis yenidən yaranıbdır. Bu,
düz deyil, bunun adı dəyişib və Azərbaycanın müstəqilliyinə görə funksiyaları da müəyyən qədər dəyişilibdir.
Yaxud bizim ordunun yaranması. İlk Azərbaycan Demokratik Respublikası özünün ordusunu yaratmışdı, Səməd
bəy Mehmandarov müdafiə naziri olmuşdu. Ordu da ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaşaması
üçün öz xidmətlərini göstərmişdir. Ona görə bizim ordu da boş yerdə yaranmayıbdır.
Doğrudur, sonra həm milli təhlükəsizlik orqanlarında, həm Daxili İşlər Nazirliyi və polis orqanlarında,
həm də orduda dəyişikliklər əmələ gəlibdir. Bunlar xalqımızın sonra yeni bir hakimiyyət altında yaşaması və
Sovetlər İttifaqı kimi bir dövlətin tərkibində olması ilə əlaqədar olubdur. Ancaq bizim insanların nə günahı var?
Neçə-neçə nəsillər, Azərbaycan övladları orduda xidmət ediblər, zabitlik xidməti ediblər, o illərdə, yəni 1920-ci
ildən sonra, indi, Azərbaycan müstəqil dövlət olana qədər bizim generallarımız olubdur. Daxili işlər
orqanlarında, milis orqanlarında neçə-neçə nəsillər işləyiblər. Onlar Azərbaycan xalqına xidmət ediblər. Qeyd
etdim, bəziləri, bir çoxu sədaqətlə xidmət edibdir, amma xalqına xəyanət edənlər, yaxud xalqının mənafeyinə
zərər gətirənlər də olubdur. Bu, tarixin həqiqətləridir. Ancaq tarixin neçə on illər keçdiyi yolu heç vaxt unutmaq
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olmaz. Bu baxımdan mən bir daha təhlükəsizlik orqanlarının peşə bayramının əvvəlini, yaranması gününü məhz
1919-cu ildən götürməsini düzgün hesab edirəm. Ona görə də bu dəvəti qəbul edib bu gün bu bayramı ilk dəfə
qeyd etməyə gəlmişəm.
Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanları ağır, çətin, əzab-əziyyətli, eyni zamanda cəsarətlə deyə bilərəm ki,
şərəfli yol keçibdir. Əgər 1920-ci ildən ta son illərə qədər bu orqanlar –vaxtilə ÇEKA, QPU idi, sonra NKVD
idi, sonra NKQB, NKVD oldu, mən bunların adlarını rusca deyirəm, azərbaycanca tərcümə etmək olar, amma
bunlar bizim beynimizə elə bu cür giriblər, sonra oldu MVD, MQB, sonra oldu MVD, KQB, – görürsünüz,
adları nə qədər dəyişilibdir. Bu orqanlar və onlarda işləmiş insanlar, yenə deyirəm, çox mürəkkəb yol keçiblər.
20-30-cu, 40-cı illərdə bu orqanlar Azərbaycan xalqına, onun mənəviyyatına, bütün həyatına çox böyük zərər
gətirmişdir, zərbələr, yaralar vurmuşdur. Amma xalqımız buna dözmüşdür.
1920-21-ci illərdən başlayaraq siyasi repressiyalar, heç bir əsas olmadan ailəliklə, minlərlə, on minlərlə
insanların yerindən-yurdundan Orta Asiyaya, Qazaxıstana, Sibirə sürgün edilməsi xalqımıza dəhşətlər
gətirmişdir. 30-cu illərin siyasi repressiyaları nə qədər insanların, nə qədər ailələrin həyatını pozmuşdur. Nə
qədər günahsız insanları həyatdan, azadlıqdan məhrum etmişlər. Xüsusən 37-38-ci illərin repressiyaları
Azərbaycan xalqına, onun ziyalılarına, zəkalı adamlarına, onun intellektual potensialına çox böyük zərbələr
vurmuşdur.
Ancaq bu orqanlarda bu siyasət, bu istiqamət 40-cı illərdə və hətta 50-ci illərin əvvəlində də davam
etmişdir. Bunlar tarixdən hamıya məlumdur, ancaq mən gənc yaşlarımdan bu orqanlarda işlədiyimə, fəaliyyət
göstərdiyimə görə bunların çoxunu öz gözümlə görmüşəm, şahidi olmuşam. Bilirsiniz ki, 1941-ci ildə mən o
vaxtkı Xalq Daxili İşlər Komissarlığı orqanında işləməyə başlamışam. Sonra qısa bir müddət Xalq Komissarları
Sovetində, yəni Nazirlər Sovetində çalışmışam. 1944-cü ildən isə bilavasitə təhlükəsizlik orqanlarında
işləmişəm. O vaxta, 1943-cü ilə qədər, – bunu tarixdən bilməlisiniz, – ümumiyyətlə bunlar hamısı bir yerdə idi,
NKVD-nin tərkibində həm təhlükəsizlik, həm milis orqariları, həm də o sistemə daxil olan bütün başqa orqanlar
var idi. 1943-cü ildə bunlar ayrıldılar, biri oldu NKQB, biri isə NKVD. Mən bunların hamısını görmüşəm.
O vaxtlar gənc bir işçi kimi arxiv materialları ilə, xüsusən 37-38-ci illərin, ondan sonrakı dövrün
materialları ilə tanış olarkən daim özüm-özümə sual vermişəm: bu antisovet qruplar, millətçi qruplar, sovet
hakimiyyətini devirmək istəyən qruplar, filanlar kimlərdir, hansılardır? Onların bir qismi həbs edilib ya
öldürülmüş, ya da uzaq Sibirdə həlak olmuşdu. Amma bir qismi də həbs olunmamışdı, qalmışdı. Arxiv
materiallarında isə onların adları siyahılarda idi ki, bunlar antisovet, millətçi qrupların, dəstələrin, təşkilatların
üzvləri olmuşdur. Mən gənc idim, fikirləşirdim, – əgər bunlar millətçi, yaxud antisovet, əksinqilabçı təşkilatların
üzvləri olublarsa, bəs niyə gəzirlər? Yaxud da ki, üzvü deyildirlərsə, adları niyə buraya düşübdür? O qədər belə
quraşdırma, ədalətsiz işlər görülmüş, o qədər saxtakarlıq, əsası olmayan materiallar yaradılmışdı ki, bunlardan
baş açmaq çətin idi.
Təəssüflər olsun ki, bu istiqamət, siyasət davam edirdi və əgər insanlar siyasi cəhətdən öz fikrini
bildirmək, demək istəyirdisə, yaxud başqa fikir söyləmək istəyirdisə, dərhal nəzarət altına alınır, haqqında
ölçülər götürülür və bəzilərini də cəzalandırmağa çalışırdılar. Mən bunları görmüşəm, 40-cı illərin sonunda, 50ci illərin əvvəllərində şahidi olmuşam. O vaxtlar 37-38-ci illərin materialları ilə də tanış olmaq imkanına malik
olduğuma görə onlarla da tanış olmuşam, görmüşəm. Ona görə də mən bilirəm ki, bizim xalqımızın başına nə
bəlalar gətirilib, xalqımıza nə kimi zərbələr vurulub, nə qədər əziyyətlər verilibdir.
O vaxtlar Azərbaycan Respublikası müttəfiq respublika kimi Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu halda,
təəssüflər olsun ki, bu orqanlarda, xüsusən təhlükəsizlik orqanlarında işləyən adamların tam əksəriyyəti
azərbaycanlı deyildi. Azərbaycanlılara qarşı repressiyalar edildiyinə görə azərbaycanlıların az bir miqdarı belə
işlərə buraxılmışdı. Mən 37-38-ci illərin materiallanna baxanda, – bu, mətbuatdan da məlumdur, siz də
bilirsiniz, – görürdüm: kim idi o vaxt NKVD-nin başında duran adamlar? Qriqoryan, Markaryan, bu gün orada
birinin adını oxudum – Topuridze, yarı erməni, yarı gürcü idi, nə millətdir, bilmirəm, Borşşov, sonra uzun illər –
1939-cu ildən 1953-cü ilə qədər Yemelyanov nazir idi. Xatirimdədir hamısı. O illərdə Azərbaycanın başında
duran adamlar öz xalqına xəyanət edirdilər, azərbaycanlılara düşmən olan, ancaq bu orqanlarda yüksək vəzifə
tutan adamların əli ilə Azərbaycanın dəyərli insanlarını əzirdilər, cəza verir, azadlıqdan məhrum edir, repressiya
altına alırdılar.
Stalin öləndən sonra, 1953-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişiləndən sonra, yəni Azərbaycanın
başçısı dəyişdiriləndən sonra, – Mircəfər Bağırov vəzifədən azad edildi, sonra həbs olundu, – bu orqanlarda
müəyyən dəyişiklik başladı. Ancaq bunu aparmaq da asan deyildi, çox çətin idi.
Azərbaycanda 37-38-ci illərdə və sonrakı illərdə repressiyalar etmiş adamlar 1956-cı ildə açıq məhkəmə
ilə məhkum olundular. Mən o məhkəmənin iclaslarında olmuşam, o iclaslar bu gün də xatirimdədir. Müttəhim
kürsüsündə oturanlar kim idi? Mircəfər Bağırov, Xoren Qriqoryan, Markaryan, Borşşov, Topuridze, Ağasəlim
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Atakişiyev – altı nəfər. Şübhəsiz ki, günahkarlar təkcə bunlar deyildi. Amma ən yüksək səviyyəli, vəzifəli
günahkarlar bunlar idi. Bir neçə ay məhkəmə prosesi getdi və onlar cəzalandırıldılar. O vaxtlar mən məhkəmə
prosesində olarkən, – məhkəmə prosesi açıq idi, şübhəsiz ki, müəyyən buraxılış vərəqələri ilə buraxırdılar, mən
isə təhlükəsizlik orqanında işlədiyimə görə daim oraya gedib müşahidə etmək imkanım var idi, – 37-38-ci
illərin, sonrakı illərin dəhşətləri açıq göstərildi.
Ancaq ondan sonra da bu orqanlarda böyük təmizləmə işi görmək lazım idi, çünki bunlar bir ilin, iki ilin
işi deyildi. Bu gün muzeydə də o məlumatları verdilər, Namiq Abbasov da öz məruzəsində dedi ki, milli
təhlükəsizlik orqanlarında, xüsusən rəhbər heyətdə, zabit heyətində, komandir heyətində azərbaycanlıların sayı
nə vaxtdan artmağa başladı. Rəhbər vəzifələrdə azərbaycanlıların sayı, demək olar, tək-tük idi.
Mən 1950-ci ildə Leninqradda bu orqanın ali məktəbini bitirəndən sonra Bakıda işləməyə başladım. O
vaxt Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi adlanırdı. Təhlükəsizlik nazirliyinin əks-kəşfiyyat şöbəsi çox böyük şöbə
idi. İlk dəfə məni o şöbədə bölmə rəisi təyin etdilər. Bu şöbənin altı bölməsi var idi, bircə şöbənin rəisi
azərbaycanlı idi, üç müavini azərbaycanlı deyildi, ikisi erməni, biri başqa millətdən idi, ilk dəfə mən 1950-ci
ildə azərbaycanlı kimi altı bölmədən birinə rəis təyin olunmuşdum. Qalanların hamısı azərbaycanlı deyildi, –
mən bölmə rəislərini deyirəm. Hər bölmədə on-on beş zabit vardı. İndi hesablayın, zabitlərin içərisində nə qədər
azərbaycanlı var idi. Burada Kamal Əliyev çıxış etdi. Sən neçənci ildən işləyirsən? 1944-cü ildən? Hə, sən
bunları görmüsən. O vaxt, 1950-ci ildə mən ikinci şöbəyə gələndə sən oradaydın?
Kamal Əliyev: O vaxtkı Stalin rayonunda işləyirdim.
Heydər Əliyev: Stalin rayonunda. İkinci şöbəyə nə vaxt gəldin?
Kamal Əliyev: 1958-ci ildə.
Heydər Əliyev: 1958-ci ildə. Bəs sən niyə gec gəldin? Mənə elə gəlir ki, mən orada işləyəndən sən
yanımda idin. Sən bunların hamısını bilirsən.
İşləmək də çox çətin idi. Mənim xatirimdədir, – gənc zabit, buraya yeni gəlmiş bir adam idim. Çox çətin
idi. 1953-cü ildə, Stalin öləndən sonra ciddi dəyişikliklər əmələ gəldi, bunu haqqına demək lazımdır. 1953-cü
ilin sonunda mən birdən-birə həmin şöbəyə rəis təyin olundum. Bu, nadir hadisə idi. Nə qədər çətinliklər çəkdim
ki, 37-38-ci illərdən, 30-cu illərdən qalmış və Azərbaycana xəyanət etmiş insanlardan, – onların da əksəriyyəti
azərbaycanlı deyildi, amma içərilərində belə yaramaz azərbaycanlılar da vardı, – bu orqanları xilas edək və yeni,
gənc adamlar cəlb edək, orqanlarda sağlamlaşma işi aparaq. Bu, çox çətin oldu. O qədər çətin oldu ki, mənə
qarşı fitnələr də etdilər. Bir müddət o vəzifədən getməli oldum, yəni vəzifədən çıxartdılar. Bir-iki ildən sonra
məni yenə o vəzifəyə təyin etdilər, məcbur oldular ki, təyin etsinlər. Necə ki, 1993-cü ildə məni buraya dəvət
etməyə məcbur oldular, o vaxt da məni yenə həmin vəzifəyə qoymağa məcbur oldular.
Mən bu gün açıq danışıram. Nə üçün? Çünki mən o zaman cəsarətli addımlar atmağa, təmizləmə işləri
görməyə başladım, həmin şöbədə işləyən bir neçə zabitin cinayətkar olduqlarına görə həbs edilməsinə,
cəzalandırılmasına, işdən çıxarılmasına nail oldum. Xatirimdədir, 1954-cü ilin əvvəli idi. Mən başladım
təmizləmə işləri aparmağa. Ağasəlim Atakişiyev o vaxt hələ müavin idi. Gəldim onun yanına, dedim ki, iki-üç
nəfər adamı – adlarını demək istəmirəm, onların hamısı gedibdir – həbs etmək lazımdır. O kişi qorxusundan ağır
vəziyyətə düşdü, (sonra, 1956-cı ildə onun özünü də həbs elədilər) dedi ki, sən nə danışırsan, cavan oğlansan,
gəlmisən, belə şeylər edirsən, belə şeylər etmək olmaz. Dedim ki, necə etmək olmaz, – bax, bu bunun cinayəti,
gördüyü işlər, bu sübut, bu filan. Siz sadəcə buna icazə verməlisiniz, qurtardı getdi. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bu
addımları atdım və sonra, 1955-ci ildə də bunların, həmin o cəsarətli addımlarımın qurbanı oldum. Amma öz
iradımdan dönmədim, həmin o təmizləmə işlərinə başladım.
1960-cı ildə, haqqına demək lazımdır, Xruşşov dövründə bütün Sovetlər İttifaqında təhlükəsizlik
orqanlarında çox ciddi dəyişikliklər prosesi gedirdi. 1937-38-ci illərlə Stalinlə əlaqədar Stalini günahlandıran
materiallar çıxarıldı, bir neçə proses getdi, o cümlədən Beriyanın tutulması, burada, Azərbaycanda və başqa
yerlərdə gedən proseslər – Xruşşov dövründə bunların hamısı, 1937-38-ci illərdən qalmış kadrların
təmizlənməsi prosesi gedirdi. Amma bunu kim necə bacarırdısa, o cür aparırdı. Azərbaycanda isə vəziyyət
mürəkkəb idi, ona görə ki, rəhbər orqanların, zabit kadrların tərkibinin əksəriyyəti azərbaycanlı deyildi. Olan
azərbaycanlıların bəzilərinin də 1937-38-ci illərdə günahları vardı, ona görə onları da azad etmək lazım gəldi.
Bəli, o illərdə onların da günahları vardı.
1960-cı ildə bu orqanlarda geniş ixtisar aparıldı. Ola bilər xatirinizdədir, Sovetlər İttifaqının ordusunda
təxminən 1 milyon 200 min adam ixtisar edildi, o cümlədən təhlükəsizlik orqanlarında da ixtisar aparıldı. O vaxt
beş şöbəni birləşdirdilər. Mən onlardan birinin rəisi idim. Belə oldu ki, beş şöbəni birləşdirərkən birləşmiş
şöbəyə rəis məni təyin etdilər. Bu fürsətdən istifadə etdim, o biri şöbələrin rəis, ya müavin olanları əksəriyyətini
təmizlədim, onlar orqandan xaric olundular. Yeni bir dövr başlandı.
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Namiq Abbasov öz məruzəsində qeyd etdi ki, guya bu orqanın milliləşməsi prosesi 60-cı illərdə başlayıb.
Yox, 1953-54-cü illərdə başlandı. Şübhəsiz ki, yenə deyirəm, çox çətinliklə, ağırlıqla. Ancaq 1960-cı ildən ki,
ixtisar zamanı o şöbələri birləşdirməyə başladılar, biz çox iş görə bildik. Çox adamlardan, necə deyərlər,
canımızı qurtardıq, çox adamlar xaric olundu və bu zaman gənc kadrlar irəliyə çəkildi, azərbaycanlılar rəhbər
vəzifələrdə əksəriyyəti təşkil etməyə başladılar.
Ona görə də Azərbaycanın milli təhlükəsizlik orqanının tarixinə müəyyən qədər nəzər salsaq, bax,
belədir: 20-30-cu illərdə, 40-cı illərdə bu orqanlarda çox cinayətlər olubdur. Deyə bilərəm ki, təxminən 1953-cü
ildən saflaşma, sağlamlaşma prosesi gedibdir və mən də bu prosesin bilavasitə iştirakçısı, son illərdə də
təşkilatçısı olmuşam və xoşbəxtəm ki, o vaxtlar bu işləri görə bilmişəm və təxminən 1988-ci ilə qədər
Azərbaycanda bu orqanlar, hesab edirəm ki, düzgün mövqedə olublar. Şübhəsiz ki, bu, Sovetlər İttifaqı dövlət
təhlükəsizliyi sisteminin bir hissəsi olub, bütün göstərişlər, direktivlər hamısı Moskvadan gəlibdir. Bunlar
təbiidir.
Ancaq, eyni zamanda, həqiqət naminə demək lazımdır ki, bu dövrdə, yenə də qeyd edirəm, 1953-cü ildən
sonra bu orqanlarda həm kəşfiyyat, həm əks-kəşfiyyat sahəsində, bütün başqa sahələrdə çox gözəl azərbaycanlı
kadrlar yetişmişdi, inkişaf etmişdi. Bu orqanlar azərbaycanlılaşmışdı.
Doğrudur, buna baxmayaraq, bizə, azərbaycanlılara etibar etmirdilər. Təsəvvür edin, 1920-ci ildən sonra
bir dəfə Mircəfər Bağırov bu orqanın başında olub, – onun da tərcümeyi-halı və Azərbaycan xalqı qarşısında
etdiyi cinayətlər sizə məlumdur. Qısa müddət – 1926, 1927, 1928-ci illərdə Novruz Rizayev bu orqana rəhbərlik
edibdir. Amma onun başına da sonra çox böyük bəlalar gətiriblər. 1938-ci ildə onu həbs edib öldürüblər.
Tarixdən məlumdur – burada oturanların əksəriyyəti gəncdir, bilmirlər – amma mənim xatirimdədir – 1956-cı
ildə Mircəfər Bağırov qrupunun məhkəməsi zamanı Novruz Rizayevin istintaq işinin içindən onun Stalinə
göndərdiyi bir məktubu çıxmışdı. Bu, çox məşhur məktubdur – o, çox cəsarətli, çox əqidəli bir insan kimi o
məktubda 1937-38-ci illərdəki kütləvi repressiyalara qarşı etirazını, hiddətini açıq-aydın bildiribdir. Çox məşhur
məktub idi, o vaxtlar bizim mətbuatda da ondan istifadə etdilər. Ona görə də xatirimdədir, mən Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsində işləyərkən biz Novruz Rizayevin adını əbədiləşdirdik. Mən onun fəaliyyəti,
tərcümeyi-halı ilə tanış oldum. Çox dəyərli bir insan olmuşdur və xalqına çox sədaqətlə xidmət etmişdir.
Ondan sonra bir nəfər də azərbaycanlıya bu orqana rəhbərlik etmək etibar edilməmişdi. Hər millətdən –
erməni də, rus da, yəhudi də, gürcü də olmuşdu, amma azərbaycanlı olmamışdı. Mənim işlədiyim dövrü
götürürəm. Yemelyanov nazir idi, onu 1953-cü ildə Mircəfər Bağırovla birlikdə çıxartdılar, göndərdilər
Quskovu. Quskov dörd il işlədi, Kopılov gəldi. Kopılov işlədi, ondan sonra Kardaşov gəldi. Kardaşovdan sonra
Sviqun gəldi. Bilirsiniz, bizə etibar etmirdilər.
Sviqun buradan gedərkən mərkəzdə də anlamışdılar, başa düşmüşdülər ki, artıq bu cür siyasət aparmaq
olmaz. Xüsusən, – bunu mən qeyd etmək istəyirəm, – Andropov o vaxt Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri
təyin olunmuşdu və milli siyasət məsələlərini çox yaxşı bilirdi, ona görə də məsələ qoydu ki, artıq
Azərbaycanda yerli adam olmalıdır. Yerli adamın olması da, – o vaxt mən burada birinci müavin idim, –
problemə döndü. Bizim Azərbaycandan, mənim yanımda işləyən adamlardan bəziləri öz şəxsi məqsədlərinə,
şəxsi mənafelərinə görə həmin o Sviqunla birləşib yenə də buraya azərbaycanlı olmayan adamı – Moskvadan,
yaxud burada olan bir rusu təyin etməyə cəhd göstərirdilər. Tarixi həqiqət naminə demək lazımdır ki, – mən
bunu özümə görə demirəm, ancaq xalqın tarixi naminə deyirəm, – o vaxt, 1967-ci ildə məhz Andropovun bu işə
şəxsi münasibəti və həqiqət naminə demək lazımdır ki, o vaxt Azərbaycanda Mərkəzi Komitənin birinci katibi
olan Vəli Axundovun bu barədə düzgün mövqeyi nəticəsində – amma başqaları düzgün mövqedə deyildilər, –
ilk dəfə azərbaycanlı bu orqanın rəhbərliyinə təyin olundu.
Yəni görürsünüz, bu orqanın tarixi nə qədər ağır, mürəkkəb, nə qədər çətindir. Amma, eyni zamanda,
yenə də deyirəm, xüsusən 1953-54-cü illərdən sonra Azərbaycanda dövlət təhlükəsizliyi sistemində çox dəyərli
işlər görülmüş, dəyərli kadrlar yetişmiş və bir çox insanların yetişməsi və formalaşmasında bu orqanın çox
xidmətləri olmuşdur. Həqiqət naminə demək lazımdır ki, o vaxt milli təhlükəsizlik, yaxud dövlət təhlükəsizliyi
orqanı bütün başqa orqanlardan fərqli olaraq, əksərən saf, təmiz, mənəviyyatca yüksək adamlardan ibarət idi.
Yəni, 1953-54-cü illərdən sonrakı təmizləmə prosesi zamanı yeni gəlmiş kadrlar, nəsil əksərən bunlardan ibarət
idi. Bunu həqiqət naminə demək lazımdır.
Ancaq təəssüflər olsun, 1988-ci ildə Azərbaycanın başına bu böyük bəla ki, gəldi, – Dağlıq Qarabağ
problemi qalxdı və Azərbaycan o vaxtdan yaralandı, o vaxtdan da Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi, milli
təhlükəsizlik orqanlarında yeni bir faciəli dövr başlandı. Mən çox təəssüf edirəm ki, on illər boyu əziyyətlə
yaranmış kadr korpusu, o cümlədən şəxsən mənim əziyyətimlə, zəhmətimlə yaranmış kadr korpusu 1988-ci ildə
dağıdılmağa başladı, hərc-mərclik dövrü başladı. Siz təsəvvür edin, mən 25 ildən artıq rəhbər vəzifələrdə,
Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyində işləmişəm, 14 il Azərbaycana rəhbərlik edərək həmişə bu orqanlara
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himayədarlıq etmişəm, Moskvada 5 ildən artıq işləyərkən yenə də ümumiyyətlə, Azərbaycana, o cümlədən onun
bu sahəsinə də himayədarlıq etmişəm.
Ona görə də bu orqanın işində, burada kadrların təlim-tərbiyə, təhsil almasında, böyüməsində, inkişaf
etməsində böyük zəhmətlərim olmuşdur. Bu zəhmətlərimə görə mənim üçün çox acı idi, ağır, dəhşətli idi ki,
1988-ci ildən başladılar bu orqanı dağıtmağa. Burada hər şeyi dağıtmağa başladılar. Bu orqan xalqımıza,
millətimizə xəyanət etməyə başladı. Bəli, yenidən Moskvanın nümayəndəsini, – Namiq Abbasov dedi, –
Qorelovskini buraya gətirdilər. Nə çətinliklə mən özümdən sonra ənənə yaratdım ki, burada azərbaycanlı olsun.
Nə çətinliklə! Bu da asanlıqla olmadı. Mən bu vəzifədən respublikanın rəhbəri seçilən zaman, – bu, tarixdir, bu
gün bunu da hamı bilməlidir, – baş katib Brejnev mənə dedi ki, bilirsən nə var, sən bu orqanda bilavasitə
işlədiyinə görə yaxşı olmaz ki, sənin yerinə yerli adamlardan qoyulsun, lazımdır ki, gərək Moskvadan ora
gəlsin, bu, sənin üçün yaxşı olar. O vaxt burada müavin azərbaycanlı qoyulduğuna görə, dərhal birinci müavini
Moskvadan təklif etdilər. Mən də Krasilnikovu qəbul etdim, təyin etdim. Ancaq baxmayaraq ki, Krasilnikov da
Moskvadan gəlmişdi, məni məcbur edirdilər ki, o, Azərbaycanda yaşayan rusdur, gərək buradan, Moskvadan
göndərək. Mən bunun qarşısını aldım. Bir neçə dəfə bu barədə Brejnev, Andropov ilə danışmaq
məcburiyyətində oldum ki, bunun qarşısını alım. Dedim, əgər azərbaycanlını qəbul etmirsinizsə, onda gəlin,
burada mənim müavinim işləyən rus var, onu qoyaq. Onu da qoyduq, işlədi. Amma ondan sonra mən nail oldum
ki, azərbaycanlı təyin edilsin və Yusifzadəni buraya təyin etdim. Amma sonra bunu pozdular, Qorelovskini
gətirdilər.
İş bircə bunda deyil. Burada xalqa, millətə qarşı cinayətlər başladı. Qorelovski və ona yaltaqlıq edən,
onun ətrafına toplaşan adamlar, onunla birlikdə Azərbaycan xalqına Qarabağ məsələsində məğlubiyyət gətirən
adamlar yaranmış bu orqanı dağıtmağa başladılar.
Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında rəhbər vəzifələrdə
işlədiyim zaman, bu orqanın başçısı olduğum zaman və ondan sonra Azərbaycan Respublikasının başçısı
olduğum zaman Azərbaycan xalqının milli mənafeyinə əks olan heç bir tədbir görülməmişdir. Biz heç bir
dissident həbs etməmişdik, heç bir zaman heç bir adamı antisovet təbliğat, yaxud millətçi təbliğat üstündə həbs
etməmişdik. Amma nə qədər belə təkliflər, belə təzyiqlər var idi. Burada bizim hörmətli şairimiz xatırlatdı,
həqiqətdir, – mən hələ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində işləyən zaman Bəxtiyar Vahabzadənin həbs olunması
məsələsi meydana çıxmışdı. O vaxt mən onu xilas etdim, qoymadım həbs olunsun. Nəinki qoymadım, onunla
dəfələrlə söhbətlər apardım, öz məsləhətlərimi verdim. Bunlar hamısı onun xatirindədir. Belə bir insan o vaxtlar
böyük fəlakət qarşısında idi. Nəyə görə? Heç bir cinayəti yox idi. Ona görə ki, millətini sevirdi, millətin
qayğıları haqqında yazılar, şerlər yazırdı, "Gülüstan" poeması yazmışdı. Ondan ötrü o adamı həbs etmək
məsələsini qoymuşdular.
Xəlil Rzanı da həbs etmək məsələsini qoymuşdular. Onu da mən qoymadım, xilas etdim. Neçə-neçə
belələrini xilas etdim. Əkrəm Əylisli var, çox qeyri-sabit adamdır – bir gün belə danışır, bir gün elə danışır. Ona
çox köməklər etmişəm. Həqiqətən çox istedadlı yazıçıdır, ancaq yəqin ki, bu adamın nəyisə çatmır. Bəli, onun
həbs olunması haqqında neçə dəfə mənim qarşımda təklif vermişdilər, – mən qoymamışam. Belələrini mən çox
deyə bilərəm. Məsələn, mərhum Ziya Bünyadov, bizim böyük alimimiz, akademikimiz. Onlar yığışıb müşavirə
keçirmişdilər ki, 150 il bundan qabaq Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə könüllü girməyib, Azərbaycanı zəbt
ediblər. Bu həqiqətdir. Amma təəssüf ki, o vaxt, 1964-cü ildə qərar çıxmışdı ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə
könüllü daxil olmuşdu və ona görə də Azərbaycan Respublikası Lenin ordeni ilə təltif edilmişdi. Amma bu
alimlər tarixi araşdırma, yəni elmi bir iş aparırdılar. Buna görə onların, xüsusən Ziya Bünyadovun başına nə
işlər gətirmək istəyirdilər! Mən bunların hamısının qarşısını almışdım.
Belə faktları çox gətirə bilərəm. Faktlar da gətirə bilərəm ki, Azərbaycanda dissidentlər də olmayıbdır.
Bir halda ki, mən konkret söhbət aparıram, Əbülfəz Elçibəy də 1975-ci ildə, 1976-cı ildə həbs olunmuşdu. Mən
bilən kimi ki, Əbülfəz Elçibəy həbs edilib, məhkum olunubdur, göstəriş verdim və azad etdirdim. Onu mən azad
etdirmişəm, mənim göstərişimlə azad olunubdur. Əbülfəz Elçibəyə bu gün kim necə münasibət göstərirsə, bu,
əhəmiyyətli deyil, o vaxt onun həbs olunması üçün heç bir əsas yox idi. Sadəcə, onun bəzi məsuliyyətsiz
danışıqları olmuşdu. İndi də elə bəzən çox məsuliyyətsiz danışır. Bir neçə dəfə belə məsuliyyətsiz danışıqları
olmuşdu, universitetdən, ya akademiyadan öz dostları KQB-yə danos vermişdilər, yazmışdılar ki, o, belə
təbliğat aparır, filan edir. Buna görə də onu həbs etmişdilər. Mən bunu bilən kimi sərəncam verdim. Şübhəsiz,
həbsdən azad olunmağına sərəncam vermirdim, – bunu düzgün başa düşün, – ancaq mən respublikanın başçısı
idim, belə bir qərarın qəbul olunmasını təmin edə bildim, onun həbsdən azad olunması barədə qərar verilməsini
təmin etdim.
70-ci illərdə başqa yerlərdə çox dəbdə idi, qiymətləndirilirdi ki, KQB bir dissident tapıbdır. Amma biz
qoymadıq ki, burada bir dissident olsun. Bizdə də həvəskarlar, bunu etmək istəyənlər var idi. Yəqin ki,
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çoxlarının xatirindədir, mən Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olarkən bizim gənc kinematoqrafçılarımız Rüstəm
İbrahimbəyov və Eldar Quliyev "Bir cənub şəhərində" filmi yaratmışdılar. Bu filmi qadağan eləmişdilər – o
vaxtkı Mərkəzi Komitə də, başqa orqanlar da, Moskva da qadağan eləmişdi. Onların xatirindədir, mən
Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri kimi vəzifəni öz üzərimə götürdüm, getdim kinostudiyaya, filmə baxdım,
gördüm ki, çox yaxşı bir filmdir, o vaxtkı nöqsanlarımızı çox açıq-aydın göstərən filmdir, bizim cəmiyyətdə
olan qüsurları göstərən filmdir. Mərkəzi Komitəyə də, Moskvaya da nəinki xəbər verdim, təklif verdim, hətta
tələb etdim ki, bu filmin nümayiş etdirilməsinə icazə verilsin. Bu film o vaxtdan həyat vəsiqəsi aldı və çox
böyük də hörmət qazandı.
Yəni KQB-də işləyərək günahsız insanları da cəzalandırmaq olardı, ancaq bu cür işlər görüb xalqı,
milləti, milli mənafeni qorumaq da olardı. Mən isə orada işlədiyim bütün dövrdə bu milli mənafeni qoruyub
saxlamışam və çoxları da belə olublar. Təəssüflər olsun ki, 1988-ci ildə bax, həmin bu binada çox yaramaz
adamlar da, xəyanətkarlar, satqınlar da meydana çıxdılar. Bəli, Qarabağ hadisələrinin baş verməsində
Azərbaycanın o vaxtkı dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının günahı var. Namiq Abbasov burada dedi ki, o vaxt
getdi Kamran Bağırova məlumat verdi, ancaq məlumata fikir vermədilər. Amma iş təkcə bununla qurtarmırdı.
Dağlıq Qarabağ problemi çətin problem idi. Mən burada işlədiyim dövrdə – Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsində də, respublikanın başçısı olanda da bu problemi daim diqqət mərkəzində saxlayırdım. Biz orada
gedən proseslərə nəzarət edirdik və imkan vermirdik ki, ayrı-ayrı separatçı qüvvələr baş qaldırsın, yaxud bir iş
görsün. Dağlıq Qarabağda da çox sağlam əhval-ruhiyyə vardı. Nəinki mən, bizim nə qədər yazıçılar, şairlər,
alimlər dəfələrlə Dağlıq Qarabağa getmişdik. Xankəndində də, Şuşada da, başqa rayonlarda da, kolxozlarda,
sovxozlarda da nə qədər olmuşuq, nə qədər işlər görmüşük. Dağlıq Qarabağın inkişafı üçün nə qədər zəhmət
çəkmişik, nə qədər səylər qoymuşuq. Bunu orada yaşayan ermənilər də yaxşı bilirdilər.
Ancaq təəssüflər olsun ki, həmin o millətçi, separatçı qüvvələr baş qaldıran kimi, Moskvadan havadarları
onlara kömək edən kimi, buradan, bizim içərimizdən də adamlar tapıldı ki, – o cümlədən həmin o yaramaz
Vəzirov və onun ətrafında olan adamlar, təəssüf ki, bəzən bizim ziyalılar, jurnalistlər də, – guya Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zaman Dağlıq Qarabağa lazımi diqqət göstərilmədiyinə görə oranın sosial inkişafı,
iqtisadi vəziyyəti ağır olub və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın başqa məntəqələrindən geri qalıb, – deyirdilər. Ona
görə də bir qrup erməni Dağlıq Qarabağın ayrılıb Ermənistana verilməsini tələb edirdi. Bu, ermənilərin,
Moskvanın nəzəriyyəsi idi. Amma təəssüflər olsun ki, bu nəzəriyyəni burada həyata keçirənlər də var idi –
Vəzirov və bu binada oturan, vaxtilə mənim himayəm, rəhbərliyim altında çox vəzifələr almış, çox işlər görmüş
satqın adamlar. Bu da tarixi həqiqətdir.
Ona görə də 1988-ci ildən Azərbaycanın milli təhlükəsizlik orqanında çox acınacaqlı, çox dəhşətli
proseslər getdi. Burada yaranmış bütün potensial, mənəviyyat, yaranmış milli ruh dağıdılmağa başladı.
Xatirinizdə deyilmi, 1988-ci ildə Moskvadan buraya kadrlar gətirirdilər. Bunu elə Yusifzadənin vaxtında da
gətirirdilər. Artıq 1985-ci ildən başlayaraq, buraya Rusiyanın müxtəlif yerlərindən kadrlar gətirirdilər ki, rus
kadrları azalıbdır. Yusifzadənin xatirindədir, elədirmi?
Ziya Yusifzadə (yerdən): Kadr mübadiləsi adı ilə gətirirdilər.
Heydər Əliyev: Bəli-bəli, gətirirdilər. Biz təmizlədik, azərbaycanlılaşdırdıq, milliləşdirdik, mən buradan
gedəndən sonra fürsətdən istifadə edib başqa yerlərdən adamlar gətirməyə başladılar. Burada kadrların
tərkibinin ən güclü şəkildə dəyişdirilməsinə 1988-ci ildən başladılar. Həmin o Qorelevski Vəzirovla və onları
əhatə edən yaramaz insanlarla birlikdə burada yaranmış böyük potensialı dağıtmağa başladılar.
Bilirsiniz, hər bir insan, kadr yetişdirmək böyük vaxt, böyük zəhmət tələb edir. Mən burada, Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsində işlədiyim zaman da, – bu dövrün hamısını, demək olar, rəhbər işlərdə çalışmışam,
həyatım belə olub ki, ən gənc vaxtlarımdan rəhbər vəzifələrdə işləmişəm, Dövlət Komitəsinin sədrinə qədər
aşağı vəzifələrdə də, Azərbaycanın rəhbəri olduğum zaman da çalışmışam ki, milli kadrlar yetişdirək. Bir tək
burada deyil, mən bunu hər yerdə edirdim. Amma burada xüsusilə. Məsələn, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində
bunu etməyə o qədər də ehtiyac yox idi, çünki orada əksəriyyət bizim milli kadrlar idi. Yaxud Ticarət
Nazirliyində buna böyük ehtiyac yox idi. Amma bura on illərlə, 1920-ci ildən Moskvanın əli altında olduğuna
və azərbaycanlılara etimad göstərilmədiyinə görə, – mən bunu, bu tarixi bilirdim, bunlar hamısı gözümüzün
qabağında olan şeylərdir, – milli kadrların yetişməsinə çalışırdım. Ancaq 1985-ci ildən sonra buraya kadr
göndərməyə başladılar. Yusifzadə deyir ki, kadr mübadiləsi adı altında göndərirdilər. 1988-ci ildən sonra isə
bura tamam zibillənməyə başladı.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanı sistemində olan bu dövr 37-38-ci illərə bərabər
bir dövrdür. Çünki bu dövrdə bizim xalqımıza qarşı repressiyalar başladı. Nəyə görə bu insanları repressiya
etmək lazım idi? Axı onlar Qarabağdakı ədalətsizliyə qarşı çıxış edirdilər. Niyə onları həbs etmək lazım idi?
Niyə onların dalınca işlər görmək lazım idi? Onlar Moskvanın ədalətsizliyinə qarşı etiraz edirdilər, çıxışlar,
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mitinqlər edirdilər. Nə üçün onların əleyhinə iş görmək lazım idi? O vaxtkı Təhlükəsizlik Komitəsinin bütün
işləri bu məsələyə səfərbər olundu. Deyə bilərəm ki, 1988-ci ildən ta 1993-cü ilə qədər, 1993-94-cü illər də çox
böhranlı illər olub.
Çox təəssüflər olsun, mən çox böyük təəssüf hissi keçirirəm. Çünki yenə də deyirəm, burada mənim
xüsusi zəhmətim olmuşdu. Bu binanın tikilməsi haqqında Abbasov dedi. Bəli, bu, böyük bir memarlıq
abidəsidir, Bakı şəhərini gözəlləşdirən binadır və Azərbaycan xalqına bundan sonra əsrlər boyu xidmət
edəcəkdir. Bəli, mən bu binanın tikilməsinin təşəbbüskarıyam və buna bilavasitə rəhbərlik etmişəm. Hələ
Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri olarkən belə bir binanın tikilməsi təklifini irəli sürmüşdüm. Çünki
dəniz kənarında yerləşən bina köhnə bir bina idi. Yeni bir binanın tikilməsi təklifini irəli sürmüşdüm, amma o
vaxt bunu edə bilmirdim, çünki vəsait, başqa şeylər lazım idi. Respublikaya rəhbər keçəndən sonra bu binanın
tikilməsi, eyni zamanda indi Prezident sarayı adlanan binanın tikilməsi məsələsini ortaya atdım.
Ancaq mən o vaxt çalışırdım ki, əvvəl iqtisadi məsələlərə xidmət edən binalar, yəni zavodlar, fabriklər,
elektrik stansiyaları, metro stansiyaları, yaxud da ki, yaşayış binaları tikilsin ki, insanlar yaşasınlar. Böyükböyük mikrorayonlar, qəsəbələr salındı. Ancaq bununla yanaşı, bu iki binanın da tikilməsi mənim qarşımda
duran məqsəd idi. Məqsədimə də nail oldum. indi gəlmişəm, girmişəm bu binaya – yer mərmər, divarlar
mərmər, bina belə gözəldir, böyük, monumental bir binadır, memarlıq abidəsidir, əsrlər boyu yaşayacaqdır. Bu,
mənim xidmətimdir, mən bununla fəxr edirəm.
Amma, eyni zamanda ürəyim ağrıyır. Ona görə ki, bu binanın özünü də bərbad vəziyyətə salmışdılar,
burada yetişdirdiyimiz kadrları da dağıtdılar, kadrların mənəviyyatını da pozdular və bu binanın içində
Azərbaycanın milli mənafeyinə zidd olan tədbirlər də həyata keçirildi. Dəhşətlisi budur ki, o cümlədən, şəxsən
mənim əleyhimə tədbirlər də bu binadan keçirildi. Bunu yaradan, quran, bu orqanı ayaq üstə qoyan,
milliləşdirən, bu günə gətirən adamın əleyhinə buradan tədbirlər keçirilməyə başlandı. Mən Moskvada
yaşayarkən də buradan mənim əleyhimə tədbirlər keçirilirdi. 1990-cı ildə, yanvar hadisələrindən sonra mən
gəldim, burada qısa müddət yaşadım, onda da burada mənim əleyhimə tədbirlər keçirilirdi. Getdim Naxçıvanda
yaşadım, orada da mənim əleyhimə tədbirlər keçirilirdi. Naxçıvandan deputat seçildim, 1991-ci ilin fevralında
gəldim buraya. Buradakı qüvvələr dəhşətə düşmüşdü. Buradakı qüvvələr azmış kimi, Moskvadan da on beş
nəfər cürbəcür peşə sahibi – KQB işçiləri gətirmişdilər ki, mənim ətrafımda müşahidə aparsınlar, məni
izləsinlər, danışıqlarımı uzaq məsafədən yazsınlar. Mənim əleyhimə bu işlər gedirdi, bəli, gedirdi.
Mən indi hamını bağışlamışam, o cümlədən o adamları da bağışlamışam. O adi, sıravi işçilərin günahı
yoxdur, günah onlarda deyil. Çünki onlar icraçıdırlar, nizam-intizama tabedirlər, verilən göstərişləri icra
etməlidirlər. Əgər Heydər Əliyevin telefonuna qulaq asmaq lazımdısa, onlar qulaq asmalı idilər. Yaxud Heydər
Əliyevin dalınca gedib izləmək lazım idisə ki, Heydər Əliyev küçədə kiminlə görüşdü, onu etməli idilər, Heydər
Əliyevin evində danışıqlarına qulaq asmaq lazımdırsa, onu etməli idilər. Bunların heç birisinə qarşı iddiam
yoxdur, onlarda heç bir günah görmürəm. Bunu təşkil edənlər, göstəriş verənlər günahkardırlar, onlar
cəzalanmalıdırlar.
Yenə də deyirəm, mən hamını bağışlamışam. Günahkarları da, günahkar olmayanları da bağışlamışam.
Mənə sədaqətsiz, vəfasız çıxanları da, o cümlədən bu orqanda böyütdüyüm, yetişdirdiyim, böyük- böyük
vəzifələrə gətirdiyim adamlardan vəfasız adamlar da çıxdı, – onları da bağışlamışam. Hamısını bağışlamışam.
Ancaq bu da tarixi həqiqətdir.
Şübhəsiz ki, bu illərdə, yenə də deyirəm, bu orqanın işlərinə zərbələr vuruldu, o dağıdıldı. Təsadüfi deyil
ki, – təsəvvür edin, bunu da yəqin bilirsiniz, – 1991-ci ilin axırında mən Naxçıvanda parlamentin, Ali Məclisin
sədri olarkən Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin işinin dayandırılması və o komitənin bağlanması
haqqında qərar qəbul etdim. Bunu da mən etmişəm, mən qərar qəbul etdim. Nə üçün qərar qəbul etdim?
Baxmayaraq ki, bu, vaxtilə mənim üçün doğma bir orqan olubdur və bu orqanda işlədiyim dövrdə çox böyük
təcrübə yolu keçmişəm, böyük təhsil almışam. Mən o illərə və bu orqanda işlədiyim dövrə daim minnətdaram.
Hər şeyi olduğu kimi deyirəm. Ancaq bu orqan ki, burada da, Naxçıvanda da bizim millətimizin əleyhinə
işləməyə başlamışdı, ona görə də mən qərar qəbul etdim, onu bağladıq. O vaxt Mütəllibov burada hakimiyyətdə
idi, – çox hay-küy saldılar, amma heç bir şey edə bilmədilər. Nə edə biləcəkdilər? Naxçıvan muxtar respublika
idi, mən də qərar qəbul etdim, bağladım.
Mütəllibov hakimiyyətdən gedəndən, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra biz qərar qəbul etdik, bu
orqanı açdıq. Amma təəssüflər olsun ki, onlar da o birilərdən betər oldular. Namiq Abbasov xüsusən son illərdə
bu orqanın işinə vurulan zərbələr haqqında çox danışdı. Tamamilə düzdür. 1991, 1992, 1993-cü illərdə də çox
böyük zərbələr vuruldu. 1994-cü ildə dövlət çevrilişi cəhdi ərəfəsində burada təcridxanadan məhbusların
qaçırılması dövründə də böyük zərbələr vuruldu. Bunun bir hissəsi Mütəllibovun və onun hakimiyyəti vaxtı
işləyən adamların günahıdır, bir hissəsi Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti vaxtı olan adamların günahıdır, o biri
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hissəsi isə bizim dövrümüzdə – 1993-1994-cü illərdə buraya təyin etdiyimiz Nəriman İmranovun və onu idarə
edən Surət Hüseynovun günahıdır. Bunlar da bizim tariximizin həqiqətləridir, bunları da inkar etməməliyik,
açıq-aydın deməliyik.
Burada Sülhəddin Əkbərov haqqında danışdılar. Xatirimdədir, 1991-ci il sentyabrın əvvəli idi.
Naxçıvanda xalq ayağa qalxıb Kommunist Partiyasını ləğv edəndən sonra bir neçə gün mitinqlər getdi və tələb
etdilər ki, mən Naxçıvanda Ali Məclisin sədri vəzifəsini qəbul edim. Vəziyyəti və xalqın tələbini nəzərə alaraq,
mən bu vəzifəni öz üzərimə götürdüm. Amma ondan bir neçə gün sonra həmin o Sülhəddin Əkbərov mənim
yanıma gəldi ki, siz məni Naxçıvanda Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə sədr təyin edin, burada sizə yaxşı
xidmət edəcəyəm. Dedim ki, bilirsən, burada hələ başım qarışıqdır, o qədər iş var ki, onunla məşğul olmağa
vaxtım yoxdur. Bir də ki, bilirsiniz, Mütəllibovun prezident seçilməsini Naxçıvan Muxtar Respublikasında
qadağan etmişdik. Naxçıvana qarşı böyük bir desant göndərilmişdi, KQB orada bizim əleyhimizə işləyirdi. Ona
görə mən orada yeni bir KQB sədri qoymaq imkanında deyildim. Hələ ki, vəziyyəti müəyyən qədər araşdırmalı
idim. Ancaq o, bir neçə dəfə belə təkliflə mənim yanıma gəldi. Sonra isə Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələn kimi
burada birinci müavin vəzifəsində oturdu və Namiq Abbasovun dediyi kimi, bütün hakimiyyəti əlinə aldı.
Bunlar hamısı tarixin səhvləridir. Nə etməli, bizim başımıza belə bəlalar gəlibdir. Ancaq şükürlər olsun
ki, bunlar hamısı geridə qalıbdır və indi biz yeni bir mərhələ, yeni dövr yaşayırıq.
Bəli, 1993-cü il iyunun 9-da mən Bakıya gələndə Azərbaycanın ölüm-dirim məsələsi həll olunurdu. Mən
buraya dəvət edilərkən, Naxçıvandan gəlmək istəmirdim – bu, məlumdur. Dörd gün – iyunun 5-dən 9-na qədər
mənimlə danışıqlar getdi ki, buraya gəlim. Mən gəlmək istəmirdim. İyunun 9-da mən buraya vəzifə almaq üçün
gəlmədim, gəldim ki, görüm vəziyyət necədir, nə edə bilərəm ki, burada vəziyyəti yüngülləşdirim.
Ondan sonrakı hadisələr sizə məlumdur, bir daha xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq Azərbaycanda
həddindən artıq böhranlı vəziyyət idi. Biz belə bir böhranlı vəziyyətdən çıxdıq. Belə vəziyyətdən çıxarkən,
şübhəsiz ki, Nəriman İmranov kimi adamı da buraya təyin etmək məcburiyyətində olduq. Təyin etdik. Amma
mən heç də düşünmürdüm ki, o, bu qədər xəyanət edə bilər. Çünki o, keçmişdə də burada işləmişdi, bu orqanın
kadrı idi, burada müəyyən hazırlıq keçmişdi. Ancaq xəyanət etdi, cəzasını aldı. Bilirsiniz, bizim bu orqanın
tarixində görünməmiş hadisə idi ki, dövləti cinayət etmiş adamlar KQB-nin daxili təcridxanasından gizli
çıxarılsın və heç kəsin də xəbəri olmasın. Bundan artıq xəyanət ola bilməzdi. Bu xəyanət edildi, xalqa qarşı
xəyanət edildi və bu, biz ilk neft müqaviləsini imzalayanın sabahısı gün edildi – məhz Azərbaycanı yaralamaq,
pozmaq üçün. Onun dalınca Şəmsi Rəhimovun və Afiyəddin Cəlilovun qətlə yetirilməsi, onun dalınca oktyabrın
2-də prokurorluğun XTPD tərəfindən zəbt olunması, oktyabrın 4-də dövlət çevrilişi cəhdinin başlanması. Görün
Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi!
Əgər o vaxtlar burada bizim sağlam kollektivimiz, işçilərimiz olsaydı, şübhəsiz ki, bu hadisələrin çoxunu
əvvəldən görüb qarşısını ala bilərdik. Ancaq ona baxmayaraq, xalqın dayağı, köməyi ilə biz bunların hamısının
öhdəsindən gəldik. Sonra görülən işlər nəticəsində, – mən bunu qiymətləndirməsəm, günahları da deyirəm,
nailiyyətləri də, – Daxili İşlər Nazirliyinin apardığı işlər nəticəsində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin,
prokurorluğun apardıqları işlər nəticəsində cinayətkarların əksəriyyətini, uzaq yerlərdən tutub gətirmişik.
Buradan qaçmış Rəhim Qazıyev də tutuldu, gətirildi. Bunların qaçırılmasını təşkil edən Surət Hüseynov da
tutuldu, gətirildi. Əlikram Hümbətov da tutuldu, gətirildi. Hamısı tutuldu, gətirildi. Bir neçəsi tutulmayıb, onlar
da öz cəzalarını alacaqlar. Xəyanət edən adam mütləq cəzasını alacaq, almalıdır.
Deyə bilərəm ki, 1994-cü ildən sonra Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyatının yeni
mərhələsi başlayıbdır. Bu mərhələ də o qədər rəvan getmir, o qədər hamar deyil – çətinliklər çoxdur. Amma
şəxsən məni qane və məmnun edən odur ki, burada, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ardıcıl
olaraq nizam-intizam yaranır, işçilər öz məsuliyyətlərini başa düşür, rəhbərlik öz məsuliyyətini dərk edir,
sağlam əhval-ruhiyyə, sağlam mühit yaranır. Bu, çox təqdirəlayiq haldır. Çünki bu qədər çətinliklərdən keçib
gələn Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi indi yenidən dirçəlir. Bir də deyirəm, 1985-ci ildən nazirliyin başına bu
bəlaları gətirməyə başladılar, 1988-ci ildən burada böhran başlayıb ta 1994-cü ilin qışına qədər davam edib.
1995, 1996 və 1997-ci illərdə burada sağlamlaşma prosesi gedir və gedəcəkdir. Mən buna əminəm. Çünki niyə?
Nə üçün, məsələn, 1985-ci ildə bu orqanda laxlama başladı, 1988-ci ildə bu dəhşətlər başladı? Bu, şübhəsiz ki,
burada işləyən adamların da günahıdır, onların rəhbərlərinin də günahıdır. Ancaq respublikanın başında
olanların günahı bundan çoxdur. Respublikanın başında duranlar nə cür istiqamət verirsə, nə cür rəhbərlik
edirsə, işlər də o cür gedir. Məsələn, siz dəhşətlənirsiniz ki, 1991, 1992, 1993-cü illərdə burada dəhşətli vəziyyət
vardı. Mən də dəhşətlənirəm. Amma dəhşətlənmək lazım deyil, respublikanın özündə vəziyyət necə idi?
Respublikada hərc-mərclik, özbaşınalıq, dağıdıcı proseslər yuxarıdan aşağıya gedirdi.
Mən hesab edirəm, bu, müqəddəs binadır. Biz işlədiyimiz vaxt bu binaya – Təhlükəsizlik Komitəsinin
binasına kənar adam daxil ola bilməzdi. Lazım olsa, ən mötəbər adamlar xüsusi buraxılış vərəqəsi ilə gələ
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bilərdilər. Ancaq bu binanı bazara döndərdilər. Əgər bazarkomlar, mafiozlar, cinayətkarlar, "Qardaşlıq"
cəmiyyətinin başçısından başlamış, nə bilim, bazarkoma qədər, mafioz, cinayətkar qrupların başçılarına qədər
bu binaya gəlib kabinetlərdə, o cümlədən nazirin kabinetində hökm edirdilərsə, bu orqanda işləyən adamlardan
nə gözləmək olardı? Adi, sıravi işçilərdən nə gözləmək, nə tələb etmək olardı?
Dəhşətlisi budur. Dəhşətlisi odur ki, Əjdər Xanbabayevin qətlə yetirilməsi, terror planı məhz burada
qurulmuşdu. Bəli, siz, köhnə işçilərdən olanlar da bilirsiniz. Əjdər Xanbabayev buradan mənimlə Moskvada
əlaqə saxladığına görə onun telefonları nəzarətdə idi. Danışıqlarının hamısı yazılır və buranın rəhbərliyinə,
respublikanın rəhbərliyinə təqdim olunurdu. Onun mənimlə danışıqlarının hamısı yazılırdı. Moskvada da mənim
danışıqlarım yazılırdı, amma burada da yazılırdı.
Allaha şükür olsun ki, bizim orqanlar – prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, – hamısı yığışıb bu cinayəti
açdılar. Cinayətkarlar, onu bilavasitə öldürən adamlar həbs olundular, cəzalandılar. Amma siz bunu təşkil edən
adamları aşkara çıxarmadınız. Bunu təşkil edənlər KQB-də rəhbər vəzifədə işləyən adamlar idi, respublikanın
başında duran adamlar idi. Seyfəl Babayevin nə işi vardı ki, gedib Əjdər Xanbabayevi öldürsün? Yaxud da
adları yadımdan çıxıb, – Tarix, bir də Tofiqdir, nədir, – onların nə dərdi vardı ki, gedib Əjdər Xanbabayevi
öldürsünlər? Onların nə işlərinə qalmışdı, nə dərdinə qalmışdı ki, belə cinayət etsinlər?
Onu niyə öldürdülər? Bu, məlumdur, mən bunu dəfələrlə demişəm. Mən Moskvadan buraya gəlmək
istəyirdim, qarşımı alırdılar – bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə... Bir çox dəfələrdən sonra axırda birtəhər təyyarə bileti
aldım. Mən xəlvəti xəbər verdim ki, filan vaxt, filan reyslə gəlirəm, heç olmasa, gəlsinlər, aeroportdan şəhərə
gəlməyə bir maşın olsun. Bunu mənim qardaşım ona demişdi. O da sadəlövhlüyündən, ürəyiaçıqlığından gedib
bir çox şairlərə, yazıçılara, başqalarına, – hamısına demişdi ki, Heydər Əliyev gəlir, onu qarşılamaq lazımdır.
Səhv etmişdi, burada da adamlar başlamışdılar ki, gedək, Heydər Əliyevi qarşılayaq.
İkinci tərəfdən də o, üç-dörd dəfə mənimlə telefon əlaqəsi saxladı. Mənə də müraciət etdi ki, biz
gələcəyik, qarşılayacağıq. Mən xahiş etdim, dedim, səndən rica edirəm, etmə bunu, nə sənə, nə mənə lazım
deyil. Mənə sadəcə bir avtomaşın lazımdır ki, aeroportdan şəhərə gələ biləm, başqa şey lazım deyil. Mən
hazırlaşmışdım ki, iki gündən sonra gəlim. Vurulan axşamın sabahısı günü mənim oğlum buraya gəlməli idi.
Axşam zəng elədim xəbər verim ki, oğlum buraya gəlir, onu qarşılasınlar. Gecə saat on iki, ya bir idi, mənə
dedilər ki, axşam Xanbabayevi öldürdülər. Nə üçün öldürdülər, – bunların hamısı, hər şey istintaqsız,
yoxlamasız məlumdur. Bunu buradan təşkil etdilər. Çünki telefonlara qulaq asanlar da, Əjdər Xanbabayevi
izləyənlər də, onu izləyib Poluxin küçəsində öldürülməsini təşkil edənlər də buradan idilər.
İndi görün, nə qədər dəhşətli hadisələr baş verirdi. Gəncliyimi həsr etdiyim, nə qədər kadrlar
yetişdirdiyim bir yerdən, ocaqdan, binadan mənə qarşı və respublikanın yararlı, dəyərli insanlarına qarşı bu cür
terror aktları hazırlayırdılar. Mənim özümə qarşı da terror aktı hazırlanırdı. Bu da buradan hazırlanırdı, mən
bilirdim.
Ancaq yenə də deyirəm, sevindirici hal odur ki, bunlar geridə qalıb, biz bunları ötüb keçmişik. Bütün o
cinayətkarlar ya öz cəzalarını alıblar, ya da alacaqlar. Həyat sübut etdi ki, onlar xalqa xəyanət edirlər. Tarix
bunu sübut etdi, xalq öz sözünü dedi və müstəqil Azərbaycan Respublikası özünün yeni dövrünü yaşayır.
Sizin təşkilatınız da öz yeni dövrünü, demək olar ki, 1995-ci ilin əvvəlindən yaşamağa başlayıbdır. Mən
bir də qeyd edirəm ki, 1995, 1996 və 1997-ci illərdə sizin orqanın potensialı, işiniz artıq görünür. Gördüyünüz
bir çox işlər yüksək qiymət alıb və mən bu gün bunu bir daha qeyd edirəm. Xüsusən metro partlayışlarının
açılması. Doğrudur, sizin borcunuz o idi ki, bu partlayışlara yol verməyəydiniz. Amma mən bilirəm ki,
partlayışlar olan vaxt bu təşkilat, sizin nazirlik nə vəziyyətdə idi. Amma yol veriləndən sonra onların açılması
da böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm, sizin gördüyünüz çox ağır, zəhmətli işin nəticəsidir ki, bunlar açıldı,
cinayətkarlar tapıldı, məlum oldu.
Yaxud, başqa separatçı qüvvələrin açılması, tapılması. Yaxud, Azərbaycanın siyasətinə zidd olan
insanların ifşa edilməsi, məhkum olunması. Xüsusən Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd göstərmək istəyən
ayrı-ayrı şəxslərin, Moskvada oturub burada, bu işləri istiqamətləndirən adamların tapılması, həbs edilməsi.
Böyük bir qrup həbs olunub, istintaq gedir. Məndə olan məlumatlara görə istintaq da normal gedir və öz
nəticəsini verəcəkdir. Bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi artıq dirçəlib,
formalaşıb, öz gücünü toplayıb və həqiqətən müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyini
təmin etməyə, qorumağa qadirdir.
Ancaq eyni zamanda sizin qarşınızda hələ çox böyük vəzifələr var. Birinci vəzifə ondan ibarətdir ki, sovet
dövründə də, müstəqillik dövründə də bu orqanda buraxılmış səhvlər bundan sonra bir daha buraxılmasın. Sizin
ən əsas məqsədiniz ondan ibarətdir ki, heç bir vətəndaşa qarşı ədalətsiz hərəkət edilməsin. Hər bir vətəndaşın
hüquqlarının qorunması bizim dövlətimizin və prezident kimi mənim əsas vəzifəmdir. Bu vəzifənin də böyük
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bir hissəsini siz həyata keçirməlisiniz. İnsanların hüquqlarının qorunması, təhlükəsizliyinin təmin olunması,
təkcə dövlətin yox, cəmiyyətin, xalqımızın da təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sizin vəzifənizdir.
Ona görə də bir tərəfdən siz çox ciddi, cəsarətli tədbirlər görməlisiniz, ikinci tərəfdən, keçmişdə buraxılan
səhvlərin heç birisini buraxmamalısınız. Yenə də deyirəm, gərək heç kəs ədalətsiz olaraq heç bir məhrumiyyətə
məruz qalmasın, heç kəsin hüququ tapdalanmasın, heç kəsin mənliyinə toxunulmasın, hər kəsin vətəndaş
ləyaqəti qorunub saxlanılsın. Bu bizim cəmiyyətimizin, dövlətimizin vəzifəsidir. Bunun da icraçılarından biri,
ən böyüyü sizsiniz, siz bunu həyata keçirməlisiniz.
Bizdə fikir azadlığı var, – kim nə istəyir danışır, – söz azadlığı var. Ona görə keçmişdə olduğu kimi, nə
bilim, "antisovet təbliğat", filan-beşməkan, yaxud indi deyək ki, anti-dövlət təbliğatı – bunların heç biri cinayət
deyildir və heç biri cinayət kimi qiymətləndirilməməlidir, siz belə işlərlə məşğul olmamalısınız. Siz həqiqətən
dövləti sarsıtmaq, dövlətin qanunlarını pozmaq işinə mane olmaq istəyən, yaxud cəhd göstərən qüvvələrin işi ilə
məşğul olmalı, onların fəaliyyətini öyrənməli və bu barədə məlumatlar verməlisiniz. Terrorçuları meydana
çıxarmalısınız. Terrorizm dünyada hər yerdə pislənən bir haldır. Azərbaycanda tarixdə terrorizm olmamışdır.
37-38-ci illərdə Azərbaycanda dövlət terrorizmi olmuşdu, amma Azərbaycanda sovet hakimiyyəti vaxtında ayrıayrı şəxslər tərəfindən bir dəfə də terrorizm olmamışdı. Terrorizm, bax, bu son illərdə – 90-cı ildə və sonrakı
illərdə baş verdi. Bunlar aradan götürülməlidir. İnsanların həyatına sui-qəsd edən qruplar, dəstələr, nə bilim,
reketlər, silahlı dəstələr – bunların qarşısı alınmalıdır. Çünki bunlar həm cəmiyyətə qarşı, həm dövlətə, həm də
xalqa qarşı cinayət edirlər. Bunların qarşısı alınmalıdır.
Siyasi partiyalar sərbəstdir, hərə öz fəaliyyətini açıq-aydın aparır və milli təhlükəsizlik orqanları bunların
fəaliyyətinə toxunmamalıdır. Ancaq kimsə silah işlətməyə çalışırsa, terror etmək istəyirsə, kimsə silahlı dəstə
yaratmaq, silah yolu ilə yenə hakimiyyətə gəlmək istəyirsə, hansı partiyaya mənsubluğundan, kimliyindən asılı
olmayaraq o adamlar aşkara çıxarılmalı, onların haqqında qanun çərçivəsində ölçü götürülməlidir.
Ona görə də mən bu gün bu fürsətdən istifadə edərək 1988-ci ildən etibarən silah gücü ilə, terrorizm yolu
ilə hakimiyyət əldə etmək cəhdləri etmiş adamlara bir daha xəbərdarlıq edirəm: onların heç birisinə heç bir şey
bağışlanmayacaqdır. Siyasi fəaliyyət heç vaxt silahla, güc ilə, zorakılıqla bir araya gələ bilməz. Siyasi fəaliyyət
beynəlxalq hüquq normaları, konstitusiyamız çərçivəsində, Azərbaycanın hüquq normaları çərçivəsində
aparılmalıdır. Kimsə bu çərçivədən çıxırsa, qoy özündən incisin, onlar bağışlanmayacaqlar. Ona görə də mən
sizi də xəbərdar edirəm ki, öz həddinizi aşmayasınız və heç kəsin haqqında qanunsuz heç bir tədbir
görməyəsiniz.
Köhnə əhval-ruhiyyə ilə yaşayan adamları da xəbərdar edirəm, onlar da bilsinlər ki, o dövrlər keçdi. Biz o
dövrlərin bərpa olunmasına heç vaxt yol verə bilmərik. Bu, xalqımızın bədbəxtliyi, bəlası idi. 1993-cü ildə
hakimiyyətin başına gəlmiş bəla özünün günahından gəlmişdi. Çünki hakimiyyətdə olan adamlar özləri silahlı
dəstələr yaratmışdılar, özləri silah işlədərək hakimiyyətə gəlmişdilər, silah gücü ilə cürbəcür işlər görmüşdülər.
Ona görə də o silah onların əleyhinə çevrildi. Onlar özləri özlərini günahlandırmalıdırlar. Mən silah işlədən
adamlara heç vaxt bəraət qazandırmıram. Ancaq kimin günahı haradadır, sadəcə olaraq onu demək istəyirəm.
Ona görə hamı bilməlidir: biz cəmiyyətimizdə bu sabit şəraitdə, sərbəst, azad şəraitdə, rahat yaşayan
insanları bundan sonra bir daha ayrı-ayrı cinayətkarların pəncəsi altına verə bilmərik. Yaranmış ictimai-siyasi
sabitliyi və əmin-amanlığı qorumalı, saxlamalı və möhkəmləndirməliyik. Həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi,
həm Daxili İşlər Nazirliyi, bütün hüquq-mühafizə orqanları cinayətkarlıqla mübarizəni gücləndirməlidirlər.
Azərbaycanda cinayətkarlığı tamamilə yox etmək lazımdır. Azərbaycan bir sivil, demokratik, hüquqi dövlət
kimi cinayətkarlıqdan tamamilə xilas olmalıdır.
Sizin əsas vəzifələrinizdən biri qaçaqmalçılığın qarşısını almaqdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin böyük
bir hissəsi bizim sərhəd qoşunlarıdır. Sərhəd qoşunları Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin böyük bir hissəsidir və
sərhədçilər öz vəzifələrini bilməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, sərhəd qoşunları rəhbərliyinin işində də, ayrı-ayrı
sərhəd dəstələrinin işində də çox kobud səhvlərə yol verilir. Bəzən ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər vəzifəsindən suiistifadə edirlər. Bəzən dövlət əmlakını dağıtmaq, öz şəxsi mənafelərini həyata keçirmək üçün cürbəcür qeyriqanuni yollara gedirlər. Mənə belə siqnallar bizim ordudan da, o cümlədən sərhəd qoşunları dəstələrindən də
gəlir. Ona görə mən bir də xəbərdarlıq edirəm: biz buna yol verməyəcəyik və bunun qarşısını almaq üçün Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin sərhəd qoşunları, onun rəhbərləri bir daha öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Hər bir
sərhəd dəstəsinin komandiri bilməlidir ki, o, böyük məsuliyyət daşıyır, müstəqil Azərbaycanın sərhədlərini
qoruyur.
Amma bu sərhədləri etibarlı qorumaq lazımdır. Sərhədlərdən təxribatçıların, terrorçuların keçməsinə, eyni
zamanda narkobiznesin həyata keçirilməsinə, cürbəcür cinayətkar adamların keçməsinə, qaçaqmalçılıq
əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə yol vermək olmaz. Azərbaycana giriş-çıxış yerləri çox etibarlı
qorunmalıdır. Sərhəd dəstələri bizim gömrük təşkilatı ilə, polislə sıx əməkdaşlıq etməli və hamısı birlikdə
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müstəqil dövlətin sərhədlərini layiqli qorumalıdırlar. Bu da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əsas vəzifələrindən
biridir.
Sizin qarşınızda duran əsas vəzifələrdən biri əks-kəşfiyyat işini gücləndirməkdir. Çünki artıq ayrı-ayrı
ölkələrin kəşfiyyat orqanlarının Azərbaycana qarşı pozucu, təxribatçı, casusluq hərəkətləri və tədbirləri
meydana çıxıbdır. Bunun qarşısı alınmalıdır. Ona görə də əks-kəşfiyyat işi güclənməlidir. Biz heç bir ölkənin
əleyhinə iş aparmırıq, amma bizim ölkəmizin də əleyhinə heç kəs iş aparmamalıdır. Bizimlə qonşu olan
dövlətlər Rusiyadır, Gürcüstandır, Türkiyədir, İrandır. Bu ölkələrlə bizim qonşuluq, dostluq əlaqələrimiz var və
əməkdaşlıq etmək lazımdır. Hesab etmirəm ki, bu ölkələrdən Azərbaycana qarşı casusluq, təxribatçılıq, yaxud
başqa hərəkətlər baş verməlidir. Təəssüf ki, bəzilərindən artıq belə hərəkətlər baş veribdir. Ona görə də əkskəşfiyyat işi gücləndirilməlidir.
O ki qaldı Ermənistanın Azərbaycanda təxribatçılıq fəaliyyətinə, bu haqda çox geniş məlumatlar, çox
geniş faktlar var. Sizin vəzifəniz Ermənistan kəşfiyyat orqanlarının, təxribatçı orqanlarının Azərbaycanda
apardıqları işin qarşısını almaqdan ibarətdir. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi çox geniş, planlı, ardıcıl
tədbirlər görməlidir. Bu, sizin ən əsas vəzifənizdir. Biz atəşi dayandırmışıq, danışıqlar aparırıq. Biz müharibə
aparmaq istəmirik və əminəm ki, bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olacağıq. Ancaq sülh yaratmaq
istədiyimiz zaman, Ermənistandan bizə qarşı təxribatçılıq, casusluq hərəkətlərinin, yaxud başqa hərəkətlərin
edilməsi yolverilməzdir. Amma bunu edirlər. Demək, qarşısı alınmalıdır. Bunun qarşısını almalısınız. Bu, sizin
əsas vəzifələrinizdən biridir.
Müstəqil Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Azərbaycan dövlətində öz şərəfli yerini tutmalıdır.
Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyan dövlət atributlarının hər biri bizim üçün əhəmiyyətlidir, hər birinin böyük
məsuliyyəti var. Biz Azərbaycanın dövlət atributlarının, dövlət strukturlarının gündən-günə güclənməsini,
təkmilləşməsini təşkil etməyə çalışacağıq. Bunların içərisində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xüsusi yer tutur.
Mən çox arzu edərdim ki, keçmişin ən yaxşı ənənələrindən istifadə olunsun. Keçmişin günahları, səhvləri,
keçmişdə bu orqanlarda edilmiş cinayətlər tamamilə kənarlaşdırılsın və onların yenidən baş verməsinə heç bir
imkan yaradılmasın. Amma yaxşı ənənələr keçmişdə çox olubdur, o ənənələrdən istifadə etmək lazımdır.
Nizam-intizam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işinin əsasını təşkil edən amillərdən biridir. Siz hərbi
qulluqdasınız. Hərbi qulluq birinci növbədə nizam-intizam üzərində qurulur. Nizam-intizam gündən-günə
möhkəmlənməlidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyən sıravi adam da, zabit də, rəhbər işçi də bilməlidir
ki, nizamnamə, konstitusiya, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əsasnaməsi sizin üçün rəhbər və istiqamətverici
sənədlərdir. Öz peşəkarlıq səviyyənizi yüksəltmək üçün bunlar həmişə sizin vəzifəniz olmalıdır. Bu, hər bir
ölkənin təhlükəsizlik orqanı üçün vacib olan amildir.
Dövlətin təhlükəsizlik, yaxud kəşfiyyat orqanı o vaxt qalib gəlir, öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir ki,
orada peşəkar əhval-ruhiyyə olsun, peşəkar kadrlar və iş üslubu olsun. Peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasının da
sərhədi, hüdudu yoxdur. Ona görə də siz daim öz peşəkarlığınızın təkmilləşdirilməsi üzərində işləməlisiniz,
oxumalı, öyrənməlisiniz, çox savadlı, bilikli insanlar olmalısınız.
Keçmişdə sovet NKVD-sinin ən böyük günahlarından biri o idi ki, orada işləyən adamların əksəriyyəti
çox dar çərçivədə düşünən adamlar idi. Onlar nizamnamədən, nizam-intizamdan savayı başqa bir şey
bilmirdilər. Əksəriyyəti mədəniyyətdən kənar adam idi, ədəbiyyat, mədəniyyət nə olduğunu bilmirdi.
Ədəbiyyatı, mənəviyyatı, mədəniyyəti, musiqini, tarixi yaxşı bilməyən adam peşəkar təhlükəsizlik işçisi ola
bilməz. Bilirsiniz, təhlükəsizlik işçisi adi sısk işçisi deyil, – "sısk" rus sözüdür, mən bunu işlədirəm, – bu işçi
yüksək mədəniyyətli, keyfiyyətli işçi olmalıdır. Elə bir işçi ki, gərək şairlə də, bəstəkarla da, yazıçı ilə də, alimlə
də, adi vətəndaşla da danışa bilsin. Yəni belə səviyyədə olmalıdır. Əgər belə olmasa, o ağı qaradan, pisi
yaxşıdan, cinayəti səhvdən, səhvi cinayətdən ayıra bilməz.
Keçmiş NKVD-nin ən böyük bəlalarından biri də o idi ki, vaxtilə Hüseyn Cavidi, Mikayıl Müşfiqi,
Əhməd Cavadı, Yusif Vəzir Çəmənzəminlini, Seyid Hüseyni, Salman Mümtazı danışdıran, istintaq edən
adamlar onların kim olduğunu anlamırdılar. Xatirimdədir, mən 1950-ci ildə gəlib Bakıda Təhlükəsizlik
Nazirliyində işə başlayanda, – o vaxtlar Salman Mümtazın bir neçə materiallarını axtarırdım. 38-ci ildə işləyən
adamlardan biri gördü ki, mən bu işlərə maraq göstərirəm, – dedi ki, bilirsiniz, bu həyətdə binanın daxili həyəti
var, həbsxana da orada yerləşirdi, Hüseyn Cavidin, Salman Mümtazın kitabxanasındakı qiymətli-qiymətli
kitabları ermənilər və başqa millətə mənsub olan adamların, çox savadsız adamların gətirib burada vəhşicəsinə
yandırdıqlarını gördüm. Mane olmaq istədim, ancaq bacarmadım.
Əlbəttə, o insanlar nə bilirdilər ki, Salman Mümtazda olan nadir kitablar nədir. Əgər bilsəydilər ki, o
kitablar Azərbaycan üçün dəyərlidir, onsuz da yandıracaqdılar, çünki onlar Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər.
Hüseyn Cavidin, Əhməd Cavadın, Mikayıl Müşfiqin istintaqını aparanlar onların səviyyəsinə çata bilərdilərmi?
Yox! Çünki onların əksəriyyəti savadsız adam idi. O vaxtlar, 37-38-ci illərdə NKVD-də, yəni Daxili İşlər
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Komissarlığında ali savadlı bir-iki adam tapa bilərdin, bəlkə də yox idi. Çoxunun heç orta savadı da yox idi.
Savadsızlığı ləğvetmə kurslarından gəlmiş adamlar, bolşeviklər idilər.
Bilirsiniz, mən bunları bir də ona görə yada salıram ki, bəzən, – Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində
işləyəndə bunu görmüşəm, – bizim müasir adamlarımız da çox dar düşüncəli, səthi, çox kobud, mədəniyyətdən
kənar olurlar. Hesab edirlər ki, yüksək vəzifə tuturlar və bu, onlara hər şey veribdir. Amma vəzifə insana heç bir
şey vermir, sadəcə olaraq səlahiyyət verir. Qalan hər bir şey onun ağlından, zəkasından, biliyindən,
mədəniyyətindən asılıdır. Əgər bunlar varsa, vəzifə səlahiyyətindən dövlətin mənafeyinə, özünün xeyrinə
istifadə edə bilər. Yoxdursa, edə bilməyəcəkdir, insanları çolaq, şikəst edəcəkdir. Belə-belə yaramaz işçilərin
baisliyindən o vaxtlar nə qədər insanlar şikəst olublar. Ona görə də indi bizim müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin, demokratik Azərbaycanın, hüquqi dövlətin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri gərək yüksək
səviyyəli olsunlar. Bu, sizin əsas vəzifənizdir. Sizin məktəbiniz var, bu məktəbin işinə fikir verməlisiniz. Çox
ciddi məsələdir. Mən deyə bilərəm ki, keçmiş SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin çox yüksək səviyyəli ali
məktəbləri vardı, çox yüksək səviyyəli biliklər verirdilər. Mən özüm biliklərin əksəriyyətini o ali məktəblərdə
almışam. Mən Leninqradda oxuyarkən təkcə o ali məktəbin müəllimləri deyil, Leninqrad Universiteti
professorlarının əksəriyyəti bizim ali məktəbdə mühazirələr oxuyurdu – həm tarixdən, həm fəlsəfədən, həm
ədəbiyyatdan, həm mədəniyyətdən, həm dildən, həm coğrafiyadan, bütün başqa fənlərdən, xüsusən humanitar
fənlərdən. Yəni demək istəyirəm, nazirliyin belə yüksək səviyyəli məktəbləri var idi. Hamısı 1953-1954-cü
illərdən sonra yaranmış məktəblər idi. Sizin belə məktəbiniz olmalıdır, kadrlar hazırlamalı, işləyən kadrları
təkmilləşdirməlisiniz. Amma o məktəbdə dərs verənlər də çox səviyyəli adam olmalıdır. Keçmişdə bəzən belə
də olurdu: yaxşı işləməyən işçilərdən can qurtarmaq üçün məktəbə müəllim göndərirdilər. Belə hallar da
olmuşdur.
Ən əsas amillərdən biri də xalqa, millətə, müstəqil Azərbaycan dövlətinə sədaqətdir. Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin hər bir işçisi sədaqət andı içməlidir. Bu gün burada çıxış edən gənc işçi and içdi, mən bu andı qəbul
etdim. Ancaq mən istəyirəm ki, bu and təkcə sözdə olmasın, qəlbdə olsun. Milli təhlükəsizlik orqanının hər bir
işçisi hər dəqiqə, hər saniyə bilsin ki, andı qarşısında məsuliyyət daşıyır. O, anasına, doğma torpağına,
Azərbaycan xalqına, millətinə, Azərbaycan Konstitusiyasına and içməlidir.
Bizim böyük məsuliyyətimiz var. Biz müstəqil Azərbaycan dövləti yaradırıq və onu elə yaratmalıyıq ki,
daim yaşasın, heç bir qüvvə onu heç vaxt heç bir yana əyə bilməsin, heç bir böyük dövlət gəlib bizim,
Azərbaycan xalqının milli azadlığını, müstəqilliyini əlindən ala bilməsin. Bunun üçün də hər kəs bu müstəqilliyi
qorumaqdan ötrü sadiq olmalı və öz şəxsi mənafeyini milli mənafedən aşağı tutmalıdır. Milli mənafe, dövlət
mənafeyi hər şeydən üstün olmalıdır. Bu sizin üçün, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri üçün xüsusilə
lazımdır və ali baş komandan kimi, prezident kimi sizdən bunu tələb edirəm. Nazirdən tələb edirəm ki, mənim
bu tələbim nazirliyin bütün strukturlarında həyata keçirilməsini təmin etsin.
Bu nazirlikdə işləyən insanlar təvazökar olmalıdırlar. Təvazökarlıq çox gözəl keyfiyyətdir. Bu nazirliyin
böyük səlahiyyətləri var, onun əlində böyük imkanlar var. Bundan sui-istifadə etmək olmaz və eyni zamanda
təvazökarlıq etmək lazımdır. Hər bir şəxs təvazökar olmalıdır. Heç kəs öyünməməlidir ki, o, böyük rütbə
daşıyır, böyük poqonu, böyük səlahiyyəti var. Əksinə, nə qədər təvazökar olsanız, işinizi o qədər yaxşı apara
bilərsiniz. Mən öz həyatımda bunun hamısını görmüşəm.
Əziz dostlar, mənim sizə dediyim sözlər nəzəriyyə deyil, həyatımın çoxillik dövründən keçib gəldiyim
təcrübələr nəticəsində əldə etdiyim sözlərdir. Ona görə mən bu sözləri deyirəm. Mən bunu ona görə deyirəm ki,
bax, məhz bu keyfiyyətləri rəhbər tutaraq həyatımda çətin yollardan keçdim. 1987-ci ildə Moskvada işdən kənar
ediləndən sonra mənim başıma nə qədər bəlalar, nə işlər gətirmək istədilər. Burada xalq məni qəlbində saxladığı
zaman, təəssüflər olsun ki, yaxın silahdaşlarım, o cümlədən bu binada da olan yaxın silahdaşlarım vəfasız
çıxdılar. Mən təkbaşına bu çətinliklərin öhdəsindən gəldim. 1990-cı ildə yanvar hadisələri zamanı Moskvada
çıxış edib Sovet İttifaqının rəhbərliyini ittiham edəndə burada mənim əleyhimə arxivləri axtarmağa başladılar
ki, görək Heydər Əliyev burada işləyəndə, ya da respublikanın başçısı olanda nə günah edib, tapaq. 1986-87-ci
illərdə Moskvadan ayrı-ayrı adamlar gəlib buradakı adamların – həm Mərkəzi Komitədən, həm də bu orqandan
olan adamların iştirakı ilə məni yoxlayırdılar. Mənim babamı yoxlayırdılar, atamı yoxlayırdılar, tərcümeyihalımı yoxlayırdılar – harada işləmişəm, nə cür işləmişəm. Yoxladılar, mənim əleyhimə heç bir şey tapıb çıxara
bilmədilər!
Bunlar olmuş şeylərdir. Burada olan keçmiş işçilərin bəziləri bunu bilirlər. Bəlkə mənə demirlər, çünki
fikirləşirlər ki, desələr, Heydər Əliyev soruşacaq ki, niyə indiyə qədər deməmisiniz? Lazım deyil, qoy sizdə
qalsın, amma bilirsiniz. Mən Kommunist Partiyasından çıxdım. Burada bir komissiya yaratdılar ki, Heydər
Əliyevin bütün fəaliyyətini yoxlamaq lazımdır. Moskvada xarici müxbirlər mənə telefon edirlər ki,
eşitmisinizmi, belə komissiya yaradılıb? Dedim, mətbuatdan öyrəndim. Soruşurlar ki, siz buna necə baxırsınız?
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Dedim, ağılsız adamlardır. Deyirlər, nə üçün? Dedim ki, çünki Kommunist Partiyasının ən böyük cəzası
partiyadan çıxarmaqdır, mən özüm partiyadan çıxmışam, bundan artıq nə cəza verəcəklər?!
Ola bilər çalışırdılar məni həbs etsinlər, amma partiyadan çıxmaq üstündə həbs etmək olmaz. Başqa bir
cinayət də mənim haqqımda tapa bilmirdilər, – çox axtardılar, tapa bilmirdilər ki, məni həbs etsinlər. Amma
həbs etmək istəyirdilər. Mən ona görə buraya gəldim.
Yaxud, Naxçıvandan buraya gəldim, sessiyada çıxış etdim. Mənim o çıxışlarım sizə məlumdur, təkrar
etmək istəmirəm. Dedim ki, referenduma getmək lazım deyil, Azərbaycan müstəqil olmalıdır, Kommunist
Partiyası hakimiyyətdən getməlidir, Bakıda fövqəladə vəziyyət götürülməlidir, yanvar hadisələrinin
günahkarları cəzalandırılmalıdır. Mənim dediyim sözlər bunlar idi, başqa bir şey demirdim.
Ən əsas sözüm də o idi ki, qurtardı, – Sovet İttifaqı dağılır, gəlin müstəqilliyimizi əldə edək və
Kommunist Partiyasından xilas olaq. Bir tərəfdən sessiyada mənim əleyhimə kampaniya başladı, bir tərəfdən
komissiya yaratdılar, – onu da bilirsiniz, Telman Orucovdu, nə idi, onlar başçılıq elədilər, – komissiya
yaratdılar, məni yoxladılar. Naxçıvanda məni Ali Məclisə sədr seçdilər. Sentyabrda Mütəllibovun prezident
seçkiləri idi, bu seçkiləri qadağan etdik. Bir də gördüm 60 nəfər zabit, 11 deputat gəlibdir ki, bizə təzyiq
etsinlər. Daxili işlər naziri var idi – Kərimov, zabitlərə o başçılıq edirdi. Deputatların içərisində bizim Mustafa
Cəfəroviç də var idi – buradadırmı? Otur. Bu da deputatların içərisində idi. General İsrafilov var, o da gəlmişdi.
Prokurorluqda general rütbəsi olan bir müavin var idi, vaxtilə mən MK-da işləyəndə bizdə təlimatçı işləyirdi –
Cəfərquliyev, o da general poqonu ilə gəlmişdi. Gəlmişdilər ki, orada bizi cəzalandırsınlar. Mən də televiziya ilə
ultimatum verdim ki, 24 saata çıxmasanız, xalq sizi burada.
Ondan sonra Mütəllibov burada iclas keçirdi, böyük bir protokol yazdı. Protokolda bir çox maddələr
yazdı – "Naxçıvan dağıldı, əldən gedir". İki maddə də yazdı ki, anadan olandan indiyə qədər Heydər Əliyevin
fəaliyyəti bütün arxivlərdə yoxlanılsın. Bu protokol da üç-dörd gündən sonra mənim əlimə keçdi. Doğrudur,
sizin heç biriniz mənə bu barədə kömək etmədiniz, amma Prezident Aparatında məni istəyən adamlar var idi,
protokolu mənə göndərdilər. Mən də protokolu verdim mətbuata. Naxçıvanda bizim parlamentdə müzakirə
etdik, qərar çıxartdıq, protokolun da əleyhinə bir etiraz bəyanatı verdik.
Yəni demək istəyirəm ki, mənim yetişdirdiyim, ərsəyə gətirdiyim, vəzifələrə qaldırdığım və imtiyazlar
verdiyim adamlar məni təqsirləndirmək üçün neçə dəfə məni yoxlayıblar. Neçə dəfə mənim ətrafımda cürbəcür
əməliyyat tədbirləri keçiriblər. Heç birisi də nəticə verməyibdir.
Bunu sizə ona görə bir də deyirəm ki, mən bu yolları keçib gəlmiş adamam. Ona görə də həyatımda
gördüyüm müsbət təcrübəni sizə tövsiyə edirəm ki, bunlardan istifadə edəsiniz. Bir də deyirəm, mənim dediyim
sözlər nəzəriyyə deyildir.
Vətənə, millətə, dövlətə sədaqət sizin işinizin əsas devizidir. Arzu edərdim ki, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müasir nəsli və gələcək nəsli Azərbaycanın müstəqilliyini
qoruyub yaşatmaq, Azərbaycanı bu ağır, böhranlı vəziyyətdən – erməni təcavüzündən çıxarmaq və bütün çətin
proseslərdən çıxarmaq üçün vətənə, millətə, xalqa sədaqət hissləri ilə yaşasın.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin son vaxtlar əldə etdiyi nailiyyətlərdən razı olduğumu bildirirəm. Əldə
etdiyiniz bu nailiyyətlərdə fərqlənmiş işçilərinizi yaxın zamanlarda təltif edəcəyəm. Namiq Abbasova göstəriş
verirəm ki, təqdimat hazırlayıb mənə versin. Gələcəkdə də yaxşı işlərinizi, nailiyyətlərinizi həmişə
qiymətləndirəcəyik. Amma günahlarınızı, səhvlərinizi də bağışlamayacağıq. Bizim münasibətlərimiz prinsipial
xarakter daşıyır. Bu münasibətləri heç kəs başqa məcraya keçirə bilməz və keçirməməlidir. Bir prezident, ali baş
komandan kimi mən özümə etdiyim tələbləri mənə tabe olanlardan da tələb edirəm. Heç kəsin qarşısında
bundan artıq heç bir başqa tələb qoymuram. Mən özümə tələbkaram və mənə tabe olan orqanlara, şəxslərə də
özümə tələbkar olduğum kimi tələbkaram.
Güman edirəm ki, artıq sizin kollektivdə yaranmış sağlam əhval-ruhiyyə, yaxşı meyllər gələcək
nailiyyətləriniz üçün gözəl zəmindir. Arzu edərdim ki, siz öz fəaliyyətinizi bundan sonra daha da
gücləndirəsiniz və Azərbaycan xalqının, dövlətinin qarşısında duran böyük, taleyüklü vəzifələrin həyata
keçirilməsinin fəal iştirakçısı olasınız.
Sizi bir daha təbrik edir, cansağlığı, şərəfli, çox əhəmiyyətli işinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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NATO-nun ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ
MADRİD SAMMİTİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ
HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
8 iyul 1997-ci il
Sual: Hörmətli prezident, Siz Azərbaycan-NATO əlaqələrinin gələcəyini necə görmək istərdiniz?
Cavab: Bu gələcəyi indidən demək olmaz. Bilirsiniz ki, NATO 1995-ci ildə "Sülh naminə tərəfdaşlıq"
proqramını elan edibdir. Azərbaycan da bu "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramına daxil olub, qoşulubdur.
Bilirsiniz ki, biz o proqramı imzalamışıq. Ondan sonra da NATO ilə Azərbaycan arasında əlaqələr inkişaf
etməyə başlayıbdır. Bilirsiniz ki, NATO-nun baş katibi Xavyer Solana Azərbaycanda olub, görüşlərimiz
olubdur, Brüsseldə də onunla görüşlərimiz olubdur. Bunlar hamısı uzunmüddətli prosesdir. Bu proses də
Avropada təhlükəsizliyi, sülhü təmin etmək üçündür. NATO-nun da əsas məqsədlərindən biri Avropada
təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Ona görə də biz bu proseslərdə iştirak edirik. Bunun gələcəyi nə cür olacaq, – onu
zaman göstərəcəkdir.
Sual: NATO-nun genişlənməsinə Rusiyanın münasibətindən fərqli olaraq, Azərbaycanın
münasibəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, biz bu məsələlərə o qədər qarışmırıq. Rusiya ilə NATO arasında olan münasibətlər
NATO ilə başqa ölkələr arasında olan münasibətlərə bənzəmir. Çünki NATO-nun Şərqə tərəf genişlənməsi
Rusiyada böyük etiraz doğurur. Bunun, ola bilər, bəzi obyektiv səbəbləri var. Ona görə bunları bir-birinə
bənzətmək olmaz.
Sual: Madrid görüşündə Azərbaycan hansı problemlərə diqqəti yönəltmək fikrindədir?
Cavab: Orada dövlət başçıları qısa çıxış edəcək, bu görüşə hərə öz münasibətini bildirəcəkdir. Biz də
bunu edəcəyik. Ancaq bu toplantı zamanı mənim orada bir neçə ikitərəfli görüşlərim olacaqdır. Mən bu
görüşlərə də çox əhəmiyyət verirəm. Onların bir neçəsi artıq müəyyən olunubdur. Bilirsiniz ki, bu, bizim
siyasətimizdə çox mühüm rol oynayır və yer tutur. Çünki hər bir belə beynəlxalq toplantıda, ikitərəfli görüşlərdə
biz çox məsələləri müzakirə edirik, razılığa gəlirik, öz təkliflərimizi veririk, mövqelərimizi açıqlayırıq.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması bizim əsas məqsədimiz, əsas problemimizdir.
Ola bilər, bununla əlaqədar mən Minsk qrupuna daxil olan böyük ölkələrin başçıları ilə də görüşüm. Şübhəsiz,
mən bundan istifadə etməyə çalışacağam.
Sual: İçkeriya Çeçen Respublikasının prezidenti Aslan Məshədovun bu yaxınlarda Azərbaycanda
olarkən Sizinlə görüşü zamanı bəyan etdiyi "Qafqaz öz problemlərini özü həll etməlidir" ideyasına
Azərbaycanın münasibəti necədir?
Cavab: Aslan Məshədov bunu bəyan edir və yəqin ki, onu da həyata keçirməyə çalışır. Amma Qafqaz
çox mürəkkəb regiondur. Əlbəttə, Qafqaz çalışmalıdır ki, öz problemlərini özü də həll etsin. Amma düşünmək
ki, Qafqazın problemlərini ancaq Qafqaz özü həll edə bilər, hesab edirəm ki, bu bir az səthi fikirdir.
Sual: Madriddə Ermənistan prezidenti ilə görüşünüz olacaqdırmı?
Cavab: Bilmirəm, o orada olacaq, yoxsa yox, çünki prezidentlərin hamısı oraya gəlmir. Bilmirəm,
olacaqdır, ya olmayacaqdır. Bilirəm ki, Şevardnadze olacaq, onunla görüşəcəyəm. Ancaq Ermənistan
prezidentinin orada olub-olmayacağı barədə mənim məlumatım yoxdur.
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AVROPA-ATLANTİKA ƏMƏKDAŞLIQ ŞURASININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ İCLASINDA NİTQİ
Madrid
9 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Xanımlar və cənablar!
Sizi ürəkdən salamlayıram və dünyanın bütün xalqlarının təhlükəsizliyi, azadlığı və tərəqqisi naminə
birgə uğurlu iş arzulayıram.
Biz Varşava Müqaviləsi pozulduqdan sonra yaranmış yeni müstəqil dövlətlər ilə NATO arasındakı əməli
dialoqa və əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk.
Soyuq müharibə, nüvə fəlakəti təhlükəsi, dünyanın iki düşmən cəbhəyə ayrılması dövrü başa çatdıqdan
sonra bəşəriyyət silahlı münaqişələr, təcavüzkar separatçılıq, silahların, ağır hərbi texnikanın, nüvə və kimyəvi
döyüş başlıqları daşıya bilən raket sistemlərinin nəzarətsiz yayılması kimi yeni təhlükələrlə qarşılaşmışdır.
Bu mənfi proseslər xalqlarımızın mənafelərinə çox böyük ziyan vurur, iqtisadiyyatı iflic vəziyyətinə salır,
yeni müstəqil dövlətlərin Dünya Birliyi ilə tez bir zamanda inteqrasiyasına mane olur, milyonlarla dinc əhalinin
insan hüquqlarını kobud surətdə pozur.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Ermənistan Respublikası tərəfindən təcavüzə məruz qalmışdır
və bunun nəticəsində respublikamızın ərazisinin iyirmi faizi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş, bir
milyondan çox vətəndaşımız doğma yurd-yuvalarından qovulmuşdur və qaçqın olaraq çadır şəhərciklərində çox
ağır şəraitdə yaşayır.
Azərbaycan tərəfi ədalətli və möhkəm sülhə nail olmaq üçün hər şeyi edir, ATƏT-in Minsk prosesi
çərçivəsində ən konstruktiv mövqe tutur. Üç ildən çoxdur ki, atəşkəs rejimi saxlanılır və biz münaqişə tam
aradan qaldırılanadək buna əməl etmək niyyətindəyik.
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan istisna olmaqla bütün iştirakçı ölkələr ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasının əsas prinsiplərini müdafiə etdilər. Bu prinsiplər
aşağıdakılardır: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
dövləti tərkibində özünüidarə statusu verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat
verilməsi.
Lakin Ermənistan Respublikasının qeyri-konstruktiv mövqeyi üzündən ATƏT-in Minsk qrupunun səyləri
hələ də istənilən nəticəni verməmişdir. Biz ümid edirik ki, Minsk konfransının həmsədrliyi – Rusiya, ABŞ,
Fransa Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanmasına və möhkəm sülhün bərqərar olmasına
nail olacaqdır.
Bu baxımdan biz həmçinin NATO-nun və Avropa-Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının fəal roluna ümid
bəsləyirik. Onlar Qafqazdakı silahlı münaqişələri kənardan müşahidə etməməlidirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki,
bu münaqişələr Ümumavropa təhlükəsizliyi üçün də ciddi təhlükə yaradır.
Bugünkü görüşdən istifadə edərək bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Avropa-Atlantika
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılmasını alqışlayır və buna NATO ilə tərəfdaş ölkələr arasında siyasi
məsləhətləşmələrin, fəal əməkdaşlığın mühüm mexanizmi kimi baxır.
Biz NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramında fəal iştirak edir və ümid bəsləyirik ki, bu proqram
silahlı qüvvələrimizin Avropada sülhün və sabitliyin təmin edilməsi məqsədlərinə və vəzifələrinə
uyğunlaşdırılması üçün təkmilləşdirilməsinə kömək edəcəkdir.
Çıxışımın sonunda Polşanın, Macarıstanın və Çexiyanın prezidentlərini onların ölkələrinin NATO-ya üzv
qəbul edilməsi münasibətilə təbrik edirəm.
Mən Rusiyanı NATO ilə əsas aktı imzalaması, Ukraynanın prezidentinin bu gün NATO ilə xüsusi saziş
imzalaması münasibətilə təbrik edirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN NEFTİNİN BAKI-QROZNI-TİXORETSK-NOVOROSSİYSK KƏMƏRİ
İLƏ NƏQL OLUNMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN-RUSİYA-İÇKERİYA ÇEÇEN
RESPUBLİKASI ARASINDA SAZİŞ İMZALANDIQDAN SONRA RUSİYA
FEDERASİYASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN ÇIXIŞI
Prezident sarayı
11 iyul 1997-ci il
Xanımlar və cənablar, hesab edirəm ki, biz indi çox mühüm iş gördük. Məlumdur ki, Azərbaycan öz
neftini və fövqəlmilli neft şirkətləri konsorsiumunun çıxaracağı nefti ixrac etməkdən ötrü bu neftin şimal
marşrutu ilə Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanınadək nəqli haqqında Rusiya ilə razılaşma əldə edibdir.
Bu marşrut İçkeriya Çeçen Respublikasının ərazisindən keçir. Bununla əlaqədar son vaxtlar danışıqlar
aparılmış, İçkeriya Çeçen Respublikasının prezidenti cənab Aslan Məshədov Bakıya gəlmişdi. Biz bu məsələni
onunla müzakirə etmişik. Mənim Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı bu məsələ barəsində Rusiya prezidenti cənab
Boris Yeltsin ilə, bu ölkənin digər dövlət və hökumət rəhbərləri ilə danışıqlarımız oldu. Neftin nəqlinə dair əldə
etdiyimiz razılaşmaların əməli surətdə reallaşdırılmasına başlaya bilmək üçün Rusiya, Azərbaycan və İçkeriya
Çeçen Respublikası arasında üçtərəfli saziş imzalanmasının zəruriliyi haqqında razılığa gəldik.
Bu gün, nəhayət, bu, həyata keçdi. Doğrudur, çox geniş danışıqlar aparmaq lazım gəldi, siz özünüz
burada olduğunuz müddətdə bunun şahidisiniz. Amma mən şadam ki, bunlar hamısı arxada qaldı, saziş
imzalandı. Mən burada iştirak edənlərin hamısını – Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətini, İçkeriya Çeçen
Respublikasının nümayəndə heyətini və şübhəsiz ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini təbrik edirəm.
Ümidvaram ki, indən belə maneələr olmayacaq, Rusiyanın «Transneft» şirkəti İçkeriya Çeçen Respublikası
ərazisində boru kəmərinin dərhal qaydaya salınmasına başlayacaq və özlərinin bəyan etdikləri kimi, bu işi 20
gün ərzində görəcəklər. Bundan sonra biz neft nəql edə bilərik.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ərazisində boru kəməri Rusiya sərhədinədək hazırdır və ona neft
vurulmuşdur. Biz bu kəmərlə günü sabah neft nəql etməyə hazırıq. Ümidvaram ki, bütün bunlar bir ay ərzində
mümkün olacaqdır. Hamınızı təbrik edirəm.
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FRANSANIN MİLLİ BAYRAMI – BASTİLİYANIN ALINMASI GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ
FRANSANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQİ
"Hyatt-Recensi-Naxçıvan " mehmanxanası
14 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar! Mən sizi Fransanın milli bayramı – Bastiliyanın fəth olunması günü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
208 il bundan öncə Bastiliyanın alınması Fransanın böyük tarixində əlamətdar bir hadisə olmuşdur, eyni
zamanda bütün bəşər tarixinə çox əlamətdar hadisə kimi yazılmışdır. Bastiliyanın alınmasından sonra Fransanın
həyatında baş vermiş ictimai-siyasi proseslər Fransanı bir ölkə, dövlət kimi demokratiya prinsipləri əsasında
yaşamaq, hüquqi dövlət çərçivəsində yaşamaq, insan haqlarının qorunması mühitində yaşamaq kimi bir şəraitə
gətirmişdir.
Fransız xalqının bu müddətdə, yəni Bastiliya alınandan sonrakı tarixi dövrdə əldə etdiyi nailiyyətlər,
xüsusən dövlət quruculuğunda ədalətin bərqərar olunması, istibdada qarşı mübarizə, demokratiyanın yaranması
və inkişaf etdirilməsi. hüquqi dövlət qurmaq sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bu,
bütün bəşər tarixində yeni bir mərhələ açmışdır. Ona görə də biz bu gün fransızlarla birlikdə bu böyük bayramı
qeyd edərkən eyni zamanda fransız xalqının yaratdığı bu prinsiplərə öz hörmət-ehtiramımızı bildiririk.
Fransızlar fəxr edə bilərlər ki, onların bəşər tarixində dövlətin idarə edilməsi, demokratiyanın bərqərar
olunması, insan hüquqlarının qorunması sahəsində açdıqları yeni yol dünyanın, demək olar, əksər dövlətlərində
öz tətbiqini tapıbdır. Beləliklə də, fransızlar nəinki öz xalqı üçün, həm də dünyanın bir çox xalqları üçün sülh,
əmin-amanlıq, demokratiya, hüquq şəraitində yaşamaq üçün əsas yaradıblar.
Biz bunu dəfələrlə qeyd edirik ki, Azərbaycanda demokratik hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesində dünya, bəşər demokratiyasının nailiyyətlərindən bəhrələnir, istifadə edir və o cümlədən, birinci
növbədə fransız xalqının əldə etdiyi nailiyyətlərdən və bu gün Fransada hökm sürən demokratiya, insan azadlığı
prinsiplərindən istifadə edib bəhrələnirik.
Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Fransa dərhal
Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış, Azərbaycan ilə Fransa arasında diplomatik əlaqələr yaranmış və get-gedə
inkişaf etmişdir.
Dörd il bundan öncə mənim Fransaya ilk səfərim və ondan sonra Fransanın dövlət və hökumət başçıları,
onların nümayəndələri ilə apardığımız görüşlər Fransa ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafına çox
kömək etmişdir.
Bu ilin yanvarında mən Fransada rəsmi səfərdə olduğum zaman, mart ayında Fransada olduğum zaman
Fransanın prezidenti cənab Jak Şirak ilə və Fransanın digər dövlət, hökumət rəhbərləri ilə çox səmərəli görüşlər
keçirmişəm, ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsı üçün çox addımlar
atılıbdır, iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün çox əməli tədbirlər görülübdür.
Bir neçə gün bundan öncə – iyulun 8-9-da Madriddə prezident cənab Jak Şirak ilə mənim görüşlərim
olmuşdur. Bu görüşlər zamanı biz xüsusən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması
məsələsini bir daha müzakirə etmişik. Bu ilin yanvarında Fransa Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun, Minsk konfransının
həmsədrliyi vəzifəsini öz üzərinə ötürmüşdür. Mən bu gün məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki,
Fransa, onun hökuməti və xüsusən Fransanın prezidenti cənab Jak Şirak bu məsələ ilə çox ciddi, yaxından və
fəal məşğul olur.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində bu il atılmış ən ciddi
addımlardan biri iyunun 20-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Denver şəhərində üç prezidentin, Minsk qrupunun
həmsədrləri olan ölkələrin prezidentlərinin – Rusiya prezidentinin, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin və
Fransa prezidentinin birgə bəyanatı olmuşdur. Cənab Jak Şirak ilə Madriddəki görüşlərim, apardığım danışıqlar
zamanı mən tam ümid etdim ki, Fransa və xüsusən onun prezidenti cənab Jak Şirak bu məsələ ilə, yəni
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsi ilə çox ciddi məşğul olur və öz
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həmkarları – Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentləri ilə birlikdə bu məsələnin məhz bu il həll
edilməsinə çalışırlar.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması Azərbaycan xalqı, bizim respublikamız
üçün ən əsas və ən ümdə vəzifədir. Ona görə də bu məsələnin həll olunmasında Fransanın, onun prezidentinin
yaxından iştirak etməsi və çox səylər göstərməsi Fransa ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin nə qədər yüksək
səviyyəyə çatdığını nümayiş etdirir. Mən bu gün qeyd etmək istəyirəm ki, bütün başqa sahələrdə də Fransa ilə
Azərbaycan arasında olan əlaqələr, əməkdaşlıq, dostluq əlaqələri sürətlə inkişaf edir və mən bu əlaqələrin
gələcəyinə çox böyük nikbinliklə baxıram.
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli səfir! Bu bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edir, Fransa
xalqına səadət, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun!

484

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCANDA 1997-ci İLİN BİRİNCİ YARISINDA SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFIN
YEKUNLARI, AQRAR İSLAHATI VƏ ÖZƏLLƏŞDİRMƏNİN GEDİŞİ, TƏBİİ
FƏLAKƏTİN NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI MƏSƏLƏLƏRİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
19 iyul 1997-ci il
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bugünkü müşavirə, toplantı respublikamızın həyatının daxili məsələlərinə – sosial-iqtisadi problemlərə
həsr olunmuşdur. Biz 1997-ci ilin altı ayını başa çatdırmışıq. Bu altı ay müddətində respublikamızın
iqtisadiyyatı inkişaf etməyə başlayıbdır. Ancaq bununla yanaşı, bir çox problemlər, həll olunmamış məsələlər,
çətinliklər də vardır.
1997-ci il Azərbaycanda iqtisadi islahatların, respublikanın sosial-iqtisadi həyatında bütün islahatların
sürətlə həyata keçirilməsi dövrü hesab oluna bilər. Bu baxımdan bir çox işlər görülüb və xeyli müsbət nəticələr
əldə olunubdur. Ancaq, bir də qeyd edirəm, nöqsanlar, çatışmazlıqlar, problemlər də mövcuddur.
Ona görə ilin altı ayının yekunlarmı müzakirə etməyə ehtiyac var.
Bu ilin birinci yarısının son aylarında respublikamızda görünməmiş təbii fəlakətlər baş veribdir.
Həddindən artıq yağışlar, dolu, sel, tufan və küləklər respublikamızın həyatına, iqtisadiyyatına, insanların
həyatına çox böyük zərər vurubdur. Bu hadisələr baş verən zaman lazımi tədbirlər görülübdür, onların bir
qisminin qarşısı alınıbdır. Ancaq eyni zamanda təbii fəlakət təbii xarakter daşıyır, onun vurduğu ziyan çox
böyükdür. Bu, ümumiyyətlə bizim həyatımızı gərginləşdirib və çox ciddi təxirəsalınmaz tədbirlər görülməsini
tələb edir. Ona görə də bu gün biz təbii fəlakətlərlə əlaqədar məlumatı dinləməliyik, ümumi fikrimizi müəyyən
etməliyik və qarşıda duran vəzifələri müzakirə etməliyik.
Qeyd etdiyim kimi, 1997-ci il iqtisadi islahatların keçirilməsi ilə səciyyələnir. Bu sahədə, demək olar, çox
iş görülübdür. Ancaq məlumdur ki, iqtisadi islahatlar haqqında proqramımız bir neçə ilə nəzərdə tutulubdur.
Ona görə də həyata keçirilən işlər haqqında məlumatı dinləməyə və iqtisadi islahatların sürətləndirilməsi üçün
lazımi tədbirlər görməyə ehtiyac var.
Beləliklə, bunların hamısı bir-biri ilə bağlı məsələlərdir. Ona görə də mən belə bir respublika
müşavirəsinin, toplantısının məhz bu vaxt keçirilməsi haqqında qərar qəbul etmişəm və sizi bu müşavirəyə
dəvət etmişəm. Hesab edirəm ki, işimizi səmərəli aparmaq üçün onu aşağıdakı qaydada qurmaq lazımdır: altı
ayın yekunları, sosial-iqtisadi sahənin vəziyyəti və islahatların keçirilməsi haqqında baş nazir Artur Rasizadənin
məruzəsini dinləməliyik. Təbii fəlakətlər və onların vurduğu ziyan, bunun operativ surətdə aradan qaldırılması
və bundan sonra da aradan qaldırılması tədbirləri barəsində baş nazirin müavini, Fövqəladə hallar üzrə
Respublika Komissiyasının sədri Abid Şərifovun məruzəsini dinləmək nəzərdə tutulubdur. Sonra həm müşavirə
iştirakçılarının geniş məlumatlandırılması, həm də mövcud olan məsələləri müzakirə etmək üçün aqrar sektorda
islahatların və xüsusən torpaq islahatının həyata keçirilməsi və onun nəticələri haqqında kənd təsərrüfatı naziri
İrşad Əliyev məlumat verməlidir. Özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar görülən işlər və
qarşıda duran vəzifələr haqqında Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Nadir Nəsibov məlumat verməlidir.
Bir də qeyd edirəm, bu məsələlərin hamısı bir-biri ilə sıx bağlıdır, hamısı birlikdə respublikamızın sosialiqtisadi problemlərini təşkil edir. Ona görə də belə hesab edirəm ki, biz bu məruzələri, məlumatları ardıcıl
surətdə, dediyim şəkildə dinləyib bundan sonra müzakirələrə başlaya bilərik.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli müşavirə iştirakçıları! Məruzələr və çıxışlar bugünkü müşavirənin, toplantının nə qədər zəruri
olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Həqiqətən, belə bir görüş, belə bir müzakirə lazım imiş və mən hesab edirəm
ki, bu, çox əhəmiyyətlidir. Bu gün bu salonda toplaşanlar və televiziya vasitəsilə respublikanın sakinləri
ölkəmizin iqtisadiyyatının vəziyyəti haqqında, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi haqqında, təbii fəlakətin
Azərbaycana vurduğu ziyanlar, nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında və bir çox başqa məsələlər haqqında təəssürat
alırlar.
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Bugünkü müzakirə onu göstərir ki, respublikamızda iqtisadiyyat sahəsində müəyyən olunmuş strateji xətt
ardıcıl surətdə həyata keçirilir, öz müsbət nəticələrini verir və sosial-iqtisadi sahədə müsbət dəyişikliklərin baş
verməsinə gətirib çıxarır. Bu, həqiqətən çox tarixi bir hadisədir. Çünki əgər statistik məlumatları götürsək,
1989-cu ildən respublikanın iqtisadiyyatında tənəzzül başlayıbdır. İqtisadiyyat ardıcıl surətdə aşağı düşübdür və
bunlar hamısı da əhalinin rifah halının, onun səviyyəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarıbdır.
Biz bu illər ərzində böhran içərisində olmuşuq, bu gün də hələ sosial-iqtisadi böhrandan tam
çıxmamışıq. Ancaq əgər bir il, iki il bundan öncə biz bu böhranın tam içindəydiksə, indi bu böhrandan artıq
çıxırıq və nəticələr onu göstərir ki, böhrandan çıxacağıq. Azərbaycanın iqtisadiyyatı, əhalinin sosial vəziyyəti
gələcəkdə də ardıcıl surətdə inkişaf edəcəkdir. Bunlar birinci növbədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin
və ümumiyyətlə, iqtisadiyyat sahəsində görülən bütün tədbirlərin nəticəsidir.
Bildiyiniz kimi, biz iqtisadiyyatı 1994-cü ildə də, 1995-ci ildə də, 1996-cı ildə də ətraflı təhlil edirdik,
yaranmış vəziyyəti müzakirə edirdik və daim iki fikir yan-yana mövcud olurdu. Birincisi, Azərbaycanın mövcud
iqtisadi potensialından, onun imkanlarından, mövcud idarəetmə formalarından səmərəli istifadə etmək və
bununla yanaşı iqtisadi islahatları hazırlayıb həyata keçirmək. Son illər və xüsusən 1988-1989-cu illərdən sonra
Azərbaycanın iqtisadiyyatında tənəzzül tək bir ona görə deyildi ki, iqtisadiyyatda islahatlar keçirmək lazımdır;
birinci növbədə ona görə idi ki, çünki o vaxt hələ o illərdə mövcud olan iqtisadi potensial buna imkan verirdi;
ona görə idi ki, idarəetmə səviyyəsi aşağıya düşmüşdü, respublikada nizam-intizam pozulmuşdu, özbaşınalıq
mövcud idi və buna görə də o böyük sənaye potensialı, kənd təsərrüfatı potensialı, inşaat potensialı inkişaf
etmək əvəzinə tənəzzülə uğramağa başlamışdı.
Sonrakı dövrdə isə, şübhəsiz ki, həmin bu meyl yenə də davam etmiş, amma eyni zamanda iqtisadi
islahatların aparılması zəruri olduğu zaman respublikamız buna hazır olmamışdır. Bunun obyektiv səbəbləri də
var. Əgər biz özümüzü keçmiş Sovetlər İttifaqının digər respublikaları ilə müqayisə etsək, bu obyektiv səbəblər
daha da aydın görünəcəkdir. Məsələn, bir çox respublikalarda, o cümlədən Orta Asiya respublikalarında, yaxud
Rusiyada, Ukraynada, Belorusiyada, – mən Qafqazı götürmürəm, – bu respublikalarda daim sabitlik olubdur,
daxili ictimai-siyasi vəziyyət sabit olubdur və islahatların hazırlanması, həyata keçirilməsi üçün imkanlar
Azərbaycana nisbətən daha çox olubdur. Amma Azərbaycanda bir tərəfdən Ermənistanın hərbi təcavüzü və
bununla əlaqədar döyüşlər, müharibə, ikinci tərəfdən Azərbaycanın daxilində olan çəkişmələr, toqquşmalar,
ictimai-siyasi vəziyyətin pozulması, gərginləşməsi, sabitliyin olmaması, – bunlar hamısı şübhəsiz ki,
iqtisadiyyata ümumən çox mənfi təsir göstərmiş, o cümlədən xüsusən iqtisadi islahatların hazırlanmasına və
keçirilməsinə imkan verməmişdir.
Bir də bilirsiniz ki, bu iqtisadi islahatların hazırlanması, keçirilməsi sahəsində də respublikada cürbəcür
fikirlər olmuşdur. Bəziləri çox mühafizəkar mövqedə idilər ki, müharibə gedən ölkədə, 1 milyona qədər qaçqın
olan ölkədə heç bir islahat keçirmək olmaz, biz gərək müharibəni qurtaraq, işğal edilmiş torpaqları azad edək,
ondan sonra islahatları keçirək. Digərləri isə hesab edirdilər ki, hər şeyi dağıtmaq lazımdır, hər şeyi pozmaq
lazımdır, onda bu islahatları keçirmək olar. Şübhəsiz ki, bu fikirlərin hər ikisi Azərbaycanın mənafeyinə zidd
fikirlərdir, ancaq təəssüf ki, bunlar var idi, bunlar mövcud idi, bəzən bunlar bir-biri ilə də toqquşurdu. Bunlar da
bizim iqtisadiyyat sahəsində işlərin planlı şəkildə görülməsinə mane olurdu.
1994-cü ildə atəşi dayandırandan sonra və xüsusən – 1994-cü il başa çatandan sonra, 1995-ci ildə, 1996cı ildə bu iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi üçün biz respublikada daha əlverişli şərait yarada bildik və bu
dövrdə çox işlər gördük. Amma eyni zamanda biz görürdük, – mən şəxsən özüm haqqımda deyirəm, – mən
görürdüm ki, respublikalar, xüsusən Müstəqil Dövlətlər Birliyinə mənsub olan respublikalar bu islahatların
keçirilməsində nə kimi səhvlər buraxırlar, nə kimi çətinliklərlə üzləşirlər. Ona görə də onların təcrübəsini və
buraxılan səhvləri, əldə etdikləri nəticələri öyrənmək lazım idi. Biz bu işlə də çox ətraflı, ciddi məşğul olduq.
Mən o illərdə də, xüsusən 1995-ci, 1996-cı illərdə tam əmin idim ki, biz bu yolla ardıcıl surətdə gedərək
respublikanın iqtisadiyyatını geniş iqtisadi islahatlar keçirilməsi vəziyyətinə gətirib çıxara biləcəyik. Amma
bunun üçün həm təmkin lazım idi, həm təcrübədən səmərəli istifadə etmək lazım idi, həm də yaranmış iqtisadi
potensialı qoruyub saxlamaq lazım idi.
Mən bunu dəfələrlə demişəm, – dağıtmaq böyük bir ağıl, böyük bir qəhrəmanlıq tələb etmir və çox vaxt
da istəmir. Bu, çox asan bir şeydir. Amma qurmaq, yaratmaq, – bu, çox böyük zəka, ağıl, təcrübə, bilik tələb
edir, vaxt tələb edir, iradə tələb edir. Azərbaycanda isə, Allaha şükürlər olsun ki, böyük iqtisadi potensial
toplanıbdır, indi də bunu demək olar. Təsadüfi deyil ki, Sovetlər İttifaqının dağılması prosesi zamanı o vaxtkı ən
böyük iqtisadçılar dəfələrlə belə fikirlər söyləyirdilər ki, Sovetlər İttifaqına mənsub olan yalnız Rusiya və
Azərbaycan iqtisadi cəhətdən müstəqil yaşamaq imkanına malikdirlər, digərləri isə yox. Çünki o illərdə də biz
heç vaxt mərkəzdən dotasiya almamışdıq, özümüz özümüzü təmin etmişdik. İndi aydın olur ki, respublikamızın,
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ölkəmizin bir çox sahələrində o illərdə qurduğumuz sənaye potensialı, kənd təsərrüfatı potensialı bizim iqtisadi
cəhətdən həqiqətən tam müstəqilliyimiz üçün əsas yaradıbdır, təməl yaradıbdır.
Bu gün bu müzakirə zamanı biz elektrik enerjisi istehsalı haqqında danışdıq. Mən bir daha bunu böyük
məmnuniyyət hissi ilə təkrar edirəm, qeyd edirəm və mən çox iftixar edirəm ki, o illər Azərbaycanın tam
müstəqil yaşaması üçün onun güclü elektrik enerjisi potensialını yarada bilmişik. Ona görə də bu potensialı
qoruyub saxlamaq lazımdır, buna çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır, buna çox qayğı göstərmək lazımdır. Çünki
on illərlə bir çox nəsillərin fədakar əməyi nəticəsində Azərbaycan bugünkü Azərbaycan səviyyəsinə gəlib
çatıbdır, Azərbaycanın böyük iqtisadi potensialı yaranıbdır. Bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Bu baxımdan da
mən özlərini radikal hesab edən, ancaq əslində dağıtmaq, xaos yaratmaq və bundan şəxsi məqsədləri üçün
istifadə etmək məramında olan bəzi adamlarla heç vaxt razı olmamışam, onların bu hərəkətlərinə yol
verməmişəm və beləliklə, biz Azərbaycanın bu iqtisadi potensialının qorunub saxlanmasına nail olmuşuq.
İndi açıq-aydın görünür ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar ağıllı, səriştəli, təmkinli, planlı, ardıcıl
surətdə həyata keçirilir və bunlar öz nəticəsini verir. Xatirinizdədir, 1995-ci ilin yanvar ayında mən İsveçrədə
Davos şəhərində iqtisadi forumda iştirak edirdim. O vaxt mənim bir çox görüşlərim olmuşdur, o cümlədən o
vaxt Rusiyanın baş nazirinin müavini, Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri olan Anatoli Çubaysla orada görüşdüm.
Mən bu görüşə çox böyük maraq göstərdim və ondan xahiş etdim ki, Rusiyada onların özəlləşdirmə sahəsində
və islahatlar sahəsində gördüyü işlər haqqında danışsın. O da çox həvəslə, məmnuniyyətlə bunu danışdı.
Təxminən saat yarım, bəlkə də ondan da bir az çox mən onu dinlədim. Onun bütün bu söhbətini bizim televiziya
yazırdı. Bu məndə çox böyük maraq doğurdu və respublikamızda da insanları bu islahata alışdırmaq üçün mən
Bakıya qayıdandan sonra bizim o görüşümüzü televiziya ilə tamamilə verdirdim və hətta bir dəfə yox. Çünki
mən istərdim ki, Anatoli Çubaysm o fikirləri bizim ictimaiyyətə çatsın. O vaxt mən o təcrübənin həqiqətən çox
əhəmiyyətli olduğunu hiss etdim, ondan istifadə etməyə çalışdım və istədim ki, respublikamızın ictimaiyyəti də
bundan imkan dairəsində istifadə etsin.
Bir o deyil, biz bir çox işlər görmüşük. Məsələn, mən bu dəfə Moskvada olarkən Boris Nemtsovla çox
ətraflı söhbətlər edirdik. Sonra bilirsiniz ki, o, Bakıya da gəlmişdi, burada da söhbətlər edirdik. O, Nijni
Novqorodda qubernator idi və orada – hər halda Rusiyanın mətbuatında belə bir geniş fikir yaranmışdır ki, –
orada iqtisadi islahatlar daha müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Biz ora böyük bir nümayəndə heyəti göndərdik, –
Arif Rəhimzadə getmişdi ora, xatirindədir?
Nümayəndə heyəti göndərdik ki, getsinlər, öyrənsinlər, – orada nə var, nə yox. Sonra Oryol vilayətinə də
getdilər, Rusiyanın başqa vilayətlərinə də getdilər. Tofıq Əzizovun xatirindədir, – o, Əmlak Komitəsinin sədri
olan zaman mən ona göstəriş verdim ki, sən get, həm Rusiyanı, həm Qazaxıstanı, həm Orta Asiyanı gəz.
Göndərdim onu, getdi, bir xeyli vaxt o respublikalarda görülən işlərlə tanış oldu, gəldi, həm öz biliyini
genişləndirdi, həm də bizə məlumat verdi.
Biz dünya təcrübəsindən çox istifadə edirik. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, maliyyə təşkilatları, Avropa
Birliyi ilə əməkdaşlıq edərək, Dünya Bankı ilə, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə daim əməkdaşlıq edərək, onların
tövsiyələrini dinləyirdik. Bax, bunların hamısının nəticəsində biz, hesab edirəm ki, bir çox dəyərli sənədlər,
dəyərli qanunlar, dəyərli proqramlar qəbul etdik. Ancaq tələm-tələsik, vurub-dağıtmaq, nəyin bahasına olursaolsun yox, məsələləri öyrənərək, dəfələrlə müzakirə edərək qəbul etdik – həm özəlləşdirmə proqramını, həm
aqrar sektorda kolxozların, sovxozların ləğv olunması haqqında qanunu, aqrar sektorda islahatlar haqqında
qanunu, ondan sonra, nəhayət, keçən ilin ortalarında "Torpaq islahatı haqqında" qanunu, başqa qanunları, bir
çox başqa normativ sənədləri qəbul etdik. Burada artıq deyildi, – son zamanlar mən normativ xarakter daşıyan
bir çox fərmanlar, bir çox sərəncamlar imzaladım ki, bunlar hamısı bu islahatların keçirilməsini təmin etsin.
Biz məhz bu yolla gedərək, artıq 1996-cı ilin sonunda müsbət meylləri hiss etdik. Amma eyni zamanda, –
əvvəlki illərdə mən demişdim, bu gün də deyirəm, – mövcud potensialdan istifadə etmək yolu ilə getmək
lazımdır. Mövcud potensialı vurub-dağıtmaq olmaz. Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin rəisi Vəkilov indi öz
çıxışında dedi ki, 943 milyard manat vergi yığılmışdır. 943 milyard manat verginin 700 milyardını dövlət
müəssisələrindən alıbdır. Əgər bunları işlətməsən, əgər bunları qorumasan, bunlardan səmərəli istifadə etməsən,
elə vurub-dağıtsan, onda haradan vəsait gələcəkdir? Bu o demək deyil ki, biz bundan sonra da bu müəssisələri
dövlət müəssisəsi kimi saxlayacağıq. Bir dövr var, bunlar hamısı get-gedə səhmdar cəmiyyətlərinə
çevriləcəkdir, özəlləşdiriləcəkdir – bu, şübhəsizdir. Ancaq bu proses paralel getməlidir.
Amma xatirinizdədirsə, bir neçə müşavirədə bəzi şəxslər, o cümlədən Milli Məclisdə deyirdilər ki, "Bunu
da dağıdaq, onu da dağıdaq", ancaq nə olduğunu heç bilmirdilər. İndi görürsünüz, kolxozlar öz-özünə ləğv
olunur. Amma mənim xatirimdədir ki, iki il bundan öncə radikal çıxışlar olurdu ki, kolxozlar tamam məhv
olmalıdır. Mən o vaxt da dedim, bu gün də deyirəm: həmin o kollektivləşmə zamanı – 20-ci illərin sonunda, 30cu illərin əvvəllərində böyük səhvlər, böyük cinayətlər etmişdilər. Həm insanlara çox böyük zərbələr
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vurulmuşdu, həm də iqtisadiyyata zərbələr dəymişdi. 30-cu illərin o aclıqları, insanların qırılması – hamısı onun
nəticəsi olmuşdur ki, o vaxtlar kənd təsərrüfatını zorla kollektivləşdirmək istəmişdilər. Şübhəsiz ki, əsrlər boyu
mövcud olan istehsal sistemi pozulmuşdu, şəxsi mülkiyyət pozulmuşdu, adamların bir qismi buna etiraz etmiş,
bir qismi çəkilmiş, bir qismi bu yeni formalara alışmamışdı. Buna görə də o vaxtlar Sovetlər ittifaqı, o cümlədən
Azərbaycan da nə qədər ağır bir dövr yaşadı. Bunların hamısını biz tarixdən bilə-bilə, indi bir ilin içərisində,
yarım ilin içərisində vur, dağıt kolxozları ki, kim nəyi aparır-aparsın, nə eləyir-eləsin, – olarmı bu? Qətiyyən
olmaz.
İndi burada Bərdənin icra hakimiyyəti başçısı çıxış edirdi, komplekslər haqqında danışırdı. Həqiqətən, o
kompleksləri görməyən adamlar, bunların tikintisində iştirak etməyən adamlar, o küçədən gəlmiş adamlar,
ancaq qəzetlə danışan adamlar bilə bilməzlər bunlar nədir. Onlar da, bizim içimizdə olan bəzi adamlar da
dünənə qədər nə o kompleksin üzünü görmüşdü, nə ona nə qədər vəsait qoyulub – onu görmüşdü, nə ona nə
qədər zəhmət qoyulub, – onu görmüşdü, onun nə qədər qiyməti var bu xalq üçün – onu da bilmir. Axı o, göydən
düşməmişdir ki! O komplekslər bu insanların zəhmətinin nəticəsində əldə olunmuş vəsaitlə tikilibdir. İndi onları
özbaşına buraxıb dağıtmaq olarmı? Görürsünüz, deyir qiyməti artıqdır, almaq da mümkün deyil, icarə haqqı da
bahadır. Demək, iqtisadi cəhətdən çətinliklər yaranır. Amma bu o demək deyil ki, bu çətinlikdən çıxmaq olmaz.
Çıxmaq olar. Mən tapşırdım islahat komissiyasına, İrşad Əliyevə tapşırdım və güman edirəm. onlar axtarıb
bunun yolunu tapacaqlar. Bəlkə də indi, ola bilər, onun qiymətində bir balaca güzəşt eləmək olar ki, insanlar
bunu özəlləşdirib istifadə edə bilsinlər, yaxud başqa bir yol tapmaq olar. Ancaq bunu dağıtmaq yox, bundan
səmərəli istifadə etmək yollarını aramaq lazımdır. Yenə də deyirəm, bunu ancaq o adamlar bilərlər ki, onlar
bütün bunların yaranmasının iştirakçısı olublar, bunu görüblər, bunların nə qədər çətin vəziyyətdə yaranmasını
görüblər.
Yadımdadır, vaxtilə, 1975-ci ildə bu böyük komplekslərin yaranması dəb düşdü. Yarış keçirilirdi. Hətta
bizim respublikanın kənd təsərrüfatı sahəsində göstəriciləri çox vaxt onunla hesablanırdı, nəinki, məsələn, kənd
təsərrüfatı istehsalından alınan əyani nəticələrlə. Kim nə qədər kompleks tikibdir. kompleks nə boydadır, ora nə
qədər inək yerləşir, o nə qədər mexanikləşdirilibdir, yaxud başqa göstəricilər o vaxtın, o dövrün hökmü idi.
Ancaq məlum şey odur ki, həmin o komplekslər – bir o deyil, kənd təsərrüfatı sahəsində o vaxtlar
ixtisaslaşdırma və təmərküzləşdirmə şüarı ki var idi, – o şüar altında, o şüarı həyata keçirmək üçün çox böyük
kapitallar qoyulmuşdur və çox böyük qurğular yaradılmışdır. Onları dağıtmaq, onları pozmaq və o vəsaiti
itirmək qətiyyən olmaz.
Bir bu deyil. Ümumiyyətlə, həm sənayedə, həm kənd təsərrüfatında, həm inşaatda – iqtisadiyyatın bütün
sahələrində yaranmış potensialı qoruyub saxlamaq lazımdır və onu, şübhəsiz ki, indi dövlət üçün, xalq üçün,
hökumət üçün səmərəli surətdə özəlləşdirmək lazımdır. Bundan da biz gəlir götürməliyik, bundan da bizim
büdcə bəhrələnməlidir. Ancaq sahibkarlar bunu özəlləşdirəndən sonra bundan şübhəsiz ki, daha da səmərəli
istifadə edəcəklər.
Yəni, bax, bu misallarla mən onu demək istəyirəm ki, iqtisadi islahat keçirilməsi heç vaxt şüar kimi ola
bilməz. Keçmişdə – sovetlər vaxtında şüarlardan – həmin o kollektivləşdirmə şüarından və başqa şüarlardan
xalqımız nə qədər əziyyət çəkib, bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Ona görə də indi onun əksinə olan şüarlar
irəliyə sürüb, onların altında iqtisadiyyatımızı dağıtmağa yol vermək olmaz.
Ona görə də biz bunların qarşısını aldıq və indi hamı görür ki, bizim apardığımız planlı siyasət islahatların
keçirilməsində ən düzgün siyasətdir və bunların da nəticələrini biz əldə edirik.
Mən 1995-ci ilin yanvar ayında Davosda Anatoli Çubaysla görüşümü sizə xatırlatdım. İndi Moskvada
olarkən mən onunla bir daha görüşdüm, çox ətraflı söhbət etdim. Şübhəsiz ki, o, birinci növbədə iqtisadiyyatla
maraqlandı. Mən ona bizim islahatlar sahəsində həyata keçirdiyimiz tədbirlər haqqında danışdıqca və konkret
qərarlarımız, qanunlarımız haqqında məlumat verdikcə, o təəccüblənirdi və bəzən deyirdi: "Ola bilməz. Siz
bunları etmisiniz?". Nəhayət, bizim söhbətimiz onunla qurtardı ki, o dedi – o vaxt siz bizdən həqiqətən geridə
idiniz, amma indi siz bizi çox qabaqlamısınız, biz bu təcrübədən istifadə etməliyik. Məsələn, bu gün burada bu
rəqəmlər deyildi. Rasizadə öz məruzəsində, başqa çıxış edənlər də dedilər. Yarım il müddətində ümumi daxili
məhsul 5,2 faiz artıbdır. Bu, çox sevindirici bir rəqəmdir. Ancaq bizə bənzər başqa respublikalarda belə rəqəm
yoxdur. Yaxud, sənaye istehsalının aşağı düşməsi dayandırılıbdır və indi sənaye istehsalı artır. Bu da çox böyük
bir hadisədir. Kənd təsərrüfatı istehsalı keçən il 3 faiz artıb, bu il də artım davam edir. Bu da, mən bayaq dedim,
tarixi həqiqətdir. Neçə illərdir biz bu göstəricilərdən məhrum olmuşduq və bu göstəricilər haqqında heç düşünə
bilməzdik. Yaxud da ki, vergilərin toplanması. Siz yaxşı bilirsiniz ki, başqa respublikalarda vergilərin
toplanması ilə əlaqədar nə qədər tədbirlər keçirildi, hətta fövqəladə komissiyalar yaradıldı, inzibati orqanlar bu
işə cəlb olunurdu. Təsadüfi deyil ki, başqa respublikada daxili işlər naziri eyni zamanda vergi toplanması işinə
də rəhbərlik edir. Ancaq bizdə vergilər nəinki toplanıbdır, hətta keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 40 faiz, 65
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faiz artıb. Bunlar hamısı təsadüfi deyil, bunlar göydən düşmüş bir şey deyil. Bu rəqəmləri mən deyən kimi bu
böyük təəccüb doğurdu. Yaxud da ki, məsələn, bizim məvaciblər və pensiyalar üzrə heç bir borcumuz yoxdur.
Birinci yarımildə büdcə təşkilatlarında heç bir borc yoxdur. Amma siz televiziyadan görürsünüz ki, bizə bənzər
başqa respublikalarda vəziyyət nə cürdür. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda liberallaşdırma və xüsusən xarici
ticarətin liberallaşdırılması çox böyük müsbət nəticələrə gətirib çıxarıbdır. Əgər bu il bizdə idxal-ixracda keçən
illərə nisbətən dəyişiklik əmələ gəlibsə və artıq müsbət saldo yaranıbsa, yəni ixrac idxaldan çoxdursa, bu,
iqtisadi cəhətdən çox dəyərli göstəricidir və bunu da mən onlara çatdıranda, şübhəsiz ki, bu, təəccüb doğurdu.
Burada deyildi, biz güzəştlərin ləğv olunması haqqında qərar qəbul etdik, Milli Məclis qanun qəbul etdi.
Bu, şübhəsiz ki, çətin bir qərardır. Amma bunu qəbul etmək lazım idi. Mən bu gün bir daha bildirmək istəyirəm
ki, bu qərarın qəbul edilməsi tam zəruridir. Çünki bazar iqtisadiyyatı sistemi ilə gedərkən keçmiş sosialist
iqtisadiyyatının ünsürlərini yanaşı aparmaq olmaz. Müəyyən müddət bunlar yan-yana gedə bilərlər. Müəyyən
müddət. Ancaq bu müəyyən keçid dövrü ola bilər. Əgər biz istəyiriksə, artıq irəliyə gedək, bu olmaz. Biz bunu
heç kəsə zərər vurmadan etmişik. Əgər biz güzəştləri götürdüksə, o güzəştlərdən istifadə eləyən adamların
məvaciblərini artırdıq, müavinətlər verdik və mən göstəriş vermişəm, – indi, düzdür, maliyyə naziri burada dedi
ki, təbii fəlakət bizdən çox vəsait tələb edir, ona görə çətin olacaq, – nə qədər çətin olsa, biz məvacibləri yenə də
artıracağıq. Artıracağıq. Siz görürsünüz, burada rəqəmlər gətirildi. Orta əmək haqqı 121 min manata çatıbdır,
məvaciblər 56 faiz artıbdır. Biz bunları ödəyəcəyik və bunları etmək üçün, bunlara nail olmaq üçün sosialiqtisadi sahənin bütün istiqamətlərini bazar iqtisadiyyatı istiqamətinə gətirib çıxarmalıyıq.
Bizdə son vaxtlara qədər, bu güzəştləri ləğv edənə qədər polis, prokurorluq işçiləri şəhər nəqliyyatından
pulsuz istifadə edirdilər. Bilmirəm niyə indiyə qədər buna yol verilmişdir. Keçmişdə belə çıxırdı ki, bunlar
dövlət işi ilə məşğuldurlar, ona görə də pulsuz gedirlər. Biz bunu ləğv elədik. Amma mən Moskvada olanda
öyrəndim ki, nəinki polis, prokurorluq və ya digər inzibati orqanların işçiləri, hətta bütün hərbi qulluqçular şəhər
nəqliyyatından pulsuz istifadə edirlər. Mənə dedilər ki, Moskvada şəhər nəqliyyatından, ola bilər ki, 80 faiz
camaat pulsuz istifadə eləyir, cəmi 20 faizi pul verir.
İndi ola bilər, hələ ki, Moskva şəhərinin, yaxud digər şəhərlərin başqa iqtisadi imkanları var ki, onlar
dotasiyanı verirlər, nəqliyyatı saxlayırlar. Amma bu da daimi deyil. Bunu çox saxlaya bilməyəcəklər. Bu,
mümkün deyil.
Ona görə də biz bu güzəştləri ləğv etdik. Tamamilə düz etmişik və bunu da düzgün başa düşmək lazımdır.
Eşitmişəm ki, bəzi ayrı-ayrı qüvvələr istəyirlər ki, bu təbəqələrdən istifadə etsinlər, bunları qızışdırsınlar, bunlar
bir hay-küy salsınlar. Bunlar əhəmiyyətsizdir. Çünki bu insanlar bizim siyasətimizə, o cümlədən iqtisadi
siyasətimizə də, sosial siyasətimizə də inanırlar. Əgər kimisə yoldan çıxaracaqlarsa, biz onların da qarşısını
almağa qadirik.
Mən hesab edirəm ki, çox düzgün iş görmüşük və bunun da nəticələri alınacaqdır. Bu nə cür ola bilər?
Rasizadə dəfələrlə gəlib mənə danışır ki, Müslüm İmanov – energetika sisteminin rəisi elektrik enerjisinə pul
vermir. Niyə vermir? Çünki arvadı müəllimədir. Yaxud, böyük bir biznesmen bilmir pulu hara qoysun, amma
elektrik pulu vermir, çünki arvadı müəllimədir.
Bilirsiniz, bunlar tək-tək hallar deyil, belələri çoxdur. Ailədə 5-6 adam var, biri biznesmendir, biri başqa
yerdə işləyir, yaxşı məvacib alır, amma biri müəllimdir, ya müəllimədir, – onun hesabına bunlar elektrik
enerjisinin pulundan, ya qaz pulundan, başqa şeylərdən, – hamısından azaddırlar. Bu, ədalətlidirmi belə?
Ədalətli deyil. Biz müəllimlərin məvacibini artırdıq, o cümlədən Müslüm İmanovun arvadının məvacibini
artırdıq. Amma Müslüm İmanov elektrik enerjisinin pulunu verməlidir. O biznesmenin də arvadının məvacibini
artırdıq. Amma o biznesmen də elektrik enerjisinin, yaxud başqa məişət xidmətinin pullarını verməlidir.
Bilirsiniz, belə bir qərarı qəbul etməyi də biz bir gün, iki gün yox, bir ildir müzakirə edirdik. Bir ildir.
Dəfələrlə bunu istəmişik, amma kənara qoymuşuq. Nə üçün? Çünki o məvacibləri artırmağa, müavinətləri
verməyə imkanımız yox idi. O imkanları əldə edəndən sonra biz bunu etdik. Yəni görürsünüz, bax, bunların
hamısını bəlkə də çoxları adi hal hesab edir, amma bunlar radikal addımlardır. İqtisadi islahatlar sahəsində
radikal addımlardır.
Yaxud, "Torpaq islahatı haqqında" qanunumuz. Biz keçən il bu vaxt "Torpaq islahatı haqqında" qanun
qəbul etmişik, – bir il bundan öncə. Torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi artıq həyata keçirilir. Bu müddətdə
neçə dəfə belə toplantılar keçirmişik. Hər dəfə mən soruşuram, bu gün də soruşuram, – camaatda, ictimaiyyətdə,
kənd yerində buna münasibət necədir, narazılıq varmı? Yoxdur. Əksinə, razıdırlar.
Mən Anatoli Çubaysla danışarkən ona deyəndə ki, biz belə bir radikal qanun, torpağın xüsusi mülkiyyətə
verilməsi haqqında qanun qəbul etmişik və onu həyata keçiririk, – bu, onu həddən artıq təəccübləndirdi. O mənə
dedi ki, bu yaxın vaxtlarda Rusiyanın parlamenti torpaq kodeksi qəbul edibdir, o da torpaq islahatı sahəsində
heç bir nəticə verməyəcək, – onun fikridir, – ancaq hər halda, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi haqqında
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qanun qəbul olunmayıbdır. Amma biz bunu qəbul etmişik. Bu, radikal qanundur, çox ciddi qanundur. Artıq biz
görürük ki, bunun nə gözəl nəticəsi olacaqdır.
İndi görürsünüz, burada çıxış edənlər mal-qaranın özəlləşdirilməsi haqqında çox böyük həvəslə məlumat
verirlər. Amma xatırlayın, keçən il mən bu məsələni bax, belə toplantılarda neçə dəfə çox təkidlə irəli sürmüşəm
və tələb etmişəm ki, tezliklə mal-qaranı kolxozlardan, sovxozlardan götürün və camaata verin. Verilib. İndi çıxış
edənlər rəqəmlər gətirir, o cümlədən xızılı fermer də, icra hakimiyyəti başçıları da rəqəm gətirdilər ki, nə qədər
iribuynuzlu, nə qədər xırdabuynuzlu mal artıbdır və ümumiyyətlə, sürünün keyfiyyəti nə qədər dəyişibdir.
Məsələ tək sayda deyil ki! Əgər Tovuzda iribuynuzlu malların içində ana mal 41 faiz təşkil edirsə, bu,
səmərəliliyin ən yüksək səviyyəsidir.
İcra hakimiyyəti başçısı çıxış edərkən mən dedim, – vaxtilə biz burada işləyəndə bu rəqəmlərlə məşğul
idik. Biz iribuynuzlu mal-qaranın içində ana malın sayını orta hesabla 30 faizə qaldıra bilmirdik, 23-24 faizdən
yuxarıya qalxmırdı. Amma indi 41 faizə qalxıbdır. Həm də bu, tək orada deyil, güman edirəm ki, başqa
rayonlarda da belədir.
Beləliklə, görürsünüz, heyvandarlıq sektorunun özəlləşdirilməsi böyük bir çətinlik tələb etmədi. Amma
nəticəsi göz qabağındadır. Bizdə ət problemi yoxdur, süd-yağ problemi yoxdur, ətin də qiyməti başqa yerlərə
nisbətən ucuzdur. Tam əminəm ki, biz torpaq islahatını axıra çatdırandan sonra kənd təsərrüfatımızda böyük
dəyişikliklər olacaqdır, insanların yaşayışı da yaxşılaşacaqdır və biz bütün tələbatımızı da özümüz ödəyə
biləcəyik.
Yaxud, bizim həyata keçirdiyimiz struktur dəyişikliklərini götürək. Burada məruzələrdə göstərdilər. Nə
qədər nazirlikləri ləğv elədik, nə qədər konsernləri ləğv elədik. Bu qərarları qəbul edərkən biz müzakirə edirdik,
biri deyirdi olar, biri deyirdi olmaz, bunu ləğv eləsək belə olacaq. Heç bir şey olmadı, əksinə, nəticəsi odur ki,
işlər yaxşılaşdı. İndi bizim çörəklə təminat problemimiz tamamilə yoxdur. Amma keçən ilin əvvəlindəki
vəziyyəti deyim. Keçən il biz xahiş etmişdik, Qazaxıstandan bizə buğda versinlər, ora xeyli miqdarda valyuta da
keçirmişdik. Bu dəyişiklikləri aparandan sonra, respublikada taxıl məhsulları sahəsi özəl sektora keçəndən sonra
bizim buna ehtiyacımız yoxdur. İndi bizim o valyutamızı da geriyə qaytarmırlar. Yəni bu problemdən də biz
canımızı qurtardıq. Amma bu nə qədər bizə əziyyət verirdi. Yenə də deyirəm, bunlar hamısı onu göstərir ki, biz
iqtisadi islahatları ardıcıl surətdə həyata keçiririk. Cəsarətlə həyata keçiririk, bu sahədə çox irəli getmişik və
bunların əməli nəticələrini görürük.
Struktur dəyişiklikləri davam etməlidir. Hesab edirəm ki, bu sahədə görüləsi işlərimiz hələ çoxdur. Dərhal
demək istəyirəm və baş nazirə tapşırmaq istəyirəm ki, birinci növbədə yaxın zamanlarda bizim inşaat
təşkilatlarının strukturu sahəsində dəyişikliklər haqqında təklif versin. Doğrudur, bu barədə Abid Şərifov bir-iki
dəfə öz fikirlərini deyibdir. Amma bunu konkretləşdirmək lazımdır. Bu barədə bizim müzakirəmiz olubdur.
Bizdə nə qədər inşaat nazirliyi, şirkəti var! Nə bilim, sənaye tikintisi şirkəti, kənd tikintisi şirkəti, aqrar tikinti
şirkəti, başqaları... Hərəsi nə qədər aparat saxlayır, hərəsi nə qədər bina saxlayır. O binaların da çoxu boşdur.
Çünki onların o qədər işi də yoxdur. Yəni, əvvəlkinə nisbətən işi yoxdur, hərəsinin işi ola bilər ki, 10-15 dəfə
ixtisara düşüb. Amma biz də bunları elə-belə qoymuşuq. Məsələn, indi Şəmsəddin Xanbabayev bunu deməliydi,
amma demədi. O, çıxışını bir az başqa istiqamətdə qurdu. Amma onların bir yaxşı göstəricisi var, bunu deyə
bilərdi. Vasif Talıbov vaxtilə mənə müraciət etdi. Mən də onlara razılıq verdim. Naxçıvanda olan inşaat
təşkilatlarının hamısını birləşdirdilər. Elədirmi?
Vasif Talıbov(Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri): Bəli.
Heydər Əliyev: Neçə təşkilatı birləşdirdiniz?
Vasif Talıbov: Dörd təşkilatı.
Heydər Əliyev: İndi bir təşkilatdır. Nə qədər adam ixtisar olundu. 500-ə qədər adam ixtisar olundu. Onlar
da şübhəsiz ki, özlərinə iş tapacaqlar və biz də onlara iş tapacağıq. Amma, görürsünüz, nə qədər vəsaitə qənaət
olundu. Elədirmi? Naxçıvanda bunu mənə təklif etdilər, – mən dedim, – sən gözləmə respublikada bu barədə
tədbirlərin görülməsini, özünüz edin. Mən onlara razılıq verdim, onlar da etdilər. İndi mən Şəmsəddin
Xanbabayevə kömək edirəm. Onların islahat sahəsində gördükləri işləri deyirəm. Bu, təcrübədir, biz tezliklə
bunu etməliyik. Bizim bir çox başqa nazirliklər, komitələr var. Onların da haqqında düşünmək lazımdır, onların
ləğv olunması haqqında qərarlar qəbul etmək lazımdır və nəhayət, bizim Nazirlər Kabinetinin tərkibini artıq
təkmilləşdirmək lazımdır.
Burada bəzi adamlar, yenə də deyirəm, təcrübəsiz olduqlarına görə dəfələrlə deyirlər ki, nə vaxt
Azərbaycanda Nazirlər Kabineti formalaşacaqdır, nə vaxt onun tərkibi müəyyən olunacaqdır. Bilirsiniz,
strukturun təkmilləşdirilməsi prosesi gedən zaman bunu etmək olmaz. Bunu o vaxt etmək olar ki, məsələn,
Nazirlər Kabinetinin, yaxud da bütün nazirliklərin strukturu tam müəyyən olunsun. Bu, müəyyən bir dövrdə –
üç ilə, beş ilə müəyyən olunur. Onda məlum olur ki, neçə nazirlik lazımdır, neçə komitə lazımdır və Nazirlər
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Kabineti də formalaşır. Amma bizdə iqtisadi islahatlar prosesi getdiyinə görə struktur dəyişiklikləri, struktur
islahatları apardığımıza görə bunu bir dəfəyə, iki dəfəyə etmək olmaz. Biz bu barədə çox iş görmüşük. Burada
artıq məlumatlar verildi, – nə qədər nazirlik, konsern ləğv olunub. Ancaq hələ çox işlər də görülməlidir. Mən
baş nazirə göstəriş verdim ki, xüsusən inşaat sahəsində gərək bu təkliflər yaxın vaxtlarda mənə təqdim olunsun.
Amma bir bu deyil. Ümumiyyətlə, islahatların keçirilməsində çox başqa işlər də var. Burada özəlləşdirmə
haqqında Əmlak Komitəsinin sədri məlumat verdi. Aqrar sektorda islahatlar haqqında kənd təsərrüfatı naziri
məlumat verdi. Hesab edirəm ki, bu sahələrdə xeyli iş görülübdür, yaxşı təcrübə toplanıbdır. Amma hələ qarşıda
görüləsi çox işlər var. Ona görə də ilin ikinci yarısında, yəni bu ilin sonuna qədər özəlləşdirmə proqramının
həyata keçirilməsi daha da sürətlə aparılmalıdır. Aqrar sektorda, xüsusən torpaq islahatının həyata keçirilməsi
və başqa iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində ilin ikinci yarısında mütləq iş aparılmalıdır. Məsələn,
aqrar sektorda emal müəssisələri sürətlə özəlləşdirilməlidir. Yaxşı ki, pambıq zavodlarının özəlləşdirilməsi
təmin olunur, amma bizdə nə qədər şərab emalı müəssisələri var, nə qədər meyvə- tərəvəz emalı, başqa konserv
zavodları var. Bunların da tezliklə özəlləşdirilməsinə başlamaq lazımdır və bunları həyata keçirmək lazımdır.
Hər halda təcrübə onu göstərir ki, bu tədbirlər həyata keçirilərkən biz bunun müsbət nəticələrini əldə edirik.
Beləliklə, hesab edirəm ki, biz iqtisadiyyatda müsbət meyllərin şahidiyik, müsbət nəticələrin şahidiyik.
Xatırlayın, düz bir il bundan öncə – 1996-cı il iyul ayının 18-19-da burada, bu salonda mən Nazirlər Kabinetinin
geniş iclasını keçirdim. O vaxt biz çox ciddi danışıq apardıq. Mən bir neçə təşkilati tədbir görmək
məcburiyyətində oldum və onları etdim. Bir neçə adam vəzifəsindən azad olundu, o cümlədən baş nazir, bəzi
nazirlər, konsern rəhbərləri vəzifəsindən azad edildilər. Yeni adamlar təyin olundu. Bu gün mən məmnuniyyət
hissi ilə deyə bilərəm ki, bir il keçəndən sonra xeyli müsbət dəyişikliklər var. Nazirlər Kabinetinin işində də
nəhayət, canlanma hiss olunur, müsbət meyllər hiss olunur və mən bu gün bunu qiymətləndirirəm.
Demək, əgər yüksək vəzifəyə təyin olunan şəxslər öz məsuliyyətini dərk edə bilsələr, işləmək də olar,
nəticə də əldə etmək olar. Amma təəssüflər olsun ki, ən çox keçən illərdə mən bununla rastlaşmışam, indi bu
son illərdə də mən burada yenidən işləyərkən bununla rastlaşıram, – bəzi adamlara yüksək vəzifə verərkən hesab
edirlər ki, bu vəzifəni ancaq onun şəxsi mənafelərini təmin etmək üçün veriblər və onun heç bir başqa
məsuliyyəti yoxdur. Bütün başqa şeyləri unudurlar. Bu, həm ümumi işimizə zərər gətirir, həm də bu insanların
özlərini sonra çox pis vəziyyətdə qoyur. Bu dörd il müddətində mən neçə-neçə yüksək vəzifəli adamları, özüm
vəzifəyə təyin etdiyim adamları özüm də o vəzifələrdən kənar etmişəm. Nə üçün? Çünki mən o vəzifəyə təyin
edərkən onlara inanmışam, böyük ümid bəsləmişəm. Bəlkə onların səhvlərinə, nöqsanlarına, bəzən
vəzifələrindən sui-istifadə etmələrinə də bir çox hallarda dözümlü olmuşam, dəfələrlə xəbərdarlıq etmişəm,
ancaq nəticə çıxarmayanda başqa yolu yoxdur – elə adamlarla vidalaşıram və bundan sonra da belə olacaqdır.
Ona görə də mən bir il bundan öncə Nazirlər Kabinetinin geniş iclasını sizin xatirinizə salaraq hər
birinizin məsuliyyətinin daha da artmasını tələb edirəm. Bilirsiniz, biz hamımız – dövlətdə, hökumətdə, dövlət
orqanlarında yüksək vəzifə tutan şəxslər xalq qarşısında, millət qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırıq və bizim
bugünkü vəziyyətimiz keçmiş illərdən, yəni Sovetlər İttifaqında olduğumuz dövrdən qat-qat fərqlidir. O vaxt da
biz məsuliyyət daşıyırdıq, məsuliyyətlə işləməliydik və çoxları da məsuliyyətlə işləyirdi. Ancaq o vaxt biz
böyük dövlətin bir hissəsiydik. Doğrudur, öz ölkəmizdə, torpağımızda, respublikamızda işlərimizi öz
respublikamız üçün qururduq. Amma müstəqil deyildik, azad deyildik, ölkəmizin tam sahibi deyildik. İndi biz
müstəqil olduğumuza görə, azad olduğumuza görə, ölkəmizin sahibi olduğumuza görə ölkəmiz haqqında,
torpağımız haqqında, Vətənimiz haqqında, bizə etibar göstərən xalqın haqqında daim düşünməliyik. Ancaq və
ancaq! Bizim başqa düşüncəmiz olmamalıdır. Öz şəxsi mənafelərimizi, şəxsi işlərimizi biz kənara qoymalıyıq,
onlar sonuncu dərəcəli məsələlər səviyyəsində olmalıdır. Birinci dərəcəli məsələ, birinci dərəcəli vəzifə
ümumxalq, ümummilli mənafeyimizdir. Ona görə də məsuliyyətlə işləməliyik. Təcrübə də göstərir ki,
məsuliyyətlə işləyən adam, öz məsuliyyətini dərk edən adam həm xalqına, ölkəsinə mənfəət verir, həm də özüözünə, birinci növbədə mənəvi cəhətdən çox böyük mənfəət gətirir.
Mən güman edirəm ki, bir il bundan qabaq qəbul olunan həmin o qərarlardan, ondan sonra mənim qəbul
etdiyim qərarlardan bir daha hamı özü üçün nəticə çıxaracaqdır. Mən çox arzu edirəm ki, bizim yüksək vəzifəli
şəxslərimiz öz xalqına. öz millətinə, öz Vətəninə, öz torpağına canla-başla, səmimiyyətlə xidmət etsinlər. Belə
imkanlar var. Belə imkanları mən yaradıram və bundan sonra da yaradacağam. Sadəcə, insanlarda
təşəbbüskarlıq lazımdır, böyük məsuliyyət hissi lazımdır.
Beləliklə, biz iqtisadiyyatda bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Bu, bizim yolumuzdur. Mən dedim, –
həm özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi, həm torpaq islahatının həyata keçirilməsi, başqa iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsi məhz bu yolu daha da sürətlə keçmək üçün lazımdır. Bunun üçün insanlara
sərbəstlik vermək, sahibkarlığa şərait yaratmaq, təşəbbüskarlığa şərait və imkanlar yaratmaq bizim vəzifəmizdir.
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Sizə məlumdur ki, bu yaxınlarda mən sahibkarlığa yardım haqqında böyük bir proqram qəbul etmişəm və
fərman imzalamışam. Burada çıxışlarda deyildi və bunu da nəzərə almaq lazımdır, Nazirlər Kabineti bu işlərlə
daha da ciddi məşğul olmalıdır ki, sahibkarlara nə cür yardım etmək olar. O proqram var, amma proqramın
həyata keçirilməsi bir çox əməli tədbirlər görülməsini tələb edir. Ona görə də Nazirlər Kabineti və bütün
nazirlərimiz bu işlərlə məşğul olmalıdırlar. Sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün eyni zamanda, sahibkarlıqla
məşğul olan adamlara mane olmaq lazım deyil. Doğrudur, qanun pozanlar var, vəzifəsindən sui- istifadə edənlər
var, cinayətkarlar var, vergidən gizlənənlər var. Məsələn, bu gün Vəkilov bildirdi ki, vergidən yayınanlar,
gizlənənlər barəsində onlar tədbirlər görürlər. Mən hesab edirəm ki, bunlar o qədər də ciddi tədbirlər deyil.
Vergidən gizlənənlər var, bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olmaq lazımdır. Cürbəcür qeyri-qanuni yollarla iş
görənlər var, bunların qarşısı alınmalıdır. Ancaq bunların qarşısını alarkən biz ümumiyyətlə iş adamlarına,
sahibkarlığa mane olmamalıyıq. Təəssüf ki, – bunu da etiraf etmək lazımdır, – respublikamızda hələ ki, iş
adamlarına maneçilik törədən qüvvələr var, sahibkarlığa maneçilik törədənlər var – bizim bəzi nəzarət orqanları
və xüsusən hüquq mühafizə orqanları. Bunların da hamısı təkcə iş adamlarına görə yox, ümumiyyətlə, bütün
başqa sahələrdə respublikamızda rüşvətxorluğun, korrupsiyanın hələ də mövcud olduğunu bir daha göstərir.
Mən görürəm biz bu gün daha çox müsbət məsələlər, müsbət nəticələr haqqında danışırıq. Bu əsaslıdır,
təbiidir, bizim buna haqqımız var. Ancaq biz heç vaxt unutmamalıyıq ki, hələ nöqsanlarımız çoxdur. O
cümlədən iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində nöqsanlar çoxdur, özəlləşdirmə proqramının, torpaq
islahatının, bütün başqa islahatların həyata keçirilməsində nöqsanlarımız, çatışmazlıqlarımız çoxdur. Bunu
unutmamalıyıq və bu gün belə bir əhval-ruhiyyə yaranmasın ki, bizdə hər şey artıq yaxşı vəziyyətdədir. Xeyr,
xeyr, indi bizim vəzifəmiz ilin ikinci yarısını daha yaxşı göstəricilərlə başa çatdırmaqdır və ili daha yüksək
göstəricilərlə tamamlamaqdır. Bu, bizim əsas vəzifəmizdir. Ona görə də bir tərəfdən, əldə olunan təcrübəni daha
da səmərəli tətbiq etmək, ondan istifadə etmək lazımdır. İkinci tərəfdən, mövcud olan nöqsanları aradan
qaldırmaq lazımdır. Onlar isə çoxdur. Bu baxımdan, yenə də ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda, bütün həyatımızda
insanlara mane olan rüşvətxorluq, vəzifədən sui-istifadə etmək, korrupsiya, – bu hallar respublikamızda
mövcuddur və heç kəs elə hesab etməsin ki, bunlar aradan qaldırılıbdır, – bunlara qarşı qanunlar vasitəsilə
mübarizə, bizim dövlət prinsipləri vasitəsilə mübarizə aparılmalıdır. İnzibati orqanlar da mübarizə aparmalıdır.
Ancaq dərd burasındadır ki, inzibati orqanların özünün içərisində korrupsiya, rüşvətxorluq çoxdur. Dərd
burasındadır.
Ona görə də inzibati orqanların vəzifəsi – hüquq mühafizə orqanlarını mən deyirəm, – birinci növbədə öz
sıralarında belə hallarla ciddi mübarizə aparmaq, eyni zamanda bütün cəmiyyətdə, ölkəmizdə belə hallarla
mübarizə aparmaqdır. Ancaq cəmiyyətdə, ölkədə mübarizə aparmaq üçün buna gərək sənin mənəvi haqqın
olsun. Mənəvi haqq da onda ola bilər ki, sənin özün bu qüsurlardan azad olmuş adam olasan, orqan bu
qüsurlardan azad olmuş bir orqan olsun. Təəssüf ki, bu belə deyil. Ona görə də, bu da bütün sahələrdə bizim
qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir.
Burada Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dilruba Camalova danışarkən mən müdaxilə etdim.
Amma indi bu barədə daha da açıq demək istəyirəm. Bizim hüquq mühafizə orqanları, xüsusən Daxili İşlər
Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Prokurorluq yaxşı işləyirlər, mən ümumiyyətlə onların işindən razıyam.
Çünki 1995-ci ildə, 1996-cı ildə, 1997-ci ildə təhlükəli cinayətlərin qarşısının alınmasında və cinayət törətmiş
adamların axtarılmasında, tapılmasında, ifşa olunmasında onların xidmətləri çox böyükdür. Mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm. Onlar nəinki Azərbaycanın özündə olan cinayətkarların çoxunu aşkar edib, yaxalayıb və
cinayət məsuliyyətinə cəlb ediblər, hətta qaçıb başqa ölkələrdə, xüsusən Rusiyada gizlənən ən qatı
cinayətkarların da yaxalanması, tapılıb gətirilməsi, məsuliyyətə cəlb edilməsi, ifşa olunması onların böyük və
gərgin əməyinin nəticəsidir. Mən bunları qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bizim orqanlar bu sahədə heç
vaxt belə səmərəli işləməyiblər.
Ancaq bununla yanaşı, hüquq mühafizə orqanlarının içərisində özbaşınalığa, vəzifədən sui-istifadə etmək
hallarına da yol vermək olmaz və mən bunları heç kəsə bağışlamamışam və bağışlamayacağam. Yaxşı işlərə
görə təşəkkür edirəm, ancaq nöqsanları aradan qaldırmaq lazımdır. Bu nöqsanlar var, yenə də deyirəm,
rüşvətxorluq da var, vəzifədən sui-istifadə etmək halları da var, başqa hallar da var.
O cümlədən, iş adamlarına çox maneçilik törədirlər. Dəfələrlə danışmışıq ki, bu yoxlamalar aradan
götürülməlidir. Amma bu yoxlamalar yenə də davam edir.
Ramiz Mehdiyev – (Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri): Fərman verilibdir.
Heydər Əliyev: Bəli, fərman verilibdir, amma fərman icra olunmalıdır, aparat da o fərmanın icra
olunmasına nəzarət etməlidir. Əgər fərman verilib, bir müddət o fərmanın icrası nəzarət altında olandan sonra
unuduldusa, yenə prokurorluq orada bir yoxlama aparır, polis burada bir yoxlama aparır, orada yoxlama aparır.
Yoxlamanın nəticəsi də heç bir şey deyil. Yenə də bir nəticəsi olsa, bizim dövlətə, hökumətə xeyir gəlsə,
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deyərəm ki, bu yoxlama olsun. Axırda elə çıxır ki, ortada bir nəticə yoxdur. Belə yoxlamalar nə üçün lazımdır?
Bundan şikayət edirlər. Xarici biznesmenlər, iş adamları da bundan şikayət edirlər və bizim öz iş adamlarımız
da bundan şikayət edirlər, ümumiyyətlə, camaat bundan şikayət edir. Bilirsiniz, indi köhnə sistem yoxdur. Yeni
bir sistemdir və yeni sistemi də biz təşkil edirik. Əgər bu sistemi təşkil edərkən bu adamı orada sıxacaqsan,
burada sıxacaqsan, o da görəcəkdir ki, elə qazandığını ona verdi, buna verdi, özünə də bir şey qalmadı, – nə
üçün bu işlə məşğul olacaq? Bəlkə də o, işi görəndə haradasa bir az qanunu pozub. Bu yaramaz, gərək o, qanunu
pozmasın. Ancaq bu qanunun pozulmasından çox, əgər bir hüquq mühafizə orqanının nümayəndəsi gedib onu
sıxırsa, ondan rüşvət alırsa qanunu ikiqat pozur. Ona görə də mən tələb edirəm ki, bunlara son qoyulsun. O
cümlədən, xüsusən, – indi yay vaxtıdı, amma tək yay vaxtına aid deyil, – bizim bu yollarda, mənə bu siqnallar
çoxdan gəlibdir, amma bu gün Camalova mənim sadəcə yadıma saldı, – nə qədər post qoymaq olar?
Bilirsiniz, mən bu şeyləri keçmişdə də görmüşəm. Bu yaxınlarda mətbuatda da deyildi ki, 28 il bundan
öncə mən ilk dəfə Azərbaycanın rəhbəri seçilmişəm. Bəli, o vaxt, 1969-cu ilin iyul ayında mən Azərbaycana
rəhbər seçilərkən Azərbaycanda bu cür hərc-mərclik çox idi. Mən isə ondan öncə işlədiyim vəzifədə bunların
çoxunu yaxşı bilirdim. Məni təyin edəndə, çoxları məni tanımırdı, çünki işim elə idi ki, ictimaiyyətdə o qədər də
məşhur adam deyildim. Fəallar tanıyırdı, amma geniş kütlələr o qədər tanımırdı. Yəni mən orada-burada çıxış
etmirdim, televiziyada göstərmirdilər. Ona görə də mən bir müddət – təxminən bir ay bundan istifadə etdim,
şəxsən özüm bu işlərlə məşğul oldum. Xatirinizdədir, o vaxt adamlar mənə bir ləqəb də qoymuşdular ki,
"Mixaylo". Bir neçə əməliyyatı respublikanın başçısı kimi özüm keçirəndən sonra mənə dedilər ki, haradansa
fotoşəkillərimi tapıblar, çoxaldırlar, satırlar və çox adamlara verirlər ki, məni görəndə tanısınlar. Çünki bəzən
mağazalara gedirdim, nöqsanları aşkar edirdim, onlar tanımırdılar mən kiməm, ona görə də özlərini çox kobud
aparırdılar və sonra da çox böyük bəlaya düşürdülər.
O vaxt, 28 il bundan öncə, mən bir eksperiment keçirdim. O vaxt bizim tanınmayan işçilərimiz, məxfi
işçilər var idi. Onların bir-ikisinə tapşırdım ki, gedin Sabirabada, bir avtomaşın qarpız alın, gətirin bazara
satmağa. Görək yolda bunu neçə yerdə saxlayacaqlar, nə qədər rüşvət alacaqlar. Gətirdilər, onlara da mən
tapşırmışdım ki, gizli foto çəkirdilər. O vaxt televiziya, yəni bu video yox idi, fotoaparatla adamları gizli
çəkirdilər. Sabirabaddan buraya gələnə qədər 7-8 yerdə onları saxlamışdılar – nə bilim, polis işçisidir, yol
işçisidir, nədir. O vaxt polis deyildi, milis idi. Hamısı da rüşvət almışdılar. Bu şəkilləri gətirdilər, mən o vaxt
daxili işlər nazirini çağırdım, şəkilləri qoydum stolun üstünə və tələb etdim ki, o adamlar cəzalandırılsın.
Xatirinizdədir, o vaxt mən 5-6 aydan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin bütün rəhbərliyini kənarlaşdırdım. Hamısını
– naziri də, müavinləri də işdən çıxardım.
Yəni demək istəyirəm ki, bu, yeni bir şey deyil və heç kəs də bu gün deməsin ki, bu belə deyil. İndi
Usubov durub mənə desə ki, yox, bu belə deyil, belədir, mən heç yoxlamamışdan buna inanmaram. Çünki mən
bunu 28 il bundan qabaq görmüşəm. Amma indi nizam-intizam ona nisbətən daha da zəifdir, onu da etiraf
etmək lazımdır. O vaxt nizam-intizam bundan möhkəm idi.
Ona görə də bu postlar məsələsinə Daxili İşlər Nazirliyi baxmalıdır. Sonra, deyir, bizim Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi də post qoyur, başqaları da qoyurlar. Onlar da buna baxmalıdır və o postlar, hansı ki,
doğrudan da, cinayətkarların qarşısının alınması üçün, axtarılıb tapılması üçün lazımdır, – onlar olmalıdır,
amma qalanları olmamalıdır. Yığışdırmaq lazımdır. Buradan Dağıstan sərhədinə qədər, hələ Camalova cənubu
dedi, şimalda da belədir. Yaxud, buradan Gürcüstan sərhədinə qədər, Gəncədən Qazaxa qədər, – orada da
belədir. Bunlar hamısı bizim həm iqtisadiyyatımıza zərər verir, həm insanlara zərər verir. Ayrı-ayrı adamlara
qeyri-qanuni gəlir gətirir, ancaq ümumi işimizə tamam zərər verir. Bunları aradan götürmək lazımdır. Mən tələb
edirəm və bizim aparata tapşırıram ki, siz bunların hamısına nəzarət edin, – həm o yoxlamaların aradan
götürülməsinə, həm də bu məsələlərə. Bir 10-15 gündən sonra mənə bu barədə rəsmi məlumat verin.
Ramiz Mehdiyev: Oldu, baş üstə.
Heydər Əliyev: Beləliklə, bizim bu gün müzakirə etdiyimiz məsələlər çox aktual məsələlərdir. Güman
edirəm ki, bundan sonra iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi sahəsində, iqtisadiyyatda inkişafın təmin
olunması sahəsində, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində bu müzakirələr öz müsbət təsirini
göstərəcəkdir.
Bu gün müzakirə etdiyimiz əsas məsələlərdən biri son vaxtlar baş vermiş təbii fəlakət, dəymiş zərər və
onların aradan qaldırılmasıdır. Bu barədə geniş məlumat verildi və biz bunu özümüz də müzakirə etmişik. Mən
Nazirlər Kabinetinə göstəriş vermişəm, bu məsələlərin həll olunması üçün, yəni bu tədbirlərin həyata
keçirilməsi üçün mənim sərəncamım hazırlanıbdır, onun layihəsi burada var. İndi bu müzakirə ilə əlaqədar siz
bu gün də, sabah da bu layihəyə bir də baxın, sonra mən o sərəncamı imzalayacağam. Ancaq hesab edirəm ki,
bugünkü müzakirənin yekunları olaraq və mənim sərəncamımın həyata keçirilməsi üçün bu məsələ Nazirlər
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Kabinetinin iclasında daha da konkret müzakirə edilməlidir. Mən bu barədə göstəriş vermişəm və hesab edirəm
ki, bir neçə gündən sonra bunu etmək lazımdır.
Biz bu gün ilin birinci yarısının yekunlarını da müzakirə etdik. Ancaq bu, ümumi müzakirədir. Hesab
edirəm ki, ilin birinci yarısının yekunları da bugünkü müzakirədən sonra və bunların əsasında Nazirlər
Kabinetinin iclasında müzakirə olunmalıdır. Çünki həm təbii fəlakətdən dəymiş zərərin aradan götürülməsi
üçün, mənim sərəncamım əsasında əməli tədbirlər görülməsi üçün Nazirlər Kabinetinin qərarı qəbul
olunmalıdır, həm də burada qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün, ilin ikinci yarısında görüləsi işlər üçün
konkret tapşırıqlar Nazirlər Kabinetinin qərarında olmalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, təxminən bir həftədən
sonra Nazirlər Kabineti bu məsələni öz iclasında xüsusi müzakirə edib qərar qəbul edəcəkdir.
Təbii fəlakətin vurduğu zərəri aradan qaldırmaq üçün çox iş görmək lazımdır. Şübhəsiz ki, bunun üçün
xeyli vəsait tələb olunur. İndi mənə təklif veriləcəkdir və mən o təklifə baxacağam, görək haradan, hansı
mənbədən nə qədər istifadə edə bilərik ki, bu vəsait təbii fəlakətin vurduğu zərəri ödəmək üçün yönəldilsin.
Ancaq hesab edirəm ki, çox işləri yerli hakimiyyət orqanları, nazirliklər, komitələr öz imkanlarından istifadə
edərək görə bilərlər. Məsələn, burada deyildi ki, pambıq sahələrinə, taxıl zəmilərinə zərər dəyibdir, başqa bitki
əkinlərinə zərər dəyibdir. Bunun üçün yeni bir vəsait qoymaq lazım deyil. Sadəcə, bizim yerli hakimiyyət
orqanları, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi konkret iş görməlidirlər ki, əgər müəyyən hektar pambıq itib-batıbsa,
demək, başqa sahələrdə pambığın məhsuldarlığını daha da artırmaq lazımdır, diqqət yetirmək lazımdır ki, o
itkinin əvəzi verilsin. Əgər bəzi zəmilər yağışdan, doludan məhv olubsa, bizim başqa məhsuldar sahələrimiz
var, oradan səmərəli istifadə etmək lazımdır.
Taxıl biçini keçən ilə nisbətən gecikir, istehsal olunmuş taxılın da həcmi keçən ilin müvafiq dövrünə
nisbətən azdır. Ancaq bu gün İrşad Əliyev məlumat verdi və keçən görüşümüzdə də demişdi ki, onlar indi taxıl
biçinini sürətlə aparırlar. Bu, təkcə kənd təsərrüfatı nazirinin vəzifəsi deyil, buraya toplaşmış yerli hakimiyyət
orqanları başçılarının, nümayəndələrinin vəzifəsidir, sizi buna görə dəvət etmişik, – sizin vəzifənizdir. Siz
çalışmalısınız ki, tezliklə taxıl biçini qurtarsın. Bu il hamı qeyd edir ki, yaxşı taxıl məhsulu var, – bu taxıl
məhsulu toplansın. Dövlətə indi təhvil verilmir, hər halda, necə istifadə olunur – o məlumdur. Bu gün ayın 19udur, beş gün bundan öncə mənə məlumat verdilər ki, Bərdə rayonu artıq taxıl biçinini qurtarıb, 50 min ton taxıl
istehsal edib. Həqiqətən Bərdə rayonunun tarixində bu heç vaxt olmayıbdır. Bərdə rayonunu mən çox yaxşı
tanıyıram, onun sahələrini tam yaxşı tanıyıram. O illərdə mən o rayona, demək olar ki, ildə iki dəfə gedərdim.
Heç vaxt Bərdədə bu qədər taxıl olmamışdır. Bərdənin ən çiçəklənən dövründə, ən yüksəklərə qalxmış
dövründə də bu qədər taxıl olmamışdır. Nə üçün Bərdədə bunu etmək mümkündür. Amma Bərdənin yanındakı
Ağcabədidə bunu etmək mümkün deyil, Tərtərdə bunu etmək mümkün deyil, Yevlaxda bunu etmək mümkün
deyil, yaxud ondan o biri tərəfə keçən rayonlarda bunu etmək mümkün deyil, – niyə mümkün deyil? Axı iqlimə
görə, torpağa görə, havaya görə bu rayonların bir-birindən fərqi çox azdır, bəzən də heç yoxdur. Demək, hər şey
işin təşkilindən asılıdır.
Ona görə də mən rayon rəhbərlərindən – həm icra hakimiyyəti başçılarından, həm kənd təsərrüfatı
idarələrinin rəhbərlərindən, həm rayonlarda kənd təsərrüfatı işi ilə məşğul olan başqa işçilərdən tələb edirəm ki,
bu təbii fəlakətin vurduğu zərəri aradan qaldırmaq üçün, ümumiyyətlə, bu ilin məhsulunu toplamaq üçün işi
gücləndirmək lazımdır və bütün sahələrdə – həm taxıl zəmilərində, həm pambıq tarlalarında, həm bostan,
meyvə, başqa bitki sahələrinin hamısında işi gücləndirmək lazımdır və məhsulu toplamaq lazımdır. Hesab
edirəm ki, burada böyük imkanlar var və xüsusən indi insanlar hiss edəndə ki, artıq bu torpaq da onun
özünündür, bu məhsul da onun özünündür və əvvəlki kimi artıq tədarük planı yoxdur, o sərbəstdir, özü necə
istəyir, elə istifadə edəcəkdir, – belə halda insanlar daha da yaxşı işləyirlər. Bunu mütləq etmək lazımdır.
Bir sözlə, təbii fəlakətin vurduğu zərərin böyük bir hissəsini bizim müvafiq dövlət orqanları, hökumət
orqanları, yerli hakimiyyət orqanları özləri aradan götürə bilərlər. Təkcə kənd təsərrüfatı sahələrini demirəm,
yolların bərpa olunmasını, ayrı-ayrı binaların bərpa olunmasını da nəzərdə tuturam. Gözləmək lazım deyil ki,
indi Bakıdan nə qədər vəsait verəcəklər, nə edəcəklər, hərə öz imkanlarından istifadə etməlidir.
Zaqataladan çıxış edən fermer, hesab edirəm ki, çox ağıllı bir söz dedi. Ümumiyyətlə, çox ağsaqqal
adamdır, ağıllı çıxış edirdi, amma ağıllı sözlərinin biri də ondan ibarətdir ki, Allah bizə hər şeyi veribdir, eyni
zamanda fəlakət də verə bilər. Fəlakət olmamalıydı, indi nə etməli, – bu, təbiətdir. Bəs Allah bizə bu qədər
sərvət veribdir, bu qədər gözəl təbiət veribdir, bu qədər torpaqlar veribdir, bu cür yeraltı sərvətlər veribdir.
Bunlar olan halda, indi bir fəlakət olubsa, bunun qarşısında biz gərək, necə deyərlər, çəkilək duraq kənarda ki,
fəlakət oldu? Fəlakət olub. Həqiqətən, mən son 30 ildə Azərbaycanda bu qədər yağış, bu qədər dolu, bu qədər
uzunmüddətli təbii fəlakətin olmasını görməmişdim. Bu, ilk dəfə olan haldır. Ancaq bu, bir Azərbaycana aid
deyil. Siz televiziyaya baxırsınız, görürsünüz, başqa ölkələrdə də belə hadisələr var. Avropa ölkələrində nə
qədər böyük təbii fəlakətlər var, başqa ölkələrdə. Rusiyada təbii fəlakətlər var, başqalarında var. Elə bir biz
494

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

deyilik ki! Amma tutaq ki, lap elə bizik, nə olsun? Əlimizi, qolumuzu, qıçımızı çirmələməliyik, fəlakət olan
yerlərə getməliyik, bütün imkanlardan istifadə edib onları aradan qaldırmalıyıq. Bu, birinci vəzifə. Xüsusən
qaçqınların yaşadıqları yerlərdə. Təkcə Qaçqınlar Komitəsi yox, hər bir rayon rəhbəri bilsin ki, qaçqınların
yaşadıqları yerlərdə dəymiş ziyanı tezliklə aradan qaldırmaq lazımdır.
Bizim yollarımıza çox böyük zərər dəyibdir, bilirəm, körpülərimiz dağılıbdır. İndi baxmaq lazımdır, –
harada nəyi bərpa etmək olar, harada körpünü necə bərpa etmək olar, harada yolu necə bərpa etmək olar, –
baxmaq lazımdır. Yəni burada oturub fikirləşmək ki, yuxarıdan mənə nəsə verəcəklər, ondan sonra edəcəyəm, –
belə əhval-ruhiyyə ilə yaşamaq olmaz. Bu fəlakət bizim xalqımıza gələn fəlakətdir, hərə öz imkanlarından
istifadə edib bu təbii fəlakətin vurduğu ziyanları qısa bir müddətdə aradan qaldırmalıdır. Amma dövlət
tərəfindən proqram, yenə də deyirəm, hazırlanır, vəsait ayrılacaqdır və o vəsaitdən də səmərəli istifadə etmək
lazımdır.
Bir şey haqqında da xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Keçən illərdə mənə belə siqnallar gəlmişdi. Belə təbii
fəlakət zamanı bəzi hallarda biz böyük vəsait ayırırıq, sonra o vəsaitin bir hissəsini də mənimsəyirlər. Ona görə
mən Nazirlər Kabinetinə də göstəriş verirəm – o yerlərə ki, vəsait ayrılacaqdır, onların istifadə olunmasına, icra
olunmasına, xüsusən maliyyə vəsaitindən istifadə edilməsinə çox ciddi nəzarət olmalıdır ki, bu fəlakətdən də
ayrı-ayrı adamlar öz şəxsi mənafeləri üçün istifadə etməsinlər. Mən bunu ona görə deyirəm ki, keçən illərdə belə
hallar olmuşdu, belə siqnallar mənə gəlib çatmışdı.
Beləliklə, bu gün biz iqtisadiyyatımızda, sosial həyatımızda olan vəziyyəti təhlil etdik. Bilirsiniz ki, bu,
daim mənim nəzarətim altındadır, mənim diqqət mərkəzimdədir. Bütün başqa işlər şəxsən mənim nə qədər
vaxtımı alsa da, Azərbaycanda iqtisadiyyatın vəziyyəti, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi mənim gündəlik
işimin mərkəzində duran vəzifədir.
Ancaq eyni zamanda bilirsiniz ki, xarici siyasət sahəsində də və xüsusən Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində də çox işlər görülür və bunlar da çox vaxt aparır. Ancaq
onu deyə bilərəm ki, biz az-az da olsa irəli gedirik. Birincisi, bizim xarici siyasətimizdə dünya miqyasında
Azərbaycanın nüfuzunun qalxması, yüksəlməsi – bunlar hamısı sizə artıq məlumdur, bunu siz bilirsiniz.
Məsələn, bu ilin birinci yarısını götürsək, mənim neçə-neçə rəsmi səfərlərim olubdur. Yanvar ayında Fransaya
rəsmi səfərim olubdur, ondan sonra Ukraynaya rəsmi səfərim olubdur, ondan sonra Türkiyəyə rəsmi səfərim
olubdur, ondan sonra Qazaxıstana, Özbəkistana rəsmi səfərlərim olubdur, ondan sonra Rusiyaya rəsmi səfərim
olubdur. Görürsünüz, altı rəsmi səfər olubdur, hər biri də adi səfər deyil. Hər bir səfər zamanı onlarca
dövlətlərarası, hökumətlərarası çox vacib sənədlər imzalanıbdır, müqavilələr imzalanıbdır. Biz respublikamızın
müstəqilliyini təmin etmək üçün nə qədər yeni hüquqi-normativ əsaslar yaratmışıq, hüquqi-normativ sənədlər
yaratmışıq. Bu müddətdə Azərbaycana da bir çox rəsmi səfərlər olubdur. Hələ beynəlxalq təşkilatlarda bizim
iştirakımızı, yaxud da ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməsini mən demirəm, – bu
sahədə də çox işlər görülübdür. Bu işlərin sırasında iqtisadiyyatla bağlı olan ən mühüm məsələ ondan ibarətdir
ki, biz neft yataqlarından istifadə olunması, xarici şirkətlərlə müştərək iş aparılması sahəsində də yeni addımlar
atmışıq. Bilirsiniz ki, Moskvada olarkən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Yalama" adlanan bir yatağın
Rusiyanın "LUKoyl" Şirkəti ilə müştərək işlənməsi ilə əlaqədar Rusiya prezidentinin və Azərbaycan
prezidentinin iştirakı ilə müqavilə imzalandı və bu da say hesabı ilə altıncı müqavilədir. Biz Moskvada olarkən
Rusiyanın təklifi ilə Türkmənistan və Azərbaycan sektorlarının sərhədində olan "Kəpəz" neft yatağı haqqında da
bir protokol imzaladıq. Doğrudur, bu, sonra Türkmənistan tərəfini hiddətləndirdi, ancaq – biz bunu bəyan
etmişik – bu bizim təşəbbüsümüzlə olmayıbdır. Biz bilirik ki. bu yataq sərhəddə yerləşibdir, bunun bir hissəsi
Azərbaycan sektorundadır, bir hissəsi Türkmənistan sektorundadır. Vaxtilə ona görə də bu yatağın adı
"promejutoçnı" qoyulmuşdu. Rusiyanın həm "LUKoyl", həm də "Transneft" şirkətləri bu yatağa maraq
göstərmişdilər, onlar demişdilər ki, bizimlə protokol imzalayırlar, sonra da Türkmənistanla protokol
imzalayacaqlar. Ona görə də bu narahatçılıq əsassızdır. Ancaq Rusiya ilə biz böyük bir müqavilə imzaladıq.
Bu ayın axırında mənim Amerikaya rəsmi səfərim olacaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının üç şirkəti ilə
danışıqlar gedir və əgər bu danışıqlar tam başa çatsa, – güman edirəm, başa çatacaq, – onda, ola bilər ki, biz
Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən Amerikanın şirkətlərilə üç yeni böyük müqavilə imzalamalı olduq.
Beləliklə, Azərbaycana xarici investisiyanın gəlməsi günü-gündən artır və bu da bir tərəfdən
iqtisadiyyatımız üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, ikinci tərəfdən – bəlkə də bu rəqəmi heç kəs bilmir, indi
Vəkilovun məlumatında belə göstərildi ki, burada işləyən xarici şirkətlərdən alınan vergilər – həm onların
özlərinin əmək haqlarından alınan vergilər, həm də onların firmalarından alınan vergilər 6 ay müddətində bizə
170 milyard manat mənfəət veribdir.
Görürsünüz, aparılan işlərin bir çox istiqamətdə nəticələri var. Bunları yəqin ki, bizim iqtisadçılar,
siyasətçilər gərək təhlil etsinlər – bunların hansı sahəyə nə qədər böyük əhəmiyyət verdiyini, bizim
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infrastrukturu nə qədər inkişaf etdirdiyini və ümumiyyətlə, respublikamızın həyatını nə qədər dəyişdirdiyini
gərək təhlil etsinlər və nəticə çıxarsınlar. Bununla yanaşı, bu şirkətlər artıq bir milyard dollardan çox birbaşa
yatırım, birbaşa sərmayə, birbaşa investisiya qoyub və investisiya qoyuluşu davam edir. Bunlar da bizim
beynəlxalq iqtisadi əlaqələrimizin nəticəsidir və hesab edirəm ki, bu əlaqələr də yaxşı istiqamətdə inkişaf edir.
Ancaq bizim hamımız üçün bütün bu səfərlər, görüşlər, danışıqlar – bunlar hamısı əhəmiyyətlidir, yenə də
deyirəm, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqelərini günü-gündən möhkəmləndirir. Məsələn, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında imzalanmış dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə çox
əhəmiyyətli müqavilədir. Burada Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin edən müddəalar və ümumiyyətlə, separatçılığa qarşı, bir ölkənin başqa ölkə barəsində güc işlətməsinə
qarşı bir çox mühüm, dövlət müstəqilliyi üçün lazım olan müddəalar öz əksini tapıbdır.
Ümumiyyətlə, hər bir səfərin özünəməxsus əhəmiyyəti var, qiyməti var. Ancaq mənim Rusiyaya rəsmi
səfərim, – bu da Azərbaycan prezidenti kimi Rusiyaya ilk rəsmi səfərim idi, – həm məna və məzmununa görə,
həm danışıqların nəticələrinə görə, həm də imzalanmış sənədlərə görə çox əhəmiyyətlidir, böyük tarixi
əhəmiyyət kəsb edən bir səfərdir. Bu səfərin bir əhəmiyyətli cəhəti də ondan ibarətdir ki, Rusiya ilə Azərbaycan
arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına və xüsusən yolun açılmasına, – nəinki dəmir yolunun açılmasına,
avtomobil yolunun tamam açılmasına, hətta Volqa-Don kanalından istifadə olunmasına dair sazişlər
imzalanıbdır. Ona görə də bu, həm siyasi cəhətdən, həm də iqtisadi cəhətdən çox əhəmiyyətlidir.
Ancaq bütün bu görülən işlərin içərisində bizim üçün ən vacib, ən ümdə məsələ Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması və işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunmasıdır. Mən hesab edirəm ki, bu il bu
sahədə də biz müəyyən müsbət nəticələr əldə edirik. Birincisi, zaman keçdikcə, – altı ay keçibdir, – Lissabon
zirvə görüşünün, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar orada qəbul olunmuş sənədin Azərbaycan
üçün nə qədər böyük tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyini indi hamı dərk edir. Doğrudur, xatirinizdədir, o vaxt biz
Lissabondan qayıdan kimi bəzi müxalif qüvvələr cürbəcür qəzetlərdə düşünülməmiş yazılar yazdılar, – guya ki,
biz orada məğlub olmuşuq, filan olmuşuq – peşməkan olmuşuq. Bizim adamlar da çox narahat oldu. Mən dedim
siz narahat olmayın, zaman onların hamısının cavabını verəcəkdir. Zaman da cavabını verdi. O vaxt kim qalib
oldu, kim məğlub oldu, – mən bu sözü heç vaxt işlətməmişəm, bu gün də işlətmirəm. Orada qalib-məğlub
yoxdur. Ancaq biz orada böyük bir nailiyyət əldə etdik və Ermənistan 54 dövlətin içərisində təcrid olundu.
Ermənistan Lissabon zirvə görüşündə aldığı yaranın hələ indiyə qədər də ağrısını çəkir.
Mən yenə də deyirəm, biz qarşılıqlı əlaqələr yaradırıq. Bu sülh ancaq iki tərəfin iradəsindən asılı
olacaqdır. Ona görə də mən münasibətləri heç də kəskinləşdirmək istəmirəm. Ancaq sadəcə demək istəyirəm ki,
Lissabon zirvə görüşü, orada əldə edilən sənəd 1997-ci ildə bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün çox
yaxşı əsas yaradıbdır. Ondan sonra Minsk qrupunun həmsədrləri təyin edildi – üç həmsədr: Rusiya, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Fransa. Bilirsiniz, hələ indiyə qədər heç bir münaqişə olmayıbdır ki, onun həlli üçün üç
böyük dövlətin həmsədrliyi ilə belə bir qrup fəaliyyət göstərsin. Onlar özləri bu məsuliyyəti üzərlərinə
götürüblər. Rusiya var idi, amma Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa özləri təşəbbüs göstəriblər. Demək özləri
bu məsuliyyəti öz üzərlərinə götürərkən bu münaqişəni həll etmək istəyirlər. Mən bu ilin əvvəlində Parisdə
rəsmi səfərdə olarkən Fransa prezidenti cənab Jak Şirakla danışarkən hiss etdim ki, doğrudan da, Fransa nə
qədər böyük bir həvəslə bu işə qatılmaq istəyir və bu münaqişənin həll olunmasını istəyir.
Sonra mart ayında mənim Rusiyanın prezidenti ilə görüşüm və nəhayət, son bir ay içərisində, – heç bir ay
da deyil, cəmisi 20 gündür, – bu ayın əvvəlindən mən Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin üçünün də
dövlət başçıları ilə, prezidentləri ilə görüşmüşəm. İyulun əvvəlində Moskvada prezident Boris Yeltsinlə bu
barədə geniş danışıqlar aparmışam və iyulun 8-9-da Madriddə olarkən Amerika prezidenti Bill Klintonla və
Fransa prezidenti Jak Şirakla məhz bu məsələ ilə əlaqədar çox əhəmiyyətli danışıqlar aparmışıq. Bu danışıqlar
və üç prezidentin qısa bir müddətdə mənimlə görüşləri zamanı eyni fikirləri söyləməsi və onların iyun ayının
20-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Denver şəhərində iqtisadi məsələlərlə məşğul olduqları zaman həmin bu
problemin – Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi üçün birgə bəyanat verməsi, şübhəsiz, onu göstərir ki,
onlar həqiqətən bu işlə ciddi məşğul olmaq istəyirlər.
Yenə də deyirəm, mənim Rusiya prezidenti Boris Yeltsinlə ayın əvvəlindəki görüşüm və 8-9-da
Amerikanın və Fransanın prezidentləri ilə görüşlərim, danışıqlarım çox ümidvericidir və onların əməli nəticəsi
olaraq dünən Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul etdik, çox ətraflı danışıqlar apardıq. Bilirsiniz ki, Lissabon
zirvə görüşündən sonra həmsədrlərin nümayəndələri ilk dəfə iyun ayının 1-də buraya gəlmişdilər. Biz onların
təkliflərinə baxdıq, iyunun 14-də onların təkliflərinə öz cavabımızı verdik. Bunun nəticəsində onlar işləmişlər və
dünən bizə yeni bir sənəd layihəsi təqdim etdilər. Doğrudur, bu layihə bizi qane etmir. Ancaq əvvəlki layihələrə
nisbətən və xüsusən iyun ayının 1-də bizə verilən layihəyə nisbətən burada müsbət dəyişikliklər edilmişdir. Ona
görə də biz belə fikir söylədik ki, prinsip etibarı ilə bu layihəni əsas kimi götürə bilərik. Ancaq burada bir çox
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məsələlər müzakirə olunmalıdır və işlənməlidir. Beləliklə, Lissabon görüşündən sonra Minsk qrupunun
fəaliyyəti sürətlənibdir və hesab edirəm ki, bunlar öz nəticəsini verəcəkdir.
Madriddə görüşərkən Amerika prezidenti Bill Klinton və Fransa prezidenti Jak Şirak dedilər ki, mütləq bu
il bu məsələnin həll edilməsinə nail olmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, bu sözlər də sadəcə deyilməyibdir.
Bilirsiniz ki, mən bu ayın axırında Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gedirəm. Bu, Amerika Birləşmiş
Ştatlarına mənim prezident kimi ilk rəsmi səfərim olacaqdır. Ümidvaram ki, biz həm Konqresdə, həm başqa
hökumət, dövlət dairələrində, həm Ağ evdə çox və səmərəli görüşlər aparacağıq. Ümid edirəm ki, bizim üçün ən
vacib məsələnin – Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barədə biz orada ətraflı
müzakirə apara biləcəyik. Ümid edirəm ki, ola bilər, bir irəliləmə də olsun. Hər halda mən həmişə bu ümidlərlə
yaşamışam, bu gün də bu ümidlərlə yaşayıram.
Qarşımızda xarici siyasətlə əlaqədar bir çox yeni vəzifələr durur, bir çox görüşlər, ilin ikinci yarısında bir
çox ölkələrə səfərlər durur. Mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı da müvəffəqiyyətli olacaqdır. Beləliklə,
Azərbaycanın xarici siyasəti və xarici siyasət sahəsində atdığımız çox ciddi addımlar, imzalanan sənədlər hamısı
birlikdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqelərini daha da möhkəmləndirir və Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyini daha da dönməz edir, əbədi edir.
Bütün bunlara görə mən ilin ikinci yarısına nikbinliklə baxıram və hesab edirəm ki, biz 1997-ci ili uğurla
başa çatdıra bilərik. Ancaq bunun üçün daha da gərgin işləmək lazımdır, bunun üçün mövcud nöqsanları aradan
götürmək lazımdır, bunun üçün təbii fəlakətin vurduğu zərəri tezliklə aradan qaldırmaq lazımdır, iqtisadi
islahatları daha da sürətlə həyata keçirmək lazımdır.
Bizim xalqımızda, cəmiyyətdə görülən işlərə artıq böyük inam yaranıbdır. Xalqımız, cəmiyyətimiz
Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətinə böyük etibar göstərir və böyük ümidlə baxır. Bizim isə
vəzifəmiz bu etimadı, bu ümidləri doğrultmaqdan ibarətdir. Bu şərəfli işlərdə sizin hamınıza müvəffəqiyyətlər
arzulayıram. Sağ olun.
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İSLAM DİNİNİN BANİSİ HƏZRƏTİ MƏHƏMMƏD ƏLEYHİSSƏLAMIN MÜQƏDDƏS
MÖVLUD GÜNÜNDƏ BAKININ ŞIX KƏNDİNDƏ BİBİHEYBƏT MƏSCİDİNİN
BƏRPASINA BAŞLANMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
23 iyul 1997-ci il
Hörmətli Şeyxülislam!
Hörmətli müsəlmanlar, bacılar, qardaşlar!
Mən sizi həzrəti peyğəmbər əleyhissəlamın Mövlud günü münasibətilə təbrik edir, sizə, bütün
Azərbaycan xalqına, bütün dünya müsəlmanlarına sülh, əmin-amanlıq, səadət arzulayıram.
Bu gün bizim üçün, müsəlmanlar üçün çox əziz gündür, əsrlər boyu müsəlmanların itaət etdiyi islam
dininin banisi, yaradıcısı həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin Mövlud günüdür. Bu, bizim böyük bayramımızdır.
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin yaratdığı Qurani-şərif, Qurani-kərim neçə əsrlərdir ki, dünya müsəlmanlarının
həyat yolunu müəyyən edib, onları yaşadıb, onların bəşəriyyətdə özünəməxsus yer tutmalarını təmin edibdir.
Bu gün biz bu əlamətdar bayrama toplaşarkən tariximizi yad etməli və tariximizə minnətdar olmalıyıq.
İslam dini yaranandan indiyə qədər Kürreyi-ərzin insanlarının çox bir hissəsini düz yola, ədalətə, saflığa,
paklığa, yüksək mənəviyyata yönəltmiş və onların belə yaşamasını təmin etmiş müqəddəs bir dindir. İslam dini
bəşər tarixində misilsiz xidmətlər göstərmiş, insanların, müsəlmanların yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərə nail
olmasını təmin etmiş və bu dinə itaət edən insanları dünyanın bütün əzab-əziyyətlərindən, keşməkeşlərindən
keçirib onların yaşayışını təmin etmiş, onları yaşatmışdır.
Biz bu gün müqəddəs bir yerdə toplaşmışıq. Məhz bu müqəddəs yerdə həzrəti Məhəmməd əleyhissəlamın
Mövlud gününü qeyd etmək həm bu günə bizim hörmət-ehtiramımızın təzahürüdür, həm də islam dininin
yaratdığı abidələrə, mənəvi dəyərlərə hörmət-ehtiramımızın, etiqadımızın, sabitliyimizin təzahürüdür. Biz fəxr
edə bilərik ki, islam dini kimi yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərə mənsub olan dinimiz var, müsəlmanları yaşamaq,
yaratmaq, mübarizə aparmaq, öz həyatını qurmaq, azadlığını təmin etmək, torpağını qorumaq yolları ilə məhz
islam dini aparıbdır, onun qanunları, tövsiyələri, Qurani-şərifin ayələri, surələri, kəlamları aparıbdır.
Ona görə də bu gün Azərbaycan müsəlmanlarının uzun müddət məhrumiyyətlərdən, çətinliklərdən sonra
öz islam dinindən istədiyi kimi istifadə etmək imkanı əldə etməsi tarixi bir hadisədir. Eyni zamanda biz bu gün
tariximizdə olan iki faciəvi hadisəni da yad edirik. Birincisi, həzrəti imam Museyi-Kazimin qızı Hökumə
xanımın qətlə yetirilməsi, ikincisi isə onun xatirəsinə müsəlmanlar tərəfindən qurulub yaradılmış Bibiheybət
məscidinin yetmiş il bundan öncə partladılmasıdır.
Görürsünüz, tarix nə cür qəribə hadisələr meydana çıxarır. Bu da onu göstərir ki, bizim islam dinimiz və
onun aparıcıları, onu qoruyub saxlayanlar heç də asan yol keçməyiblər. Dinimizi, mənəviyyatımızı, mənəvi-dini
adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamaq üçün müsəlmanlar əsrlər boyu nə qədər qurbanlar, şəhidlər veriblər.
Ancaq bunların heç birisi bizi həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin qoyduğu yolla getməkdən çəkindirə
bilməyibdir. Doğrudur, tarixin bəzi mərhələlərində məhrumiyyətlər də, faciələr də, əzab-əziyyətlər də olubdur.
Ancaq görün, bizim müqəddəs islam dininin gücü nədən ibarətdir ki, heç bir şey, heç bir qüvvə, güc onu məğlub
edə bilməyibdir.
Əgər vaxtilə Allahsız hökmdar burada Hökümə xanımı qətlə yetiribsə, islama sadiq olan insanlar bu yeri
müqəddəs ibadətgaha çeviriblər. Neçə əsr müsəlmanlar buraya, bu müqəddəs yerə ziyarətə gəlib ibadət ediblər,
buradan mənəvi qida alıblar, öz həyatlarını qurmaq üçün, yaşamaq üçün güc alıblar və islam dininə sadiq
olduqlarını göstəriblər.
Görürsünüz, bəzən faciə ondan sonra, o faciədən sonra meydana çıxan böyük bir abidə doğurur, böyük bir
müqəddəs ocaq, ibadətgah, ziyarətgah doğurur.
Bu məscidi, müqəddəs yeri, bu ibadətgahı yetmiş il bundan öncə dağıdanlar böyük cinayət ediblər. Ancaq
hamımız bilirik, – əgər məscid də dağılmışdısa, dini də qadağan etməyə çalışmışdılarsa, və etmişdilərsə,
insanlar öz məsləkindən, əqidəsindən, dinindən, əxlaqından dönməmişlər. Burada məscid olmamışdır, amma
Bibiheybət ibadətgahı, müqəddəs ocaq yaşamışdır. İnsanlar buraya cürbəcür arzularla gəlib – kimi düşdüyü
bəladan xilas olmaq üçün ziyarət edib, nəzir verib və təskinlik alıbdır. Allahdan kömək alıbdır. Kimi başına
gələn faciəni aradan qaldırmaq üçün buraya gəlibdir. Kimi həyatını xoşbəxt görmək üçün buradan xeyir-dua
almaq və əxlaqi dəyərləri mənimsəmək üçün gəlibdir. Buraya gələnlərin hamısı məhz bu yerə inandıqlarına görə
gəliblər. Görürsünüz, neçə vaxtdır – 70 il öncə dağılmış bu məscid heç də dağılmayıbdır. Bina dağıdılıb, amma
müqəddəs yer dağıdıla bilməyibdir. Keçmiş əsrlərdə də belə olub, bu gün də belədir, gələcəkdə də belə olacaq –
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heç bir qüvvə islamın mənəvi dəyərlərini dağıda, poza bilməz. Müvəqqəti çətinliklər, məhrumiyyətlər çoxəsrlik
tarixdə kiçik bir dövrdür.
Bax, bunlara görə də bu gün, bu müqəddəs gündə, Məhəmməd peyğəmbərin Mövlud günündə məhz
buraya toplaşmağımız, bu müqəddəs yerdə bu bayramı qeyd etməyimiz bütün bu fikirlərdən irəli gələn ən gözəl
təşəbbüsdür. Ona görə mən çox məmnunam ki, biz bu gün burada toplaşmışıq. Siz də, mən də, hamımız buraya
bir amalla, bir fikirlə gəlmişik. Burada dinimizə, müqəddəs ocağımıza və Məhəmməd peyğəmbərin Mövlud
gününə öz hörmət-ehtiramımızı bildiririk.
Son illər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində, qorunub saxlanmasında,
Azərbaycanın başına gələn bəlaların aradan götürülməsində, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi üçün
apardığımız işlərdə, bütün başqa işlərdə bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz – Azərbaycan xalqının milli-mənəvi
dəyərləri, Azərbaycan xalqının mənsub olduğu islam dininin mənəvi dəyərləri bizim üçün həmişə dayaq, ilham
mənbəyi olmuş, bizə həmişə güc vermişdir.
Bildiyiniz kimi, son illər Azərbaycanın həyatı çox mürəkkəb bir dövrdür. Azərbaycan Ermənistan
tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalıb, ərazimizin bir qismi işğal olunub, işğal olunmuş torpaqlardan bir
milyondan artıq vətəndaşımız didərgin, qaçqın düşübdür, ağır vəziyyətdə yaşayır. Azərbaycanın başına başqa
bəlalar da gəlmişdir. 1990-cı ilin qanlı Yanvar faciəsi, sovet imperiyasının Azərbaycan xalqına qarşı ən dəhşətli
hərbi təcavüzü və tökülən qanlar, xalqımızın verdiyi qurbanlar, şəhidlər Azərbaycan xalqının qəlbinə vurulan
böyük bir yara olmuşdur.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycanın xarici və daxili düşmənləri Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
yaşamasının qarşısını almağa çalışmışlar, maneçiliklər törətmişlər və indi də törədirlər. Ancaq biz bunların
hamısının öhdəsindən gəlmişik və gələcəyik, hamısının qarşısını almışıq və alacağıq. Azərbaycanın müstəqil
yaşaması, Azərbaycanın milli azadlığı, xalqımızın öz taleyinin sahibi olması, özünün milli-mənəvi, dini
dəyərlərinə sahib olması tarixi bir hadisədir. Bu, çoxəsrlik tariximizdə bizim əlimizdə böyük bir fürsətdir, böyük
bir tarixi mərhələdir. Biz bunu qiymətləndirməli, bu tarixi nailiyyətimizi qoruyub saxlamalıyıq.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bunun əksinə olan qüvvələr də var. Daxilimizdə də var, eyni zamanda
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasını istəməyən xarici qüvvələr də var. Çünki Azərbaycan çox mühüm
coğrafi-siyasi mövqeyə malik olan dövlətdir, ölkədir, torpaqdır. Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə malik olan
ölkədir. Azərbaycan xalqının çoxəsrlik, şanlı tarixi var. Azərbaycanın əsrlərdən-əsrlərə yaranmış, dünya
miqyasında özünəməxsus yer tutmuş zəngin mədəniyyəti, elmi var. Bunlar Azərbaycana düşmən olan xarici
qüvvələrin gözünə ox kimi batır. Bizə keçmiş illərdə, əsrlərdə düşmən olan qüvvələr yenə də öz niyyətlərindən
əl çəkmirlər.
Ona görə də Azərbaycanın milli azadlığının, dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanması mürəkkəb
məsələdir, çətin bir vəzifədir. Heç kəs düşünməsin ki, bunlar asanlıqla hasil olan nailiyyətlərdir. Bu, asan
deyildir. Çünki, yenə də deyirəm, təəssüflər olsun ki, ölkəmizə mənfi münasibət göstərən qüvvələr az deyildir.
Təəssüflər olsun ki, xalqımızın, millətimizin içərisində də öz şəxsi mənafeləri naminə millətin, xalqın ümumi
mənafeyini qurban verən və qurban verməyə hazır olan qüvvələr də var. Ancaq bilin, əmin olun, biz bu çətin
vəzifələri yerinə yetiririk, bütün bu çətinliklərin öhdəsindən gəlirik və bundan sonra da gələcəyik.
Bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasında xalqın həmrəyliyi, ümummilli birliyi, xalqın müstəqillik,
azadlıq amallarına sadiqliyi və Azərbaycan dövlətinin, onun prezidentinin apardığı siyasətə dəstək verməsi
bizim bütün nailiyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Bu baxımdan Azərbaycanın müsəlmanlarının, yəni din
xadimlərinin, din ocaqlarının da bu dövrdə, çətin mərhələdə Azərbaycan dövləti ilə əməkdaşlıq etməsi, onun
daxili və xarici siyasətini, apardığı tədbirləri öz vasitələri ilə təbliğ etməsi və bunlara dəstək verməsi bizim üçün
böyük dayaqdır.
Mən Azərbaycanın ümummilli, ümumxalq birliyi deyərkən bütün qüvvələrin hamısını nəzərdə tuturam.
Bu gün demək istəyirəm ki, bu qüvvələr – ümumi birliyi, həmrəyliyi yaradan qüvvələr Azərbaycanda tam
əksəriyyəti təşkil edir. Buna zidd olan, yaxud təxribatçılıqla, terrorçuluqla, cürbəcür düşmənçilik meylləri ilə
yaşayan, yaxud o cinayətləri etmək istəyən qüvvələr azdır, çox azdır. Amma onlar cinayətkardırlar və gündəngünə ifşa edilirlər, məhv olunurlar. Məhz xalqın nifrəti onları bizim cəmiyyətdən tamamilə vurub çıxarır və
təcrid edir.
Ona görə də bu gün, bu müqəddəs gündə, bayram günündə, bu müqəddəs yerdə mən sizi və bütün
Azərbaycan xalqını əmin edirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması yolunda biz gecə-gündüz
çalışırıq və çalışacağıq. Əminəm ki, işğal edilmiş torpaqlarımız azad olacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
təmin ediləcək, didərgin düşmüş vətəndaşlarımız öz yerinə-yurduna dönəcəklər və Azərbaycanın suverenliyi
tamamilə təmin olunacaqdır. Mən sizi əmin edir və inanıram ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli azadlıq
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prinsipləri gündən-günə möhkəmlənəcək və güclənəcəkdir. Dövlət müstəqilliyimizi sarsıtmaq istəyən heç bir
qüvvə bundan sonra da bizim qarşımızı ala bilməyəcəkdir.
Mən əminəm ki, tutduğumuz yolla, Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu
ilə bundan sonra da sürətlə, əzmlə, cəsarətlə gedəcəyik və Azərbaycanda tam hüquqi, demokratik, insanların
bütün azadlıqlarını təmin edən dövlət, cəmiyyət yaratmağa nail ola biləcəyik. Azərbaycanın iqtisadiyyatında
aparılan islahatlar artıq öz nəticələrini verir və bundan sonra daha çox verəcəkdir. Bu islahatlar, iqtisadiyyat
sahəsində apardığımız cəsarətli, ağıllı siyasət və tədbirlər Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxın
zamanlarda, qısa bir müddətdə müsbət istiqamətdə dəyişdirəcək, insanların rifah halı gündən-günə
yaxşılaşacaqdır. Mən əminəm ki, Azərbaycan müstəqil, azad, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi Dünya
Birliyində özünə layiq yerini gündən-günə möhkəmləndirəcək və Azərbaycanın dünya miqyasında hörməti,
nüfuzu, adı gündən-günə yüksələcəkdir. Mən buna əminəm.
Dövlət başçısı kimi, mənim üçün başlıca amillərdən biri, əsası da odur ki, indi xalqımız, cəmiyyətimiz
birləşib, cəmiyyətdə, xalqda, millətdə həmrəylik hissi yüksəlib və xalqımız, millətimiz, cəmiyyətimiz
apardığımız siyasətin hamısını dəstəkləyir.
Eyni zamanda bu gün biz burada, vaxtilə milli adət-ənənələrimizə, mənəvi dəyərlərimizə edilmiş cinayət
nəticəsində dağıdılmış məscidin yerində həmin müqəddəs binanın bərpasının əsasını qoyuruq. Mən 1994-cü ildə
Qurban bayramı günü buraya həm bu müqəddəs yerə hörmət-ehtiramımı bildirmək, həm də bu işlərə təkan
vermək üçün gəlmişdim. Artıq bu işlər gedir və əminəm ki, bundan sonra da gedəcəkdir. Hörmətli Axund dedi
ki, bu işlərin görülməsində çətinliklərlə rastlaşırlar, ancaq özləri bu çətinliklərin öhdəsindən gəlirlər. Bu, çox
gözəldir. Ancaq mən bu gün elan edirəm ki, bu məscidin tikilməsini və tezliklə başa çatmasını bir prezident
kimi öz şəxsi himayəm altına götürürəm. Ona görə də şeyxdən rica edirəm ki, işlərinizi gücləndirəsiniz və
mənim tərəfimdən sizə nə kimi yardımlar edilməlidirsə, tezliklə mənə bildirin ki, bu gün verdiyim bəyanatı
sizinlə birlikdə tezliklə həyata keçirim və qısa bir zamandan sonra bu məscidin tikilib başa çatdırılmasına nail
olaq, yenidən buraya toplaşaq və onun açılış mərasimində birlikdə iştirak edək.
Sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin Mövlud günü münasibətilə təbrik
edirəm. Sizin hamınıza, bütün Azərbaycan müsəlmanlarına, bütün Azərbaycan xalqına sülh, əmin- amanlıq,
səadət arzulayıram.
Allah bütün işlərinizdə sizə yar olsun! Sağ olun.
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YUNİSEF-in AZƏRBAYCANDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİNİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ
BAKIDA
YARADILMIŞ "AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ GƏNCLƏR POÇT XİDMƏTİ" VƏ
"UŞAQLARA KÖMƏK XƏTTİ" XİDMƏTLƏRİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
23 iyul 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz buraya BMT-nin YUNİSEF təşkilatının Azərbaycanda gözəl bir təşəbbüsü münasibətilə
toplaşmışıq. YUNİSEF, ümumiyyətlə, dünyada xeyirxah işlər görmək, gənclərə qayğı göstərmək, uşaqların
problemlərini həll etmək üçün yaranmış təşkilatdır. Mən çox məmnunam ki, bu təşkilat Azərbaycanda kök
salıbdır və səmərəli fəaliyyət göstərir. Biz YUNİSEF-in Azərbaycanda gördüyü bir çox dəyərli işlərin şahidi
olmuşuq. Ümumiyyətlə, YUNİSEF-in Azərbaycandakı fəaliyyəti bizi çox sevindirir və mən bu fəaliyyəti
yüksək qiymətləndirirəm.
Bu gün YUNİSEF uzun müddət hazırlayıb meydana gətirdiyi bir işini bizə təqdim edir. Gənclərin poçt
xidmətinin, etimad telefon xəttinin yaranması Azərbaycanda demək olar, yeni bir iş formasıdır. Bu işin çox
böyük əhəmiyyəti var. Mən bu işin sosial xarakterini və əhəmiyyətini qeyd etmək istəyirəm.
Bu işin ən böyük xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, gənclərə aiddir, gənclərə qayğının təzahürüdür.
Nəhayət, fiziki cəhətdən qüsurlu olan, çətinliklərlə rastlaşan gənclərə göstərilən qayğı və diqqətin təzahürüdür.
Ona görə də bu gün burada təqdim olunan iş, yenə deyirəm, YUNİSEF təşkilatının nə qədər humanist, xeyirxah
olduğunu və insanların həyatının ən çətin nöqtələrinə nüfuz etdiyini göstərir. Bunların Uşaq hüquqları
Konvensiyası ilə bağlı olması və hamısının birlikdə böyük humanist xarakter daşıması həm YUNİSEF-in
fəaliyyətinin, həm də bu gün burada təqdim edilən işin nə qədər dəyərli olduğunu göstərir.
Mən YUNİSEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin xeyirxah işini – bu gün bizə təqdim etdikləri həm
gənclərin poçt xidmətinin, həm də etimad telefon xəttinin yaranmasını təbrik edirəm, bu gözəl işin uğurlu
gələcəyinə inanır və uğurlar arzu edirəm.
Hesab edirəm ki, bu iş eyni zamanda Azərbaycanda bu qəbil işlərin hazırlanması, görülməsi və yayılması
üçün örnək olacaq və respublikanın həm özəl, həm dövlət sektorundakı şəxslər, təşkilatlar, həm də
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər, firmalar gələcəkdə belə xeyirxah, gözəl təşəbbüslərlə çıxış edəcəklər.
Təsadüfi deyil ki, bu işin başlanğıcından indiyə qədər, yəni əməli surətdə həyata keçirilməsinə gəlib
çatana qədər Azərbaycanda həm xarici ölkələrdən gəlmiş şirkətlər, təşkilatlar, həm də respublikanın dövlət və
özəl təşkilatları bu işə kömək göstərmiş, yardım etmişlər. YUNİSEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsi cənab
Laurenti böyük bir siyahı təşkil edən təşkilatların, idarələrin, nazirliklərin başçılarına öz təşəkkürünü bildirdi.
Mən də bu işin yaradılmasında, qurulmasında və bugünkü səviyyəyə gətirilib çatdırılmasında iştirak edən
təşkilatların, idarələrin, şəxslərin hamısına təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, xüsusi minnətdarlıq və təşəkkür
YUNİSEF təşkilatına və onun Azərbaycandakı nümayəndəliyinədir. Ümidvaram ki, gördüyü işlərin
nəticəsindən ruhlanaraq, YUNİSEF bundan sonra Azərbaycanda öz fəaliyyətini genişləndirəcək və bizi yeniyeni təşəbbüslərlə sevindirəcəkdir.
Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemlər çoxdur. Respublikamızın keçid dövrünü yaşaması, Azərbaycana
Ermənistan tərəfindən edilən hərbi təcavüz nəticəsində bir milyondan artıq vətəndaşımızın didərgin düşməsi və
əksəriyyətinin çadırlarda yaşaması belə problemləri daha da çoxaldıbdır. Biz bu sosial-iqtisadi problemlərin həll
olunması, mövcud çətinliklərin aradan qaldırılması, insanların həyat tərzinin, rifah halının yaxşılaşdırılması
üçün ardıcıl fəaliyyət göstəririk və bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, müəyyən nəticələr də əldə edə bilirik.
Ancaq bizim hələ ki, beynəlxalq təşkilatların yardımına və indi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çoxsaylı
firmaların, şirkətlərin humanitar, xeyirxah əməllərinə ehtiyacımız var.
Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə YUNİSEF təşkilatı tərəfindən deyil, başqa təşkilatlar, xüsusən
Azərbaycana humanitar yardım göstərən digər təşkilatlar tərəfindən də, o cümlədən ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən şirkətlər, ələlxüsus neft şirkətləri tərəfindən əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinə, həyatımızın ayrı-ayrı
sahələrinə edilən yardımı, xeyirxah təşəbbüsləri də görürük.
Bunlar hamısı bizi bir-birimizə daha da yaxınlaşdırır, əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirir və
Azərbaycanın həyatında, onun sosial-iqtisadi problemlərinin həll olunmasında yeni bir mərhələ, yeni bir
mənzərə yaradır. Bunlar da bugünkü Azərbaycanın gerçəklikləridir, ölkəmizdə gedən müsbət dəyişikliklərin,
proseslərin əlamətləridir. Mən tam əminəm ki, bu müsbət proseslər, dəyişikliklər gələcəkdə daha sürətlə inkişaf
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edəcəkdir.
Dünya ölkələri ilə, beynəlxalq təşkilatlarla bizim əməkdaşlığımız gündən-günə genişlənir və tam əminəm
ki, daha sürətlə inkişaf edəcək və bunlar hamısı yeni, müstəqil, azad Azərbaycanın yaranmasına kömək
göstərəcəkdir.
Bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edir və bu gözəl, xeyirxah işdə uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINA İLK RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN
ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİ ÜÇÜN MÜSAHİBƏSİ
27 iyul 1997-ci il
Şübhəsiz, bu, Amerika–Azərbaycan əlaqələrində çox əlamətdar hadisədir, bəlkə də, tarixi hadisədir. BMT
Baş Məclisinin sessiyasında iştirakımla əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərlərim olubdur. Amerika
prezidenti ilə Nyu-Yorkda, başqa ölkələrdə görüşlərim olubdur. Ancaq indiki səfər müstəqil Azərbaycan
Respublikası prezidentinin, dövlət başçısının ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə Amerika Birləşmiş
Ştatlarına ilk rəsmi səfəridir. Bu, yenə də deyirəm, şübhəsiz ki, əlamətdar, tarixi hadisədir və hesab edirəm ki,
bizim əlaqələrimizdə yeni mərhələ olacaqdır.
Proqramda çox əhəmiyyətli görüşlər, danışıqlar var. Birinci növbədə prezident cənab Bill Klinton ilə,
vitse-prezident cənab Qor, dövlət katibi xanım Olbrayt ilə, başqa dövlət rəhbərləri ilə görüşlər keçirəcəyəm.
Bundan əlavə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında yeni baş katib ilə, bütün ölkələri təmsil edən səfirlərlə,
Təhlükəsizlik Şurasında görüşlərim olacaqdır. Şübhəsiz ki, Amerika ilə əməkdaşlığımızda neft şirkətləri çox
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə onların bir çoxu mənimlə görüşmək istəyir, məni dəvət edirlər. Nyu-York,
Vaşinqton, Hyüston, Çikaqo şəhərlərində olacağam. Mətbuat mərkəzlərində mətbuat işçiləri ilə, institutlarda,
tədqiqat mərkəzlərində görüşlərim olacaqdır. Hər halda, çox əhəmiyyətli görüşlər, danışıqlar keçiriləcəkdir.
Hesab edirəm ki, Amerika–Azərbaycan əlaqələrinə aid sənədlər olacaqdır. Bunların hamısı Azərbaycanın
müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsi və əlaqələrimizin inkişaf etməsi üçündür. Bunların içərisində ən əsas
məsələ Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsində Minsk qrupunun həmsədri kimi
Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştirakı barəsində olacaqdır. Bu məsələ bizim danışıqlarımızda mərkəzi yer tutur
və tutacaqdır. Bilirsiniz ki, bu il bu sahədə müəyyən addımlar atılıbdır və biz orada da həmin məsələni ətraflı
müzakirə edəcəyik.
Yəqin ki, mətbuatdan xəbəriniz var, - son zamanlar 907-ci maddənin aradan götürülməsi haqqında
Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə, bizim xəbərimiz olmadan, çox güclü iş gedir. Bilirsiniz, dünən mətbuatda
verilmişdi - Konqresin beynəlxalq əlaqələr komitəsi sədrinin müavini 907-ci maddənin ləğv olunması haqqında
qanun layihəsi veribdir. Bu da mənim səfərim ərəfəsində çox sevindirici haldır. Bu barədə də həm Konqresdə,
həm də Amerika hökumətində danışıqlarımız olacaq və o maddənin aradan götürülməsi üçün mən orada bütün
cəhdləri göstərəcəyəm.
S u a l: ABŞ-a ilk rəsmi səfəriniz zamanı aparılacaq Amerika–Azərbaycan danışıqlarında
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll oluna biləcəyi barədə ümidlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Həll oluna bilər, yoxsa yox, - buna hələ baxmaq lazımdır. Ancaq biz çalışacağıq ki, həll
edilsin.
S u a l: Səfərdən nə gözlənilir?
C a v a b: Çox şey gözləyirəm. Birincisi, əlaqələrimizə dair ümumi normativ sənədlərin yaranması,
əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi üçün yeni təkanlar və ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında
Azərbaycan həqiqətlərinin daha da geniş təbliğ olunması, yayılması. Təəssüflər olsun ki, ötən illərdə ABŞ-da və
dünyanın bir çox başqa ölkələrində Azərbaycan haqqında doğru-düzgün, ədalətli, obyektiv məlumatlar olmayıbdır. Biz bu işləri görmüşük, vəziyyət, demək olar, dəyişib, ictimai fikir də dəyişibdir. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının mötəbər qəzetlərində ölkənin ayrı-ayrı çox böyük siyasətçilərinin Azərbaycan həqiqətləri haqqında
verdikləri məlumatlar, məqalələr, fikirlər və Konqresin, prezidentin qarşısında irəli sürdükləri təkliflər göstərir
ki, biz bu illər ərzində Azərbaycan həqiqətlərini ABŞ-da sübut edə bilmişik. Ancaq hələ çox iş görmək lazımdır
və hesab edirəm ki, mənim bu səfərim zamanı bunlar görüləcəkdir.
S u a l: Məlumdur ki, Rusiyadan Ermənistana qanunsuz surətdə silah göndərilməsi məsələsinin
təhqiqatı barədə Klinton hökuməti avqustun 1-də Senata məlumat təqdim etməlidir. Səfərin gedişində
Sizin tərəfinizdən bu məsələ qaldırılacaqdırmı?
C a v a b: Senatın qərarı ilə əlaqədar bu məsələ barəsində nə edildiyini prezident Bill Klinton deməlidir.
Təbii ki, mən bu məsələni qaldıracağam.
S u a l: Səfər başa çatdıqdan sonra Sizin Londona gedib danışıqlar aparacağınız barədə fikri
dəqiqləşdirə bilərsinizmi?
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C a v a b: Ola bilər, çünki Böyük Britaniyada yeni hökumət var. Mən baş nazirlə Madriddə görüşmüşəm,
onlar arzu edirlər ki, imkan olsa, qısamüddətli görüş keçirilsin. Mən hələ bunu dəqiq deyə bilmərəm, amma ola
bilər. Sağ olun.
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“İNSTİTYUŞNAL İNVESTOR” JURNALININ REDAKTORU STİVEN KUİNQƏ VƏ
JURNALIN SƏRMAYƏÇİSİ SİSEL MORENƏ MÜSAHİBƏSİ
Nyu-York
27 iyul 1997-ci il
J u r n a l i s t: Cənab prezident, çox sağ olun ki, vaxt tapıb bizi qəbul edirsiniz. Yəqin, səfərdə çox
yorulmusunuz, amma buna baxmayaraq bizi qəbul edirsiniz. Ona görə də biz çox şadıq və Sizinlə görüşmək bizim
üçün çox böyük şərəfdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, icazə versəniz, müsahibədən əvvəl bir qədər özüm haqqında danışardım.
Mən qısa dövrdə - 10 gün müddətində Bakıda səfərdə olmuşam. Bakıya getməyimə səbəb isə Vaşinqtonda
keçirilmiş, Azərbaycanda bank və maliyyə işlərinə həsr olunmuş konfransda iştirak etməyim idi. Bu konfransda
mən Azərbaycan dövlətini təmsil edən nümayəndələrlə görüşdüm və respublikanızdakı iqtisadi vəziyyət
haqqında məlumat aldım.
Oxucularımıza sizin region və Azərbaycan haqqında məlumat vermək imkanları açılıb. Qeyd etdim ki,
mən Azərbaycanda, Bakıda 10 gün qaldım və bu müddətdə ayrı-ayrı şirkətlərin nümayəndələri ilə görüşdüm.
Bir sıra nazirliklərdə oldum. Ümumiyyətlə, Sizin ölkəniz haqqında bir qədər məlumat toplaya bildim.
Biz sentyabrda Azərbaycan haqqında raport dərc edəcəyik. Bu raport Beynəlxalq Valyuta Fondunda,
Dünya Bankında nəşr olunacaqdır. Biz maliyyə mövzularında məqalələr dərc edirik. Oxucularımızın ümumi
sayı 140 min nəfərə qədərdir.
Sizin bu səfəriniz gözəl imkandır. Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı bu cür raport yazmağa yaxşı
imkan yaradır və mən elə bilirəm ki, bu, oxucular arasında marağa səbəb olacaqdır.
Vaxtınızı çox almaq istəmirəm, suallara keçək.
S u a l: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarına xoş gəlmişsiniz! Sizə bir neçə sual vermək
istəyirəm. Bu suallar Azərbaycanda iqtisadiyyat və maliyyə imkanları, Azərbaycana investisiyaların,
sərmayələrin cəlb edilməsi haqqındadır.
Cənab prezident, birinci sualım belə olacaq: Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlməkdə
məqsədiniz nədən ibarətdir?
C a v a b: Təşəkkür edirəm. Mən jurnalınız haqqında müəyyən məlumatlar almışam və sizin
Azərbaycanda olduğunuzu bilirəm. Hesab edirəm ki, sizin jurnal həqiqətən çox hörmətli bir jurnaldır. Əgər siz
jurnalınızda Azərbaycan haqqında materiallar dərc etmək istəyirsinizsə, mən bunu məmnuniyyətlə qəbul
edirəm.
Sualınızın cavabında isə deyə bilərəm ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına prezident cənab Bill
Klintonun dəvəti ilə rəsmi səfərə gəlmişəm. Nyu-Yorkda ilk görüşüm sizinlədir.
S u a l: İkinci sualım belədir: Azərbaycanda geniş imkanlar vardır. Azərbaycan neftlə zəngindir,
kəşf olunmuş yataqlar çoxdur. Sənaye, kənd təsərrüfatı, energe-tika sahəsində də ölkəniz geniş imkanlara
malikdir. Ancaq məlumdur ki, indi Azərbaycan sərmayəçiləri özünə daha çox cəlb edir. Sizin Dövlət Neft
Şirkətiniz bir sıra xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışdır. Bu cür inkişafı siz necə
davam etdirmək fikrindəsiniz?
C a v a b: Elə siz gördüyünüz kimi də davam etdirmək istəyirik. Yəni biz öz daxili imkanlarımızdan
özümüz istifadə edirik. Ancaq indiki mərhələdə Azərbaycana xarici sərmayənin gəlməsini ölkəmizin iqtisadi
potensialının inkişaf etdirilməsi və respublikamızın bundan mənfəət götürməsi üçün çox əhəmiyyətli hesab
edirik.
Bizim iqtisadiyyatımız çoxsahəlidir. Bu sahələrin bir çoxu artıq xarici sərmayəçilərin diqqətini cəlb
edibdir. Belə bir marağa görə biz də öz təkliflərimizi veririk. Ölkəmizin neft və qaz yataqları xarici

Q e y d: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevi və ABŞ-a ilk rəsmi səfərdə onu müşayiət edən
nümayəndə heyətini Nyu-Yorkun Con Kennedi adına beynəlxalq hava limanında ABŞ-ın yüksək vəzifəli dövlət xadimləri,
respublikamızın ABŞ-dakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hafiz Paşayev, BMT-nin rəsmi nümayəndələri, ARDNŞ-in birinci
vitse-prezidenti İlham Əliyev, Amerika–Azərbaycan Ticarət Palatasının həmsədrləri Rza Vəziri, Don Steysi və digər rəsmi
şəxslər qarşıladılar.
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sərmayədarları daha çox cəlb edir. Bilirsiniz ki, biz Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının müştərək işlənməsi
üçün bir çox xarici şirkətlərlə müqavilələr imzalamışıq.
S u a l: Mən bilən, Siz üç belə müqavilə imzalamısınız, doğrudurmu?
C a v a b: Xeyr, altı böyük müqavilə imzalanıbdır. Yəni bu müqavilələr bir çox xarici şirkətlərin daxil
olduqları konsorsiumlar ilə imzalanan müqavilələrdir.
S u a l: Xarici tərəfdaşlarınız Azərbaycana kifayət qədər investisiya qoyacaqlarmı, yoxsa, Siz başqa
yollar axtaracaqsınız?
C a v a b: Xeyr, başqa yollar axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bizimlə müştərək iş görmək istəyənlər
ölkəmizə sərmayə qoymaq istəyirlər və artıq bu sərmayəni qoyurlar. Hər bir müqavilənin öz şərtləri vardır. Bu
şərtlərin də əsas məzmunu ondan ibarətdir ki, xarici şirkətlər sərmayə qoyurlar və həmin sərmayənin nəticəsində
biz müştərək iş görürük. Əldə olunan gəlir burada hasilatın pay bölgüsü prinsipi əsasında bölünür. Hazırda
ölkəmizə xeyli sərmayə qoyulubdur. Bizim dünyanın bir çox ölkələrinin şirkətləri ilə bağladığımız müqavilələrə
təxminən bir milyard dollar məbləğində sərmayə qoyulmuşdur.
S u a l: Yəqin bu hələ başlanğıcdır?
C a v a b: Bəli. Biz birinci müqaviləni 1994-cü ilin sonunda imzalamışıq. Qoyulan bu sərmayə hələ
başlanğıcdır.
S u a l: Bəziləri Sizin ölkəni “İkinci Küveyt” adlandırırlar. Bu həqiqətdirmi?
C a v a b: Bilirsiniz, ölkəmizin özünün adı var, onun adı Azərbaycandır. Vaxtilə keçmiş Sovetlər
Birliyində Azərbaycan neft istehsal edən ilk, yeganə və ən böyük bir ölkə idi. Sonrakı illərdə, təxminən 19401950-1960-cı illərdə Sovetlər İttifaqının başqa ölkələrində yeni neft yataqları açıldı. Bu yataqların açılmasında
və istismar olunmasında Azərbaycan neftçiləri, alimləri, geoloqları iştirak etdilər. Bu yataqlar Tatarıstanda,
Başqırdıstanda, sonra Rusiyanın Orenburq vilayətində, Sibirdə, Tümen vilayətində açıldı. Onların adlarına isə
“İkinci Bakı”, “Üçüncü Bakı”, “Dördüncü Bakı” dedilər. Ona görə də bizim ölkəmizin adı başqa yerlərdə həkk
olunubdur. Biz qədim neft ölkəsi kimi adımızı Küveytə, yaxud başqa adlara dəyişə bilmərik.
Mən başa düşürəm ki, siz bu sualı niyə verirsiniz. Yəqin, hasil ediləcək neftin miqdarına görə deyirsiniz.
Bu mənada, şübhəsiz ki, biz bəlkə Küveytdən də artıq neft istehsal edəcəyik.
S u a l: Son rəqəmlərə nəzər saldıqdan sonra görürəm ki, üç milyard barrel neft istehsalı, hətta
onun dörd milyard barrelə qalxacağı haqqında söhbətlər gedir. Bunlar doğru rəqəmlərdirmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bizim neft ehtiyatlarımız boldur. Mən sizə bir şey deyə bilərəm. 1994-cü ilin
sentyabr ayında imzaladığımız ilk neft müqaviləsində - ona “Əsrin müqaviləsi” də deyirlər - nəzərdə tutulubdur
ki, üç yataqdan 511 milyon ton neft istehsal ediləcəkdir. Ancaq biz indi qazma işləri apararkən məlum olubdur
ki, oradan 640 milyon ton neft hasil olacaqdır. Bu, təkcə bir müqavilənin həcmidir. Amma mən sizə dedim ki,
altı müqaviləmiz vardır. Ona görə də indi dəqiq rəqəmi demək mümkün deyil. Ancaq onu müşahidə edirik ki,
orada əvvəlcədən hesablanmış, nəzərdə tutulmuş bizim geoloqların verdiyi rəqəmlərdən daha çox neft hasilatı
gözlənilir. Hər halda, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda çox neft vardır. Bütün Xəzər dənizində isə neft
həddindən artıq çoxdur və o, gələcəkdə dünyanın ən zəngin neft hasilatı olan bir nöqtəsinə çevriləcəkdir.
S u a l: Möhtərəm prezident, Sizin cavabınız məni digər bir sual - Xəzər dənizinin bölünməsi
haqqında sual verməyə təhrik edir. Mübahisələr gedir ki, Xəzər göldür, yoxsa dənizdir? Bu
anlaşılmazlıqdır, bu ölkələrin arasında narazılıqlar necə həll ediləcəkdir?
C a v a b: Doğrudan da belə mübahisələr gedir. Məsələ ondan ibarətdir ki, keçmiş zamanlarda Xəzər
dənizi bir ölkəyə - Sovetlər İttifaqına mənsub olubdur. İranı çıxmaq şərti ilə Xəzəryanı ölkələrin hamısı Sovetlər
İttifaqının tərkibində olan respublikalardan ibarət idi. Amma bilməlisiniz ki, o vaxt bizim bir dövlətin tərkibində
olmağımıza baxmayaraq, Xəzərin bütün sahəsindən neft çıxarılması geniş yayıldığına görə Sovetlər İttifaqı
hökuməti o vaxt Xəzər dənizini neft istehsalı üçün sektorlara bölübdür. Bu, 1970-ci ildə olubdur. Ümumiyyətlə, o
vaxtlar Xəzər dənizində neft istehsalı ilə məşğul olan təşkilat Azərbaycanda idi. O illər Xəzərin Azərbaycan
sektorundan başqa, Türkmənistan sektorunda da neft istehsal edilirdi, bunu da Azərbaycana mənsub olan idarə həyata
keçirirdi. Ancaq Xəzər dənizi o sektorlara bölündüyünə görə Azərbaycan sektorunda hasil edilən neft Azərbaycanın
hesabına yazılırdı, Türkmənistan sektorunda hasil olunan neft isə Türkmənistanın hesabına yazılırdı.
Bu prinsip son illərə qədər davam edibdir. Xəzəryanı heç bir ölkə bu prinsipi şübhə altına almayıb, yaxud
buna öz narazılığını bildirməyibdir. 1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan dünyanın böyük neft şirkətləri ilə
ilk müqaviləni - öz sektorunda olan yataqlar üzrə ilk müqaviləni imzalayandan sonra Xəzər dənizinin statusu
haqqında məsələlər ortaya atıldı.
Vaxtilə heç kim fikirləşmirdi ki, Xəzər göldür, dənizdir, yaxud başqa bir su hövzəsidir. Ancaq biz bu işə
başlayandan sonra bəziləri ayıldılar ki, bəlkə bu prinsip onlar üçün əlverişli deyildir. Ona görə də bu məsələ
müzakirə olunur, Xəzəryanı ölkələrin nümayəndələri, ekspertləri tez-tez görüşürlər, danışıqlar aparırlar. Fikirlər
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müxtəlifdir. Biz hesab edirik ki, Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından, yəni dənizin dibində olan ehtiyatlardan
yalnız sektorlar prinsipi əsasında istifadə olunmalıdır. Qazaxıstan da bizimlə eyni fikirdədir. Amma Rusiya, İran
başqa fikirdədirlər. Türkmənistan isə Rusiya və İranın fikrinə tərəfdar çıxır. Ona görə də bu məsələ gələcək
müzakirələr nəticəsində həll olunacaqdır. Hələlik isə biz dünya təcrübəsindən bəhrələnərək mövcud olan
üstünlükdən istifadə edirik. O da ondan ibarətdir ki, - mən sizə dedim, - təqribən 30 il bundan öncə müəyyən olunmuş
Xəzər dənizi sektorundan istifadə edirdik.
S u a l: Cənab prezident, deyə bilərsinizmi ki, bu neft kimə məxsusdur, kimin sektorundadır?
C a v a b: Sizə deyirəm ki, bizim sektorda olan neft bizə mənsubdur. İndiyə qədər belə olubdur. Hesab
edirəm ki, bu gün də belə olmalıdır, gələcəkdə də belə olacaqdır.
S u a l: Qeyd etmək lazımdır ki, bütün dünya şirkətləri neft sənayesinə böyük maraq göstərirlər.
Başqa sənaye sahələrində vəziyyət necədir? Oraya maraq artırmı? Amerika Birləşmiş Ştatlarının
şirkətləri bu sahələrə maraq göstərirlərmi? Bəlkə başqa ölkələr maraq göstərirlər?
C a v a b: Göstərirlər, göstərirlər. İndi təbii sərvətlərimizdə başqa bir sahə də var, – bizim qızıl
yataqlarımız var. Amerika şirkətləri Azərbaycanın qızıl yataqlarına da maraq göstərirlər. Biz onlarla danışıqlar
aparmışıq, ola bilər ki, bu yaxınlarda bu barədə müqavilə imzalayaq.
S u a l: Sənayenin daha hansı sahələrində imkanlar vardır?
C a v a b: Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə əlaqədar sahələrdə, kimya sənayesində, metallurgiya
sahəsində imkanlar çoxdur.
S u a l: Ümumi bir sual verim: Sizin ölkə Amerika sərmayəsini əsas nə ilə cəlb edə bilər?
C a v a b: Nə barədə? Çox şey ilə cəlb edə bilər. Birinci növbədə, mineral ehtiyatlarla, ikincisi, sənayenin
bir çox sahələri ilə - telekommunikasiya, infrastruktur və bir çox digər sahələr ilə.
S u a l: Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan sərmayəçiləri Azərbaycana nə ilə cəlb edirsiniz, digər
ölkələrdən fərqi nədədir? Burada vergi sistemi daha yaxşıdırmı, islahatlar daha yaxşı həyata keçirilirmi?
Nə üçün sərmayəçilər Azərbaycana başqa ölkələrə nisbətən daha həvəslə gəlirlər?
C a v a b: Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm ki, digər ölkələrdən fərqi nədədir. Hər ölkənin özünəməxsus
imkanları var. Ancaq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın təbii sərvətlərinin, iqtisadi potensialının imkanları və
bu imkanlardan istifadə etmək üçün əlverişli şərtləri vardır, - həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, Azərbaycanın
bütün dünya investisiyaları üçün açıqlığı, vergi sisteminin çox əlverişli olması. Məsələn, xarici sərmayəçilər
üçün xüsusi şərait yaratmaq məqsədilə bizim qanun nəzərdə tutur ki, xarici sərmayəçi Azərbaycana sərmayə
qoyduğu halda, əgər Azərbaycanın qanunlarında hansı bir dəyişiklik olarsa və bu, sərmayəçiyə zərər gətirərsə,
on il müddətində o dəyişikliklər bu sərmayəçiyə tətbiq olunmur. İnvestorların gəlirlərinin repatriasiya olunması
üçün xüsusi şərtlər var. Məsələn, gömrük vergisi bizdə çox aşağıdır. Bütün mallara gömrük vergisi 15 faizdən
yuxarı deyildir.
Bir çox başqa şərtlər də vardır. Azərbaycanda indi özəlləşdirmə gedir. Hər bir xarici şirkət gəlib
özəlləşdirmədə iştirak edə, Azərbaycanın sənaye müəssisələrini öz idarəsinə götürə bilər. Məsələn, biz giltorpaq zavodunu Böyük Britaniya şirkətinin, tütün istehsal edən böyük bir fabriki isə Amerika şirkətinin
idarəsinə vermişik.
S u a l: Cənab prezident, özəlləşdirmə haqqında söhbət getdi. Məlumdur ki, yerli şirkətlərlə
birlikdə xarici şirkətlər də özəlləşdirmədə iştirak edə bilərlər. ABŞ-ın iri və orta həcmli şirkətlərin
özəlləşməsində rolu necə ola bilər?
C a v a b: İstədiyi kimi. Biz onları özəlləşdiririk, satırıq və kim o şərtlərlə gəlib onu ala bilsə, alar.
S u a l: Bu özəlləşdirmə “Prodakşn Servisis Limited” əsasında olacaq?
C a v a b: Əgər şirkətlər böyük bir müəssisəni, fabriki, zavodu, istehsal müəssisəsini alacaqlarsa, onların
şəxsi mülkiyyəti olacaqdır.
S u a l: Bu, auksionda həyata keçiriləcəkdir?
C a v a b: Bəli, auksionlar indi keçirilir. Şirkətlər gəlib iştirak edə bilərlər.
S u a l: Hər bir şirkət iştirak edə bilərmi?
C a v a b: Bəli.
S u a l: Cənab prezident, məlumdur ki, pay bölgüsünə əsaslanan imzalanmış neft müqavilələrinə
görə 5 ildə Azərbaycanın gəlirləri birdən-birə xeyli artacaqdır. Əldə olunan gəlirlərdən Siz necə istifadə
edəcəksiniz?
C a v a b: Gəlir olandan sonra ondan istifadə etmək yolları çətin deyildir və burada heç bir problem
yoxdur.
S u a l: Onları hansı zonalara, sahələrə daha çox yönəldəcəksiniz?
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C a v a b: Şübhəsiz ki, bu gəlirin bir hissəsi yeni istehsalat yaratmaq üçün istifadə olunacaqdır. İndi biz
xarici sərmayələr cəlb edirik, ancaq gələcəkdə, gəlirimiz çox olanda, ola bilsin ki, xarici sərmayəyə ehtiyacımız
olmasın. Eyni zamanda bu, respublika iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə, əhalimizin yaşayışının
yaxşılaşdırılmasına sərf olunacaqdır.
S u a l: Bu sualım Sizin səfəriniz haqqındadır. Məlumdur ki, bu, Sizin Ağ evə ilk rəsmi səfərinizdir.
Sualım 907-ci maddə haqqındadır. Məlumdur ki, 907-ci maddənin Amerika Birləşmiş Ştatlarının
sərmayələrinə mənfi təsiri olubdur. Bu maddə aradan götürülərsə, vəziyyət necə olacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarına bizim ən böyük müraciətimizdir, xahişimizdir.
907-ci maddə 1992-ci ildə Azərbaycana qarşı tətbiq olunubdur, bununla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi
tərəfindən Azərbaycana qarşı ədalətsizlik edilibdir. ABŞ burada çox şey itiribdir. Əgər 907-ci maddə olmasaydı,
bizim iqtisadi əlaqələrimiz daha da genişlənərdi, ABŞ şirkətləri və hökuməti də Azərbaycanın iqtisadi
əlaqələrindən daha çox mənfəət götürərdi. Ancaq son vaxtlar ABŞ-ın özündə və xüsusən, hökumətində,
Konqresin özündə də 907-ci maddənin ədalətsiz tədbir olduğunu dərk ediblər və bunun aradan götürülməsi üçün
Amerika Birləşmiş Ştatlarında da təkliflər irəli sürülübdür. Bir neçə gün bundan öncə konqresmen Kinq 907-ci
maddənin ləğv olunması üçün xüsusi qərar layihəsi təqdim edibdir. Mən konqresmen Kinqə çox təşəkkür
edirəm.
Dövlət və hökumət rəhbərləri ilə qarşıdakı görüşlərimdə, o cümlədən Konqresdə və Ağ evdə də bu
məsələ bizim danışıqlarımızın əsas mövzularından biri olacaqdır.
S u a l: Məlumdur ki, Siz Amerikaya rəsmi səfərə gəlmisiniz. Vaşinqtonda rəsmi görüşləriniz
olacaqdır. Azərbaycanın neft şirkətləri ilə yaxşı əlaqəsi olan Çikaqoya, Hyüstona gedəcəksiniz. Adlarını
çəkdiyiniz digər sənaye sahələri haqqında söhbətləriniz olacaqdır?
C a v a b: Tək neft sahəsində yox, başqa sahələrdə də söhbətlərimiz olacaqdır.
S u a l: Neft sənayesindən başqa, hansı sənaye sahəsinə çox sərmayə axını olmasını istərdiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, istərdik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsinə, kimya sənayesinə,
metallurgiya sahəsinə sərmayəçilər gəlsin. Bizim imkanlarımız çoxdur.
S u a l: Bilirsiniz ki, Sumqayıt layihəsi yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcəkdir?
C a v a b: Siz yəqin ki, Sumqayıtda sərbəst iqtisadi zonanın yaradılmasını nəzərdə tutursunuz? Bəli, biz
buna çox böyük əhəmiyyət veririk. Hesab edirik ki, bu, çox realdır və bunu həyata keçirmək mümkündür.
Sumqayıt gənc bir şəhərdir. 45 il bundan öncə yaranıbdır. Onun yaranmasına da səbəb orada böyük sənaye
müəssisələrinin tikilməsidir. Orada neft sənayesi üçün borular hazırlayan nəhəng boru-prokat zavodu var. O
zavodun modernləşdirilməsi və istehsal prinsiplərinin müasirləşdirilməsi çox əhəmiyyətlidir və xüsusən bizim
bölgədə neft sənayesinin sürətli inkişafı ilə əlaqədardır. Sumqayıtda böyük alüminium zavodu var, onun inkişaf
etdirilməsi də çox əhəmiyyətlidir. Bu şəhərdə neft və qaz məhsullarının emal olunması, kimya məhsulları
alınması üçün böyük bir kimya kompleksi var. O zavodların yenidən qurulması və modernləşdirilməsi bizim
üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Sumqayıtda toxuculuq fabrikləri də var.
Görürsünüz, bir şəhərdə nə qədər cürbəcür sahələr yaranıbdır. Hesab edirik ki, sərbəst iqtisadi zona
Sumqayıtda vaxtilə yaranan bu sənaye müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar açacaqdır. Mən
Amerika şirkətlərini də bu şəhərə - Sumqayıta dəvət edirəm. Çünki artıq başqa ölkələrin şirkətləri, xüsusən
Yaponiyanın şirkətləri bu bölgəyə çox böyük maraq göstərirlər. Siz bilirsiniz ki, Yaponiya Amerikanın ən
böyük rəqiblərindən biridir. Yaponiya şirkətləri indi bizim neft yataqlarına və başqa sahələrə də çox böyük
maraq göstərirlər və çox yaxşı təkliflər irəli sürürlər. Əgər Amerika şirkətləri geciksə, Yaponiya şirkətləri gəlib
yerləri tutacaqlar.
J u r n a l i s t: Doğru deyirsiniz, Amerika şirkətlərinə bunu bildirmək lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə deyirəm, siz də bunları jurnalınızda yazın.
S u a l: Cənab prezident, mən bilirəm ki, Sizin vaxtınızı çox aldıq. Amma mən Sizə bir qədər
kövrək olan daha bir sual vermək istəyirəm. Necə bilirsiniz, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi sabitliyi
poza bilər, yoxsa bir sülh yolu tapılacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, bu münaqişənin tarixi sizə məlumdur. Doqquz il bundan əvvəl Ermənistan
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ deyilən vilayətini ələ keçirmək üçün ölkəmizə qarşı hərbi təcavüz edibdir. Bu
hərbi təcavüzün nəticəsində Azərbaycanın həm Dağlıq Qarabağ, həm də onun ətrafında olan bir çox hissəsi respublikamızın ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal edilmiş
torpaqlardan bir milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı öz yurdlarından zorla çıxarılıbdır. İndi onlar çadırlarda
ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Siz bilməlisiniz ki, işğal edilmiş ərazilərimizdə bizim çox zəngin təbii sərvətlərimiz,
münbit torpaqlarımız vardır, sənaye müəssisələrimiz olubdur. Onlar hamısı dağılıbdır və bizə çox böyük maddi
zərbə vurulubdur. Ancaq buna baxmayaraq biz müharibə etmək istəmirik. Üç il bundan əvvəl biz atəşi
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dayandırmışıq, indi atəş yoxdur. Biz ancaq sülh əldə etmək və işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsinə,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına nail olmaq istəyirik.
Bilirsiniz ki, bu məsələ artıq bir çox beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə edilibdir. ATƏT-in Minsk qrupu
bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi məsələsi ilə məşğul olur. Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri də
Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ağ evdə və ümumiyyətlə, Amerikada keçirəcəyim görüşlərdə bu münaqişənin
sülh yolu ilə həll edilməsi məsələsi bizim danışıqlarımızın əsas mövzusu olacaqdır.
Mən ümid edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması üçün bizə kömək edəcəkdir. Biz sülh istəyirik.
S u a l: Cənab prezident, inanmağa sizdə elə bir əsas varmı Amerika Birləşmiş Ştatları bu işlə
məşğul olacaqdır?
C a v a b: Bəli. Prezident cənab Bill Klinton mənə deyib ki, şəxsən o, bu işlə ciddi məşğul olacaqdır.
Mən iyulun 8-9-da Madriddə olarkən görüşümüz zamanı cənab Bill Klinton belə bəyanatlar veribdir. Mən sizə
təşəkkür edirəm.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, çox sağ olun. Biz Sizə uğurlu səfər arzulayırıq.
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NATO-nun BAŞ KATİBİ XAVYER SOLANA İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York
27 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Solana!
Sizin Azərbaycan Respublikasının və şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz səmimi sözlərə görə
minnətdarlığımı bildirirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, görkəmli dövlət xadimi olan Sizi Azərbaycanda
yaxşı tanıyırlar və Sizin Azərbaycana səfərinizi ölkəmizdə mühüm hadisə kimi xatırlayır, NATO ilə Azərbaycan
arasında son illər yaranan və durmadan möhkəmlənən əlaqələri həm də Sizin adınızla bağlayırlar. Mən şəxsən
Sizinlə yaranmış şəxsi dostluq münasibətlərimizin bu işdə mühüm rol oynadığını razılıqla qeyd etmək istəyirəm.
Mən bunu da bildirirəm ki, NATO-nun və Avropa-Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının iyulun 8-9-da Madriddə keçirilmiş zirvə görüşünün nəticələri dünyanın bir sıra
qlobal problemlərinin həllində və bu beynəlxalq təşkilatın ayrı-ayrı strukturları ilə ölkəmizin əməkdaşlığının
daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Nəzərinizə çatdırıram ki, ölkəmizin müstəqilliyi əbədi və sarsılmazdır. Ölkəmizdə getdikcə sabitləşən
ictimai-siyasi vəziyyət və xalqın buna dəstək verməsi müstəqilliyimizin daha da möhkəmlənməsində başlıca
təminat kimi özünü göstərir. Bütün bunlar bizə imkan verir ki, Azərbaycan üçün ən ağrılı problem olan
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınması və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi sahəsində daha ciddi addımlar ataq və böyük işlər görək.
ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən üç böyük dövlətin - ABŞ-ın, Rusiyanın, Fransanın
prezidentləri Bill Klintonun, Boris Yeltsinin və Jak Şirakın Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə
həll olunması barədə Denverdə imzaladıqları bəyanat məmnunluq doğurur və bir daha göstərir ki, həmsədr
ölkələr bu sahədə göstərdikləri səyləri artırmağa başlamışlar və bunu razılıqla qeyd etmək olar. Mən hərbi
münaqişənin 1997-ci ildə aradan qaldırılacağına böyük ümidlər bəsləyirəm və bu barədə ABŞ prezidenti Bill
Klintonla Ağ evdə keçirəcəyim görüşdə ətraflı müzakirələr aparacağam.
Hörmətli Solana, mən Sizi bir daha Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Ümidvaram ki, bu səfəriniz
NATO–Azərbaycan əlaqələrinin güclənməsinə kömək edəcəkdir. Sağ olun.
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“UOLL STRİT CORNAL” QƏZETİNİN MÜXBİRLƏRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Nyu-York
28 iyul 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənablar! Mən “Uoll Strit cornal” qəzetinin bu gün bura toplaşmış
müxbirlərini salamlayır və onların simasında ölkəmizin həyatına dair maraqlı yazılar dərc etdirən bütün ABŞ
jurnalistlərinə təşəkkürümü bildirirəm.
ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a ilk rəsmi səfərimə böyük əhəmiyyət verirəm və
əmin olduğumu bildirirəm ki, bu səfər ABŞ–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında tamamilə yeni
mərhələnin başlanğıcını qoyacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun. Biz “Uoll Strit cornal” qəzetinin
əməkdaşlarıyıq və bu gün Sizinlə görüşə gəlmişik.
Biz Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz ehtiyatları ilə maraqlanırıq. Birinci sualımız
belədir: Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarına hansı missiya ilə gəlmisiniz və burada hansı vəzifələri yerinə
yetirməyi qarşıya məqsəd qoymusunuz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Birincisi, sizin qəzetə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Əgər
səhv etmirəmsə, sizin qəzet Azərbaycan haqqında yaxın keçmişdə maraqlı bir məqalə vermişdi. Sizin qəzetlə
Azərbaycan arasında yaxşı əlaqələr yaranıbdır. Belə görünür ki, mənim Nyu-Yorkda bu gün ilk görüşüm sizinlə
başlayır.
Bu mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərimdir. Azərbaycan prezidenti kimi mən prezident
cənab Bill Klintonun rəsmi dəvəti ilə ABŞ-a ilk rəsmi səfərə gəlmişəm.
S u a l: Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəriniz zamanı yerinə yetirmək üçün qarşıya hansı
məqsədlər qoymusunuz?
C a v a b: Bilirsiniz, ölkələr arasındakı əlaqələr cürbəcür vasitələrlə qurulur. Bu vasitələr içərisində ölkə,
dövlət başçılarının bilavasitə görüşləri və rəsmi səfərləri xüsusi yer tutur. Qeyd etdim ki, mən prezident cənab
Bill Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a ilk rəsmi səfərə gəlmişəm. Demək, burada mənim məqsədlərim böyükdür.
Şübhəsiz ki, ölkələrimiz arasında indiyədək yaranmış münasibətlər bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Cənab
Bill Klintonla da mənim indiyədək burada–Nyu-Yorkda bir neçə dəfə görüşlərim olubdur, iki dəfə görüşmüşük.
Biz başqa şəhərlərdə də, beynəlxalq təşkilatların toplantılarında da cənab Bill Klintonla görüşmüşük. Amma
Azərbaycan prezidenti kimi bu mənim ABŞ-a ilk rəsmi səfərimdir.
İndiyədək ölkələrimiz arasında yaradılmış əlaqələrin inkişaf etdirilməsi sahəsində əldə etdiyimiz
nailiyyətlər bizim üçün əsasdır. Ancaq bu səfər dövlətlərimizin münasibətlərinin daha da genişləndirilməsi üçün
yeni mərhələ açır. Mən bir çox məsələni müzakirə etmək istəyirəm. Ölkələrimiz arasında bir sıra sənədlərin
imzalanması nəzərdə tutulur. Bu isə Azərbaycanla Amerika arasında əlaqələrin hüquqi-normativ əsasının
yaradılması üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Həm ikitərəfli münasibətlər, həm beynəlxalq aləmdə gedən
proseslər nöqteyi-nəzərindən, həm də bizim bölgədə, yəni Qafqaz bölgəsində və ümumiyyətlə, keçmiş Sovetlər
Birliyi məkanında olan vəziyyət haqqında məsələlərin müzakirəsi də bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu
məsələlərin içərisində Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi məsələsi xüsusi yer
tutacaqdır. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması üçün yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun bu ilin əvvəlindən həmsədrlərindən biridir.
Bizim üçün bununla bərabər çox vacib olan məsələ, Amerika Konqresi tərəfindən 1992-ci ildə
Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş ədalətsiz qərarın – “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci əlavənin ləğv edilməsi
məsələsi də ciddi müzakirə olunacaqdır. Güman edirəm ki, Amerika tərəfi də onun üçün maraqlı olan məsələləri
müzakirəyə çıxaracaqdır.
S u a l: Cənab prezident, demək, Sizin ümidiniz var ki, 907-ci maddə aradan götürüləcəkdir?
C a v a b: Bilirsiniz, biz nəinki ümid edirik, bunun üçün mübarizə aparırıq. Bizə ümid verən odur ki,
Amerika hökuməti, cənab Bill Klinton, dövlət katibi xanım Olbrayt, dövlət katibinin birinci müavini cənab
Talbott və başqaları bu 907-ci maddənin aradan götürülməsi haqqında bəyanatlar veriblər. Nəhayət, Konqresin
Nyu-Yorkdan olan üzvü cənab Kinq 907-ci maddənin aradan götürülməsi barədə Konqresə layihə təqdim
edibdir.
S u a l: Ermənistan tərəfindən də sülhə doğru müsbət addımlar atılırmı?
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C a v a b: Birincisi, müsbət cəhət ondan ibarətdir ki, üç ildən çoxdur ki, biz Ermənistanla Azərbaycan
arasında atəşin dayandırılması barədə saziş əldə etmişik. İndi bu sazişə riayət olunur. Üç ildən çoxdur ki, atəş
yoxdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu müddətdə biz tam sülhə nail ola bilməmişik. Bunun da əsl səbəbi
Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqe tutmasıdır.
Sizə məlumdur ki, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabrında
Lissabonda keçirilmiş Zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həlli üçün prinsiplər müəyyən edilmiş və xüsusi bəyanat qəbul olunmuşdur. Bu prinsiplər bizi qane etməsə də,
ancaq sülhə nail olmaq üçün biz onları qəbul etmişik. Amma Ermənistan tərəfi bu prinsipləri qəbul etmir.
Şübhəsiz ki, bu, anlaşıla bilməz.
Bilirsiniz ki, bu prinsiplər beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun olan prinsiplərdir. Onlar hətta
Azərbaycanın suverenliyini müəyyən qədər zədələyən, yaxud ölkəmizin suverenliyinə müəyyən qədər
məhdudiyyətlər qoyan prinsiplərdir.
Həmin prinsiplər haqqında yəqin sizin məlumatınız vardır. Bu prinsiplər Ermənistan və Azərbaycan
respublikalarının ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində
yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin
olunmasından ibarətdir.
Görürsünüz, bu prinsiplərdə Ermənistan, Dağlıq Qarabağ üçün ədalətsiz heç bir şey yoxdur. Bizim üçün
isə burada kompromis ondan ibarətdir ki, biz öz ərazimizdə olan kiçik bir bölgəyə xüsusi özünüidarəetmə
statusu veririk, daha doğrusu, vermək razılığına gəlmişik. Ancaq Ermənistan bununla razı olmur. Dağlıq
Qarabağa dövlət müstəqilliyi statusu əldə etmək istəyir. Şübhəsiz ki, bu, həyata keçirilə bilməz, yəni biz buna
razı ola bilmərik. Bu, həm ölkəmizin suverenliyini, müstəqilliyini pozacaqdır, həm də beynəlxalq hüquq
normalarına tamamilə zidd olan bir iddiadır.
Mən bu gün sizə bəyan edirəm ki, biz sülh istəyirik. Biz Ermənistan tərəfindən respublikamıza vurulan
zərbələrə baxmayaraq, sülh əldə edib, qonşu dövlət kimi sülh şəraitində xoş əlaqələr qurub yaşamaq istəyirik.
Ancaq təəssüf ki, Ermənistan tərəfi öz ədalətsiz, qanunsuz iddialarından əl çəkmir.
S u a l: Ermənistana qarşı ticarət embarqosu saxlanılırmı?
C a v a b: Bilirsiniz, birincisi, bizim tərəfimizdən Ermənistana qarşı embarqo yoxdur. Ermənistan
Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal edilmiş bu ərazilərdə vaxtilə Ermənistanla Azərbaycanı
bağlayan dəmir yolu da dağıdılıbdır. Əksinə, bizim Naxçıvan Muxtar Respublikası tamamilə blokadaya
düşübdür (Prezident Heydər Əliyev vəziyyəti jurnalistlərə xəritə üzərində izah edir). Çünki bax, dəmir yolu
buradan gedir, buradan Naxçıvana gedir, sonra isə Ermənistana gedirdi. Gördüyünüz bu ərazi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır. Demək, biz burada bu dəmir yolundan məhrum olmuşuq. Naxçıvana gedən bütün
kommunikasiya xətləri bağlanıbdır. Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan tamamilə blokada şəraitindədir.
Ermənistanın isə heç bir blokadası yoxdur.
Ermənistan İran ilə çox fəal ticarət edir. Ermənistan bax, buradan Gürcüstan vasitəsi ilə Poti, Batumi
limanlarına çıxır. Ermənistanın blokada barədə dediyi sözlər yanlışdır. Azərbaycan burada heç bir günah
etməyibdir.
S u a l: Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı fəaliyyətinə bir qədər qısqanclıqla
yanaşır. Bəlkə Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında diplomatik əlaqələr lazımdır ki,
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini həll etsin?
C a v a b: Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları Fransa ilə bərabər Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması üçün yaradılmış Minsk qrupunun həmsədrləridir. Ona görə də onlar bu çərçivədə
yaxşı əməkdaşlıq edə bilərlər. Bizim arzumuz budur ki, əməkdaşlıq etsinlər. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları
Rusiya ilə bu sahədə daha da sıx əlaqə saxlayır. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün
onun başqa imkanları da vardır.
Sizə məlumdur ki, Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları, çox böyük qoşun hissələri vardır. Bilirsiniz ki,
Türkiyə və İranla olan sərhədlərini Rusiyanın sərhəd qoşun hissələri qoruyur. Rusiya ilə Ermənistan arasında
çox xüsusi əlaqələr vardır, hətta hərbi ittifaq da vardır. Ona görə Rusiya, əlbəttə ki, Ermənistana təsir edib, onu
düzgün yola gətirə bilər. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları da Ermənistan ilə çox sıx əlaqə saxlayır,
Ermənistana çox geniş maliyyə, maddi yardım edir.
Biz Amerika ilə əməkdaşlıq edirik, amma 907-ci maddəyə əsasən Amerika bizə heç bir yardım göstərmir.
Ermənistan isə həm Rusiyadan çox yardımlar alır, həm də Amerikadan alır. Şübhəsiz ki, əgər Amerika və
Rusiya birləşib Ermənistanı başa salsalar ki, bu qanunsuz iddialarından əl çəksin, onda məsələni tezliklə həll
etmək olar.
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S u a l: Mənə elə gəlir ki, ruslar məsələni sizin üçün asanlaşdırmaq istəyirlər. Bu barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Siz yaxşı bilərsiniz.
S u a l: Azərbaycanın ərazisindən Gürcüstana, sonra Türkiyədən keçəcək və Aralıq dənizi
limanlarına çıxacaq boru kəməri çəkilməsi ideyasını cənab Bill Klinton da təsdiq etmişdir və bunu
dəstəkləmişdir. Məlumdur ki, Gürcüstanda Abxaziya ilə münaqişəyə görə bəzi çətinliklər vardır. Burada
kəmərin çəkilməsində tərəqqi necə əldə oluna bilər?
C a v a b: Bilirsiniz, mən istəyirəm hər şey aydın olsun. Azərbaycanda hasil olunan ilkin neftin iki boru
kəməri ilə xarici bazara çıxarılması haqqında qərar qəbul edilibdir. Belə neft kəmərləri artıq yaradılır. Bunların
biri Rusiyanın ərazisindən Qara dənizdə olan Novorossiysk limanına, ikincisi Gürcüstanın ərazisindən Qara
dənizdə olan Supsa limanına gedən neft kəməri marşrutlarıdır. Amma siz dediyiniz boru kəməri böyük neft boru
kəməridir. Həmin boru kəmərinin tikilməsi haqqında biz artıq əməli işlər aparırıq. Amma onun marşrutu hələ
tam müəyyən edilməyibdir. Türkiyə istəyir ki, həmin kəmər onun ərazisindən keçib Aralıq dənizində olan
Ceyhan limanına getsin. Gürcüstan da istəyir ki, bu boru kəməri Gürcüstanın ərazisindən keçsin. Siz dediniz ki,
cənab Bill Klinton da belə bir marşruta tərəfdardır. Biz də belə bir marşrutun tərəfdarıyıq. Ancaq bilməlisiniz ki,
bu məsələ hələ tam həll edilməyibdir. Çünki bir neçə alternativ marşrutlar vardır.
Konsorsiumun əməliyyat şirkəti tərəfindən bu məsələlər indi müzakirə olunur. Ona görə də mən bu
məsələnin tam həll edilmiş olduğunu demək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, sizdə bu barədə düzgün anlayış olsun.
Ancaq bu marşrut əgər qəbul olunarsa, ola bilər, Gürcüstanda bu barədə müəyyən problemlər ortaya çıxsın.
Doğrudur, nəzərdə tutulan bu marşrut Abxaziyanın ərazisindən keçməyəcək, Gürcüstan ərazisinin başqa hissəsindən
keçəcəkdir. Amma bu məsələ gərək yenə də müzakirə olunsun.
S u a l: Bilirsiniz ki, digər layihələr vardır ki, onların Şərqə getməsi–Azərbaycandan Xəzər dənizi
vasitəsilə Qazaxıstana, sonra isə Türkmənistana getməsi nəzərdə tutulur. Cənub layihəsi haqqında da
nəzəriyyə vardır. Bu nəzəriyyəyə görə neft boru kəməri Hind okeanına çıxmalıdır. Bundan Azərbaycan
üçün bir xeyir gələ bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu nəzəriyyələr hələ fərziyyədir, onlar real deyildir. Ən realı başqadır. Mən bu ilin
iyun ayında Qazaxıstanda rəsmi səfərdə olarkən biz Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında Qazaxıstanın Tengiz
bölgəsində çıxarılan neftin Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana, bundan sonra isə Gürcüstandan Türkiyəyə
keçirilməsi üçün boru kəməri tikilməsi haqqında saziş imzalamışıq. Bu sazişi prezident Nazarbayev və mən
imzalamışıq. Bu, ən realdır.
Mən demək istəyirəm ki, bu marşrutun yaranması üçün biz əməli iş görmüşük. Bildiyiniz kimi, bu da
ondan ibarətdir ki, indi Amerikanın “Şevron” şirkəti Qazaxıstanın Tengiz bölgəsində neft hasilatı ilə məşğuldur.
Biz “Şevron” şirkətinin müraciətini təmin etmişik. Artıq Qazaxıstanda, Tengizdə çıxan neftin Xəzər dənizində
tankerlər vasitəsilə Bakıya daşınması təmin olunubdur. Həmin neft Bakıdan dəmir yolu vasitəsilə Gürcüstanın
Batumi limanına çatdırılır. Son bir neçə ayda biz “Şevron” üçün bu yolla artıq 300 min ton nefti nəql etmişik.
İndi bir neçə texniki işlər görülür, o cümlədən Azərbaycanda 45 kilometrlik bir boru kəməri xətti tikilir, başqa
texniki problemlər həll olunur. Biz bunların vasitəsilə ildə 3-4 milyon ton “Şevron” neftini bu yolla xarici
bazara çatdıra biləcəyik.
Beləliklə, biz Xəzər dənizinin Şərq sahilində olan Qazaxıstan ərazisindən nefti gələcəkdə də bu marşrutla
Türkiyədən Aralıq dənizinə çıxarmaq üçün yaxşı bir əsas yaradırıq. Ona görə də bu istiqamət, bu marşrut daha
realdır.
Xəzər dənizindən neftin Türkmənistan üzərindən Hind okeanına çıxarılmasını mən real hesab etmirəm.
İndi belə fərziyyələr söyləyənlər çoxdur. Ancaq nəyin real, nəyin real olmadığı gərək müəyyən edilsin.
S u a l: Respublikanıza neftdən gələn gəliri, vəsaitləri necə xərcləmək fikrindəsiniz?
C a v a b: Əvvəl gəliri əldə etmək lazımdır, sonra onun xərclənməsi yollarını fikirləşmək olar. Əsas odur
ki, gəlir olsun, onu xərcləmək üçün o qədər yer var ki!
Şübhəsiz ki, neftdən gələn gəlir birinci növbədə respublikamızın iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə
xərclənəcəkdir. Biz Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət qururuq, iqtisadi islahatlar həyata keçiririk.
Azərbaycanın iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirmək istəyirik. Geniş miqyasda özəlləşdirmə
aparırıq. Azərbaycanın iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatına bağlamaq, inteqrasiya etmək istəyirik. Xalqımızın
rifah halını yaxşılaşdırmaq istəyirik.
Mən sizə dedim, ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal olunubdur. Bizim orada olan bütün varidatımız
dağılıbdır. İşğal olunmuş ərazilərimizdən bir milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın düşübdür. Onlar çadırlarda,
evsiz-eşiksiz, çox ağır maddi vəziyyətdə yaşayırlar. İşğal olunmuş ərazilərimizi azad edəndən sonra onları bərpa
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etmək, insanları öz yerlərinə qaytarmaq, onların yaşayışı üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bunlar hamısı böyük
xərclər tələb edir.
Bir daha deyirəm, əhalimizin, xalqımızın rifah halını yaxşılaşdırmaq məqsədi bizim üçün əsas məqsəddir.
Azərbaycanı dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə qaldırmaq istəyirik. Bunlar hamısı
çox böyük vəsait tələb edir. Ona görə də nə qədər çox vəsait olsa, biz ondan istifadə olunması üçün yer
tapacağıq. Amma bilməlisiniz ki, bütün bu gəlirlərin hamısı sülh, əmin-amanlıq işinə yönəldiləcəkdir.
S u a l: Məlum olduğu kimi, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyə mane olan cəhətlərdən biri də
korrupsiyadır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda işləyən Amerika şirkətlərinin orada ticarət və investisiya
planları vardır. Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün hansı planları vardır? Siz
güclü hüquqi sistem yaratmaq istəyirsiniz, yoxsa korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq?
C a v a b: Bilirsiniz, korrupsiya hər yerdə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında da vardır. Ona görə
də heç bir ölkə deyə bilməz ki, orada korrupsiya yoxdur. Korrupsiya hər bir ölkəyə həm maddi, həm mənəvi
cəhətdən ziyan vuran bir amildir. Biz korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırıq, bütün vasitələrdən istifadə edib
bundan sonra da aparacağıq. Biz elan etmişik ki, korrupsiya birinci növbədə mənəviyyatımıza və sərbəst
iqtisadiyyat, hüquqi dövlət yaratmaq prinsiplərimizə zidd olan bir ünsürdür. Onunla mübarizə aparmağın yolları
çoxdur. Şübhəsiz ki, bunlar hamısı hüquq normaları çərçivəsində olmalıdır, lazımi qanunların yaranması və icra
edilməsi yolu ilə olmalıdır. Sərbəst iqtisadiyyatın, təşəbbüskarlığın yaradılması üçün hüquqi əsasların təmin
edilməsi ilə əlaqədar olmalıdır. Biz bütün bu vasitələrin hamısından istifadə edirik və bundan sonra da istifadə
edəcəyik. Hər halda, korrupsiya ilə mübarizədə biz başqa ölkələrdən geridə qalmayacağıq.
J u r n a l i s t: Sağ olun, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, mən sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Sizi Azərbaycana dəvət
edirəm. Sizin qəzetiniz çox hörmətli, çox mötəbər bir qəzetdir. Sizin qəzeti biz də oxuyuruq. Xüsusən
Azərbaycana və bölgəmizə aid olan məqalələr bizdə çox böyük maraq doğurur. Biz sizinlə sıx əməkdaşlıq
etmək istəyirik. Bu baxımdan, əgər Azərbaycana gəlmək istəsəniz, bizim əməkdaşlığımız daha da inkişaf edər.
Təşəkkür edirəm.
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ABŞ-ın BMT-dəki DAİMİ NÜMAYƏNDƏSİ UİLYAM RİÇARDSON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Riçardson!
Mən Sizi – tanınmış ABŞ diplomatını qonağı olduğum Amerika torpağında salamladığıma çox şadam.
Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlməyimdən çox məmnunam. Bu, Azərbaycan prezidenti kimi Amerika Birləşmiş
Ştatlarına ilk səfərimdir. Bu səfəri prezident cənab Bill Klintonun dəvəti ilə həyata keçirirəm. Şübhəsiz ki, mən bu
səfərə, görüşlərə çox böyük ümidlər bəsləyirəm və əsas məqsədim də Amerika–Azərbaycan əlaqələrini inkişaf
etdirmək üçün yeni addımlar atmaqdan ibarətdir. Hesab edirəm ki, indi bizim əlaqələrimiz yaxşı səviyyədədir. İndiyə
qədər həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq təşkilatlarda çox görüşlərimiz
olubdur. Xüsusən prezident cənab Bill Klinton, vitse-prezident cənab Albert Qor, dövlət katibi xanım Olbrayt ilə və
başqa şəxslərlə mənim görüşlərim, danışıqlarım olubdur. Şübhəsiz ki, bu səfər zamanı bir daha görüşlər, danışıqlar
olacaq və ümid edirəm ki, ölkələrimiz arasında bir çox sənədlər də imzalanacaqdır.
Sizinlə görüşümə də xüsusi əhəmiyyət verirəm. Çünki bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki
daimi nümayəndəsinin Amerikanın həyatında böyük rolu var. Ona görə də Sizinlə tanış olmağımdan məmnunam və
hesab edirəm ki, bizim əməkdaşlığımızda Siz də öz xidmətlərinizi göstərəcəksiniz.
Mən Amerikanın dostu olmağımdan çox şərəf duyuram. Çox məmnunam ki, Amerikaya olan bu dostluq
münasibətimi və indiyə qədər gördüyüm işi, fəaliyyətimi qiymətləndirirsiniz. Siz deyirsiniz ki, mən Amerikanın
dostuyam. Hesab edirəm ki, Amerika da Azərbaycanın böyük dostu, mənim böyük dostumdur. Şübhəsiz ki, bu
dostluq əlaqələri ayrı-ayrı dövlət xadimlərinin şəxsi əlaqələrindən meydana gəlir. Bu baxımdan mən Sizinlə də
şəxsi əlaqələr yaratmaq, əməkdaşlıq etmək arzusundayam. Bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının həyatında,
o cümlədən xarici siyasətində Sizin rolunuz böyükdür. Xatirimdədir, Sizdən öncə bu vəzifədə çalışan xanım
Olbrayt Azərbaycana xüsusi ziyarət etmişdir və o vaxtdan bizim aramızda çox səmimi dostluq əlaqələri
yaranmışdır. Güman edirəm ki, bu, yaxşı ənənədir. Mən Sizi də Azərbaycana dəvət edirəm.
Dediniz ki, Prezident Sizi Asiya ölkələrinə göndərir. Güman edirəm ki, orada uğurlar qazanacaqsınız. Sizin
kimi təcrübəli və hörmətli bir adamın Azərbaycanı ziyarət etməsi bizim üçün çox əhəmiyyətli olardı. Ona görə rica
edirəm ki, Azərbaycana ziyarəti də öz planlarınıza salasınız. Biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həqiqətən sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları həmsədr olandan sonra,
hesab edirəm, Minsk qrupunun fəaliyyəti daha da güclənəcəkdir. Mən bu gün Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri
qarşısında çıxış edərkən də bu barədə öz fikirlərimi söyləyəcəyəm. Hesab edirəm ki, şəxsən Siz məsələnin həll
olunması üçün də çox işlər görə bilərsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi və görkəmli dövlət xadimi
kimi şəxsən Sizin bu işə qoşulmağınız da bizim üçün əhəmiyyətli olardı. Biz həqiqətən Azərbaycanda çox islahatlar
həyata keçirir, Azərbaycanı hüquqi demokratik dövlətə və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən bir ölkəyə çevirmək
istəyirik. Bu sahədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına ehtiyacımız var. Xüsusən Konqresin qəbul etdiyi və Sizə məlum
olan, bizim əlaqələrimizə maneçilik törədən 907-ci düzəlişin ləğvi sahəsində Sizin səy göstərməyinizi arzu
edirəm. Sağ olun.
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BMT-nin BAŞ KATİBİ KOFİ ANNAN İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York, BMT-nin binası
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Kofi Annan!
İlk öncə mənim və təmsil etdiyim Azərbaycan Respublikasının ünvanına söylədiyiniz səmimi sözlərə
görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən prezident Bill Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a rəsmi səfərə gəlməyimdən
və Nyu-Yorkda BMT-nin Baş katibi ilə görüşümdən məmnunam. Cənab Kofi Annan, mən Sizi BMT-nin Baş
katibi kimi yüksək vəzifəyə seçilməyiniz münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm və dünya xalqları arasında
birliyin, sıx əlaqələrin yaranması, sülhün, əmin-amanlığın bərqərar edilməsi sahəsində qlobal problemlərin
müvəffəqiyyətlə həllində Sizə uğurlar arzulayıram.
Bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatda mehribanlıqla qarşılanmağımdan razılıqla söhbət açaraq bildirirəm ki,
nüvə silahı sınaqlarının tamamilə qadağan olunması barədə müqaviləni bu gün burada imzalamağımı tarixi bir
hadisə kimi qiymətləndirir və bəyan edirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası sülhsevər bir ölkədir və o,
Dünya Birliyi tərəfindən tanınan hüquq normalarına həmişə böyük hörmətlə yanaşır.
BMT-nin üzvü olan Azərbaycan Respublikasının qarşılaşdığı ən ağrılı problemlərdən biri Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü nəticəsi olaraq respublikamızın ərazisinin 20 faizinin işğal olunması,
bir milyondan çox vətəndaşımızın yerlərindən-yurdlarından zorla qovularaq çadırlarda ağır və dözülməz
şəraitdə yaşamasıdır. Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycanın iqtisadiyyatı və mədəniyyəti böyük talanlara və
dağıntılara məruz qalmış, on minlərlə dinc əhali həlak olmuş, yaralanmış və əsir götürülmüşdür.
Cənab Baş katib, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində ölkəmizə dəymiş ziyan barədə
konkret təsəvvür əldə etmək, məsələnin əsl mahiyyəti ilə tanış olmaq üçün qarşımızdakı Azərbaycan xəritəsinə
nəzər salmaq kifayətdir. Azərbaycanın təkcə işğal olunmuş ərazisi 16 min kvadrat kilometrdir ki, bunun da
yalnız 4 min kvadrat kilometri Dağlıq Qarabağa daxildir. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan münaqişənin
sülh yolu ilə nizama salınmasının tərəfdarıdır. Çox təəssüf ki, Ermənistan tərəfi münaqişənin aradan qaldırılması
barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qərarlarına məhəl belə qoymur və Azərbaycan torpaqlarını işğal
altında saxlamaqda davam edir. Lakin Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması yolunda
səylərini bir an belə olsun zəiflətmir. Elə bu məqsədlə də 1994-cü il mayın 12-də Ermənistanla əldə edilmiş
atəşkəs haqqında sazişə dönmədən əməl edir və bundan sonra da əməl edəcəkdir. Biz ATƏT-in üzvü olan
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının ötən ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş Zirvə görüşünün bu
münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün qəbul etdiyi əsas prinsipləri yüksək qiymətləndiririk və
onları rəhbər tutaraq, sülh əldə edilməsi üçün əməli addımlar atmağa hazırıq. Biz Azərbaycan torpaqlarının
işğaldan tezliklə azad edilməsini, müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını, qaçqınlarımızın
doğma evlərinə qayıtmasını istəyirik və bunun üçün həmişə sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edirik. Lakin Ermənistan
öz təcavüzkar niyyətlərindən əl çəkmək istəmir və dünya ölkələri tərəfindən qəbul olunmuş prinsiplərin yerinə
yetirilməsinə etinasızlıq göstərir.
Hörmətli Baş katib, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, biz dünyanın üç böyük nüfuzlu dövlətinin ABŞ-ın, Rusiyanın, Fransanın ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik etməsindən olduqca məmnunuq və
prezidentlər Bill Klintonun, Boris Yeltsinin və Jak Şirakın Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatı münaqişənin
tezliklə həll edilməsi sahəsində mühüm addım kimi qiymətləndiririk.
Mən Rusiyanın Ermənistana qeyri-qanuni yolla külli miqdarda silah verməsini xüsusi olaraq nəzərə
çatdırmaq istərdim. Bu məsələyə beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə BMT ciddi diqqət yetirməlidir. Axı heç
kəsə gizli deyildir ki, müharibədə uzunmüddətli atəşkəsin davam etdiyi bir vaxtda Ermənistanın külli
miqdarda silah əldə etməsi bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına, bütövlükdə bölgədə əminamanlığın bərqərar edilməsinə yalnız çox böyük təhlükə yaradır.
Keçmiş Sovet İttifaqına mənsub olmuş, yeni müstəqillik qazanmış respublikalar arasında təkcə
Azərbaycanda heç bir xarici ölkənin silahlı qüvvələri və hərbi bazaları yoxdur. Məgər bu faktın özü
Azərbaycanın həqiqi müstəqillik qazanmasından xəbər vermirmi? Bir daha bildirirəm ki, Azərbaycanın
müstəqilliyi əbədi, dönməz və sarsılmazdır.
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Hazırda Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir, hüquqi demokratik dövlət quruculuğu və
islahatların həyata keçirilməsi sahəsində böyük işlər görülür. Bazar münasibətləri yolunu seçmiş ölkəmizin
iqtisadiyyatının Dünya Birliyinə sıx bağlanması sahəsində əldə edilmiş xeyli nailiyyətlərimiz vardır.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün dünyanın bir çox dövlətlərinin nüfuzlu
şirkətləri ilə imzalanmış müqavilələr Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən birgə istifadə olunması sahəsində
böyük imkanlar açmışdır. Ölkəmizə külli miqdarda sərmayələr qoyulması yaxın illərdə yeni müəssisələr
yaradılmasına və deməli, yeni iş yerləri açılmasına xeyli yardım göstərəcəkdir. Bildirirəm ki, respublikamızın
qapıları xarici iş adamları üçün açıqdır və Azərbaycanda onların fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Hörmətli cənab Kofi Annan!
BMT-nin ayrı-ayrı strukturları ilə ölkəmiz arasında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətindən razı qaldığımı
bildirərək, BMT-nin inkişaf proqramı çərçivəsində respublikamızda həyata keçirilən tədbirləri yüksək
qiymətləndirirəm və Sumqayıtın sərbəst iqtisadi zona elan edilməsi üçün görülən işlərin çox böyük əhəmiyyəti
olduğunu vurğulayıram  .
Cənab Kofi Annan! Görüşümüzün sonunda mən Sizi - BMT-nin hörmətli Baş katibini Azərbaycana rəsmi
səfərə dəvət edirəm.
Cənab Baş katib, respublikamız adından Sizə nəfis Azərbaycan xalçası hədiyyə edirəm.



Heydər Əliyev 1997-ci il iyulun 28-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqamətgahında «Nüvə silahı sınaqlarının
tamamilə qadağan olunması haqqında» müqaviləni Azərbaycan Respublikası adından imzaladı.
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“NYU-YORK TAYMS” QƏZETİ REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York, BMT-nin binası
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən ilk öncə “Nyu-York tayms” qəzeti redaksiya heyətinin mənimlə görüşə gəlmiş nümayəndələrinin
simasında ABŞ jurnalistlərini ürəkdən salamlayır, mətbuat işçiləri ilə görüşə həmişə böyük əhəmiyyət verdiyimi
və “Nyu-York tayms” kimi yüksək nüfuzlu bir qəzetin redaksiya heyətinin üzvləri ilə söhbətdən çox məmnun
olduğumu bildirirəm.
Mənim bu qəzet haqqında müəyyən məlumatım vardır və bilirəm ki, “Nyu-York tayms” çox məşhur bir
mətbuat orqanı kimi tanınır, burada çalışan peşəkar jurnalistlərin dünya ölkələrinin və xalqlarının həyatını,
problemlərini dərindən işıqlandırmağa xüsusi diqqət yetirmələrindən razı qaldığımı bildirirəm.
Bu mənim prezident Bill Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a ilk rəsmi səfərimdir. Bildirirəm ki, son illər
Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əməkdaşlığın durmadan inkişaf etməsini yüksək
qiymətləndirirəm və bu münasibətlərin möhkəmləndirilməsində cənab Klintonla, ölkənizin yüksək vəzifəli digər
rəsmi şəxsləri ilə mənim aramda yaranmış şəxsi dostluq əlaqələrinin mühüm rol oynadığını vurğulayıram.
Bazar münasibətləri yolunu seçmiş, demokratik inkişaf istiqamətini tutmuş, hüquqi demokratik dövlət
quran gənc müstəqil Azərbaycan dünya birliyi ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə diqqət yetirir, bu
əməkdaşlığın genişləndirilməsi sahəsində böyük işlər görür. Biz respublikamızın qapılarını bütün iş adamları
üçün açmışıq və indi əksər ölkələrin şirkətləri ölkəmizdə fəaliyyət göstərirlər.
Biz son illərdə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün bir sıra ölkələrin
nüfuzlu neft şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışıq və böyük təbii sərvətlərə malik olan, strateji cəhətdən çox
əhəmiyyətli ərazidə yerləşən ölkəmizlə əlaqələr qurulmasına nail olmaq üçün uğurlu işlər görmüşük. Bununla
belə, respublikamız bir sıra problemlərlə də üzləşmişdir ki, onların da ən ağrılısı Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü nəticəsində yaranmış Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsidir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1988-ci ildən bəri ölkəmizə qarşı davam edən hərbi təcavüzü nəticəsidə
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız doğma yerlərindən zorla
qovularaq çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşamağa məcbur edilmişlər, onların hüquqları tapdalanmışdır.
Bu münaqişənin əsl mahiyyətini Ermənistanın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi və əzəli torpağı olan Dağlıq
Qarabağı ilhaq etmək və özünə birləşdirmək kimi təcavüzkar niyyəti təşkil etmişdir və edir. Bu barədə xəritə
üzərində şərh vermək, zənnimcə, daha məqsədəuyğundur və Ermənistanın təcavüzkar olduğunu mahiyyətcə
daha aşkar nümayiş etdirir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində muxtar vilayət olmuş, orada yaşayan 170
min əhalinin 30 faizini azərbaycanlılar təşkil etmişdir. Nəzərinizə çatdırıram ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri
nəinki Dağlıq Qarabağı, hətta onun ətrafında olan yeddi rayonumuzu da işğal etmişdir. Bu günədək işğal altında
olan ərazilərdə xalqımızın bütün varidatı, maddi və mədəniyyət abidələri tamamilə talan olunmuşdur.
Xatırladıram ki, 1988-ci ildən 1993-cü ilin iyununadək erməni lobbisinin fəaliyyəti sayəsində bu
münaqişə barədə dünya ictimaiyyətində yanlış məlumat olmuşdur. Nəticədə təcavüzə məruz qalmış, ərazisi işğal
olunmuş, üstəlik də informasiya blokadasına alınmış Azərbaycan ayrı-ayrı dairələrdə az qala ermənilərin
hüququnu pozan, Ermənistanı blokadada saxlayan bir dövlət kimi suçlandırılmışdı. Hətta 1993-cü ildən
başlayaraq əsl həqiqət öz yerini tutmağa başladıqda belə, bir sıra beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən qətnamələri və qərarları qəbul
edildikdən sonra da Ermənistan bu mühüm sənədlərə daim etinasızlıqla yanaşmışdır.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabon Zirvə
görüşündə Ermənistan—Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün dünyanın 53 dövləti
tərəfindən qəbul olunmuş əsas prinsiplərin də həyata keçirilməsinə Ermənistan əhəmiyyət vermədiyini bildirdi.
Hazırda ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın Minsk qrupuna həmsədrlik etməsi bu münaqişənin tezliklə həll
ediləcəyinə olan ümidləri artırır. Bu baxımdan prezidentlər — Bill Klintonun, Boris Yeltsinin, Jak Şirakın
Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatın böyük əhəmiyyət daşıdığını xüsusi nəzərə çarpdırmaq olar.


*Görüşdə Filipp Tauqman, Tına Rozenberq, Ceyms Qrinfil, Karl Meyer iştirak etmişlər.
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Vurğulayıram ki, münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafı,
ümumiyyətlə, bölgəmizdə sülhün, əmin-amanlığın bərqərar edilməsi üçün çox vacibdir. Biz Azərbaycan ərazisi
hesabına ikinci bir erməni dövləti yaradılmasına heç cür yol verə bilmərik və gərək bu məsələdə dünya
ictimaiyyəti də Azərbaycanın mövqeyini tamamilə dəstəkləsin, belə bir ədalətsiz iddianın qarşısı vaxtında
alınsın. Xatırladıram ki, bu sahədə “Nyu-York tayms” kimi çox nüfuzlu bir qəzetin jurnalistlərinin üzərinə də
mühüm işlər düşür. Əmin olduğumu bildirirəm ki, redaksiya heyətinin üzvləri bu barədə öz sözlərini deyəcək,
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın haqq işinin qətiyyətlə müdafiə edilməsinə yaxından kömək göstərəcəklər.
Ermənistanın guya blokada şəraitində yaşaması barədə erməni lobbisinin yaydığı uydurmaların heç bir
əsası olmadığını təkcə xəritəyə baxmaqla aydınca görmək və dərk etmək mümkündür. Əslində Azərbaycan,
xüsusilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikası uzun illər blokada altında qalmağa məcbur olmuşdur.
ABŞ Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na ədalətsiz 907-ci düzəlişi də məhz erməni lobbisinin təsiri
altında qəbul edilmişdir. Azərbaycana hərbi təcavüz etmiş Ermənistan hər il ABŞ hökuməti tərəfindən 100
milyon dollardan çox yardım aldığı halda, respublikamız bütün bunlardan məhrumdur. Dünyanın ən demokratik
bir ölkəsinin parlamentində qəbul olunmuş bu ədalətsiz qərarın aradan götürülməsinin vacibliyini nəzərə
çarpdıraraq vurğulayıram ki, amerikalı jurnalistlərin də bu məsələnin həlli üçün təsirli sözü xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Konqresin üzvləri ilə qarşıdakı görüşlərimdə də bu məsələni ətraflı müzakirə edəcəyəm və əmin
olduğumu bildirirəm ki, bu düzəliş tezliklə aradan qaldırılacaqdır.
Bildirirəm ki, prezident Bill Klintonla Ağ evdə keçirəcəyim görüşü ABŞ-a ilk rəsmi səfərimin zirvə
görüşü hesab edirəm. Ağ evdə aparılacaq danışıqlarda bir sıra mühüm sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur
ki, bunlar Azərbaycan–Amerika əməkdaşlığında yeni mərhələnin yaradılmasında mühüm rol oynayacaqdır.

519

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BMT-də AKKREDİTƏ OLUNMUŞ XARİCİ JURNALİSTLƏR ÜÇÜN MƏTBUAT
KONFRANSINDA BƏYANATI
Nyu-York, BMT-nin Mətbuat mərkəzi
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı salamlayıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının binasında bu mətbuat konfransında
iştirak etməyimdən məmnun qaldığımı bildirirəm.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına prezident cənab Bill Klintonun dəvəti ilə rəsmi səfərə gəlmişəm. Bu
səfər zamanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatını da ziyarət etməyi zəruri hesab etmişəm.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarına mənim ilk rəsmi
səfərimdir. Sabah Vaşinqtona yola düşəcəyəm. Orada bir çox görüşlər - Ağ evdə, Konqresdə, Dövlət
Departamentində, Pentaqonda görüşlərim olacaqdır. Bu səfərimin əsas məqsədi isə Amerika - Azərbaycan
əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün yeni addımlar atmaqdan ibarətdir.
Azərbaycan Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra müstəqillik əldə etmiş bir ölkədir. Azərbaycanda
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi gedir. Azərbaycanda demokratik proseslər həyata
keçirilir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulur və inkişaf etdirilir.
1995-ci ilin noyabrında Azərbaycanda ilk demokratik Konstitusiya qəbul olunubdur. 1995-ci ildə
çoxpartiyalı sistem əsasında, demokratik şəraitdə Azərbaycan parlamentinə seçkilər keçirilibdir. Azərbaycanda
geniş iqtisadi islahatlar, özəlləşdirmə proqramı, torpaq islahatı, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi proqramı
və başqa proqramlar həyata keçirilir. Bunlar da öz müsbət nəticələrini verir. Azərbaycan bəzi obyektiv səbəblər
üzündən bu islahatların keçirilməsinə başqa ölkələrə nisbətən gec başlayıbdır. Ancaq buna baxmayaraq, biz qısa
müddətdə bu islahatların əməli nəticələrini müşahidə edirik.
İqtisadiyyat da keçən ildən başlayaraq inkişaf edir. İnflyasiyanın qarşısı tamamilə alınıb, xarici ticarət
sərbəstləşdirilibdir. Kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsulun artıq 80 faizi özəl sektorun hesabınadır. Bu
ilin birinci yarısında ümumi daxili məhsul 5,2 faiz artıbdır. Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalı da
qalxmaqdadır. Bu islahatların həyata keçirilməsi ardıcıl surətdə davam edir və davam edəcəkdir.
Azərbaycan tam müstəqil dövlətdir, müstəqilliyini qorumağı özünün əsas vəzifəsi hesab edir.
Dövlətimizin ərazisində heç bir başqa ölkənin silahlı qüvvələri, hərbi bazaları yoxdur. Azərbaycan müstəqil
olaraq özü öz sərhədlərini qoruyur.
Azərbaycanın çətin problemləri də var. 1988-ci ildən etibarən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana hərbi
təcavüz başlayıbdır. Ermənistanın bu təcavüzünün məqsədi Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ
Vilayətini respublikamızdan ayırıb Ermənistana birləşdirməkdən ibarət olubdur. Bu təcavüz müharibəyə
çevrilib, döyüşlər gedib, qan tökülüb, insanlar tələf olubdur və bəzi səbəblərdən Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal olunmuş ərazilərdən bir milyondan artıq
Azərbaycan vətəndaşı yerindən-yurdundan zorla çıxarılıbdır. Onların əksəriyyəti ağır vəziyyətdə çadırlarda
yaşayır.
Üç il bundan əvvəl, 1994-cü ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması
haqqında saziş imzalanıbdır. İndi atəş yoxdur. Biz bu atəşkəs rejiminə riayət edirik və Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Bu məsələ ilə ATƏT-in Minsk qrupu
məşğul olur. Bu ilin əvvəlindən Minsk qrupuna üç ölkə – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa həmsədrlik
edirlər.
ATƏT-in keçən ilin dekabrında Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həll edilməsi üçün prinsiplər qəbul olunubdur. Bu prinsiplər Azərbaycan və Ermənistan
respublikalarının ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində
yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsidir. Məsələnin sülh yolu ilə həlli naminə biz bu prinsiplərə razı olmuşuq. ATƏT-in Lissabon Zirvə
görüşündə bu beynəlxalq təşkilatın üzvü olan 54 dövlətdən 53-ü bu prinsiplərə dəstək veribdir, onları müdafiə
edibdir, ancaq Ermənistan buna etiraz edibdir.


Mətbuat konfransını BMT Baş katibinin ictimai informasiya üzrə müavini Samir Sambar açdı.
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Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, Amerika və Fransanın prezidentləri bu ilin 20 iyununda
Denver şəhərində birgə bəyanat veriblər. Onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün
səy göstərəcəklərinə söz veriblər.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim əlaqələrimiz yaxşı vəziyyətdədir. Ancaq bu əlaqələrin daha da
genişlənməsi və inkişaf etməsi üçün böyük imkanlar vardır. Bu məsələlər Vaşinqtonda müzakirə olunacaqdır.
Bu baxımdan Konqresin 1992-ci ildə Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi ədalətsiz qərarın - 907-ci maddənin ləğv
olunması da müzakirə ediləcəkdir.
Mən qarşıdakı danışıqlara, görüşlərə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Hesab edirəm ki, Vaşinqton görüşləri
Azərbaycan– Amerika əlaqələrində yeni mərhələ açacaqdır. Mən bu səfərə böyük ümidlərlə gəlmişəm.
Bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi cənab Kofi Annan ilə də görüşmüşəm. Mən bu
görüşdən çox məmnunam. Azərbaycanın problemlərinə, xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həll olunması probleminə cənab Baş katibin çox müsbət münasibətini hiss etdim. O, ATƏT-in Minsk
qrupunun qərarlarına və addımlarına dəstək verəcəyini bəyan etdi.
Təəssüf ki, vaxtımız azdır. Ona görə də mən çıxışımı tamamlayıram və sizin suallarınıza cavab verməyə
hazıram.
S u a l: Cənab prezident, çox sağ olun. Mən həm "Əl-həyat" qəzetini təmsil edirəm, həm də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Müxbirlər Assosiasiyasının rəhbəriyəm.
Mən Sizə bir neçə sualla müraciət etmək istəyirəm. Birinci sualım belədir: Bu gün Siz BMT-nin Baş
katibi cənab Kofi Annanla görüşünüz zamanı BMT-nin sülhməramlı qüvvələrinin regionda
yerləşdirilməsi, o cümlədən regiondan çəkiləcək boru kəmərlərinizin qorunmasında BMT qüvvələrinin
iştirakı məsələlərini müzakirə etdinizmi? İkinci sualım: Bu gün axşam Amerikadakı yəhudi təşkilatları
sizin şərəfinizə ziyafət verəcəklər. Bu o deməkdirmi ki, Siz İranı neft boru kəmərlərinin çəkilməsindən
kənarlaşdırmaq istəyirsiniz?
C a v a b: Birincisi, – mən bir daha deyirəm, – cənab Kofi Annanla görüşüm çox əhəmiyyətli oldu.
Ancaq biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülhməramlı qüvvələrindən istifadə olunmasını tələb etməmişik.
ATƏT-in 1994-cü ilin dekabr ayında Budapeştdə keçirilmiş Zirvə görüşündə bu beynəlxalq təşkilatın
sülhməramlı qüvvələrinin yaradılması haqqında qərar qəbul olunubdur. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini
aradan qaldırmaq üçün ATƏT-in sülhməramlı qüvvələrindən istifadə edilməlidir. Cənab Kofi Annan bəyan etdi
ki, o, bunu dəstəkləyir.
Neft kəmərləri hələ çəkilməyibdir. Onların qorunması üçün tədbirlər görmək hələ tezdir. Güman edirəm
ki, sülhməramlı qüvvələrin buraya cəlb edilməsinə ehtiyac olmayacaqdır. Hər bir ölkə onun ərazisindən keçən
neft kəmərlərinin mühafizə edilməsini öz üzərinə götürməlidir.
Yəhudi cəmiyyətlərinin prezidentləri konfransının məni bu gün ziyafətə dəvət etməsini məmnuniyyətlə
qəbul etmişəm, bu görüşdə iştirak edəcəyəm. Azərbaycanda yəhudilər də yaşayırlar. Azərbaycanda yaşayan
digər milli azlıqlar kimi, yəhudilər də ölkəmizin bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır. Azərbaycanda heç vaxt
yəhudilərə qarşı, yaxud bir antisemit siyasəti olmayıbdır, onun əlamətləri olmayıbdır. Ona görə də yəhudi
icmalarının mənə diqqət göstərmələri tamamilə təbiidir. Bu, heç bir başqa ölkənin mənafeyinə qarşı yönəldilmiş
bir təşəbbüs deyildir. Sağ olun.
S a m i r S a m b a r : Sizə məlumat üçün deyim ki, Azərbaycanın xarici işlər naziri də burada iştirak
edir.
S u a l: Cənab prezident, mən həmin sualımı davam etdirmək istəyirəm. Əslində mənim məqsədim
bu məsələdə Sizin İranla bağlı mövqeyinizi bilmək idi. Yəni İrandan neft kəmərlərinin çəkilməsinə bir
çox qüvvələr etiraz edirlər. Mən bu məsələdə Sizin mövqeyinizi bilmək istəyirəm.
C a v a b: Bilirsiniz, kim etiraz edirsə, onlardan soruşun. Biz İrandan neft kəmərinin çəkilməsinə etiraz
etməmişik. Ancaq neft kəmərini biz çəkmirik. Neft kəmərini böyük müqavilələrdə iştirak edən konsorsiumun
üzvləri, şirkətlər, konsorsium çəkir. Konsorsium bu neft kəmərlərinin haradan çəkilməsini qərara alırsa, biz də
ona öz münasibətimizi bildiririk.
S u a l: Hörmətli prezident Heydər Əliyev, mən Türkiyənin "Milliyyət" qəzetindənəm. Sizə belə bir
sualla müraciət etmək istəyirəm. Yaxın zamanlarda Bakıda bir saziş – Xəzər dənizi neftinin Çeçenistan
ərazisindən Novorossiysk limanına getməsi haqqında saziş imzalandı. Möhtərəm prezident, Siz Bakı –
Ceyhan neft kəmərinin çəkiləcəyinə inanırsınızmı? Sizin fikrinizcə, Türkiyədən keçəcək bu boru kəməri
nə vaxt çəkiləcəkdir?
C a v a b: Bu ayın əvvəlində həqiqətən Bakıda Rusiya, Çeçenistan və Azərbaycan arasında ilkin nefti
Rusiya ərazisindən Qara dənizin Novorossiysk limanına nəql edəcək boru xətti barədə müqavilə imzalanıbdır.
Bu boru xətti artıq yaranıbdır. Sadəcə, onun Çeçenistan ərazisindən keçməsi üçün bu anlaşma lazımdır.
521

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Böyük boru kəmərinin Türkiyə ərazisindən keçməsi və Ceyhan limanına çatdırılması haqqında bu ilin
mayında Türkiyədə səfərdə olarkən mənə həddindən artıq çox suallar vermişdilər. Mən onlara cavab vermişdim
və sizə də cavab verirəm ki, bu boru kəmərinin Türkiyə ərazisindən Ceyhana keçməsini istəyirəm və buna nail
olmaq üçün çalışacağam.
S u a l: Cənab prezident, mən Avakyanam, erməni mətbuatını təmsil edirəm. Nyu-Cersi Ştatında
yerləşən erməni radiostansiyasının müxbiriyəm. M ə n i m S i z ə b e l ə b i r s u a l ı m v a r d ı r: Siz
Dağlıq Qarabağın müstəqillik əldə etməsinə qarşı davamlı olaraq çıxışlar etmisiniz. Sumqayıtda,
Gəncədə, Bakıda baş vermiş hadisələri, Ermənistanın doqquz ildən bəri davam edən blokadasını nəzərə
alsaq, Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar Sizin onlara yüksək muxtariyyət vermək barədə
bəyanatlarınıza necə inana bilərlər? İ k i n c i s u a l ı m i s ə b e l ə d i r: Ermənistan öz ərazisindən
Naxçıvana humanitar yardımın keçirilməsi üçün yol açdığı bir halda, nə üçün Azərbaycan hökuməti öz
ərazisindən Ermənistana humanitar yardımların aparılmasına qarşı çıxır?
C a v a b: Hörmətli xanım, bilirsiniz, sizin sualınız qərəzli materiallar əsasında qurulubdur. Doqquz il
bundan öncə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini yaradan Azərbaycan deyil, Ermənistandır. Azərbaycan və
Ermənistan sülh şəraitində yaşadığı bir zaman Ermənistan 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan zorla
qoparıb Ermənistana birləşdirmək üçün belə bir hərbi münaqişə başlayıbdır. Bu hərbi münaqişə, Ermənistanın
hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunubdur. Bu torpaqları Ermənistan silahlı
qüvvələri işğal ediblər. Bu ərazidə yaşayan bir milyon azərbaycanlı öz yerindən-yurdundan didərgin düşübdür.
1988-ci ildə münaqişə başlayarkən Dağlıq Qarabağda 170 min əhali yaşayırdı. Onun cəmisi 70 faizi
erməni, 30 faizi isə azərbaycanlı idi. Onlar bir yerdə rahat yaşayırdılar. Ancaq bu təcavüz nəticəsində
Azərbaycan ərazisində, Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar öz evlərindən-eşiklərindən qovulublar.
Dağlıq Qarabağın ətrafında olan 7 inzibati rayon işğal olunubdur. Onların sırf azərbaycanlılardan ibarət olan
əhalisi öz yerindən qovulubdur. Bu təcavüz nəticəsində gedən döyüşlərdə on minlərlə azərbaycanlı şəhid, həlak
olubdur. İşğal olunmuş ərazilərimizdə bütün yaşayış yerləri, məktəblər, xəstəxanalar, uşaq bağçaları,
mədəniyyət ocaqları, tarixi abidələrimiz, sənaye müəssisələri – hamısı bütünlüklə dağıdılıbdır.
Ermənistan ərazisində Azərbaycan tərəfindən bir qarış torpaq da işğal olunmayıbdır. Belə halda siz
deyirsiniz ki, "Sizin Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verməyinizə necə inansınlar?"
Siz Sumqayıt, Gəncə hadisələrini xatırlayırsınız. Keçmişdə münaqişə zamanı hər yerdə nəsə olubdur.
Ancaq Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsi, bir milyondan artıq vətəndaşımızın yerindən-yurdundan
qovulması və onların əksəriyyətinin şəhid olması, həlak olması heç bir şeylə müqayisə oluna bilməz. Ancaq
hesab edirəm ki, biz bütün bunlara baxmayaraq, yenə də irəliyə baxmalıyıq, geriyə yox.
Ermənistan ilə Azərbaycanın taleyi onları qonşu yaşamağa məcbur edibdir və biz qonşu yaşamalıyıq,
münasibətləri bərpa etməliyik. Bizim ölkələrimiz arasında sülh olmalıdır və insanlarımız bir-birinə xeyirxah
münasibət göstərməlidirlər.
Mən görürəm sizin əlinizdə bir kitabça var. O, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqlarından didərgin düşmüş adamların vəziyyətini əks etdirən kitabçadır. Güman edirəm ki, o
kitabçaya, – mən məsləhət görərəm ki, Sizə hələ bir kaset də versinlər, – onlara baxandan, həmin qaçqınların
vəziyyətini görəndən sonra siz fikrinizi dəyişdirəcəksiniz.
Mən sizi sülhə dəvət edirəm. Mən rica edirəm, Amerikada yaşayan ermənilərə də deyəsiniz ki, mən
hamını sülhə dəvət edirəm.
S u a l: Xahiş edirəm ABŞ-a bu rəsmi səfəriniz zamanı imzalanacaq neft müqavilələri barədə də bir
neçə kəlmə deyəsiniz.
C a v a b: Bilirsiniz, mən sizə indiyədək imzalanmış neft müqavilələri haqqında danışa bilərəm.
Azərbaycan transmilli neft şirkətləri ilə indiyədək altı böyük neft müqaviləsi imzalamışdır. Bu müqavilələrin
iştirakçıları Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Fransanın, Almaniyanın, İtaliyanın, Norveçin,
Türkiyənin, İranın, Səudiyyə-Ərəbistanının, Yaponiyanın şirkətləridir. Bu müqavilələr həyata keçirilir. Bir neçə
müqavilə də hazırlanıbdır. Biz bunları bəlkə də Vaşinqtonda imzaladıq. İki gün gözləyin, bu müqavilələr
imzalanandan sonra biləcəksiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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BMT TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRİN DAİMİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Nyu-York, BMT-nin binası
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli sədr!
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının hörmətli üzvləri!
Sizi ürəkdən salamlayır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə ilk dəfə
görüşməyi özüm üçün böyük hadisə hesab edirəm. Bu, Azərbaycan prezidenti kimi mənim üçün çox mühüm
hadisədir.
Mən Azərbaycan haqqında, onun bugünkü həyatı, qarşılaşmış olduğu və bu gün də qarşılaşdığı mürəkkəb
problemlər haqqında məlumat vermək üçün sizinlə görüş keçirilməsini xahiş etmişəm. Sizinlə görüşə çox az
vaxt ayrıldığını nəzərə alaraq, Azərbaycan haqqında lap qısaca danışmağı zəruri sayıram.
Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiş, dünyanın bir çox
ölkələri ilə dərhal diplomatik əlaqələr yaratmış, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına qəbul olunmuşdur və hazırda
Dünya Birliyinin tamhüquqlu üzvüdür. Dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi Azərbaycan üçün tarixi hadisədir.
Ötən illər Azərbaycanın suverenliyinin və dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, dönməz edilməsinə
həsr olunubdur. Mən bu gün bəyan edirəm ki, bu bizim üçün müqəddəs vəzifədir. Biz Azərbaycanın öz dövlət
müstəqilliyini möhkəmləndirməsi və inkişaf etdirməsi, beynəlxalq həyatda daha fəal, müstəqil iştirakı üçün
bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik.
Azərbaycanda demokratik hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur, demokratik dəyişikliklər həyata keçirilir.
Demokratiya prinsipləri Azərbaycanda milli dövlət quruculuğunun əsasını təşkil edir, bu zəmində konkret
tədbirlər həyata keçirilir. 1995-ci ilin noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ilk demokratik Konstitusiyası qəbul edilmişdir. Elə həmin vaxt çoxpartiyalılıq əsasında
Azərbaycan parlamentinə seçkilər keçirilmişdir. İndi parlament fəal işləyir, Azərbaycanda milli dövlət
quruculuğunun həyata keçirilməsinin qanunvericilik bazasını yaradır.
Bizim ölkəmizdə şəxsiyyət, insan hüquqlarının hamısı, siyasi plüralizm təmin olunmuşdur, partiyalar,
siyasi, ictimai təşkilatlar və hərəkatlar sərbəst fəaliyyət göstərirlər. Bunlar çoxdur. Milli mənsubiyyətindən,
dilindən, dinindən, dərisinin rəngindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşları bərabər hüquqlara
malikdirlər. Bir də deyirəm, Azərbaycanda dünyəvi dövlət qurulur.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında yenidən qurulur. Bu məqsədlə iqtisadi
islahatlar aparılır, özəlləşdirmə prosesi geniş həyata keçirilir. Torpaq islahatı haqqında qanun xüsusilə
mühümdür. Bu qanuna əsasən torpaq xüsusi mülkiyyətə verilir. Bazar münasibətləri, bazar iqtisadiyyatı
Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatının yenidən qurulmasının əsası və strateji məqsədidir. Azərbaycanın
iqtisadiyyatı bütün dünya üçün açıqdır, biz xarici sərmayələrin ölkəmizə gəlməsini fəal surətdə təşviq edirik.
Bildirməliyəm ki, artıq Azərbaycana sərmayələr gəlir və ümidvarıq ki, bu, gələcəkdə daha da artacaqdır.
Xarici sərmayədarlar üçün Azərbaycanda maksimum əlverişli şərait yaradılmışdır, ən başlıcası isə lazımi
qanunlar qəbul edilmişdir. Bütün bunların əsasında, yəni iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, ölkənin xarici
sərmayələr üçün açıq olması, xüsusən xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi nəticəsində Azər- baycanın
iqtisadiyyatında müsbət dəyişikliklər baş verir.
Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatı bir çox illər tənəzzül edirdi. Ancaq ötən
ildən etibarən bizim ölkəmizdə iqtisadi yüksəliş başlayıb, inflyasiya aradan qaldırılıb və indi əslində yoxdur,
milli valyuta – manat digər valyutalara, xüsusən dollara nisbətdə möhkəmlənir. Bu ilin göstəriciləri ümid verir
ki, biz itisadi islahatların aparılmasından daha böyük nəticələr əldə edəcəyik.
Ancaq Azərbaycan öz müstəqilliyi dövründə çox ciddi problemlərlə də qarşılaşmışdır. Bunlardan ən başlıcası
hələ 1988-ci ildə, Ermənistanın və Azərbaycanın Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu dövrdə Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan qoparmaq və Ermənistana birləşdirmək məqsədi ilə Ermənistan tərəfindən başlanmış hərbi
təcavüzdür. Bu təcavüz böyük faciəyə, böyük müharibəyə gətirib çıxardı. Çoxlu qurbanlar verdik, çox insanlar həlak
oldular. Hərbi təcavüz nəticəsində müxtəlif səbəblərə görə Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20
faizini, o cümlədən Dağlıq Qarabağı işğal edə bildilər. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox azərbaycanlı
zorla qovulub çıxarılmışdır. Onlar neçə illərdir ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində çadırlarda, çox ağır şəraitdə
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yaşayırlar, işğal edilmiş torpaqlarda insanların əsrlərlə topladığı varidat, əmlak, qurub-yaratdıqları hər şey – evlər,
istehsal müəssisələri, məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət ocaqları, müqəddəs yerlər dağıdılmış, talan edilmişdir.
Törədilmiş vəhşiliyin həddi-hüdudu yoxdur.
Bütün bunlara baxmayaraq, biz 1994-cü ildə atəşi dayandırmağa və atəşkəs haqqında saziş imzalamağa
razı olduq. 1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında saziş imzalandı və üç ildən artıqdır ki, hərbi əməliyyatlar
yoxdur. Eyni zamanda tam sülh də yoxdur. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal altında qalır, öz yerlərindən
qovulmuş bir milyon azərbaycanlı çox ağır şəraitdə yaşayır.
Atəşkəs illərində bu problemin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlar aparılmışdır. Bilirsiniz ki, bu işlə
ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. O, müəyyən iş görmüşdür, amma bu problemi hələ də həll etmək mümkün
olmamışdır.
Yeri gəlmişkən, bu münaqişənin atəşkəs haqqında saziş bağlanana qədərki tarixindən danışsaq,
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında məsələni, yaxud Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi adlandırdıqları məsələni müzakirə etmişdir. Bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi və
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin altı və ya yeddi bəyanatı qəbul olunmuşdur. Təhlükəsizlik Şurasının dörd
qətnaməsinin hamısı – 822-ci, 853-cü, 874-cü nəhayət, 884-cü qətnaməsi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin
işğalı ilə əlaqədar qəbul edilmişdir. Birinci qətnamə Laçın və Şuşa işğal ediləndə qəbul olunmuşur. Sonra böyük
rayon olan Kəlbəcər rayonu, daha sonra Ağdam, Füzuli, Zəngilan rayonları işğal ediləndə siz qətnamə qəbul
etdiniz, qəsbkara öz təcavüzkar hərəkətlərini dayandırmağı tapşırdınız. Ancaq təəssüf ki, bu qətnamələr kağız
üzərində qaldı, həyata keçirilmədi. Təcavüzkar öz hərəkətlərini davam etdirdi. Fikir verin, sizin 1992-ci ildə
qəbul etdiyiniz birinci qətnamə ilə 1993-cü ilin noyabrında qəbul olunmuş sonuncu qətnamə arasında təxminən
il yarım vaxt keçmişdi. Bu müddətdə Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycanın 6 və ya 7 rayonunu işğal edə
biliblər.
Artıq dediyim kimi, axırda elə oldu ki, ərazimizin 20 faizi işğal altına alındı. ATƏT-in Minsk qrupu
müvafiq iş görür. 1994-cü ilin dekabrında ATƏT-in Budapeşt Zirvə görüşündə bu məsələ ilə əlaqədar mühüm
qərar – danışıqlar prosesini fəallaşdırmaq zəruriliyi və ATƏT-in sülhməramlı qüvvələrini yaradıb onlardan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında istifadə etmək haqqında qərar qəbul olundu. Nəhayət,
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında ilk dəfə, zənnimizcə, mühüm sənəd –
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması prinsipləri haqqında
ATƏT-in hazırkı sədrinin bəyanatı qəbul edildi. Bu sənədin vacibliyi ondadır ki, burada üç prinsip
müəyyənləşdirilib – Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan Respublikasının
tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcədə özünüidarə statusu verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin
təhlükəsizliyinin təmin olunması. Həmin qərar Azərbaycanın suverenliyinə xələl gətirsə də, bizi tamamilə qane
etməsə də, biz bu məsələnin dincliklə tənzimlənməsində irəliləmək üçün Lissabonda həmin sənədin qəbul
olunmasına razılıq verdik. Lakin erməni tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe tutdu – ATƏT-in üzvü olan 54
dövlətdən 53-ü bu sənədin lehinə, Ermənistan isə əleyhinə səs verdi.
Lissabon Zirvə toplantısından sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi yarandı. Onadək bu qrupun
həmsədrləri Rusiya və Finlandiya idi. Cari ilin yanvarından Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa Minsk
qrupunun həmsədrləridir. Bu, bizdə nikbinlik hissi və böyük ümidlər doğurdu. Ona görə ki, əgər Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvləri olan üç iri dövlət öz üzərinə bu münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına nail olmaq
öhdəlikləri götürmüşsə, bu, təbii olaraq, ümid də doğurur, inam da. İyunun 20-də, "Səkkizlər"in Denver
görüşündə Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentləri Boris Yeltsin, Bill Klinton və Jak Şirak Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tez bir zamanda dincliklə aradan qaldırılmasının zəruriliyi haqqında birgə bəyanat verdilər. Bu,
daha böyük ümid və nikbinlik doğurur.
Minsk qrupu bizə konkret təkliflər vermişdir və biz onları nəzərdən keçirmişik, şübhəsiz ki, bu təkliflərdə
çox şey bizi qane etmir. Təkliflər iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə işğal qoşunlarının çıxarılmasının,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı altı inzibati rayon ərazisinin azad edilməsinin, həmin rayonların
didərgin salınıb qaçqın vəziyyətinə düşmüş sakinlərinin oraya qayıtmasının zəruriliyinə aiddir. İkinci hissə
Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməyə və Laçın, Şuşa
rayonlarının ərazilərini işğal qoşunlarından azad etmək məsələsinin həllinə həsr olunmuşdur.
Gördüyünüz bu xəritə Azərbaycan ərazisini onun işğal olunmuş torpaqları ilə birlikdə çox inandırıcı
surətdə göstərir. Xəritədə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi qırmızı rənglə, erməni silahlı
birləşmələrinin işğal etdikləri, Dağlıq Qarabağa daxil olmayan, lakin onu əhatələyən və azərbaycanlılar yaşamış
rayonlar yaşıl rənglə, Dağlıq Qarabağın tərkibinə daxil olmayan, daha doğrusu, keçmişdə onun tərkibində
olmamış, lakin Dağlıq Qarabağdan Ermənistan ərazisinə gedən yolun keçdiyi Laçın rayonunun ərazisi, habelə
əsasən azərbaycanlıların məskunlaşdıqları və mədəniyyət mərkəzi kimi Azərbaycan üçün böyük tarixi dəyərə
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malik Şuşa rayonunun ərazisi sarı rənglə çəkilmişdir. Bu təkliflərdə həmin rayonlar haqqında müddəaya Dağlıq
Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməklə eyni zamanda baxmaq nəzərdə tutulur.
Təkrar edirəm, bu təkliflərdə hələ çox şeyi razılaşdırmaq, işləyib təkmilləşdirmək lazımdır. Biz çox şeyi
qəbul edə bilmərik. Buna baxmayaraq, biz bu təklifləri danışıqlar üçün əsas kimi götürməyi mümkün hesab
etdik. Bu gün sizə bəyan edirəm ki, biz xəritədə yaşıl rənglə boyanmış bu altı rayonun azad edilməsi və onların
sakinlərinin oraya qayıtması barədə razılığa gəlmək üçün həmin əsasda danışıqlar apara bilərik, eyni zamanda
danışıqlar aparıb ikinci mərhələdə – Laçın və Şuşa rayonlarının azad edilməsi haqqında, habelə Dağlıq
Qarabağın statusu haqqında məsələlər həll olunmalıdır. Bu, buraya ATƏT-in sülhyaratma qüvvələrinin
yeridilməsini tələb edəcəkdir. Dediyim kimi, 1994-cü ilin dekabrında Budapeşt Zirvə görüşündə ATƏT Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün xüsusi olaraq sülhməramlı qüvvələr yaradılması haqqında
qərar qəbul etmişdir. Biz təxminən bu mərhələdəyik.
Təəssüf ki, erməni tərəfi Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu verilməsində təkid edir, tələb edir. Yeri
gəlmişkən, 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında Ermənistan nümayəndə heyəti
təxminən bu cür mövqelərdən çıxış etmişdir. Biz demişik və bu gün sizə – Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə bir
daha demək istəyirəm, biz işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, bir milyon qaçqının öz yaşayış yerlərinə
qayıtması və Ermənistanla Azərbaycan arasında uzunmüddətli sülh yaranması naminə tam sülhə nail olmaq
üçün kompromislərə getməyə hazırıq. Biz kompromislərə gedirik, amma yol verə bilmərik ki, Azərbaycan
ərazisində ikinci erməni dövləti yaradılsın. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq
Qarabağa çox böyük səlahiyyətlərlə birlikdə yüksək özünüidarə statusu verilə bilər. Lakin həm ərazicə, həm
dövlət quruculuğuna görə, həm də dövlətçilik prinsiplərinə görə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının
tərkibində olmalıdır. Həm də bizim təklif etdiyimiz statusa görə Dağlıq Qarabağ bütün ölkələrlə iqtisadi əlaqələr
üçün, digər əlaqələrin – mədəni, humanitar əlaqələrin həyata keçirilməsi üçün, Ermənistanla sıx qarşılıqlı
əlaqələr saxlamaq üçün çox böyük səlahiyyətlərə malik olacaqdır. Amma dövlətçilik prinsipləri var və biz bu
prinsipləri poza bilmərik. Erməni tərəfi isə Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsinə çalışır. Təkrar edirəm, bu,
mümkün deyildir. Bu, heç də ancaq bizim üçün mümkün deyildir, ona görə mümkün deyildir ki, bu, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in prinsiplərinə və nizamnamələrinə, beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Belə
düşünürəm ki, heç kim, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurası, BMT, ATƏT bu beynəlxalq hüquq normalarının
pozulması ilə razılaşmamalıdır, çünki əks halda bu, nəinki Azərbaycan üçün, eləcə də bir çox ölkələr üçün ağır
nəticələrə gətirib çıxarar.
Əslinə qalsa, indi bizim üçün, dövlət quruculuğu, iqtisadi islahatlar sahəsində Azərbaycanın qarşısında
duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün, bir çox digər məsələlərin həll edilməsi üçün problem olan başlıca
məsələ bundan ibarətdir.
Demək istəyirəm ki, biz qonşu ölkələrlə normal qarşılıqlı münasibətdəyik. Gürcüstanla tam dostluq
münasibətlərimiz var, Rusiya ilə dostluq münasibətləri, normal münasibətlər, İranla normal münasibətlər,
Türkiyə ilə dostluq münasibətləri, yaxşı münasibətlər saxlayırıq. Azərbaycan öz müstəqilliyini və suverenliyini
çox ciddi şəkildə qoruyur. Qonşularımızdan, xüsusən Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan ərazisində xarici
qoşunlar yoxdur, respublikanın sərhədlərini isə Azərbaycanın öz sərhəd qoşunları mühafizə edirlər. Məlum
olduğu kimi, Ermənistanda böyük miqdarda Rusiya qoşunları və Rusiya hərbi bazaları var. Rusiya qoşunları
Gürcüstan ərazisində də var, orada Rusiyanın hərbi bazasını yerləşdirmək nəzərdə tutulur. Bizdə belə şeylər
yoxdur və biz hesab edirik ki, buna heç bir ehtiyac da yoxdur.
Bizi bu da narahat edir ki, üç ildən artıqdır davam edən atəşkəs şəraitində Rusiya Müdafiə Nazirliyinin
ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri, bu yaxınlarda məlum olduğu kimi, bu üç il ərzində Ermənistana qanunsuz olaraq
böyük miqdarda silah və döyüş sursatı göndərmişlər. Bu rəqəmlər artıq elan edilmişdir və bizdə silahların
konkret siyahısı var, ümumi dəyəri bir milyard dollar olan bu silahlar arasında uzağı vuran zenit raketləri, bir
çox digər ağır silah, müasir tanklar, "Qrad" qurğuları və çoxlu başqa şeylər var. Təkrar edirəm, indi biz bütün bu
silahların konkret siyahısına malikik. Bu siyahı Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən elan olunmuşdur, Rusiya
Baş Prokurorluğunda da var və o, həmin məsələ ilə əlaqədar istintaq aparır.
Əlbəttə, bu, son dərəcə ağır faktdır. Rusiya Minsk qrupunda vasitəçilik etdiyi və biz bu məsələnin
dincliklə nizama salınmasına kömək göstərilməsi üçün bu ölkəyə böyük ümidlər bəslədiyimiz bir vaxtda bu
silahların göndərildiyi aşkara çıxarılmışdır. Hələ bu ilin martında mən bu məsələ barəsində prezident Boris
Yeltsinə xüsusi məktub göndərmişdim. Bu yaxınlarda mən Rusiyada rəsmi səfərdə oldum və onunla bu barədə
bir daha danışdım. O bildirdi ki, bu məsələ prokurorluğa tapşırılıb, təhqiqat aparılır, təqsirkarlar aşkara
çıxarılacaqdır. Bizə isə təkcə təqsirkarların aşkara çıxarılması deyil, həm də bu silahların aşkara çıxarılması,
Ermənistandan alınıb Rusiyaya qaytarılması lazımdır. Çünki Ermənistanda böyük miqdarda qanunsuz silahın
olması təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də bütün qonşu ölkələr üçün böyük təhlükə törədir.
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Demək istədiyim əslində bunlardır. Mən çox şey deyə bilərdim, ancaq vaxtımız azdır, istəyirəm ki, Sizin
mənə sual verməyinizə də vaxt qalsın. Diqqətinizə görə sağ olun.
RUSİYA FEDERASİYASI NÜMAYƏNDƏSİNİN 1-ci MÜAVİNİ ALEKSANDR
QORELİKİN
ÇIXIŞINA ARAYIŞ
Çıxışınıza görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz Minsk konfransının həmsədri kimi Rusiyaya bu gün də
böyük ümidlər bəsləyirik və əməkdaşlıq edəcəyik.
O ki qaldı axırıncı qeydinizə, (Rusiyanin Ermənistana ümumi dəyəri bir milyard dollar olan qanunsuz
silah satması. - Red.) həqiqətən, mən Moskvada olarkən Rusiya–Azərbaycan– Ermənistan komissiyası
yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Onun yaradılmasından məqsəd, əvvəla, Rusiyanın hərbi strukturlarından Ermənistana bu qədər böyük miqdarda silahların hansı yolla, haradan qanunsuz, qeyri-leqal surətdə
verildiyini, ikincisi, Sovet İttifaqı parçalanan dövrdə Ermənistanda, Azərbaycanda nə qədər silah qaldığını
aydınlaşdırmaqdır.
Məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. İş burasındadır ki, yanvar-fevral aylarında Rusiya Müdafiə
Nazirliyinin və MDB ölkələri ilə əməkdaşlıq nazirliyinin öz orqanları Rusiyadan Ermənistana qanunsuz olaraq
silahlar göndərilməsi barədə məsələ qaldırdıqda, bunu əvvəlcə hamı inkar etdi. Lakin faktlar üzə çıxarıldıqda və
onların bir çoxu mətbuat səhifələrində dərc edildikdə, iyulun əvvəllərində Moskvada prezident Boris Yeltsinlə
və Rusiya Federasiyasının digər rəhbərləri ilə görüşlərim zamanı birdən ortaya məsələ çıxdı ki, demə, Sovet
İttifaqı parçalanan dövrdə Azərbaycanda Ermənistandakına nisbətən daha çox silah qalmışdır. Mən təbii olaraq
dedim ki, əvvəla, bunu yoxlamaq lazımdır, ikincisi isə, bunun artıq 1994-1997-ci illər dövründə Rusiyanın hərbi
idarələri tərəfindən Ermənistana silahların qanunsuz, qeyri-leqal surətdə göndərilməsi faktlarına heç bir dəxli
ola bilməz. Bu, əsla ona kompensasiya ola bilməz ki, Azərbaycanda Ermənistandakına nisbətən daha çox silah
qalmışdır. Buna baxmayaraq, yoxlamaq lazımdır. Mən, məsələn, bu gün bəyan edirəm ki, həmin məlumat
gerçəkliyə uyğun deyildir. Lakin ortaya belə bir fakt atıldığına görə biz razılaşdıq. Deməliyəm ki, mən baş
nazirin birinci müavini başda olmaqla Azərbaycan tərəfindan nümayəndə heyətinin tərkibi haqqında Rusiya
Federasiyasına təqdimat vermişəm və bu komissiyanın əməli fəaliyyətini gözləyirəm.
***
S ə d r: Zati-aliləri, cənab prezident Əliyev, Sizə göndərilmiş suallara cavab verə bilərsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əslinə qalsa, cəmi bir sual oldu ki, bunu da Böyük Britaniyanın səfiri verdi.
Hər şeydən öncə, bu görüşlə əlaqədar məmnun qaldığımı bir daha ifadə etmək istərdim. Buraya
toplaşdığınıza görə, məni diqqətlə dinlədiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Mən bunu Azərbaycanın
problemlərinin həllində, xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılmasında Təhlükəsizlik Şurasının fəal iştirakı kimi qiymətləndirirəm.
Təhlükəsizlik Şurasının çıxış edən üzvləri ATƏT, onun Minsk qrupu, Minsk konfransı tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlərlə, başa düşdüyüm kimi, bizim tədbirlərimizlə həmrəy oldular. Bir daha demək istəyirəm ki,
biz işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələrindən tamamilə azad edilməsi, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək
özünüidarə statusu verilməsi şərtilə münaqişənin dincliklə aradan qaldırılması mövqelərində möhkəm
dayanmışıq. Biz Minsk konfransının həmsədrləri, onun bütün üzvləri ilə də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurası ilə də bu mövqelərdə əməkdaşlıq edəcəyik.
Ümidvaram ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələrin səfirləri bu problemin həllində bizə dəstək
verməkdə və kömək göstərməkdə davam edəcəklər. Bunun üçün hamınıza təşəkkür edirəm.
Böyük Britaniyadan olan səfirin sualına cavab verərək demək istəyirəm ki, biz Xəzər dənizində onun
mineral ehtiyatlarından istifadə edilməsi, neft və qaz hasilatı üçün Xəzərin hələ 1970-ci ildə müəyyən olunmuş
sektorlara bölünmə prinsipləri əsasında fəaliyyət göstəririk.
O vaxtlar Xəzər dənizi bütünlüklə Sovetlər İttifaqına məxsus idi. SSRİ dövründə Xəzərdə neft və qaz
çıxarılması ilə Azərbaycan məşğul olurdu. Amma Sovetlər İttifaqına daxil olan müttəfiq respublika kimi, o,
Azərbaycan neftçilərinin fəaliyyət dairəsinin genişləndiyini və Xəzər dənizinin xeyli hissəsini əhatə etməyə
başladığını nəzərə alaraq bunu edirdi. Bu isə Xəzəryanı digər ölkələrin, o cümlədən Türkmənistanın və
Qazaxıstanın mənafelərinə toxunurdu. 1970-ci ildə sovet hökuməti Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi
haqqında qərar qəbul etdi. Bax, bu sektor bölgüsü çərçivəsində də biz işimizi görürük. Sizə bildirmək istəyirəm
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ki, Xəzər dənizinin dibindəki mineral ehtiyatlardan istifadə olunmasına dair gələcək işlərin həyata keçirilməsi
üçün bu sektor bölgüsünü biz məqbul hesab edirik.
Doğrudur, bəzi ölkələr bununla razılaşmır, kondominium – sahildən 45 mil məsafədəki zona haqqında
qalan ərazinin isə ümumi olması barədə təkliflər irəli sürürlər. Amma bu məsələdə Xəzəryanı dövlətlərin
fikirləri eyni deyildir. Azərbaycan və Qazaxıstanın rəyi bir cür, Rusiya, İran və müəyyən dərəcədə də
Türkmənistanın rəyi başqadır. Ancaq hesab edirəm ki, biz danışıqlar aparacaq və vahid fikrə gələcəyik. Hələlik
isə nümunə, yaranmış praktika var və biz bunun əsasında fəaliyyət göstəririk.
O ki qaldı Türkmənistanın bu yaxınlarda meydana çıxmış iddialarına, birincisi, təkrar edirəm, biz
Xəzərdə çoxdan, 50 ildir ki, iş görürük. "Azəri", "Çıraq" yataqlarının istifadə olunmasına dair birinci müqavilə
1994-cü ilin sentyabrında beynəlxalq neft şirkətləri konsorsiumu ilə, o cümlədən həm Amerika şirkətləri, həm
"Britiş petroleum", həm "Statoyl" şirkətləri, Türkiyə şirkəti və digər şirkətlərlə imzalanmışdır. İndi bu
yaxınlarda Türkmənistan tərəfi qəfildən deyir ki, guya bu yataqlara Türkmənistanın da aidiyyatı var. Şübhəsiz
ki, bu, düzgün deyildir, çünki 1970-ci ildə müəyyən edilmiş və bu gün də mövcud olan sektor bölgüsünə görə
həmin yataqlar Azərbaycan sektorunda yerləşir. Buna baxmayaraq, əgər onlar belə məsələ qaldırırlarsa, bunu
müzakirə etmək və yataqların kimə mənsub olduğunu müəyyənləşdirmək olar.
Mənim başa düşdüyüm kimi, "Kəpəz" yatağına gəldikdə isə, o, Türkmənistan və Azərbaycan
sektorlarının sərhədində yerləşir. Biz bu yatağa dair müqavilə imzalamamışıq. Mən Moskvada olarkən
Rusiyanın "LUKoyl" və "Rosneft" şirkətlərinin təklifi ilə həmin yatağın işlənməsində əməkdaşlığın
mümkünlüyü haqqında saziş imzalanmışdır. Bu zaman yatağın sərhəddə olması nəzərə alınmışdır, yəni yatağın
bir hissəsi Azərbaycan sektorunda, digər hissəsi Türkmənistan sektorunda yerləşir. Ona görə də vaxtilə, SSRİ
dövründə bu yatağa rus sözü olan "promejutoçnı" adı vermişdilər, yəni o deməkdir ki, – Rusiyanın buradakı
nümayəndəsi təsdiq edə bilər, – yatağın yarısı orada, yarısı burada yerləşir və o vaxt belə də qəbul olunmuşdu.
Sonra Azərbaycan bu yatağı "Kəpəz", Türkmənistan isə "Sərdar" adlandırdı. Yatağın əzəli adı isə
"promejutoçnı"dır, yəni sərhəddə yerləşən. Biz bu yataq barəsində Rusiya şirkətləri ilə birlikdə Türkmənistanla
əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Bu məsələ ilə əlaqədar vəziyyət belədir. Yeri gəlmişkən, Türkmənistan ümumiyyətlə, ziddiyyətli
bəyanatlar verir. O, Xəzərin sektorlara bölünməsi ilə indiyədək razılaşmaq istəmir, hesab edir ki, Xəzər
dənizindən müəyyən sahil zonaları üzrə, onun qalan hissəsindən isə ümumi qaydada istifadə olunmalıdır. Lakin
Türkmənistan indi birdən "Kəpəz" yatağı və digər yataqlar barəsində iddialar irəli sürərək, Xəzərin sektorlara
bölünməsini əsas götürür. Əgər Türkmənistan Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsinə tərəfdardırsa, qoy bunu
bəyan etsin və biz də bilərik ki, bizim kimi, o da buna tərəfdardır, onda biz müəyyənləşdirərik ki, hansı yataq
kimin sektorunda yerləşir. Xəzər dənizinin sektorlara bölündüyünü tanımadan, bu yatağın Azərbaycan
sektorunda deyil, Türkmənistan sektorunda yerləşdiyi barədə gözlənilmədən iddialar irəli sürmək, sadəcə olaraq,
məntiqə uyğun deyildir. Məsələ, bax, belədir.
Bu görüşə görə, məni dinlədiyinizə görə, sizinlə şəxsən tanış olduğuma görə sizə bir daha təşəkkürümü
bildirirəm. Təkrar edirəm, mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına ilk dəfədir gəlirəm və
bunu özüm üçün mühüm hadisə hesab edirəm. Mənim kitablarımı sizə veriblər. Odur ki, onlardan istifadə
etməyə çalışın.
Sağ olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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ABŞ-ın TANINMIŞ SİYASİ XADİMİ HENRİ KİSSİNCER İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Henri Kissincer!
Mən Sizi – Amerikanın məşhur siyasi xadimini səmimiyyətlə salamlayır, Amerika–Azərbaycan
əlaqələrinin durmadan inkişaf etdirilməsindən məmnun qaldığımı bildirirəm. Mən hörmətli prezident cənab Bill
Klintonun dəvəti ilə Amerikaya rəsmi səfərə gəlmişəm və əmin olduğumu bildirirəm ki, bu səfər ölkələrimiz
arasında münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsində yeni mühüm mərhələ olacaqdır.
Azərbaycanın bütün dünyanın iş adamları üçün açıq olduğunu, xarici şirkətlərin ölkəmizdə geniş fəaliyyət
göstərməsindən ötrü hər cür şərait yaradıldığını, xarici investisiyaların dövlətimizin qanunları ilə möhkəm
qorunduğunu vurğulayıram və deyirəm ki, biz öz iqtisadiyyatımızın Dünya Birliyi ilə sıx bağlanmasına xüsusi
diqqət yetiririk və bu sahədə uğurlu nəticələr əldə etmişik.
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün
dünyanın bir sıra ölkələrinin nüfuzlu şirkətləri ilə imzalanmış müqavilələr tarixi əhəmiyyət daşıyır və bildirirəm
ki, geniş potensial imkanlara, zəngin təbii ehtiyatlara malik olan Azərbaycan bütün sahələrdə xarici iş adamları
ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa daim böyük maraq göstərir.
Demokratiya və bazar münasibətləri yolu ilə inamla irəliləyən ölkəmiz bir sıra ağır problemlərlə
qarşılaşmışdır. Bunların sırasında ən ağırı – 1988-ci ildən bəri davam edən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
xalqımıza böyük ziyanlar vurmuşdur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzü nəticəsində ərazilərimizin
20 faizi işğal altına düşmüş, bir milyondan artıq vətəndaşımız doğma yurd-yuvalarını tərk etməyə, çadırlarda
ağır şəraitdə yaşamağa məcbur olmuşlar. Təcavüz nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına və mədəniyyətinə
ölçüyəgəlməz səviyyədə ağır ziyan dəymişdir. Bütün bunlara baxmayaraq biz münaqişəni sülh yolu ilə həll
etmək istəyirik. Elə bu məqsədlə də 1994-cü il mayın 12-də Ermənistan tərəfi ilə imzalanmış atəşkəs haqqında
sazişə dönmədən əməl edir, ATƏT-in Minsk qrupu qarşısında aparılan danışıqlarda fəal iştirak edirik.
Cənab Kissincer, biz münaqişənin sülh yolu ilə tezliklə ləğv edilməsi üçün dünya dövlətlərinin
göstərdikləri səyləri yüksək qiymətləndiririk. Bu baxımdan ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması barədə 53 dövlət tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplərin böyük
əhəmiyyət daşıdığını bildirmək istəyirik.
Minsk konfransına həmsədrlik edən ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın prezidentləri Bill Klintonun, Boris
Yeltsinin, Jak Şirakın Denverdə imzaladıqları bəyanatdan razılıqla söhbət açmaq istərdim. Belə cəhəti də qeyd
etmək əhəmiyyətlidir ki, Azərbaycan tərəfi münaqişəni dinc vasitələrlə həll etmək üçün daim sülh təşəbbüsləri
ilə çıxış edir.
Hərbi münaqişədə üç ildən bəri davam edən atəşkəsin möhkəm və daimi sülh əldə olunmasında mühüm
rol oynadığı bir dövrdə Rusiyanın Ermənistana qeyri-qanuni yolla külli miqdarda silah verməsindən narahatlıqla
danışmamaq olmaz. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, belə bir addım həm münaqişənin həlli, həm də
bütövlükdə bölgədə əmin-amanlığın bərpa edilməsi üçün ciddi təhlükə yaratmışdır.
Keçmiş SSRİ-yə mənsub olmuş respublikalar arasında Azərbaycan yeganə respublikadır ki, onun
ərazisində heç bir xarici ölkənin silahlı qüvvələri və hərbi bazaları yoxdur. Belə bir cəhət də nəzərə alınmalıdır
ki, Azərbaycan coğrafi cəhətdən çox strateji əhəmiyyətli bir ərazidə yerləşir. Bu mənada da Azərbaycanın
problemlərinin həllinə dünya ictimaiyyətinin, böyük dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların xüsusi diqqət
yetirməsinin vacibliyi şəksizdir.
Mən ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi 907-ci maddənin aradan qaldırılması
məsələsinin də vacibliyini qeyd etmək istərdim. Bu ədalətsiz maddənin ləğv edilməsi, heç şübhəsiz, Amerika–
Azərbaycan münasibətlərini xeyli yaxşılaşdırar, ilk növbədə isə ABŞ hökumətinin xətti ilə Azərbaycana
göstərilən humanitar yardım üzərindən qadağanın götürülməsinə kömək edərdi. Ermənistanın təcavüzündən
böyük zərər görmüş ölkəmizin belə bir yardıma çox ehtiyacı vardır.
Cənab Henri Kissincer, mən Sizi – ABŞ-ın siyasi həyatında mühüm yer tutan tanınmış siyasətçini
Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
528

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ABŞ-dakı YƏHUDİ TƏŞKİLATLARI PREZİDENTLƏRİNİN KONFRANSI TƏŞKİLATI
RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Nyu-York, "Qrand hyyatt" oteli
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən hamınızı ürəkdən salamlayıram və sizinlə bugünkü görüşümdən çox məmnun olduğumu bildirmək
istəyirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə hazırlaşdığım zaman proqramıma sizinlə görüş daxil edilərkən
bunu çox mühüm hadisə kimi qəbul etdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı yəhudi təşkilatlarının bəzi
nümayəndələri ilə mənim Azərbaycanda görüşlərim olubdur. Görüşlər zamanı biz həmişə bir-birimizə xoş
münasibət, aramızda səmimi əlaqə yarandığını hiss etmişik. Buna görə də hesab edirəm ki, təşkilatlarınızla,
sizinlə görüşmək və bu əlaqələri daha da inkişaf etdirmək və ümumiyyətlə, münasibətlərimizi
möhkəmləndirmək Azərbaycan üçün də, sizin üçün də əhəmiyyətlidir.
Mən bilirəm ki, bu görüşdə ABŞ-dakı yəhudi təşkilatlarının ən mötəbər şəxsləri iştirak edirlər. Bugünkü
görüş iştirakçılarının hər birinin böyük xidmətləri, hörməti və imkanları vardır. Belə hesab edirəm ki, siz
Azərbaycana və ümumiyyətlə, bölgəmizə böyük maraq göstərirsiniz. Ona görə də sizinlə yaxından tanış olmaq,
görüşmək və yaxşı əlaqələr qurmaq hər iki tərəf üçün faydalıdır.
Mən bu görüşü təşkil etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Suallarınıza cavab verməyə, sizinlə danışıqlar,
fikir mübadiləsi aparmağa hazıram.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycanda yəhudilərin mədəniyyətinin, dilinin və həyatının sərbəst
inkişaf etdirilməsi üçün yaratdığınız şəraitə görə mən də cənab Hillin Sizə söylədiyi təşəkkürlərə
qoşuluram.
Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan biz yəhudilərin çoxu istəyir ki, Amerika
da Azərbaycana yardımçı olsun. Lakin qarşımıza bir sıra maneələr çıxır və mən onları Sizin diqqətinizə
çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrindəki çıxışlarda biz
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması və demokratik proseslər barədə bir sıra ziddiyyətli fikirlərə
rast gəlirik. Xahiş edirəm, bu proseslər barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
S u a l: Cənab prezident, məlumdur ki, İsrailin Azərbaycanda səfiri vardır. Lakin Sizin ölkənin
İsraildə səfirliyi fəaliyyət göstərmir. Hesab edirəm ki, İsraildə Azərbaycanın səfirliyi açılarsa, bu,
Azərbaycan ilə İsrail dövləti arasında güclü, möhkəm, davamlı münasibətlərin olduğunu bir daha
nümayiş etdirər və bu proseslərə lazımi təkan verər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəlcə birinci suala - Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqları barədə
suala cavab verim. Mən belə anladım ki, sizdə olan məlumatlara görə, bu sahədə bizim respublikamızda hansısa
qüsurlar var.
Birincisi, onu nəzərə almalısınız ki, Azərbaycan müstəqil və demokratiya yolu ilə gedən bir dövlət kimi
gəncdir. Siz Amerikada yaşayırsınız və bu ölkədə demokratiyanın neçə illər müddətində yarandığının və inkişaf
etdiyinin şahidisiniz. Demokratiya alma, yaxud qarpız deyil ki, gedib mağazadan nə qədər istəyirsən alıb
gətirəsən. Demokratiya elə bir şeydir ki, cəmiyyətdə gedən proseslər nəticəsində müəyyən mərhələyə ardıcıl
surətdə gəlib çatmalıdır.
Qərbdə və Amerikada olan demokratiyanın təkcə Azərbaycanda deyil, Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş
respublikaların hər birində yaranması üçün böyük bir vaxt lazımdır. Sovetlər İttifaqında 1917-ci ildə bir inqilab
oldu, kommunist ideologiyası hakimiyyətə gəldi. Xatırlayın, həmin kommunist ideologiyasının Sovetlər
İttifqında bərqərar olması üçün neçə illər lazım oldu. İnsanların şüurunda, fikrində böyük dəyişikliklər əmələ
gətirmək lazım idi.
Sovetlər İttifaqında totalitar bir rejim yarandı. Qərbdəki demokratiya orada heç vaxt olmadı.
Sovetlər İttifaqının dağılmasından beş il keçibdir. Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş respublikalar bu
müddətdə öz müstəqilliklərini əldə ediblər. Müstəqilliyi qoruyub saxlamaq çox çətin bir işdir. Çünki, mən sizə
açıq deyim, Azərbaycanın, o cümlədən Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş digər ölkələrin müstəqilliyinin
saxlanmasına mane olan amillər çoxdur. Biz müstəqil bir dövlətik. Amma müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq
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üçün hələ çox iş görməliyik. Eləcə də demokratiyanın yaranması belədir. Demokratiyanı yaratmaq üçün
qanunlar, qərarlar qəbul olunmalıdır. Bunlar hamısı Azərbaycanda qəbul edilibdir.
Azərbaycanda 1995-ci ilin noyabrında ümumxalq referendumu ilə yeni demokratik bir Konstitusiya qəbul
olunmuşdur. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu aparmaq üçün bu konstitusiyada
bütün maddələr vardır. Konstitusiyamızın maddələrinin üçdə bir hissəsi Azərbaycanda insan haqlarının,
hüquqlarının qorunmasına həsr olunmuşdur. Bu Konstitusiyanın qəbul olunmasından hələ iki il ötməyibdir, –
noyabr ayında iki ili tamam olacaqdır. Biz bu Konstitusiyanın maddələrində nəzərdə tutulan məsələləri həyata
keçiririk. Ölkəmizdə müvafiq qanunlar, qərarlar vardır. Biz demokratiyanı yaradırıq. Amma cəmiyyətin
hamısının tam demokratiya yolu ilə getməyi öyrənməsi, buna alışması üçün vaxt lazımdır.
Mən istəyirəm siz biləsiniz ki, biz bu yolla gedirik və demokratiya yolu ilə axıradək gedəcəyik. Biz insan
hüquqlarını qoruyuruq və bunu axıracan edəcəyik. Azərbaycanda qeydiyyata alınmış 30-dan çox siyasi partiya
vardır. Bunların əksəriyyəti iqtidara qarşı müxalifətdə duran partiyalardır. Kiçik bir respublika olan
Azərbaycanda indi 600 adda qəzet çıxır.
Sizdə, Amerikada iki partiya – Respublikaçılar və Demokratlar partiyaları vardır. Hakimiyyətdə bir
müddət respublikaçılar, bir müddət də demokratlar olurlar. Demokratik prinsipləri yenicə yaradan kiçik
ölkəmizdə isə 30-dan çox partiya vardır.
Y e r d ə n s ə s: Cənab prezident, elə adamlar var, inanırlar ki, demokratiyanı azsaylı partiyalarla
qoruyub saxlamaq daha asandır, nəinki çoxsaylı partiyalarla.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə azsaylısı da, çoxsaylısı da vardır.
Y e r d ə n s ə s: Cənab prezident, Azərbaycanda sağlam demokratiyanın olmasına biz tam əminik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İsrail ilə Azərbaycan arasında çox yaxşı əlaqələr vardır. Mən İsrailin başçıları
İshak Rabinlə də, Şimon Pereslə də dəfələrlə görüşmüşdüm. İndiki baş nazir ilə keçən ilin dekabr ayında
Lissabonda görüşüb söhbət etmişəm. Mən ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün ona böyük
bir məktub yazmışdım. İsrailin baş naziri bu günlərdə böyük bir məktub göndərib və məni İsrailə yenidən dəvət
edibdir.
İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi çox yaxşı fəaliyyət göstərir, biz ona lazım olan bütün şəraiti yaratmışıq.
İsraildə Azərbaycan səfirliyi də yaxın vaxtlarda açılacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, bu səfirlik nə vaxt açılacaqdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən gərək dəyərli bir adam tapım ki, orada Azərbaycanı yaxşı təmsil etsin.
Respublikamızda son illər bir neçə dəfə hakimiyyət dəyişikliyi olduğuna görə belə vacib, məsul vəzifələrə təyin
etməyə kadrlar tapmaq mənim üçün bir qədər çətindir.
Mən sizin bu arzunuzu nəzərə alaraq, həmin məsələni tezliklə həll edəcəyəm.
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ABŞ-dakı YƏHUDİ TƏŞKİLATLARI PREZİDENTLƏRİNİN KONFRANSI TƏŞKİLATI
ADINDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ
QƏBULDA ÇIXIŞI
Nyu-York, "Qrand hyyatt" oteli
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Bu, çox əhəmiyyətli görüş üçün sizə təşəkkür edirəm.
Sizə məlumdur ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına prezident cənab Bill Klintonun dəvəti ilə rəsmi
səfərə gəlmişəm. Bu səfər zamanı mənim çox əhəmiyyətli görüşlərim olacaqdır. Birinci növbədə, cənab Bill
Klintonla, Amerika hökumətinin digər rəhbər vəzifəli şəxsləri ilə Konqresdə və başqa yerlərdə çox əhəmiyyətli
görüşlər keçirəcəyəm.
Bu gün bütün günü mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatında olmuşam. Mən orada BMT Təhlükəsizlik
Şurasının üzvü olan dövlətlərin daimi nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibi Kofi Annan ilə görüşüb söhbətlər aparmışam. Kütləvi informasiya orqanlarının nümayəndələri ilə
görüşmüşəm.
Qarşıda çox maraqlı görüşlərim vardır. Ancaq bütün bu görüşlər içərisində bu gün, bu axşam Nyu-Yorkda
sizinlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Yəhudi İcmalarının Prezidentləri Konfransı Təşkilatının
nümayəndələri ilə görüşmək mənim üçün çox xoşdur və əhəmiyyətlidir.
Siz mənə böyük diqqət göstərmisiniz və bu gün buraya toplaşmısınız. Belə anladım ki, sizin bəziləriniz
Nyu-Yorkda yaşamırsınız, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ayrı-ayrı şəhərlərində yaşayırsınız və zəhmət çəkib
buraya gəlmisiniz. Bu mənim üçün çox böyük diqqət və hörmətdir. Buna, bu görüşə, ziyafətə görə sizə təşəkkür
edirəm. Sizin hamınızı, ayrılıqda hər birinizi Azərbaycana dəvət edirəm.
Burada deyildiyi kimi, Azərbaycan kiçik bir ölkədir, onun əhalisi Nyu-Yorkun əhalisinə bərabərdir.
Ancaq Azərbaycan müstəqil ölkədir. Azərbaycan xalqı böyük və zəngin tarixə və çox qədim mədəniyyətə,
ənənələrə malik bir xalqdır, ölkədir.
Ölkəmizdə azərbaycanlılarla yanaşı, bir çox digər millətlərin nümayəndələri də yaşayırlar. Azərbaycan
həmişə çoxmillətli bir ölkə olubdur, bu gün də çoxmillətli bir ölkədir. Biz bunu ölkəmizin üstünlüyü hesab edirik.
Biz Azərbaycanı heç vaxt təkmillətli bir dövlətə çevirmək fikrində olmamışıq. Ona görə də Azərbaycanda yaşayan
insanlar milliyyətindən asılı olmayaraq həmişə bərabərhüquqlu olmuşlar. Azərbaycanda bu gün də bütün başqa
millətlərə məxsus olan, yaşayan insanlar da respublikamızın vətəndaşlarıdır və ölkəmizdə eyni hüquqlara
malikdirlər.
Azərbaycanda yəhudilər də çox qədim dövrdən indiyədək yaşamışlar və yaşayırlar. Onlar Azərbaycanın
vətəndaşlarıdır və Azərbaycan onlar üçün doğma vətəndir. Yəhudilər respublikamızın ictimai-siyasi, iqtisadi
həyatında daim iştirak etmişlər və bu gün sizə bildirmək istəyirəm ki, xalqımızın, Azərbaycanın milli
mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının, səhiyyəsinin inkişafında yəhudi millətinə mənsub Azərbaycan vətəndaşlarının
xidməti çox olmuşdur. X1X əsrin ikinci yarısında, XX əsrin əvvəlindən indiyədək Azərbaycanın elmində,
mədəniyyətində, iqtisadiyyatında, ali təhsilində xidmət göstərən insanların fəaliyyətini biz xüsusi qeyd edirik.
Onlar Azərbaycan xalqının həyatında çox böyük faydalar vermişlər. Onlar bizim üçün həmişə əzizdirlər.
Yəhudi millətindən olan böyük alimlər, mədəniyyət, musiqi xadimləri, həkimlər, səhiyyə sahəsində
çalışan böyük insanlar Azərbaycanda çox olmuşlar, onlar həmişə xalqımızın hörmət və ehtiramını qazanmışlar.
Son illər sərhədlər açılandan, insanlara sərbəstlik veriləndən sonra yəhudi millətindən olan Azərbaycan
vətəndaşlarının bir qismi başqa ölkələrə, o cümlədən İsrailə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına və digər yerlərə
getmişlər. Ancaq biz bilirik ki, onlar Azərbaycanı heç vaxt unutmamışlar, vaxtaşırı respublikamıza gəlirlər,
xalqımızın ənənələrini o ölkələrdə yayırlar, təbliğ edirlər. Hiss edirik ki, onlar çox zaman Azərbaycan üçün
darıxırlar.



Qəbulda Azərbaycan prezidentini Nyu-York Şəhər Şurası adından yəhudi icmalarının ən aparıcı liderlərindən biri
Piter Vilon salamlamışdır.
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Mən bilirəm ki, İsraildə respublikamızdan getmiş Azərbaycan vətəndaşları – yəhudilər böyük bir
Azərbaycan icması təşkil ediblər. Hətta orada Bakı adını daşıyan küçələr, restoranlar və Bakının, Azərbaycanın
adını daşıyan çox gözəl müəssisələr vardır.
Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın çox böyük, maraqlı sərvətləri vardır. Onlardan biri də dadlı
yeməkləridir. Azərbaycandan getmiş yəhudilər bu yeməkləri başqa ölkələrdə, xüsusən İsraildə çox geniş təbliğ
edirlər. İş belə getsə, bir müddətdən sonra israillilərin əksəriyyəti Azərbaycan xörəkləri yeməyə başlayacaqdır.
Azərbaycanda yaşayan yəhudilərdən bir nəfər nümayəndə heyətimin tərkibində mənimlə buraya gəlibdir.
Ancaq o, indi Amerikanın vətəndaşıdır, Kaliforniyada yaşayır. O, Azərbaycanda doğulub, təhsil alıb, orada
yaşayıbdır. Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində xidmətlər göstərib, bizim dilimizi təmiz, ədəbiyyatımızı yaxşı
bilir. O, bu yaxınlarda Bakıya gəlmişdi, mənimlə görüşdü. Mən onu nümayəndə heyətinin tərkibində buraya,
Amerika Birləşmiş Ştatlarına gətirmişəm. Onun adı Aleksandr Qriçdir, burada oturubdur.
Azərbaycan ilə İsrail arasında əlaqələr dostluq əlaqələridir. Biz bu əlaqələri gündən-günə inkişaf etdiririk.
Mən bu son illərdə, qısa müddətdə İsrailin keçmiş baş naziri mərhum İshak Rabinlə, keçmiş baş naziri Şimon
Pereslə görüşlər keçirmişəm, danışıqlar aparmışam. Keçən ilin dekabr ayında mən Lissabonda olarkən İsrailin
indiki baş naziri cənab Netanyahu ilə görüşmüşəm. Biz onunla məktublaşırıq. Mən ona məktub göndərmişdim.
Mən buraya gəlməmişdən bir neçə gün əvvəl o mənə məktub göndəribdir. Bu ölkənin həm prezidenti, həm də
baş naziri məni İsrailə dəvət ediblər. Mən bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etmişəm və yaxın vaxtlarda həyata
keçirəcəyəm.
Hesab edirəm ki, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Onların Azərbaycanda
işləmələri üçün hər cür şərait yaradılıbdır. Mən İsrailin respublikamızdakı səfiri ilə dəfələrlə görüşmüşəm, lazım
olan vaxtlarda onu qəbul edirəm. Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılması haqqında qərar qəbul olunacaqdır.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın İsraildə səfiri təyin ediləcəkdir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında Yəhudi Təşkilatlları Prezidentləri Konfransı Təşkilatını mən çox
əhəmiyyətli bir təşkilat kimi yüksək qiymətləndirirəm. Bilirəm ki, bu konfrans, icmalar Amerikada böyük
nüfuza malikdir. Onlar çox gərəkli işlər görürlər, böyük imkanlara malikdirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ilə
Amerikadakı Yəhudi İcmaları Prezidentləri Konfransı Təşkilatı arasında əlaqələr yaranır. Mən bu əlaqələrin
bundan sonra da davam etməsinin tərəfdarıyam. Güman edirəm ki, biz yaxşı əməkdaşlıq edə bilərik.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi gündən-günə inkişaf etdirmək istəyirik. Amerika
Birləşmiş Ştatlarını Azərbaycana dost bir ölkə kimi qəbul edirik. Mənim buraya rəsmi səfərim zamanı bu
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün danışıqlar aparılacaq və hökumətlərarası bəzi sənədlər imzalanacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıqda Amerikanın neft şirkətlərinin
respublikamızda müştərək iş görməsi xüsusi yer tutur. Bu şirkətlər – "AMOKO", "Pennzoyl", "Eksson",
"Yunokal", "Makdermott" şirkətləri Azərbaycanda mövcud olan müqavilələrdə iştirak edirlər. "Şevron" və
"Mobil" şirkətlərinin də Azərbaycanda müştərək iş görməsi üçün bu günlərdə müqavilələr imzalanması nəzərdə
tutulur. Ancaq Azərbaycanda bu şirkətlərlə yanaşı, bir çox digər şirkətlər də fəaliyyət göstərirlər. Amerikanın bu
şirkətlərinin hamısı Azərbaycanın Xəzər dənizində olan neft yataqlarının müştərək işlənməsində iştirak edir.
İndiyədək imzaladığımız müqavilələrə görə Azərbaycana qoyulacaq 30 milyard dollarlıq sərmayədən 8
milyard dolları Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin üzərinə düşür. Bu, işin başlanğıcıdır. İmzalanması
nəzərdə tutulan müqavilələr bu işləri genişləndirəcək və ölkəmizə qoyulan sərmayələrin miqdarını xeyli
artıracaqdır.
Bizim imzaladığımız müqavilələrin müddəti təxminən 30 ildir. Hesab edirəm ki, bu 30 il birinci
mərhələdir, biz 30 ildən də sonra bir neçə onilliklər ərzində əməkdaşlıq edəcəyik. Beləliklə, Amerika Birləşmiş
Ştatları Azərbaycanda çox böyük iqtisadi maraqlar əldə edir. Biz bu iqtisadi marağı təmin etməyə çalışırıq.
Bir faktı da qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanda dünya standartına uyğun olan bir otel var. Biz keçmiş
oteli bu otelin sahibi olan "Hyyatt Recensi" şirkətinə vermişik. Bu şirkət həmin oteli Azərbaycanda işlədir.
Beləliklə, bu şirkət də Azərbaycana gəlibdir. Bu faktı ona görə xatırlatdım ki, mən buraya gələndə dedilər ki,
bu, "Hyyatt Recensi" şirkətinin otelidir. Mən sizə demək istəyirəm ki, Bakıda, Azərbaycanda da belə bir otel
var. Respublikamıza gəlsəniz, onu görəcəksiniz.
Azərbaycanın qarşısında bir çox böyük problemlər vardır. Bu problemlərdən biri də Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsidir. Bildiyiniz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana hərbi təcavüz edibdir.
Ermənistan Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətini öz əlinə keçirib, onu Ermənistana
birləşdirmək niyyəti güdərək bu hərbi təcavüzü edibdir. Həmin münaqişə 1988-ci ildə başlanıbdır. Bu hərbi
təcavüzün nəticəsində çox qan tökülüb, çoxlu insan tələf olubdur. Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı
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didərgin düşübdür. Onlar öz yerlərindən-yurdlarından qovulublar, indi əksəriyyəti çadırlarda ağır vəziyyətdə
yaşayır.
Biz bu münaqişəyə son qoymaq istəyirik. Atəşin dayandırılması haqqında üç il bundan əvvəl saziş
imzalanıbdır. Üç ildir ki, sülh, yəni atəşkəs var. Biz daimi sülh əldə etmək üçün danışıqlar aparırıq. Mən ümid
edirəm ki, biz məsələnin sülh yol ilə həllinə nail olacağıq.
Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Minsk qrupunun
həmsədrləri indi üç böyük ölkədir – ABŞ, Rusiya və Fransadır. Təəssüflər olsun ki, bu münaqişə haqqında
dünyada, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında doğru-düzgün məlumat azdır. Amerika Birləşmiş
Ştatlarında olan çoxsaylı erməni diasporu bu məsələni ictimaiyyətə tamamilə təhrif edilmiş şəkildə çatdırır. Ona
görə də mən bu günlər burada bu münaqişə barədə geniş danışıqlar aparacağam. Mən xüsusən Konqresdə bu
barədə geniş danışıqlar aparmaq fikrindəyəm. Çünki erməni diasporunun təklifi və təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə
ABŞ Konqresi Azərbaycana qarşı ədalətsiz bir qanun qəbul edibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından
Azərbaycana yardım göstərilməsinə embarqo qoyulubdur. Bizim qonşularımız – Ermənistan, Gürcüstan, Orta
Asiya ölkələri və keçmiş SSRİ-yə mənsub olan başqa ölkələr hər il Amerikadan külli miqdarda maliyyə və
maddi yardım alırlar. Ancaq biz bu yardımdan məhrumuq.
Qəribə bir paradoks yaranıbdır: biz Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi marağını geniş
təşkil edirik, amma Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Azərbaycana yardım göstərməyə ixtiyarı yoxdur.
Bu ədalətsizlik aradan götürülməlidir. Mən məmnuniyyətlə bildirirəm ki, Nyu-Yorkdan Konqresdə nümayəndə
olan konqresmen cənab Kinq 907-ci maddənin ləğv olunması üçün bu günlərdə bir qərar layihəsi təqdim
edibdir. Mən cənab Kinqi görmək, ona təşəkkür etmək istəyirəm. Mən onunla tanış olmaq istəyirəm. Amerika
Birləşmiş Ştatlarında belə ədalətli insanlar çoxdur. Bizim belə dostlarımız artdıqca Amerika Birləşmiş
Ştatlarında Azərbaycana qarşı ədalətsizlik edən erməni diasporunun da qarşısını ala bilərik.
Bizim Amerikada lobbimiz yoxdur. Amma ermənilərin çox güclü lobbisi vardır. Mən Amerika Birləşmiş
Ştatlarının dövlət adamları ilə danışarkən onlar bəzən deyirlər ki, burada ermənilərin güclü lobbisi var, onlar
səsvermədə iştirak edirlər, ona görə də biz onlarla hesablaşmalıyıq. Mən isə deyirəm ki, bizim günahımız nədir ki,
burada lobbimiz yoxdur? Amma bizim burada lobbimiz olacaqdır. Bizim lobbimiz dostlarımız olacaq, o cümlədən
Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı yəhudi icmaları, sizlər bizim lobbimiz olacaqsınız. Mən buna çox ümid
bəsləyirəm. Güman edirəm ki, siz mənim bu fikirlərimlə razı olarsınız.
Mən sizin vaxtınızı çox aldım. Ancaq siz məni düzgün başa düşün. Birincisi, mən çox sevinirəm və sizə
daha çox məlumat vermək istəyirəm. İkincisi də dərdim çoxdur. İnsan öz dərdini kiməsə deməlidir. İnsanlar,
adətən, öz dərdlərini inandıqları adamlara, öz dostlarına deyirlər. Mən sizi Amerika Birləşmiş Ştatlarında
Azərbaycanın və şəxsən özümün dostlarım hesab edirəm. Ona görə də sizə öz dərdimi açıqca deyirəm. Amma
ümidvaram ki, biz bu dərdlərdən xilas olacağıq.
Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır. Azərbaycanın bölgəmizdə, Qafqazda çox mühüm yeri və əhəmiyyəti
vardır. Bunu bilmək və onunla hesablaşmaq, ondan istifadə etmək lazımdır. Güman edirəm ki, Azərbaycan bir
sülhsevər dövlət, xalq kimi bütün regionumuzda sülhün bərqərar edilməsi üçün çox işlər görəcəkdir. Ümid
edirəm ki, bu işlərdə siz bizə yardım göstərəcəksiniz.
Mən sizə, bütün dünyada yaşayan yəhudilərə sülh, əmin-amanlıq, səadət arzulayıram. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının bütün vətəndaşlarına səadət, əmin-amanlıq arzulayıram. Badələri bizim dostluğumuzun şərəfinə
qaldırmağı təklif edirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ MURAD BAŞƏSGİOĞLU İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York
28 iyul 1997 ci il
Hörmətli cənab Başəsgioğlu!
Dost və qardaş ölkənin Daxili İşlər Naziri olan Sizi Amerika torpağında salamladığıma çox şadam.
Mənim ABŞ-a ilk rəsmi səfərimə Türkiyədə də böyük əhəmiyyət verildiyi barədə məlumatınızdan məmnunluq
duydum. Təbiidir ki, mən də dünyanın ən qüdrətli dövləti olan ABŞ-a ilk rəsmi səfərimə çox böyük əhəmiyyət
verirəm və bu səfərin Amerika–Azərbaycan ölkələrinin daha da sıxlaşdırılmasında mühüm rol oynayacağına
əminəm.
Xahiş edirəm ki, səmimi salamlarına görə mənim minnətdarlığımı, xoş arzularımı, hörmət və ehtiramımı
cənab Dəmirələ və cənab Yılmaza çatdırasınız. Nəzərinizə çatdırıram ki, Türkiyəyə rəsmi səfərimi
məmnunluqla xatırlayıram.
Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.

534

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

“Bi-Pi AMERİKA” NEFT ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənablar!
İlk əvvəl, Azərbaycan prezidenti kimi sizin gözəl ölkənizə ilk rəsmi səfərim zamanı Amerikanın iri neft
şirkətlərindən biri olan “Bi-Pi Amerika” şirkətinin rəhbərləri ilə görüşməyimə şad olduğumu bildirir və sizin
verdiyiniz məlumatdan, ölkəmiz haqqında söylədiyiniz xoş sözlərdən, respublikamızla əməkdaşlıq etmək
istəyinizdən məmnun qaldığımı vurğulayır və ürəkdən təşəkkür edirəm.
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən Azərbaycanda biz dünyanın
müxtəlif dövlətlərinin, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinin, o cümlədən neft sahəsində fəaliyyət
göstərən şirkətlərin geniş müştərək iş görməsi üçün hər cür şərait yaratmışıq. Xarici şirkətlərin ölkəmizə
qoyduqları sərmayələrin qorunması qanunvericiliklə təsbit olunmuşdur. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar
münasibətləri prinsipləri əsasında qurur və qapılarını dünyaya açmışdır. Ölkəmiz təbii sərvətlərlə zəngindir,
həm də bunlar təkcə neft və qazdan ibarət deyildir. Azərbaycanın bir çox başqa təbii sərvətləri və güclü iqtisadi
potensialı var və biz bunlardan dövlətimizin möhkəmlənməsi, xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılması üçün
səmərəli istifadə etməyə çalışırıq.
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmış yaxşı münasibətlər əməkdaşlığımızın daha da
genişlənməsinə səbəb olacaq və hər iki tərəfə böyük fayda gətirəcəkdir. Sizin, şirkətinizin Azərbaycana
uzunmüddətli əməkdaşlığa hazır olması barədə söylədiklərinizi yalnız alqışlamaq olar və qətiyyətlə bildirirəm
ki, Azərbaycan belə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa həmişə hazırdır. Sizə faydalı fəaliyyətinizdə uğurlar
arzulayıram.



Görüşdə “Bi-Pi Amerika” neft şirkətinin nümayəndələri Stif Persi,
Ed Uoyhet və Maykl Taunshet iştirak etmişlər.
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AZƏRBAYCAN–AMERİKA TİCARƏT PALATASININ VƏ BEYNƏLXALQ ANLAŞMA
TƏŞKİLATI İŞGÜZAR ŞURASININ ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Nyu-York
29 iyul 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sabahınız xeyir olsun! Mən sizin hamınızı burada, bu mötəbər salonda salamlayıram. Bugünkü görüşdə
iştirak etdiyinizə, Azərbaycan prezidentinə, nümayəndə heyətimizə göstərdiyiniz diqqətə görə sizə təşəkkür
edirəm.
Azərbaycan prezidenti kimi mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə
Amerikaya ilk rəsmi səfərə gəlmişəm. Mən bu səfər çərçivəsində bir çox görüşlər keçirirəm, o cümlədən NyuYorkda artıq üçüncü gündür ki, görüşlər keçirilir. Bunların arasında sizinlə mənim bugünkü görüşüm çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bu görüşün təşkilində xidmətlər, səylər göstərmiş Azərbaycan–Amerika Ticarət
Palatasına, bu palatanın rəhbərləri Don Steysiyə və Rza Vəziriyə, Amerika şirkətlərinə və bu işə kömək etmiş
bütün insanlara təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda bu görüşün təşkilinə himayədarlıq
göstərmiş və bu görüşün aparılmasına rəhbərlik edən Beynəlxalq Anlaşma Təşkilatına, onun sədrinə və bu
təşkilatın bütün üzvlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Birincisi, vaxtın az olduğuna, ikincisi də, mən hiss etdiyim kimi, sizdə Azərbaycan haqqında bir çox
məlumatlar olduğuna görə mən qısaca olaraq bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
Azərbaycan Sovet İttifaqı dağılandan sonra öz müstəqilliyini əldə etmiş, Qafqazda yerləşən bir ölkədir.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi yolu ilə inamla gedir, bundan sonra öz dövlət
müstəqilliyini əldən verməyəcəkdir. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. Azərbaycanın
iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulur və bu, iqtisadiyyatda bizim strateji yolumuzdur.
Azərbaycan dünya iqtisadiyyatı üçün öz qapılarını açıbdır. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə
bağlamaq yolu ilə gedir. Azərbaycanın böyük təbii sərvətləri, iqtisadi potensialı vardır. Bu sərvətlərdən,
potensialdan istifadə etmək üçün respublikamızın xarici sərmayəyə ehtiyacı vardır. Bunların hamısı
Azərbaycanın bugünkü gerçəkliyini təşkil edir.
"Ci-Pi Morqan" Bankının nümayəndəsinin buradakı nitqindən sonra mən Azərbaycanda gedən proseslər,
respublikamızın iqtisadiyyatı, ölkəmizdə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və onların verdiyi nəticələr
haqqında söz deməkdən imtina edirəm.
Həqiqətən, Azərbaycan iqtisadi islahatları ardıcıl surətdə həyata keçirir. Biz bu iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsinə 1994-cü ildən başlamışıq. Çünki bundan əvvəl Azərbaycanın həm daxili vəziyyəti, həm də
respublikamıza xaricdən edilən təcavüzlər və Azərbaycana qarşı yönədilmiş təxribatlar bu islahatların həyata
keçirilməsinə imkan vermirdi. Bu islahatların həyata keçirilməsinə başqa ölkələrə nisbətən gec başlamağımıza
baxmayaraq, biz bu islahatları sürətlə yerinə yetirdiyimizə görə artıq çoxlarından irəlidəyik.
Siz iş adamlarısınız, böyük maliyyə mərkəzlərinin nümayəndələrisiniz. Siz maliyyəni, iqtisadiyyatı çox
gözəl bilən şəxsiyyətlərsiniz. Azərbaycanda əgər 1994-cü ildə inflyasiya 1600 faiz olubdursa və bu il inflyasiya
sıfır dərəcəsinə çatıbsa, demək, bu, bizim bu qısa müddətdə həyata keçirdiyimiz islahatların, iqtisadi tədbirlərin
ən gözəl nəticəsidir.
Əgər Azərbaycanda 1989-cu ildən başlayaraq sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, iqtisadiyyatın
ümumi səviyyəsi ilbəil aşağı düşübsə və 1995-ci ildə sənaye məhsulu istehsalı 25-26 faiz, ümumi daxili
məhsulun miqdarı 10-15 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı da təxminən o qədər aşağı düşübsə, indi
ölkəmizdə 1996-cı ilin yekunlarına görə sənaye məhsulu istehsalında sabitlik yaranıbdır, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı 3 faiz artıbdır, respublikamızda ümumi daxili məhsulun həcmi 1,2 faiz artıbdır. 1997-ci ilin
birinci yarısında isə bu rəqəm daha da yüksəlib və ümumi daxili məhsulun artımı 5,2 faiz olubdur, bunlar hamısı
bizim qısa müddətdə həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatların nəticəsidir.
Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərini biz adətən, – güman edirəm ki, bu, doğrudur, – keçmiş Sovetlər
İttifaqına mənsub olmuş, indi Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan müstəqil ölkələrin iqtisadiyyatının inkişafı
ilə müqayisə edirik. Bu ölkələrin içərisində iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində ən irəlidə gedən
Rusiyadır. Ona görə də mən bir neçə müqayisə aparmaq istəyirəm.
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Biz 1996-cı ildə "Torpaq islahatı haqqında" qanun qəbul etmişik, torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsini
qərara almışıq. İndi artıq torpaq şəxsi mülkiyyətə verilibdir və bu da öz gözəl nəticələrini göstəribdir. Aqrar
sektorda heyvandarlığın, maldarlığın hamısı tam özəlləşdirilibdir. Bunların nəticəsində keçən il Azərbaycanda
istehsal olunan bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının 80 faizi özəl sektorun payına düşübdür.
Mən bu ayın əvvəlində Rusiyada rəsmi səfərdə idim. Rusiyada torpağı şəxsi mülkiyyətə verməyiblər və
belə bir qərar qəbul edə bilmirlər. Onlar kolxozlardan, sovxozlardan, keçmiş sovet sistemindən uzaqlaşa
bilməyiblər. Mən orada islahatların tərəfdarı olan rəhbər şəxslərlə görüşəndə torpağın şəxsi mülkiyyətə
verilməsi haqqında qəbul etdiyimiz qanundan və onun həyata keçirilməsinin real nəticələrindən danışarkən
heyranlıqlarını bildirdilər.
Rusiyanın ən böyük problemi əhaliyə məvacibləri və pensiyaları 4-5 ay müddətində verə bilməmələridir.
Ancaq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda əhaliyə bizim heç bir borcumuz yoxdur. Məvaciblər, pensiyalar
vaxtında verilir. Dediyim kimi, inflyasiya sıfıra endirilibdir. Azərbaycanın milli valyutası olan manatın sizin
dollara nisbətən dəyəri 10 faiz artıbdır.
Siz elə bilməyin ki, mən özümüzü çox tərifləmək istəyirəm. Xahiş edirəm, məni düzgün başa düşəsiniz.
Mən bu bir neçə rəqəmi "Ci-Pi Morqan" Bankı nümayəndəsinin çıxışına sadəcə əlavə edirəm. Bunu bir də ona
görə deyirəm ki, Azərbaycanın əleyhinə işləyən bəzi qüvvələr, o cümlədən ölkəmizin daxilində olan müxalifət
qüvvələri və ayrı-ayrı ölkələrdə respublikamızın əleyhinə işləyənlər belə əhval-ruhiyyə yaratmaq istəyirlər ki,
guya Azərbaycanda iqtisadi islahatlar ləng gedir və onların nəticəsi yoxdur. Bədbəxtlik də burasındadır ki, bunu
deyənlərin əksəriyyəti bizim öz içərimizdən olan adamlardır.
İndi mən burada oturmuşam, "Ci-Pi Morqan" Bankı nümayəndəsinin çıxışını dinləyirəm və fikirləşirəm, –
əcəba, Nyu-Yorkdan Azərbaycanı nə qədər gözəl görürlər! Bizim içimizdə, müxalifətdə olan və başqa qüvvələr
nə qədər kordurlar ki, onlar Azərbaycanı "Ci-Pi Morqan" kimi görmürlər!
Bu fikirlər, göstərilən rəqəmlər, məlumatlar təkcə "Ci-Pi Morqan" Bankına məxsus deyildir. Beynəlxalq
Valyuta Fondu, Dünya Bankı, beynəlxalq valyuta mərkəzləri Azərbaycanda gedən prosesləri çox diqqətlə
izləyirlər və respublikamıza çox ciddi tələblər irəli sürürlər. Biz bu əməkdaşlıqdan çox razıyıq. Mən Beynəlxalq
Valyuta Fonduna, Dünya Bankına təşəkkürlərimizi bildirirəm. Azərbaycanla əməkdaşlıq edənlərin hamısına
minnətdarlıq edirəm.
Mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın qapıları hamı üçün açıqdır. Respublikamıza sərmayə qoymaq,
ölkəmizdə iş görmək üçün ən əlverişli şərait yaradılıbdır. Bu görüşdən, sizdən aldığım təəssüratlardan
ruhlanaraq sizi əmin edirəm ki, bu imkanlar, şərait bundan sonra daha da genişlənəcəkdir.
Mən sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Azərbaycanda iş görməyə gəlin. Bizim ölkəmizdə iş görməyin
böyük gələcəyi vardır.
XX1 əsr Azərbaycanın yüksəliş əsri olacaqdır. Azərbaycana gələn hər bir şirkət, hər bir iş adamı
Azərbaycan ilə bərabər yüksələcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Suallarınıza cavab verməyə hazıram.
S u a l: Cənab prezident, mən hüquq şirkətini təmsil edirəm. Sizə bir sualım var. Azərbaycan və
bölgənin digər dövlətləri Xəzər dənizinin statusu, onun bölünməsi barədə müxtəlif fikirdədirlər. Xəzərin
dərinliklərində yerləşən enerji ehtiyatlarının, təbii sərvətlərin istismar olunmasına dair ayrı-ayrı
dövlətlərin öz mövqeləri vardır. Bilmək istərdik ki, Xəzər dənizinin bölünməsi problemi nədən ibarətdir.
Sizin bu məsələdə mövqeyiniz necədir? Sizcə, bu problem – Xəzərin statusu problemi neft və qaz
layihələrinin həyata keçirilməsinə nə dərəcədə təsir göstərə bilər?
C a v a b: Təşəkkür edirəm. Xəzər dənizinin statusu haqqında məsələ yalnız 1994-cü ilin sentyabr ayında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın böyük transmilli neft şirkətləri arasında "Əsrin müqaviləsi"
imzalanandan sonra meydana çıxıbdır. O vaxta qədər Xəzər dənizinin statusu haqqında danışıq demək olar ki,
yox idi. Azərbaycan Respublikasının böyük bir müqavilə imzalaması bir çox ölkələri, o cümlədən Xəzəryanı
ölkələrin bəzilərini, xüsusən ən böyük ölkələri narahat etdi. Onlar narazı oldular və bu məsələnin qarşısını
almaq, yəni bizə mane olmaq üçün bu status məsələsini ortaya atdılar. Biz statusun müəyyənləşdirilməsinin
əleyhinə olmamışıq. Ancaq eyni zamanda, Xəzər dənizi dünyada nadir bir su hövzəsi olduğuna görə onun
statusunun müəyyənləşdirilməsi də çox mürəkkəbdir. Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarının – dənizin dibində
olan neft-qaz yataqlarının istifadə olunması üçün müəyyən qayda, nümunə vaxtilə yaranıbdır.
Bildiyiniz kimi, Sovetlər İttifaqı mövcud olduğu zaman Xəzər dənizi yalnız Sovetlər İttifaqına mənsub
olmuşdur. İran Xəzər dənizinin cənubundakı kiçik bir hissədən istifadə etmişdir. Xəzər dənizində neft
istehsalına Azərbaycan tərəfindən 50 il bundan əvvəl – 1947-49-cu illərdə başlanmışdır. Xəzər dənizində neft
istehsalına başlanandan Sovetlər İttifaqı dağılanadək orada görülən işlər Azərbaycanda yerləşən neft-qaz idarəsi
tərəfindən aparılmışdır. Ancaq Xəzər dənizində neft-qaz yataqlarının istismarı Azərbaycan sahillərindən
uzaqlaşdıqca bu dənizin başqa sahələrini də əhatə etmiş və buna görə də 1970-ci ildə Sovet İttifaqının hökuməti
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tərəfindən dənizdə neft-qaz istehsalının digər Xəzəryanı respublikalara da çatması üçün Xəzər sektorlara
bölünmüşdür. Mən belə hesab edirəm ki, Xəzərin statusu tam müəyyən olunana qədər bu prinsip davam
etməlidir. Azərbaycan bu prinsipdən istifadə edərək öz sektorunda neft-qaz istehsalı işləri ilə məşğuldur.
Xəzəryanı ölkələrin bu status barədə fikirlərində müxtəliflik vardır. Azərbaycan və Qazaxıstan sektorlar
prinsipinin tərəfdarıdırlar. Rusiya, İran və Türkmənistan kondominium prinsipi tərəfdarıdırlar. Ancaq
kondominium Xəzər dənizində heç vaxt olmayıbdır. Sektorlar prinsipi isə 1970-ci ildən mövcuddur.
Biz bu barədə danışıqlar aparılmasının tərəfdarıyıq. Ancaq hesab edirəm ki, bu müzakirələr uzun
çəkəcəkdir. Bu müzakirələr yekunlaşana və ümumi bir fikrə gələnədək Azərbaycan öz sektorunda işini görür və
görəcəkdir. Çünki Azərbaycanın buna haqqı vardır.
Onu da qeyd edim ki, Xəzər dənizində bütün neft-qaz yataqları Azərbaycan alimləri, geoloqları,
mütəxəssisləri tərəfindən açılmışdır. Sağ olun.
S u a l: Cənab prezident, bildiyiniz kimi, dünyanın son dövrlər ən qeyri-sabit bölgələrindən biri
olan Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın bərpası üçün bu dövlətlər bir sıra təşəbbüslərlə çıxış etmişlər.
Qafqaza sülh gətirmək üçün bu bölgənin dövlətləri arasında əməkdaşlıq qurulması, Qafqaz ölkələri
parlamentinin yaradılması ideyası mövcuddur. Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
Qara dəniz və Qafqaz bölgələrini əhatə edən ölkələrin sülhməramlı qüvvələrinin yaradılması barədə də
fikirlər vardır.
Cənab prezident, bilmək istərdik ki, bu ideyalara Sizin münasibətiniz necədir? Dünyanın bu
bölgəsinə sülhün, əmin-amanlığın gətirilməsi üçün Azərbaycan özünün hansı töhfəsini verməyə hazırdır?
C a v a b: Bilirsiniz, əgər bu suala cavab verməli olsam, gərək məni bir saat dinləyəsiniz. Əgər dinləmək
istəyirsinizsə, mən danışım. Amma sizə qısa cavab verə bilərəm. Qafqaz çox mürəkkəb bir regiondur. Ayrı-ayrı
xarici qüvvələrin fəaliyyəti nəticəsində Qafqazda bir neçə münaqişə yaranıbdır. Birinci münaqişə Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsidir. Bu münaqişə 1988-ci ildən başlayıbdır. Bu, Qafqaz xalqlarına və xüsusən
Azərbaycan xalqına qarşı sovet kommunist imperiyası tərəfindən törədilmiş ən böyük cinayətdir və o, süni
surətdə yaradılmış münaqişədir. Bundan sonra Abxaziya–Gürcüstan, İnquşetiya–Şimali Osetiya, Çeçenistan–
Rusiya, Cənubi Osetiya–Gürcüstan münaqişələri yaradılıbdır. Qafqazda olan digər bölgələrdə də indi çox
mürəkkəb vəziyyət vardır. Ona görə bu münaqişələrin aradan qaldırılması üçün ciddi və qəti tədbirlər
görülməlidir.
Biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini aradan qaldırmaq üçün üç il bundan əvvəl atəşin
dayandırılması barədə qərar qəbul etmişik. Hazırda daimi sülh əldə etmək üçün danışıqlar aparırıq. Ermənistan
Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan
vətəndaşı didərgin düşübdür. İndi onlar çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Azərbaycana böyük maddi və
mənəvi zərbələr vurulubdur.
Biz Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Amma şərtlər var.
Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlardan çıxmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunmalıdır. Yerindən-yurdundan qovulmuş insanlar öz elinə-obasına qayıtmalıdır. Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikaının tərkibində yüksək səviyyəli özünüidarəetmə statusu verilə bilər. Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında etibarlı, uzunmüddətli sülh yaranmalıdır.
Biz bu prinsiplər əsasında danışıqlar aparırıq. Mən Vaşinqtonda cənab Bill Klintonla bu barədə danışıqlar
aparacağam.
Gürcüstan prezidenti cənab Şevardnadze bir həftə bundan əvvəl burada olubdur. Güman edirəm ki, o
Abxaziya–Gürcüstan münaqişəsi barədə sizə məlumat veribdir. Çeçenistanda indi müharibə yoxdur, amma
vəziyyət mürəkkəbdir. İnquşetiya ilə Şimali Osetiya arasında indi vəziyyət gərginləşibdir. Bunlar hamısı çox
ağıllı, ehtiyatlı tədbirlər tələb edir.
Qafqaz parlamentinin, sülhməramlı qüvvələrin yaranması haqqında cürbəcür ideyalar vardır. Ancaq bu
ideyalar gərək çox yoxlamadan keçsin. İdeya vermək asandır, amma onu real surətdə həyata keçirmək çox
çətindir. Qafqaz elə bir bölgədir ki, güman edirəm, dünyanın aparıcı öləkələri bu bölgədəki vəziyyətə daim
diqqət yetirməlidirlər. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları bu bölgəyə diqqətini daha da artırmalıdır. Sağ
olun.
C o n R o b e r t (Beynəlxalq Anlaşma Təşkilatı İşgüzar Şurasının vitse-rezidenti): Təəssüf ki, gərək bu,
axırıncı sual olsun, çünki prezidentin vaxt imkanı məhduddur, onun çox gərgin iş cədvəli vardır, çoxlu görüşləri
nəzərdə tutulur.
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Cənab prezident, çox səmimi cavablarınıza görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Sizin hamınızı Azərbaycana dəvət
edirəm. Bugünkü görüşümdən çox məmnunam. Azərbaycanda görüşənə qədər. Sağ olun.



Görüşdə iştirak edən ABŞ-ın «Dau cons» informasiya agentliyinin nümayəndəsi Pakovski Heydər Əliyevdən bu
görüşdəki çıxışının tam mətnini dünya informasiya agentliklərinə yaymaq üçün razılıq aldı.
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BMT-də AKKREDİTƏ OLUNMUŞ DÜNYA DÖVLƏTLƏRİNİN DAİMİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİ – SƏFİRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Nyu-York, BMT-nin binası
29 iyul 1997-ci il
Hörmətli sədr!
Hörmətli səfirlər, möhtərəm xanımlar və cənablar!
Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu gün sizinlə görüşməyə və sizin qarşınızda çıxış etməyə imkan
verildiyinə görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən prezident Bill Klinton cənablarının dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdəyəm. Bu,
Azərbaycan prezidenti kimi mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərimdir. Mən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatına öz böyük hörmətimi bildirmək və təbii olaraq, Azərbaycan haqqında, onun bügünkü həyatı haqqında
danışmaq üçün Dünya Birliyinin bu mötəbər beynəlxalq təşkilatında dünən də olmuşam, bu gün də.
Mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Kofi Annan cənabları ilə görüşmüşəm. Dünən mən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında oldum, onun üzvləri ilə görüşdüm və bu gün sizin
qarşınızdayam – Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olan ölkələrin BMT-də akkreditə edilmiş daimi
nümayəndələri qarşısındayam.
Mən bu imkanı yüksək qiymətləndirirəm və bu görüşü keçirmək təşəbbüsü üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının islam seksiyasına təşəkkür edirəm. Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan haqqında, respublikanın
bugünkü həyatı haqqında, problemlərimiz haqqında bir neçə söz demək və təbii olaraq, sizin suallarınıza vaxt
saxlamaq istəyirəm.
Keçmişdə Sovet İttifaqına daxil olmuş digər respublikalar kimi, Azərbaycan da dövlət müstəqilliyini
SSRİ dağıldıqdan sonra əldə etmişdir. Dövlət müstəqilliyinə nail olmaq Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir
və o öz dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və möhkəmlətmək, Azərbaycanın hər hansı digər bir dövlətin
hakimiyyəti və ya tabeliyi altında bir daha olmaması üçün bu müstəqilliyin pozulmasına yol verməmək
əzmindədir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi vaxtdan bəri hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq,
bütün sahələrdə demokratik islahatlar aparmaq xətti götürmüşdür. 1995-ci ildə ümumxalq referendumu yolu ilə
Azərbaycanda ilk demokratik konstitusiya qəbul edildi və həmin ilin noyabrında çoxpartiyalıq əsasında
demokatik seçkilər yolu ilə Azərbaycan parlamentinə seçkilər keçirildi. Parlamentimiz fəaliyyət göstərir, burada
təxminən səkkiz partiya təmsil olunmuşdur. Parlamentimiz öz qanunvericilik funksiyalarını fəal həyata keçirir.
Azərbaycan Konstitusiyasında bütün insan hüquqları nəzərdə tutulur, onun üçdə bir hissəsi bu hüquqlara
həsr edilib. Azərbaycanda siyasi plüralizm prinsipi, mətbuat azadlığı bərqərar olub, rəsmən qeydə alınmış 30dan artıq siyasi partiya, müxtəlif hərəkatlar, qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda 600dək qəzet çıxır, onların mütləq əksəriyyəti müxtəlif təşkilatlara, özəl təşkilatlara, siyasi partiyalara məxsusdur və
çoxu da müxalif təşkilatların, partiyaların ixtiyarındadır.
Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün adamların dini etiqad
azadlığı, vicdan azadlığı və hüquq bərabərliyi bizdə tamamilə təmin edilmişdir.
Azərbaycanda iqtisadi həyat seçdiyimiz strateji yolla gedir. Bu yol bazar iqtisadiyyatı yaratmaqdan,
iqtisadiyyatı bazaar prinsipləri əsasında yenidən qurmaqdan ibarətdir. Bütün sahələrdə iqtisadi islahatlar aparılır,
mülkiyyətin özəlləşdirilməsi geniş səpgidə həyata keçirilir, torpaq islahatı haqqında qanun qəbul edilib və bu
qanuna uyğun olaraq bütün torpaq xüsusi mülkiyyətə verilir. Azərbaycanda xüsusi sahibkarlıq üçün hər cür
şərait yaradılıb, özəl sektorun yaradılması iqtisadi siyasətimizin strateji istiqamətlərindən biridir.
Azərbaycan bütün ölkələrlə, bütün dünya ilə inteqrasiya üçün açıqdır, xarici sərmayələr üçün açıqdır. Son
illərdə ölkəmizə, xüsusən neft və qaz yataqlarımızın işlənməsi üçün, eləcə də iqtisadiyyatın digər bütün
sahələrində əməkdaşlıq üçün böyük məbləğdə xarici sərmayələr qoyulmuşdur.
Özəlləşdirmə haqqında qanunda xarici şirkətlərin, xarici hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyət almaq
imkanı nəzərdə tutulur, yəni özəlləşdirmə prosesində Azərbaycan vətəndaşları olmayan adamlar da iştirak edə
bilərlər.
Bütün bu iqtisadi, siyasi islahatlar, sosial sahədə islahatlar bizə Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra
qarşılaşdığımız çətinlikləri, xüsusən də istehsal sahəsində, iqtisaiyyatda təxminən 1988-ci ildə başlanmış
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durğunluğu aradan qaldırmağa imkan vermişdir. 1996-cı ildə biz dönüş yaratmağa müvəffəq olduq və 1997-ci
ilin birinci yarısının göstəricilərinə görə, cari il respublikamızda iqtisadiyyatın və sosial sahənin daha da inkişaf
etdirilməsi ili olacaqdır. Şübhəsiz ki, bu, iqtisadi və sosial islahatlar aparılmasının nəticəsidir və təbii olaraq,
bizə respublikamızın əhalisinin həyat səviyyəsini ardıcıl surətdə yüksəltməyə imkan verir.
Bununla bərabər, Azərbaycanda problemlər var. Respublikamızın mürəkkəb problemlərindən biri bizə
zorla qəbul etdirilmiş Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişədir. Bildiyiniz kimi, bu münaqişə hələ
1988-ci ildə başlanıb, o vaxtlar Azərbaycan və Ermənistan Sovet İttifaqının tərkibində idi. Münaqişə erməni
tərəfinin, daha doğrusu, Ermənistan Respublikasının təşəbbüsü ilə başlanıb və bundan də məqsəd Azərbaycan
Respublikası ərazisinin bir hissəsini – Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini qoparıb Ermənistana birləşdirməkdir.
Buna səbəb o idi ki, Dağlıq Qarabağda ermənilər də yaşayırdı. Həqiqətən, Dağlıq Qarabağda münaqişə başlanan
vaxtadək bütün əhali 170 min nəfərdən ibarət idi, onların 70 faizi erməni millətindən, 30 faizi Azərbaycan
millətindən olan şəxslər idi. Dağlıq Qarabağ Vilayəti Azərbaycan Respublikasının tərkibində müxtariyyət
hüquqlarına malik idi və bu hüquqlardan iqtisadi həyatda da, sosial həyatda da, siyasi həyatda da istifadə edirdi,
buna görə də bu münaqişəni başlamağa əsas yox idi, lakin münaqişə başlandı. Zənnimcə, bu, Sovet İttifaqının
həmin dövrdəki bəzi rəhbərlərinin havadarlığı ilə, özü də görünür, məhz o vaxtlar Ermənistanda olmuş
ekstremist, qəsbkar qüvvələrə yarınmaq üçün edilmişdir.
Təəssüf ki, hətta sovet hakimiyyəti illərində, – 1988-ci ildən 1991-ci ilin axırlarınadək, SSRİ hələ mövcud
olan dövrdə, – bu münaqişənin qarşısını almaq mümkün olmadı və o, daha da genişlənib hərbi əməliyyatlar
xarakteri aldı. Müxtəlif səbəblərə və ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən Ermənistana havadarlıq edildiyinə görə
erməni tərəfi üstünlüyə malik oldu, bunun nəticəsində erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal etdilər. Dağlıq Qarabağda ən əvvəl Azərbaycan millətindən olan bütün şəxslər qovuldular və o,
tamamilə işğal olundu. Sonra işğalçı qüvvələr öz əməliyyatının radiusunu genişləndirdi və Dağlıq Qarabağ
Vilayətinə bitişik olan təxminən yeddi inzibati rayon qəsb edildi. Ümumiyyətlə, 86 min kvadratkilometr olan
Azərbaycan ərazisinin 16 min kvadratkilometrindən çoxu, yəni onun 20 faizi işğal olunmuşdur.
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal edilmiş Azərbaycan rayonlarında ancaq Azərbaycan millətindən
olan adamlar yaşayırdılar. Bu işğal nəticəsində onların hamısı zorla, silah gücünə həmin rayonlardan
qovuldu, indi Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yerləşdirilmişdir, onların böyük əksə riyyəti artıq neçə
illərdir çadırlarda və təbii olaraq, çox ağır şəraitdə yaşayır.
Bu münaqişə, müharibə nəticəsində Azərbaycana çox böyük maddi ziyan vurulmuş, on minlərlə adam
həlak olmuşdur, mənəvi zərər də çox böyükdür. İşğal olunmuş ərazilərdə hər şey, o cümlədən yaşayış evləri,
inzibati binalar, məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət ocaqları, bütün infrastruktur, müqəddəs yerlər, milli
arxitektura, incəsənət abidələri dağıdılmış, qarət edilmişdir. Bu torpaqlarda törədilmiş vəhşilik, azğınlıq son
həddə çatır.
Biz öz ərazi bütövlüyümüzü, öz suverenliyimizi qoruyaraq bu münaqişənin dayandırılmasına çalışırıq və
1994-cü ildə atəşkəsə razılıq verdik. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş bağlandı. Bu,
1994-cü ilin mayında olmuşdur. Atəşkəs rejimi indiyədək qalır və mən bunu 1988-ci ildən başlanmış qanlı
müharibə fonunda tərəflərin mühüm nailiyyəti hesab edirəm.
Səciyyəvi haldır ki, atəşkəs rejimi xarici çoxmillətli sülhyaratma qüvvələri cəlb olunmadan, yəni
razılaşmalar əsasında, münaqişə tərəflərinin qüvvələri ilə saxlanılır. Bu, qeyd edilməli olan mühüm müsbət
amildir.
Münaqişəni dincliklə aradan qaldırmaq prosesini ATƏT-in 1992-ci ildə yaradılmış Minsk qrupu həyata
keçirir. Bu məsələ ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da, Təhlükəsizlik Şurası da məşğul olmuşdur. Dağlıq
Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən Azərbaycan rayonları işğal edilərkən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası
bu məsələyə bir neçə dəfə baxmışdır. 1992-ci ilin təxminən axırlarından başlayaraq Təhlükəsizlik Şurasının
dörd qətnaməsi – 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələri qəbul edilmişdir. Bundan başqa, bu məsələ ilə
əlaqədar Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bir neçə xüsusi bəyanatı olmuşdur. Bütün bu qətnamələrdə, bəyanatlarda
erməni silahlı birləşmələrinin işğal etdikləri Azərbaycan rayonlarından çıxarılması, bu rayonların qeyd-şərtsiz
azad edilməsi tələbi aydın və dürüst şəkildə irəli sürülmüşdür, lakin Təhlükəsizlik Şurasının bu qətnamələri və
onun sədrinin bəyanatları həmin əraziləri işğal etmiş ermənilər tərəfindən yerinə yetirilməmişdir və həyata
keçirilməmiş qalmışdır.
Bununla bərabər, BMT və Təhlükəsizlik Şurası ATƏT-ə bu məsələ ilə məşğul olmaq mandatı vermiş və
1992-ci ildə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması üçün
ATƏT öz tərkibində Minsk konfransı – Minsk qrupu yaratmışdır. Bütün bu müddətdə Minsk qrupu bu
məsələ ilə ardıcıl məşğul olmuşdur. Ancaq təəssüf ki, müsbət nəticələr olmamışdır. 1994 -cü ilin dekabrında
ATƏT-in Budapeşt Zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə
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edilmişdir. ATƏT-in qərarı qəbul olunmuşdur. Bu qərarda məsələni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
prinsipləri və işğalçı qoşunları onların qəsb etdikləri Azərbaycan rayonlarından çıxarmaq prinsipləri
əsasında tez bir zamanda dincliklə tənzimləmək nəzərdə tutulur. Elə o vaxt işğalçı qoşunların qəsb olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasında və münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasının təmin
olunmasında istifadə etmək üçün ATƏT-in çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrini yaratmaq haqqında qərar
qəbul edilmişdir.
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi yenə də yüksək səviyyədə müzakirə mövzusu olmuşdur. O vaxt münaqişəni dincliklə aradan
qaldırmaq prinsipləri qəbul edilmişdir. Bu prinsiplər üç bənddən ibarətdir. Birincisi, Azərbaycan
Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması. İkincisi, Azərbaycanla saziş
əsasında Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməsi.
Üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizliyin təmin edilməsi. Təəssüf ki, ATƏT-in bütün
üzvlərinin dəstəklədiyi bu sənəd, – ona 53 dövlət səs vermişdi, – Ermənistan tərəfindən rədd edildi, Ermənistan
onun əleyhinə çıxdı. Beləliklə, ATƏT-in 54 üzvündən 53-ü bu prinsiplərin lehinə, Ermənistan isə əleyhinə səs
verdi. Təəssüf ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu verilməsi iddiaları və tələbləri mövqeyində
indiyədək qalmaqdadır.
Əlbəttə, biz hesab edirik ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə nizama
salınması üçün kompromislər, fəal tədbirlər lazımdır. Azərbaycan həmişə kompromisli mövqelər tutur.
Azərbaycanın Lissabon Zirvə görüşündə dincliklə nizamasalma prinsiplərinin qəbul edilməsinə razılıq verməsi
də onun tərəfindən edilmiş kompromisdir. Dağlıq Qarabağa ən yüksək özünüidarə statusu verilməsinə razılığın
özü də böyük kompromisdir, çünki bu, unitar bir dövlət kimi Azərbaycanın suverenliyinə xələl gətirir. Lakin
erməni tərəfi kompromisə getmir və təkrar edirəm, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsi mövqelərində
indiyədək qalmaqdadır.
Biz bu gün də kompromis mövqedə durmuşuq, amma heç vaxt razılaşa bilmərik ki, Dağlıq Qarabağa
müstəqillik statusu verilsin. Biz razılaşa bilmərik ki, Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövləti yaradılsın.
Buna görə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını tələb edirik.
Lissabon Zirvə görüşündən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyində dəyişikliklər baş verdi. İndi
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa onun həmsədrləridir. Biz bunu alqışlayırıq, ona görə ki, əgər
dünyanın üç iri dövləti, Təhlükəsizlik Şurasının üç daimi üzvü Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin
həlli üzrə Minsk konfransında həmsədrlik funksiyasını həyata keçirmək öhdəliyini öz üzərlərinə götürürsə,
deməli, onlar bu məsələni həll etməlidirlər və buna qadirdirlər, odur ki, biz bu dəyişikliyi alqışladıq və buna
böyük ümidlər bəsləyirik.
İyunun 20-də Denverdə "Səkkizlər"in dövlət başçılarının görüşündə Rusiya prezidenti Boris Yeltsin,
Amerika prezidenti Bill Klinton və Fransa prezidenti Jak Şirak Ermənistan– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılmasının zəruriliyi haqqında birgə bəyanat vermişlər. Bu, müsbət
addımdır, biz sonrakı konkret tədbirləri gözləyirik.
İyunun əvvəllərində yeni heyətdə Minsk konfransının həmsədrləri yeni təkliflər irəli sürdülər. Biz onları
nəzərdən keçirmişik və iyulun 18-də onlarla regionda yenidən görüşdük, onların yeni təkliflərini aldıq. Bu
təkliflər iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə erməni silahlı birləşmələrinin işğalı altında olan altı rayondan
onların çıxarılması, bu rayonların sakinlərinin öz yaşayış yerlərinə qayıtması nəzərdə tutulur. İkinci hissə Dağlıq
Qarabağın statusunun qəti olaraq müəyyənləşdirilməsinə və bununla eyni zamanda Azərbaycanın digər iki
rayonu – Laçın və Şuşa rayonları haqqında məsələnin həllinə, yəni onların işğalçı qoşunlardan azad edilməsinə
və bu rayonların sakinlərinin oraya qayıtmasına aiddir.
Şübhəsiz ki, bu təkliflərdə əvvəlki təkliflərlə müqayisədə müsbət məqamlar var, lakin işlənməli,
tənzimlənməli olan məsələlər də var. Elə məsələlər var ki, biz onlarla razılaşa bilmərik. Buna baxmayaraq, biz
bu təkliflərə müsbət cavab verdik, çünki hesab edirik ki, onlar danışıqlar prosesini gücləndirmək üçün əsas ola
bilər. İndi biz bu istiqamətdə əməli tədbirlər gözləyirik.
Söhbətin nədən getdiyini əyani surətdə göstərmək istərdim. Bu, Azərbaycanın xəritəsidir. Bu,
Ermənistandır, bura Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır və o, Azərbaycana məxsusdur. Müxtəlif rənglərlə
boyadılmış bu Azərbaycan əraziləri erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Dağlıq Qarabağın
ərazisi qırmızı, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən, lakin heç vaxt Dağlıq Qarabağın tərkibinə
daxil olmamış və ancaq azərbaycanlıların yaşamış olduğu inzibati rayonlarının ərazisi yaşıl, Laçın və Şuşa
rayonlarının ərazisi sarı rənglə boyanmışdır. Laçın rayonu Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında yerləşir.
Erməni tərəfi Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında nəqliyyat-kommunikasiya əlaqəsinin olması baxımından
Laçın rayonunu özü üçün mühüm sayır.
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Laçın rayonundan keçib Dağlıq Qarabağı Ermənsitanla birləşdirən yol qara xətlə çəkilmişdir. Bura Şuşa
rayonudur, o, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibinə daxil olmuşdur, lakin orada həmişə əsasən
azərbaycanlılar yaşamışlar. Şuşa rayonu Azərbaycanın tarixi və mədəni mərkəzidir, orada Azərbaycan xalqının
nadir memarlıq və incəsənət abidələri var. Ona görə də biz əyanilik üçün bu rayonları sarı rənglə boyamışıq, bu
zaman onu əsas tutmuşuq ki, Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən axırıncı dəfə təqdim olunmuş təkliflərdə
söhbət məhz bundan gedir ki, yaşıl rənglə boyanmış bu rayonlar işğalçı qoşunlardan azad edilməli, bu
sülhməramlı əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün yaradılmalı olan ATƏT-in sülhməramlı qüvvələri Dağlıq
Qarabağ vilayətinin sərhədində və Ermənistanla Azərbaycanın sərhədində, – mən işğal edilmiş əraziləri nəzərdə
tuturam, – yerləşdirilməlidirlər. Bu təkliflərə uyğun olaraq növbəti mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusu
məsələsinə və bu məsələ ilə eyni zamanda Laçın və Şuşa rayonları ərazilərinin işğalçı qoşunlardan azad
edilməsi məsələsinə baxılmalıdır.
Erməni tərəfinin həmişə irəli sürdüyü məsələ Ermənistanla əlaqə üçün Dağlıq Qarabağa dəhliz
verilməsindən ibarətdir. Biz bu cür dəhlizi həmişə təklif etmişik, yeri gəlmişkən, bu gün də təklif edirik. Bu
dəhliz beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin nəzarəti altında Laçın rayonunun ərazisində verilə bilər. Bu dəhlizin
parametrləri barədə bizim konkret mülahizələrimiz də var. Odur ki, bu bölgədə sülhün və dincliyin tamamilə
bərqərar edilməsi üçün sülhməramlı qüvvələrin nəzarəti altında olacaq bu dəhliz Dağlıq Qarabağın Ermənistanla
müntəzəm əlaqəsini büsbütün təmin edəcəkdir.
İndi danışıqlar üçün, bu məsələnin həlli üçün məqbul mövqe məhz bundan ibarətdir.
O ki qaldı Dağlıq Qarabağa status verilməsinə, biz dəfələrlə demişik ki, bu statusu dünyada mövcud olan
nümunələr əsasında, belə muxtar qurumlar üçün dünyada mövcud olan statuslar əsasında verməyə hazırıq. Belə
qurumlar Rusiyanın tərkibində də var. Məsələn, Tatarıstan Rusiyanın tərkibində çox yüksək özünüidarə
statusuna malikdir. Belə qurumlar Avropada da, Yer kürəsinin başqa hissələrində də mövcuddur. Yəni artıq bu
cür praktika var və bu praktika tarixən təşəkkül tapmışdır. Biz bu cür statusun hər hansı modelindən istifadə
edərək onu Dağlıq Qarabağ barəsində də tətbiq edə bilərik. Lakin bir daha təkrar edirəm ki, biz Dağlıq Qarabağa
müstəqillik statusu verilməsi ilə əsla razılaşa bilmərik. Hesab edirəm ki, buna Dünya Birliyi də yol
verməməlidir, çünki iddialar Birləşmiş MillətlərTəşkilatının nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquq normalarının
prinsiplərinə və ATƏT-in prinsiplərinə ziddir.
Hazırda dünyada müxtəlif münaqişələr baş verir, onlardan bəziləri bununla bağlıdır ki, ayrı-ayrı milli
qurumlar müstəqillk əldə etməyə çalışırlar. Belə hallardan heç birində bu cür tələb ödənilməmişdir. Bu, burada
da ödənilməməlidir və ödənilə bilməz. Ona görə ki, erməni xalqı artıq çoxdan öz müqəddəratını
müəyyənləşdirib, müstəqil Ermənistan Respublikası simasında öz dövlətinə malikdir. Daha bir, sonra isə ola
bilsin üçüncü və dördüncü Ermənistan Respublikası yaradılması beynəlxalq hüquq normalarının müasir
anlayışlarına heç cür sığışa bilməz.
İndi bizi narahat edən başlıca məsələ, əslində məhz bundan ibarətdir. Təbii ki, bununla bağlı digər
məsələlər də var və onlar Azərbaycan üçün böyük çətinliklər yaradır. Məsələn, 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Konqresi Azərbaycanın Ermənistanı guya blokadaya aldığına görə ölkəmiz barəsində çox ədalətsiz
bir qərar qəbul etdi. ABŞ tərəfindən Azərbaycana hər hansı yardım göstərilməsinə embarqo qoyuldu. Lakin indi
Amerika cəmiyyətində, Konqresdə, ABŞ hökumətində bu qərarın ədalətsizliyi barədə rəy yetişir və biz də onun
ləğv edilməsinə çalışırıq. Amma bu da bu məsələ ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən, demək istəyirəm ki, Ermənistan o
vaxtlar da Azərbaycan tərəfindən blokadaya alınmamışdı və bu gün də blokadada deyildir. Ermənistan
Gürcüstan ərazisi ilə Qara dəniz limanlarına çıxmaq üçün, İran ərazisi ilə başqa ölkələrə çıxmaq üçün kifayət
qədər yaxşı kommunikasiya əlaqələrinə malikdir. Buna görə də guya Ermənistanın kommunikasiya blokadası
şəraitində qaldığı və buna guya Azərbaycanın təqsirkar olduğu barədə süni surətdə yaradılmış rəy gerçəkliyə
qətiyyən uyğun deyildir. Bu, gerçəkliyə onda da uyğun olmayıbdır, indi də uyğun deyildir.
Yeri gəlmişkən, əgər blokadadan danışmalı olsaq, onda baxın, Azərbaycan dəmir yolu ilə Ermənistanla
kommunikasiya əlaqələrinə malik idi, dəmir yolu Bakıdan başlayaraq İran–Azərbaycan sərhədi boyu bu xətlə
gedir, onun təxminən 40 kilometri Ermənistan ərazisindən, sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən
keçib Ermənistana gedir. Erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın İranla həmsərhəd olan və dəmir yolunun
keçdiyi Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarını bir-birinin ardınca işğal edərək, bu yolu özləri dağıtmış, özləri
özlərini bu dəmir yol kommunikasiyasından məhrum etmişlər. Halbuki ağır blokada vəziyyətində olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasıdır. İndi o, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə nə avtomobil yoluna malikdir, nə də dəmir yoluna.
Naxçıvan Azərbaycanla ancaq hava yolu ilə əlaqə saxlayır. Görün, kim blokada vəziyyətindədir. Əlbəttə,
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası. Həm də bu blokada ölkəmizə qarşı erməni təcavüzünün
nəticəsidir. Bu reallıqlar barəsində sizə ona görə məlumat verirəm ki, sizdə düzgün təsəvvür olsun.
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Bütün bunlardan danışaraq bəyan etmək istəyirəm ki, biləsiniz: Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini
dincliklə aradan qaldırmaq, tam sülhə nail olanadək atəşkəs rejimini saxlamaq mövqelərində Azərbaycan qəti
dayanmışdır. Bu gün sizə qəti şəkildə bildirirəm ki, biz hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasına heç vaxt yol
verməyəcəyik, biz bunu istəmirik. Biz sülh istəyirik, məsələnin dincliklə tənzimlənməsini, Ermənistanla
Azərbaycan arasında, nəhayət, uzunmüddətli və möhkəm sülh əldə edilməsini istəyrik. Bu, həm Ermənistanın,
erməni xalqının xeyrinədir, həm də Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının xeyrinədir.
Tale elə gətirmişdir ki, biz əsrlər boyu, minillər boyu qonşu olaraq yaşayırıq və gələcəkdə də belə
olacaqdır. Heç kim – nə ermənilər, nə də azərbaycanlılar planetin başqa bir hissəsinə köçmək fikrində
deyildirlər. Ona görə də bu reallığı nəzərə almaq və bunu əsas tutmaq lazımdır. Bu münaqişə nə qədər ağır olsa
da, aradan qaldırılmalıdır. Sülh yaratmaq lazımdır. Bu, Ermənistanın xeyrinədir, çünki o, Azərbaycanla çox fəal
iqtisadi əlaqələrə, ticarət əlaqələrinə malik olacaqdır. Bu, Azərbaycanın da xeyrinədir. Lakin bu, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün tamamilə bərpa olunması, onun işğal olunmuş ərazilərinin erməni silahlı qüvvələrindən azad
edilməsi, bir milyon azərbaycanlı qaçqının öz yaşayış yerlərinə, o cümlədən də azərbaycanlıların Dağlıq
Qarabağ ərazisinə qayıtması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli status
verilməsi şərtilə mümkündür.
Bizim mövqeyimiz qətidir, bununla birlikdə, hesab edirik ki, bütün bunlara nail olmaq üçün gələcəkdə də
mümkün kompromislərə getmək lazımdır. Lakin bizim tərəfimizdən kompromis edilmişdir və biz erməni
tərəfindən də kompromisə gedilməsini gözləyirik.
Sizə demək istədiyim bunlardır. Hələ çox şey deyə bilərdim, lakin vaxt saxlamaq istəyirəm ki, mənə sual
verə biləsiniz, əlbəttə, əgər suallarınız varsa. Diqqətinizə görə sağ olun.
E n g i n A n s a y (İslam Konfransı Təşkilatının BMT-dəki daimi nümayəndəsi): Hörmətli səfirlər,
bildiyiniz kimi, bu, BMT-nin üzvü olan bir sıra digər dövlətlərin dəvət edilmiş nümayəndələrinin iştirakı ilə
səfirlər səviyyəsində islam qrupunun geniş iclasıdır. Möhtərəm prezident Heydər Əliyev buraya gələrək
bəyanatla çıxış etdi və sizə təklif etdi ki, suallarınızı verəsiniz. Əgər sualınız varsa, mən arzu edənlərə söz
verirəm.
N a b i l ə l - Ə r ə b i (Misir səfiri): Azərbaycan prezidentinin ünvanına söylənilmiş təbrik sözlərinə
qoşulmaq istərdim, mənə onu bu gün, dünən Təhlükəsizlik Şurasında dinləmək şərəfi nəsib oldu. Təhlükəsizlik
Şurasında o öz hökumətinin mövqeyini, sülh proqramını şərh etdi, öz ölkəsindəki vəziyyətdən danışdı. Onun
çıxışını dinləməyə imkan verib bizə göstərdiyi şərəfə görə ona bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Sağ olun.
E n g i n A n s a y: Çıxış etmək istəyən varmı? Əgər yoxdursa, onda icazə verin, islam qrupunun
üzvlərinə, prezident Əliyevə onun mühüm çıxışına görə dərin minnətdarlığımı bildirim. Onu əmin etmək
istərdim ki, qrup onun toxunduğu mühüm məsələlərin nəzərdən keçirilməsini davam etdirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu görüşə gəldiyinizə görə, məni çox diqqətlə dinlədiyinizə görə sizin hamınıza
təşəkkür etmək istəyirəm. Mən bunda Azərbaycan Respublikasına, onun problemlərinə və xüsusən hamınızı
narahat edən bir məsələyə – Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həlli məsələsinə qayğı və diqqət
görürəm. Ümidvaram ki, mənim izahatlarım, açıq, səmimi sözlərim və sülhsevər mövqeyimizi dürüst şərh
etməyim sizə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və təbii olaraq, sizin hər birinizə öz ölkələrinizdə Ermənistanla
Azərbaycan arasında münaqişənin tezliklə aradan qaldırılmasına mümkün yardımı göstərməyə kömək edəcəkdir. Biz
ATƏT-in, onun Minsk konfransının imkanından istifadə edirik. Lakin bütün Dünya Birliyinin ali təşkilatı kimi
Birləmiş Millətlər Təşkilatı, təbii olaraq, daha böyük imkanlara malikdir. Siz bizim işlərimizə nəzarət edirsiniz və
istəyirəm ki, münaqişənin dincliklə, ədalətlə, obyektiv surətdə aradan qaldırılmasının zəruriliyi ilə həmişə həmrəy
olasınız.
Misir səfirinə Azərbaycanın ünvanına söylədiyi xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Cənab sədr,
Azərbaycanın ünvanına xoş sözlərinizə görə və belə görüşü təşkil edə bildiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Sizə
bunun üçün təşəkkür edirəm.
Reqlamentə görə, hələ 15 dəqiqə vaxtım qalır. Odur ki, ikinci məruzəni etmək istədim, amma sizə rəhm
etməyi qərara aldım və buna görə də ikinci məruzəni etməyəcəyəm. Sağ olun, görüşənədək, gələn görüşlərədək.
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BEYNƏLXALQ HUMANİTAR TƏŞKİLATLARIN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York, BMT-nin Baş qərargahı
29 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Yasuişi Akaşi!
Xanımlar və cənablar!
İlk öncə beynəlxalq humanitar təşkilatların rəhbərləri ilə görüşdən məmnun qaldığımı bildirirəm və bu
təşkilatlarla ölkəmizin əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıram.
Çıxış edən natiqlərin Azərbaycanda qaçqınların problemlərinin həlli, onlara humanitar yardımların
vaxtında çatdırılması sahəsində son illər yaranan müsbət dəyişikliklər barədə verdikləri dəyərli məlumatlara
görə təşəkkür edirəm. Bütövlükdə Azərbaycan barədə, respublikamızda baş verən müsbət proseslər haqqında
söylənən xoş sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Dünya Birliyində özünəməxsus yer tutan gənc müstəqil Azərbaycan
Respublikasında ictimai-siyasi vəziyyət tam sabitdir. Xalqın öz dövləti ətrafında getdikcə möhkəmlənən birliyi,
demokratik dəyişikliklər, uğurla həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, dünyanın aparıcı dövlətləri ilə əməkdaşlığın
güclənməsi ölkəmizdə qaçqınların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün daha təsirli tədbirlər həyata keçirməyə, bu işə
olan diqqət və qayğını dönmədən artırmağa imkan vermişdir. Bu baxımdan beynəlxalq humanitar təşkilatların
Azərbaycana göstərdikləri yardımın əhəmiyyəti də gündən-günə artır.
Respublikamız üçün ən ağrılı problemdən – Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən, ölkəmizin
ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən, bir milyondan çox
vətəndaşımızın yerindən-yurdundan zorla qovulmasından danışarkən onu nəzərə çarpdırmaq olar ki, hazırda
çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan qaçqınlarımızın beynəlxalq humanitar təşkilatların köməyinə, dünya
ictimaiyyətinin diqqət və qayğısına olduqca böyük ehtiyacı vardır.
Bununla belə, göstərmək lazımdır ki, Ermənistanın işğalçı ordusu tərəfindən insan hüquqları tapdalanan
bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqına beynəlxalq humanitar təşkilatlar yardımlar göstərsə də, 1992-ci ildə
ABŞ Konqresi tərəfindən “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci düzəlişin qəbul edilməsi nəticəsində ABŞ hökuməti
ölkəmizə yardım edə bilmir.
Vurğulamaq yerinə düşərdi ki, hazırda Azərbaycan ilə Amerika arasındakı əməkdaşlıq daim inkişaf edir
və mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Lakin təəssüflənirəm ki, 907-ci düzəliş bu əlaqələrin daha da
möhkəmlənməsinə maneçilik törədir. Bu düzəlişin aradan qaldırılmasına beynəlxalq humanitar təşkilatların da
səy göstərməsi vacibdir. Mən konqresmenlərlə, Prezident cənab Bill Klintonla və ABŞ hökumətinin yüksək
vəzifəli digər rəsmi şəxsləri ilə qarşıdakı görüşlərimdə bu düzəlişin ləğv edilməsi, həm də Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələləri barədə geniş müzakirələr keçirəcəyəm və
ümidvaram ki, bu müzakirələr səmərəli olacaq, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə, ədalətsiz 907-ci düzəlişin
tezliklə aradan qaldırılmasına müsbət təsir göstərcəkdir.
Bu görüşdə iştirak etdikləri üçün beynəlxalq humanitar təşkilatların rəhbərlərinə bir daha minnətdarlığımı
bildirir və Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da genişləndirməkdə onlara böyük uğurlar arzulayıram.



Görüşdə Beynəlxalq Yardım Komitəsinin, “Uşaqları xilas edin” təşkilatının, Beynəlxalq Bərpa Mərkəzinin,
Beynəlxalq Ərzaq Mallarının Bölüşdürülməsi Komitəsinin, Beynəlxalq Yardımın Birləşmiş Metodik Komitəsinin, Sovet–
Amerika Münasibətləri İnstitutunun, “Sərhədsiz həkimlər” təşkilatının, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, “Soros”
təşkilatının, Amerika Yardım Təşkilatının, Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının, Amerika
Qızıl Xaç Təşkilatının, YUNİSEF-in rəhbərləri iştirak etmişlər.
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NYU-YORKDAN VAŞİNQTONA GEDƏRKƏN TƏYYARƏDƏ “FİLADELFİYA
İNKUAYRER” VƏ “CORNEL OF KOMMERS” QƏZETLƏRİNİN ƏMƏKDAŞLARI İLƏ
MÜSAHİBƏSİ
29 iyul 1997-ci il
S u a l: Cənab prezident, Siz iyulun əvvəlində Rusiyada rəsmi səfərdə olmusunuz. Həmin səfər
zamanı Siz Rusiyanın Azərbaycana münasibətində, mövqeyində dəyişiklik hiss etdinizmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu dəyişikliyin hiss edilməsinə zaman lazımdır. Azərbaycan prezidenti kimi bu, mənim
Rusiyaya ilk rəsmi səfərim idi. Biz dövlətlərimiz, hökumətlərimiz arasında bir neçə sənəd imzaladıq. Bunlar çox
əhəmiyyətli sənədlərdir. Ancaq əməli işdən hiss etmək olar ki, ölkəmizə münasibət nə qədər dəyişib.
Rusiyada danışıqlarımız çox yaxşı keçdi. Ancaq həlli vacib olan bir sıra məsələlər də vardır. Birincisi,
sizə məlumdur, bu ilin fevral-mart aylarında aşkar olubdur ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin bəzi vəzifəli
şəxsləri Ermənistana son üç ildə gizli, qanunsuz olaraq külli miqdarda silah veriblər. Bu silahlar bir milyard
dollar dəyərindədir. Biz məsələni kəskin qoymuşuq ki, bu, araşdırılmalıdır, verilən silahlar Ermənistandan
Rusiyaya qaytarılmalıdır.
Bu ilin mart ayında mən Moskvada olarkən prezident Boris Yeltsinlə görüşümdə ona müraciət etdim. Ona
rəsmi məktub göndərdim. O, bəyan etdi ki, prokurorluqda materiallar əsasında istintaq aparılır və bu istintaqın
nəticəsi bizə bildiriləcəkdir. Ancaq həmin silahların verilməsi bizə məlumdur və çox təhlükəli olan həmin
silahların hamısının bizdə siyahısı da vardır. Həmin silahların içərisində hətta çox uzaq məsafəli raketlər, nüvə
başlıqlı raketlər də vardır. Ona görə də mən Moskvada rəsmi səfərdə olarkən bu məsələ danışıqlarımızda gərgin
müzakirə mövzusu oldu. Yenə də deyirəm, biz məsələni kəskin qoymuşuq ki, bu məsələ tezliklə araşdırılmalıdır
və Ermənistana verilmiş silahlar geriyə qaytarılmalıdır.
Yəni bu silahların verilməsi və onların hansı növdən olması məlumdur. Hətta Rusiyanın mətbuat
orqanlarında da bu barədə böyük yazılar dərc olunubdur.
S u a l: Sizcə, bu, Rusiyanın rəsmi siyasəti idimi?
C a v a b: Araşdırmaq lazımdır. Hər halda bu miqdarda pulsuz, gizli silah verilməsində məqsəd nədən
ibarətdir?
S u a l: Moskvaya rəsmi səfəriniz zamanı Rusiyanın rəhbərləri ilə keçirdiyiniz görüşlərdə Sizdə belə
bir təəssürat yarandımı ki, Rusiya Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini həll etmək istəyir?
C a v a b: Bilirsiniz, indi üç böyük dövlət – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa Minsk qrupunun
həmsədrləridir. Prezidentlər Bill Klinton, Boris Yeltsin, Jak Şirak iyunun 20-də Denver şəhərində Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar birgə bəyanat veriblər. Ona görə də mən arzu edirəm ki, bu üç
böyük dövlət Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həllində müsbət irəliləyiş əldə etsinlər. Prezident Bill
Klintonla da bu barədə ətraflı danışacağam.
Mən Moskvada səfərdə olarkən bu məsələni prezident Boris Yeltsinlə ətraflı müzakirə etdim. NATO-nun
və Avropa-Atlantika Əməkdaşlığı Şurasının bu il iyulun 8-9-da Madriddə keçirilən Zirvə görüşündə mən
Fransanın prezidenti Jak Şirakla da bu məsələni geniş müzakirə etdim.
S u a l: Mən başa düşə bilmirəm, Rusiya bu münaqişənin həll edilməsini niyə istəsin? Axı, münaqişə
həll edilsə, Rusiya Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ermənistanda öz nəzarətini itirə bilər.
C a v a b: Bunu siz bilərsiniz.
S u a l: Cənab prezident, bir sıra konqresmenlər vardır ki, onlar ABŞ-ın Azərbaycana yardım
etməsini və 907-ci düzəlişin aradan qaldırılmasını istəyirlər. Onlar öz fikirlərini belə əsaslandırırlar ki,
Azərbaycan İranı təcrid etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına yardım edə bilər. Azərbaycan isə
bəyan edibdir ki, o, İranla yaxşı münasibətlər qurmağın tərəfdarıdır. Bu mövqedə dəyişiklik yoxdur ki?
C a v a b: Mən bilirəm ki, bəzi konqresmenlər 907-ci maddənin ləğv olunması üçün həqiqətən çalışırlar. O
cümlədən konqresmen Kinq bu maddənin ləğv olunması üçün bir neçə gün bundan əvvəl bir layihə hazırlayıbdır.
Mən Konqresdə olacağam, danışıqlar aparacağam. Konqres üzvləri də bilməlidirlər ki, Azərbaycan Qafqaz
bölgəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox sədaqətli dostudur. İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda
çox böyük iqtisadi maraqları yaranıbdır. Bu maraqların böyük gələcəyi vardır. Yəni Azərbaycan Amerika Birləşmiş
Ştatlarının uzunmüddətli partnyorudur. Amerika ilə bizim bu dostluq əlaqəlrimiz, eyni zamanda geniş iqtisadi
əməkdaşlığımız, ABŞ-ın neft şirkətlərinin çox hissəsinin Azərbaycanda müştərək işə başlaması qonşularımızı narahat
edir, onlarda etiraz hissi doğurur.
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Amerika Konqresi bütün bunları dərk etməlidir və qiymətləndirməlidir. Hesab edirəm ki, bunlar hamısı
907-ci maddənin ləğvi üçün yaxşı əsasdır.
Bilirsiniz, biz ziddiyyətli bir bölgədə yaşayırıq. Bizim prinsipial, müstəqil siyasətimiz hər bir ölkəni eyni
səviyyədə qane edə bilməz. Biz elə ola bilmərik ki, hamının xoşuna gələk. Əlbəttə, kimsə bizdən razı, kimsə
bizdən narazı olacaq. Ancaq bizim siyasətimiz konyunktur xarakter daşımır. Bizim siyasətimizin milli mənafe
prinsipləri vardır. Biz siyasətimizi bu prinsiplər əsasında aparırıq.
S u a l: Cənab prezident, Siz türkmən qazının Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana, oradan isə
Türkiyəyə çatdırılması üçün Türkmənistanla əməkdaşlıq edəcəksinizmi?
C a v a b: Biz Türkmənistanla bu sahədə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Türkmənistan isə həmin qazı İran–
Əfqanıstan–Pakistan ərazisindən Hind okeanına çıxarmaq istəyir. Amma mən Almatıda rəsmi səfərdə olarkən
biz Qazaxıstanla çox əhəmiyyətli saziş imzalamışıq. Bu saziş Qazaxıstanın “Tengiz” yatağından hasil edilən
neftin Xəzər dənizindən çəkiləcək boru kəməri vasitəsilə Azərbaycana gətirilməsi, buradan isə Türkiyəyə,
Aralıq dənizinə keçirilməsi barədədir. Bilməlisiniz ki, biz artıq belə bir nəqliyyat xətti yaratmışıq. Biz “Şevron”
şirkətinin “Tengiz” yatağından çıxardığı nefti tankerlərlə Qazaxıstandan Bakıya gətiririk, Bakıdan isə dəmir
yolu ilə Qara dənizin Batumi limanına çatdırırıq. Artıq biz “Şevron”un 300 min ton neftini bu yolla xarici
bazara çıxarmışıq. Ola bilər ki, gələn il biz Qazaxıstanın 3-4 milyon ton neftini bu yolla dünya bazarına
çıxaracağıq.
S u a l: Cənab przident, ABƏŞ-in planlaşdırdığı və həyata keçirmək istədiyi boru kəmərləri
layihələri realdırmı?
C a v a b: Bəli.
S u a l: Çeçenistan Azərbaycan neftinin şimal boru kəməri vasitəsilə dünya bazarına çıxmasına
imkan verəcəkdirmi? Əgər digər boru kəməri Türkiyədən keçərsə, ermənilər onu dağıtmaq fikrində
olmayacaqlar ki?
C a v a b: Bilirsiniz, biz Çeçenistan ilə saziş imzalamışıq. Rusiya baş nazirinin birinci müavini, həmin
ölkənin başqa nümayəndələri, Çeçenistanın nümayəndə heyəti bu il iyulun əvvəlində Bakıya gəldilər. Biz
Bakıda Rusiya–Çeçenistan– Azərbaycan arasında həmin boru kəmərinin normal işləməsi barədə üçtərəfli sənəd
imzaladıq. Mən belə hesab edirəm ki, belə bir saziş imzalanandan sonra bu boru kəməri işləyəcəkdir.
İkinci boru xətti Gürcüstan ərazisindən çəkilir. Hesab edirəm ki, orada bir problem olmayacaqdır. Böyük
boru kəmərini isə biz Azərbaycandan Türkiyəyə keçirəcəyik. Ancaq bu, Ermənistan ərazisindən olmayacaqdır.
Ona görə də Ermənistan bu boru kəmərinə heç bir zərər gətirə bilməz.
S u a l: Ən asan yol o olardı ki, boru kəməri İran ərazisindən Naxçıvana, oradan isə Türkiyəyə keçsin.
Doğrudurmu?
C a v a b: Bu, çox yaxşı olardı. Amma bu, indi mümkün deyildir.
S u a l: Cənab prezident, Sizcə, Türkmənistan qazını İran ərazisindən dünya bazarına çıxaracaq
kəmərin çəkilməsinə Amerika mane olmayacaqmı?
C a v a b: Boru kəmərinin İrandan keçməsinə Amerikanın mane olub-olmayacağı məlum deyildir.
S u a l: Cənab prezident, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində sülh əldə edilərsə, onda təhlükəsizliyə kim
təminat verməlidir? Çəkiləcək boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinə kim təminat verməlidir və bu boru
kəmərlərini hansı qoşunlar qorumalıdır?
C a v a b: Bunlar bir-birindən fərqli məsələlərdir. Dağlıq Qarabağda sülh əldə edilərkən ATƏT-in
çoxmillətli sülhü mühafizə qüvvələri yaranacaqdır və onlar bu missiyanı həyata keçirəcəklər. Neft boru
kəmərlərini mühafizə etmək isə hər bir ölkənin öz vəzifəsidir. Məsələn, bunu Azərbaycan öz ərazisində, Rusiya,
Çeçenistan isə öz ərazisində təmin edəcəkdir. Eləcə də Gürcüstanda, Türkiyədə də belə olacaqdır. Ona görə də
başqa bir ölkənin ordusunu, yaxud silahlı qüvvələrini bu məsələyə cəlb etməyə ehtiyac yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Sizcə, Amerika Birləşmiş Ştatları öz qoşunları ilə ATƏT-in sülhü
mühafizə qüvvələrində iştirak edəcəkmi?
C a v a b: Onu Amerika Birləşmiş Ştatları bilər. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçıları 1994-cü ilin dekabrında Budapeştdə keçirilən Zirvə görüşündə belə bir qüvvənin yaranmasına səs
veriblər və onu dəstəkləyiblər.
S u a l: Cənab prezident, bu sülhü mühafizə qüvvələrinin tərkibinə Rusiya qoşunları qəbul
ediləcəkmi?
C a v a b: Ola bilər, ancaq başqa ölkələrin qoşunları ilə bərabər həcmdə.
S u a l: Cənab prezident, Sizcə, Dağlıq Qarabağ problemi hansı formada həll edilməlidir? Bu
məsələdə Azərbaycanın mövqeyi necədir və hansı şərtləri irəli sürürsünüz? Sizcə, Ermənistan–
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Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi üçün ərazi dəyişikliyi etmək, yəni Dağlıq Qarabağa dəhliz
verməklə onun əvəzinə Ermənistandan Naxçıvana dəhliz açmağı tələb etmək mümkündürmü?
C a v a b: Mən sizin bu ikinci fikrinizi dərhal dəstəkləyirəm. Mən buna hazıram. Biz Dağlıq Qarabağa
Laçından dəhliz açmağa razıyıq, amma Ermənistan ərazisindən də Naxçıvana dəhliz verilsin. Belə bir dəyişiklik
etməyə biz hazırıq.
Birinci sualınıza cavab verirəm ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli Lissabonda qəbul edilmiş
prinsiplər əsasında olmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır və tanınmalıdır, bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın öz doğma yerlərinəyurdlarına qayıtmalıdır. Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli
özünüidarəetmə statusu verilə bilər.
S u a l: Cənab prezident, Türkmənistan Xəzərin Azərbaycan sektorundakı bəzi yataqlar barədə son
dövrlər bir sıra iddialar irəli sürür. Azərbaycanın “Kəpəz” yatağının birgə işlənməsi üçün Rusiya ilə
imzalanmış müqavilə barədə də belə bir iddia vardır. Siz bu məsələnin həllini necə görürsünüz?
C a v a b: Bizim dünyanın bir sıra ölkələrinin nüfuzlu neft şirkətləri ilə birgə işləməyə başladığımız
yataqlar barədə Türkmənistanın iddiaları əsassızdır. Həmin yataqlar Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşir.
Türkmənistanın bu barədə iddiaları sadəcə fantaziyadır. Biz ilk müqaviləni 1994-cü ilin sentyabrında
imzalamışıq. Üç il keçəndən sonra Türkmənistan iddia irəli sürür.
“Kəpəz” yatağı isə həqiqətən Türkmənistan ilə Azərbaycan sektorunun sərhədindədir. Biz bu yataqdan
müştərək istifadə etməyə hazırıq.
S u a l: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərinizdə məqsəd nədir?
C a v a b: Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərimdə əsas məqsədim Amerika–Azərbaycan əlaqələrini
inkişaf etdirməkdir.
Sağ olun.
Müsahibəni xanım Trudi Rubin və Maykl Lelivel aparmışlar.
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ABŞ-da YAŞAYAN AZƏRBAYCAN İCMASININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ  SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
29 iyul 1997-ci il
Hörmətli soydaşlarımız, qardaşlar və bacılar!
Sizin hamınızı – ABŞ-da yaşayan həmvətənlərimizi səmimi qəlbdən salamlayır, doğma və müstəqil
Azərbaycan Respublikası adından, şəxsən öz adımdan sizə xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram.
6 ildir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq yaşayır. Bu illər ərzində Azərbaycan çox ağır, çətin, həm də
çox şərəfli yol keçmişdir. Bu gün bir daha qeyd etmək lazımdır ki, ötən altı ildə bizim ən böyük nailiyyətimiz
Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi, müstəqil bir dövlət kimi yaşaması və bu müstəqilliyi bütün dünyaya
tanıtması olmuşdur. Hazırda Azərbaycanın Dünya Birliyində mövqelərinin möhkəmlənməsi və ölkəmizdə
bərqərar olmuş ictimai-siyasi sabitlik şəraitində biz xaricdə yaşayan soydaşlarımızla daha sıx əlaqələr yaratmaq
vəzifəsini tam ciddiyyətlə qarşıya qoymuş və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirməyə başlamışıq. Təsadüfi
deyildir ki, xüsusilə 1993-cü ilin sonlarından etibarən, biz hansı ölkəyə gediriksə, orada yaşayan
azərbaycanlıların çox və ya az sayda olması, təşkilatlanma vəziyyəti, Azərbaycanla əlaqələri haqqında
məlumatları diqqətlə nəzərdən keçirir və bu əlaqələrin dərinləşdirilməsi üçün bütün tədbirləri görməyə səy
edirik.
Arzumuz odur ki, azərbaycanlılar harada yaşayırlar-yaşasınlar, heç vaxt öz azərbaycanlılıq hisslərini, öz
torpağını unutmasınlar. İndi biz Azərbaycanda müstəqil dövlət qururuq. Müstəqillik əldə etmişik, dövlət
quruculuğu prosesi gedir. Dövləti qururuq, yaradırıq və əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın müstəqilliyi
əbədidir, dönməzdir. Heç vaxt heç bir qüvvə bizim qarşımızı ala bilməz.
Azərbaycanın müstəqilliyi üçün müəyyən təhlükə ola bilər. Ancaq bilin, biz dövlətimizi möhkəm
qururuq, müstəqilliyimizi yaratmışıq, bizim işlərimizə müdaxilə etmək çətindir. Yəni, Azərbaycan müstəqilliyin
əlaməti olan sərhədlərini özü qoruyur, bizim ölkəmizdə başqa bir ölkənin qoşunları, əsgərləri, hərbi hissələri,
heç bir xarici ölkənin hərbi qüvvələri yoxdur.
Əgər Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün qarşısını ala, işğal olunmuş torpaqları azad edə bilsək,
müstəqilliyimizi qoruyub möhkəmləndirmək üçün çox şey əldə edə bilərik. Ona görə də bu barədə bizim
iradəmiz möhkəm və sarsılmazdır. Çünki müstəqillik bizim üçün o qədər əziz və qiymətlidir, xalqımız,
millətimiz uzun illər müstəqilliyin o qədər arzusunda olubdur ki, onu qazanandan sonra əldən vermək cinayət
olardı. Biz buna yol vermərik və əmin olun ki, Azərbaycanın prezidenti kimi mən müstəqilliyi qoruyub
saxlamağa qadir bir adamam. Buna tam əmin ola bilərsiniz.
Bizim ən böyük problemimiz Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarını azad etmək
və Ermənistan silahlı qüvvələrini oradan çıxarmaqdır. 1988-ci ildən başlanmış müharibə nəticəsində
Azərbaycan öz torpaqlarının bir hissəsini – Dağlıq Qarabağı və onun ətrafında olan bir sıra rayonların ərazisini
işğaldan qoruyub saxlaya bilmədi. Səbəblər sizə məlumdur. Cürbəcür səbəblərdən Azərbaycan torpaqlarının
iyirmi faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Üç il bundan öncə biz belə qərara gəldik
ki, müharibə, döyüş aparmaq əhəmiyyətsizdir. Birincisi, böyük itkilər verirdik, ikincisi də məsələni bu yolla həll
etmək mümkün deyildir. Çünki Ermənistanın arxasında duran, ona kömək edən böyük ölkələr çoxdur. Ona görə
də biz belə qərara gəldik ki, atəşi dayandıraq və bunun üçün saziş imzaladıq.
Biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. ATƏT-in
Lissabon Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli üçün qəbul olunmuş prinsipləri əsas
tutaraq bu məsələnin həllində öz səylərimizi əsirgəmirik. Üç böyük dövlətin – ABŞ-ın, Rusiyanın, Fransanın
ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik etməsindən, prezidentlər Bill Klintonun, Boris Yeltsinin və Jak Şirakın
Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatdan çox razıyıq və ümid edirik ki, yaxın vaxtda Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində əməli addımlar atmaq mümkün olacaqdır. Biz bu işdə xaricdə yaşayan
bütün soydaşlarımızın da mənəvi yardımına çox möhtacıq və onların bu sahədəki fəaliyyətindən də çox şey
gözləyirik.


Görüşdə məşhur ürək cərrahı doktor Ansari, neft sahibkarı Şəmsi Əsədullayevin nəvəsi Züleyxa xanım Əsədullayeva,
«Ocaq» Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Rza Salaşur, «Amerikanın səsi» radiosunun Azərbaycan şöbəsinin
müdiri Həsən Cəvadi, elektronika sahəsində məşhur mühəndis Fərid Niyamyox və b. soydaşlarımız iştirak etmişlər.
549

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Çıxışımın sonunda bir daha qeyd etməyi lazım bilirəm ki, ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə
ABŞ-a ilk səfərimi tarixi bir hadisə kimi qiymətləndirirəm və respublikamızla Amerika arasında əməkdaşlığın
gündən-günə genişlənməsindən son dərəcə məmnun qaldığımı bildirirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ABŞ-dakı SƏFİRLİYİ ADINDAN TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
Vaşinqton, “Villard otel”
29 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Talbott!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı salamlayıram və Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton şəhərinə gələndən
az sonra sizinlə burada, bu salonda görüşməyimdən çox məmnun olduğumu bildirirəm.
Mən üçüncü gündür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındayam və bir neçə saat bundan öncə Vaşinqtona
gəlmişəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu gəlişim prezident cənab Bill Klintonun dəvəti ilə rəsmi səfərdir. Bu,
müstəqil Azərbaycan Respublikası prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfəridir. Bu səfərə
görə, məni Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə ABŞ prezidenti cənab Bill Klintona
təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim təmsil etdiyim Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı bu
səfərə böyük ümidlər bəsləyir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən
biridir və o zamandan indiyə qədər ABŞ-la Azərbaycan arasındakı əlaqələr daim inkişaf edir və genişlənir. Biz
artıq bir neçə sahədə əməkdaşlıq edirik. Xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri ilə
Azərbaycan arasında yaranmış əməkdaşlıq çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Mən Vaşinqtondakı bütün görüşləri səbirsizliklə gözləyirəm və ümidvaram ki, bu görüşlər səmərəli
keçəcək, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafı üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır.
Prezident cənab Bill Klinton ilə görüşümə xüsusi əhəmiyyət verirəm, çünki mənim buraya səfərim də cənab
Klintonun dəvəti ilə olubdur. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim bu görüşümüz dostluq,
səmimilik şəraitində keçəcək, məhsuldar, səmərəli olacaqdır.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi, Senatı ilə görüşümü də çox əhəmiyyətli hesab edirəm və bu
görüşlərdə də Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün səylərimi göstərəcəyəm.
Prezident cənab Bill Klinton ilə mənim indiyə qədər bir neçə görüşlərim olub, onlar dostluq, mehribanlıq
şəraitində keçibdir. Bizim aramızda yaxşı əlaqələr yaranıbdır, telefon danışıqları, məktublaşma və başqa vasitələr bizim
əlaqələrimizi inkişaf etdiribdir.
Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi ilə mənim görüşlərim yalnız Azərbaycana ziyarətə gələn
ayrı-ayrı konqresmenlərlə olubdur. Ona görə də mən Konqresdə geniş görüşlər keçirmək niyyətindəyəm və
ümidvaram ki, belə görüşlər üçün imkan yaranacaqdır.
İqtisadiyyat sahəsində əlaqələrimizin inkişaf etməsi və genişlənməsi üçün böyük imkanlar vardır.
Azərbaycan Respublikasının neft və qaz yataqlarının Amerika şirkətləri ilə müştərək işlənməsi ilə bərabər,
Azərbaycanın iqtisadiyyatının başqa sahələrində də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbacanla əməkdaşlıq
etməsi üçün böyük imkanlar var. Bu məsələlərin müzakirə olunması və müəyyən müqavilələrin imzalanması da
mənim səfərimin gündəliyindədir.
Biz prezident cənab Bill Klinton ilə çox məsələləri müzakirə edəcəyik. Ancaq bizim üçün ən vacib
məsələ Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoymaq, Azərbaycan
Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsinə nail olmaq və Azərbaycanla
Ermənistan arasında uzunmüddətli, etibarlı sülh yaratmaqdan ibarətdir. Bilirsiniz ki, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunub, işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı zorla
yerindən-yurdundan çıxarılıbdır, onların əksəriyyəti çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
Azərbaycana vurulmuş bu zərərlərə, zərbələrə baxmayaraq, biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin yalnız sülh yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarıyıq. Buna görə də üç il öncə Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs haqqında saziş əldə etmişik. Üç ildir ki, atəş yoxdur və biz atəşkəs rejimini
qoruyub saxlayırıq. Ancaq biz böyük sülhə nail olmaq istəyirik. Ona görə də ATƏT-in Minsk qrupunun indiyə
qədər gördüyü işləri yüksək qiymətləndiririk. Keçən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün qəbul edilmiş
prinsipləri biz qəbul edirik.
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Bu prinsiplər üç maddədən ibarətdir: Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının ərazi bütövlüyünün
tanınması, Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarə hüququ
verilməsi və üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Biz kompromis
addımlar ataraq bu prinsipləri qəbul etmişik və həmin prinsiplər əsasında münaqişənin həll olunmasını mümkün
bilirik.
Biz böyük məmnuniyyətlə qəbul etmişik ki, artıq Minsk konfransının, Minsk qrupunun üç həmsədri var –
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Bu üç ölkənin belə bir vəzifəni öz üzərinə götürməsi, cənab
Talbottun burada dediyi kimi, 1997-ci ildə bu münaqişənin, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə həll olunması üçün yaxşı zəmin yaradır. Üç prezidentin – cənab Bill Klintonun, cənab Boris Yeltsinin, cənab
Jak Şirakın Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün iyunun 20-də Denver
şəhərində verdikləri birgə bəyanat bizi sevindirir və bizdə böyük ümidlər yaradır.
Biz çox məmnunuq ki, Minsk qrupunun həmsədrləri, onların nümayəndələri artıq əməli fəaliyyətə
başlamışlar və bu baxımdan, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Minsk qrupuna həmsədrlik edən cənab
Talbottun fəaliyyətini mən xüsusi qiymətləndirirəm. Hörmətli cənab Talbott, Bakıda görüşdüyümüz zaman sizə
dediyim sözləri bu gün də təkrar etmək istəyirəm: Azərbaycan sülh istəyir, Azərbaycan öz ölkəsində, öz
bölgəsində, regionunda sülh istəyir, bütün dünyada sülh istəyir. Azərbaycan Ermənistanla münaqişəyə son
qoyulmasını, Ermənistanla uzunmüddətli, etibarlı sülh yaranmasını istəyir.
Minsk qrupunun sonuncu dəfə təqdim etdiyi təklifləri biz danışıqları intensivləşdirmək üçün bir əsas
olaraq qəbul etmişik. Hesab edirəm ki, bu təkliflərin üzərində işləyib danışıqlar prosesini intensivləşdirsək,
həqiqətən 1997-ci ildə münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ciddi bir addım atmış olarıq.
Mən bu arzularla, bu niyyətlərlə buraya gəlmişəm. Bu arzularla, bu niyyətlərlə səbirsizliklə prezident
cənab Bill Klinton ilə görüşmək istəyirəm. Bir daha ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim
görüşlərimiz səmərəli olacaq və bu görüşlər nəticəsində Amerika–Azərbaycan əlaqələri daha da yüksək
səviyyəyə qalxacaqdır. Bu görüşə gəldiyinizə görə hamınıza təşəkkür edir, sizə cansağlığı, səadət arzulayıram.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqına, vətəndaşlarına, dövlətinə sülh, əmin-amanlıq, tərəqqi və səadət
arzulayıram. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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ABŞ-ın TANINMIŞ POLİTOLOQLARI, SİYASİ XADİMLƏRİ VƏ MƏTBUAT
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli dostlar!
Çox məmnunam ki, sizinlə görüşmək mənə nəsib olubdur. Sizin hər biriniz dünyada siyasətçi, dövlət
xadimi kimi çox məşhur adamsınız. Keçmişdə Sovetlər İttifaqında olarkən sizlərin çoxunun adı daim qəzetlərdə
yazılırdı, televiziya ekranlarından eşidilirdi. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra da sizin adınıza, işinizə,
tərcümeyi-halınıza maraq azalmayıbdır.
Çünki siz Sovetlər İttifaqının dağılmasında iştirak edən adamlardansınız. Amma Sovetlər İttifaqını bərpa
etmək istəyənlər də var. Ona görə də onlar sizi unutmayıblar. Hesab edirəm ki, siz də onları unutmamısınız.
Mən sizinlə görüşümə çox məmnunam və sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Bilirsiniz ki, mən
Vaşinqtona dünən günün ikinci yarısında gəlmişəm. Sizinlə görüş mənim Vaşinqtondakı ilk görüşlərimdəndir.
Burada müəyyən qədər qanunauyğunluq vardır. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının həyatını, cəmiyyətini və
dövlət orqanlarını yaxşı tanımaq üçün sizinlə görüşmək mütləq lazımdır. Mən sizin hamınızın adlarınızı yaxşı
tanıyıram. Bilirəm ki, siz keçmişdə də, indi də Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimai-siyasi həyatı barədə fikrin
formalaşdırılmasında və dövlət siyasətinin müəyyən olunmasında, aparılmasında mühüm rol oynayan
şəxslərsiniz. Sizlərdən bəzilərinizlə şəxsən görüşmək mənə nəsib olubdur. Amma görüşmədiklərimi də qiyabi
olaraq, kitablardan, qəzetlərdən çox yaxşı tanıyıram. Sizin portretləriniz həm kitablarda, qəzetlərdə, həm də
televiziyada tez-tez göstərilir. Ona görə də sizin bir çoxunuzu sifətdən də tanıyıram.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi bu, mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk
rəsmi səfərimdir. Mən bu səfərə, keçirdiyim bütün görüşlərə çox böyük əhəmiyyət verirəm və böyük ümidlər
bəsləyirəm.
Müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycanın öz müstəqilliyyini qoruyub saxlamaq və ölkəmizdə hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə sıx əməkdaşlığa ehtiyacı vardır. Ona
görə bu səfərim zamanı mən çalışıram və çalışacağam ki, Amerika – Azərbaycan əlaqələrini daha də inkişaf
etdirək. Bilirəm ki, sizin hər biriniz Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli mənafeyini qoruyan və bu barədə
mübarizə aparan şəxslərsiniz. Ona görə də sizinlə görüşmək, söhbət etmək, məsləhətləşmək mənim üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Amerika–Azərbaycan əməkdaşlığı uğurla davam edir. İndiyə qədərki əlaqələrimizdə əldə etdiyimiz
nailiyyətləri mən müsbət qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrinin
yaranmasının əsasını qoya bilmişik. Ancaq bu sahədə bir çox problemlər də vardır.
Bizim iqtisadi əlaqələrimiz müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Ancaq Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub
saxlamaq, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün respublikamızın
bir çox çətin problemlərinin həllində Amerikanın yardımına ehtiyac vardır.
Bizim üçün ən mühüm problem Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi tərəfindən Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş ədalətsiz 907-ci maddənin
aradan götürülməsi məsələsidir.
Güman edirəm ki, siz Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın əhəmiyyətini yaxşı bilirsiniz. Ona görə də bu
məsələlərin həll olunmasında sizin köməyiniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.


Görüşdə prezident Karterin dövründə dövlət başçısının milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri işləmiş Zbiqnev
Bjezinski, məşhur politoloq, prezident Klintonun milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri olmuş Entoni Leyk, prezident
Reyqanın dövründə müdafiə nazirinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri işləmiş, hazırda yeni müstəqil dövlətlərə yardım
proqramının müəllifi Riçard Armitac, xarici siyasət və energetika məsələləri üzrə ən nüfuzlu mütəxəssis Ceyms Şlesincer,
prezident Buşun dövründə Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri işləmiş general Kolien Pauel, «Hallibörtn»
korporasiyasının prezidenti Riçard Çeyni, ABŞ-dakı Beynəlxalq Xarici Siyasət Forumunun prezidenti Brent Skoukroft,
prezident Nikson aparatının rəhbəri, Avropada Amerika Silahlı Qüvvələrinin Baş komandanı olmuş, prezident Reyqan
dövründə Dövlət katibi vəzifəsini tutmuş general Aleksandr Heyq, «Sülh Uğrunda Karnegi Fondu»nun prezidenti Cesika
Metyus, tanınmış siyasi şərhçi və redaktor Corc Enqayer, «Vaşinqton post» qəzetinin redaktor müavini, 907-ci düzəlişin
ləğvi uğrunda mətbuatda dərc olunmuş bir çox məqalənin müəllifi Stiv Rozenfeld iştirak edirdilər.
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Bu söhbətimiz zamanı biz başqa məsələlərə də toxuna bilərik. Mən sizinlə hər bir məsələ barədə söhbət
etməyə hazıram və bunu arzu edirəm.
***
Z b i q n e v B j e z i n s k i: Cənab prezident, çox sağ olun. Buraya toplaşmaqda məqsədimiz
Amerikanın xarici siyasətinin müəyyənləşdirilməsində aparıcı rol oynayan şəxslərin fikirləri ilə Sizi tanış
etməkdir.
Məqsədimiz burada iştirak edən şəxslərin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sizin bölgənizin yerləşdiyi ərazi
ilə əlaqədar apardığı siyasət barədə fikirlərimizi Sizə çatdırmaqdır.
Hesab edirəm ki, işimizi səmərəli təşkil etmək üçün burada iştirak edən hər bir şəxsi dəvət edərdim ki,
onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sizin bölgənizlə əlaqədar siyasəti barədə fikirlərini açıqlasınlar. Əgər
sualları varsa, versinlər.
S u a l: Səhv etmirəmsə, mən prezident Heydər Əliyev ilə iki il bundan əvvəl Aşqabadda
görüşmüşəm. Mənə elə gəlir ki, o vaxt Amerika siyasətində bu cür hisslər, təsirlər duyulmaqda idi. Çox
şadam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində o dövrdən etibarən bir sıra dəyişikliklər hiss
olunmaqdadır. Bu mövqe, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya Xəzər dənizində hakim olmaq
imkanı yaratmaq mövqeyi bir az zəifləyibdir. Hesab edirəm ki, Amerikada da artıq dərk etməyə
başlayıblar ki, Xəzər dənizi Xəzəryanı dövlətlərin ümumi hövzəsidir.
Mənə elə gəlir ki, həm ABŞ-ın idarəetmə aparatı, həm də Amerika xalqı keçmişdə Sovetlər
İttifaqının tərkibində olmuş dövlətlərin indiki müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasının qəti
tərəfdarlarıdır. Bu baxımdan biz Rusiyanın bölgədə yerləşən dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamasının
ciddi tərəfdarıyıq.
Sözümün yekununda ümid etdiyimi bildirirəm ki, siz mübahisəli ərazi uğrunda aparılan
danışıqlarda müəyyən irəliləyişlərə nail olacaqsınız. Təəssüf ki, son ayda bu sahədə ciddi bir irəliləyiş
görməmişik.
Cənab prezident, çox istərdik ki, Sizin bu məsələlərdə mövqelərinizi bilək.
C a v a b: Mən cavab verərəm. Çünki bu, çox yaxşı sualdır. Birincisi, Xəzər dənizini Rusiyanın
hakimiyyətinə verməmək barədə sizinlə bizim fikirlərimiz eynidir və bu, bizim siyasətimizin əsas istiqamətidir.
Bilirsiniz ki, əsrlər boyu Rusiya Xəzər dənizinə tam hakim olubdur. Sovetlər İttifaqının hakimiyyəti vaxtı
Xəzər dənizi tamamilə Sovetlər İttifaqına mənsub idi. İran Xəzər dənizinin cənubunda kiçik hissəyə nəzarət
edirdi. Sovetlər İttifaqı ilə İran arasında Xəzər dənizində Həsənquludan Astarayadək sərhəd müəyyən edilmişdi.
Həsənqulu Tükmənistanda, Astara Azərbaycandadır. Bu xətt ilə belə bir sərhəd təyin olunmuşdur. O zaman
Sovetlər İttifaqı Xəzər dənizində neft hasil edirdi. Bu neftin istehsalını da ancaq Azərbaycan aparırdı.
Bilirsiniz ki, Xəzər dənizinin dərin hissəsində neft istehsalına ilk dəfə Azərbaycan 50 il bundan əvvəl
1947-ci ildə başlamışdır. Bu, azərbaycanlıların, bizim alimlərin, neftçilərin xüsusi xidməti idi. Ancaq 1970-ci
ildə Azərbaycan artıq Xəzərin başqa sahələrində də neft istehsal etdiyi zaman Xəzər dənizinin sektorlara
bölünməsinə başlandı. Bu zaman, 1970-ci ildə Sovet hökuməti bu barədə xüsusi qərar qəbul etmişdir.
Mən istərdim ki, siz biləsiniz ki, o vaxt Xəzər dənizində bütün neft hasilatının Azərbaycanda yerləşən neft
sənayesinin müəssisələri tərəfindən aparılmasına baxmayaraq, Xəzər dənizi sektorlara bölündüyünə görə hər
sektordan çıxarılan neft həmin respublikanın hesabına yazılırdı.
Respublikamız dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, Azərbaycan tərəfindən açılmış həmin bu neft
yataqlarının istismarı və bu yataqları istismar etmək üçün xarici neft şirkətlərini buraya cəlb etmək prosesi
başlandı. 1994-cü ilin sentyabrında biz ilk böyük neft müqaviləsini imzaladıq. Mənə elə gəlir ki, bunu ilk dəfə
Amerikada “Əsrin müqaviləsi” adlandırdılar. Müqavilənin həyata keçirilməsi üçün konsorsium yaradılıbdır.
Həmin konsorsiumda Amerika şirkətləri aparıcı yer tuturlar. Amerikanın “AMOKO”, “Pennzoyl”, “Yunokal”,
“Mak-dermott”, “Eksson” şirkətləri, Böyük Britaniyanın “Britiş petroleum”, Norveçin “Statoyl” şirkətləri də
buraya daxildir. Biz bu müqaviləni imzalayandan sonra Xəzər dənizinin statusunun müəyyən edilməsi məsələsi
ortaya atıldı. Biz bu təklifi qəbul etdik, ancaq statusun müəyyən olunmasında fikirlər ayrıldı.
Xəzər dənizinə hakim olmaq üçün yenə də Rusiya, çünki Xəzəryanı ölkələr arasında Rusiya ən böyük, ən
güclü dövlətdir, – statusun kondominiumu, yəni sahildən 12 mil ərazidə Xəzəryanı ölkələrə mənsubluğu, qalan
hissəsinin isə hamıya mənsub olması prinsipini irəli sürdü.
Biz 70-ci ildən Xəzər dənizinin müəyyən edilmiş sektorlarında mineral ehtiyatlardan istifadə olunmasında
sektorlar prinsipini əsas götürürük.
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İran Rusiyanın bu təklifini dərhal qəbul etdi və Türkmənistan da bunu qəbul etdi. Azərbaycan öz
prisipləri üzərində durdu, sonra Qazaxıstan da Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi prinsipini qəbul etdi. Buna
görə də Xəzər dənizinin beş ölkəsi içərisində ikisi - sektorlar tərəfdarıdır, üçü isə kondominium tərəfdarıdır.
Güman edirəm, bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, əgər Rusiyanın təklifi qəbul olunsa, onda Xəzər dənizi
tamamilə Rusiyanın əlində olacaqdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, siz də bizə kömək etməlisiniz.
Xəzər dənizinin statusunun müəyyən olunmasında bu prinsipə üstünlük verilir: Xəzər dənizi qeyri-adi bir
su hövzəsidir, ancaq dünyada buna bənzər göllər, su hövzələri var və onların sektorlara bölünməsi və yaxud
sərhədə görə ayrı-ayrı ölkələrə mənsub olması presedenti var. Bizim fikrimiz budur və biz bu fikrimizdən
dönməyəcəyik.
O ki qaldı, cənab Heyq, siz o mübahisə məsələsini deyirsiniz, mən bilirəm ki, siz Türkmənistanın böyük
dostusunuz və mənim dostum və sizin də dostunuz Türkmənbaşının da böyük dostusunuz. Ancaq mən arzu
edərdim ki, siz mənim dostum Türkmənbaşıya məsləhətlər verəndə, bu bəzi şeyləri ona anladın. Çünki 1994-cü
ilin sentyabr ayında biz müqavilə imzalamışıq və o vaxtdan indiyə qədər Türkmənbaşı bu barədə heç bir məsələ
qaldırmayıbdır. 10-15 gün bundan öncə birdən məsələ qaldırıbdır ki, guya Azərbaycana mənsub olan bu iki
yataq eyni zamanda Türkmənistana mənsubdur. Birincisi, onun bu iddiası əsassızdır, ikincisi də əgər o, sektor
prinsipini qəbul etmirsə, onda sektor prinsipi əsasında bu iddianı nə cür irəliyə sürür?
Mən Amerikaya gəlməmişdən bir neçə gün öncə cənab Türkmənbaşı ilə telefonla danışmışam və ona
bildirdim ki, əgər bir mübahisəli məsələ varsa, nümayəndə heyətləri görüşüb bu məsələni müzakirə etməlidirlər.
Bu məsələni şişirtməyə ehtiyac yoxdur, çünki elə bunun özü Rusiyanın Xəzər dənizində “parçala və hakim ol”
prinsipini həyata keçirəcəkdir. Mənim sizə payladığım xəritələrdə bu sektorlar prinsipi aşkar göstərilir. Sizə
təşəkkür edirəm.
S u a l: Cənab prezident, mən həmin söhbəti davam etdirərək bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında çox yaxşı münasibətlər qurulubdur və
müqavilə imzalanıbdır. Həmin müqavilə ilə əlaqədar olaraq, Türkmənistanla mübahisəli ərazi məsələsinə
də burada toxunuldu. Siz həm bu mübahisəli əraziyə, həm də başqa yataqlara Rusiyanın “LUKoyl” və
səhv etmirəmsə, “Transneft” şirkətlərini də cəlb edirsiniz. Bilmək istərdim ki, Rusiya şirkətlərini bu
yataqların istismarına cəlb etməkdə Sizin strategiyanız nədən ibarətdir?
C a v a b: Siz bunu bilməlisiniz ki, bizim müqavilələrdə artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük
Britaniyanın, Fransanın, Almaniyanın, Yaponiyanın, Belçikanın, Türkiyənin, İranın, İtaliyanın, Səudiyyə
Ərəbistanının şirkətləri iştirak edirlər. On dövlət saydım. Bu ölkələrin hamısı Xəzər dənizindən uzaqdadır.
Amma Rusiya Xəzər dənizinin içindədir. Ona görə belə bir halda Rusiyanın “LUKoyl” şirkətinin bu müqavilədə
iştirak etməsi, “LUKoyl”a kiçik bir hissənin verilməsi tamamilə təbiidir. Birincisi, bunun kommersiya
əhəmiyyəti var; ikincisi, bilməlisiniz ki, Xəzər dənizində iş görmək üçün Volqa–Don kanalından, Volqa-Don su
kəmərindən istifadə etmək lazımdır, Rusiyanı oradan tamamilə təcrid etmək mümkün deyildir.
S u a l: Cənab prezident, şübhəsiz ki, bizlərin hamısı, - kim ki, güclü, müstəqil Azərbaycan
quruculuğuna inanır, - onlar Azərbaycanın neft yataqlarından istifadə olunmasının nə qədər böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini gözəl anlayırlar.
Azərbaycana qoyulmuş sərmayələrin uğuru bir də onunla səciyyələnəcəkdir ki, investisiyalar
nəticəsində əldə edilən neft məhsulları dünya bazarlarına təhlükəsiz ixrac olunsun. Azərbaycandan
çəkiləcək neft boru kəmərlərinin indiki vəziyyəti barədə və bundan irəli gələn bir sıra münaqişələr
barədə, – biz bilirik ki, onların həll olunması sahəsində hansı tədbirlər görülüb, – ümumiyyətlə,
Azərbaycan neftinin ixracı ilə, kəmərlərin marşrutları ilə əlaqədar nə deyə bilərsiniz? Əsas neft kəməri
hansı istiqamətdə olacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, 1994-cü ilin sentyabr ayında müqaviləni imzalayan kimi bizə Rusiya tərəfindən
təzyiqlər başlandı. Təəssüf ki, Rusiya ilə Ermənistan da, İran da birləşdi. Belə hesab etdilər ki, biz müqaviləni
imzalamışıq, amma onlar neftin çıxarılmasına imkan verməyəcəklər. Rusiya çox hesab edir ki, Xəzər dənizindən
çıxan bütün neft gərək ancaq Rusiya vasitəsilə nəql olunsun. Hətta bu günlərdə sizin energetika naziri
Moskvada olarkən və baş nazirin birinci müavini Nemtsovla görüşərkən Rusiya televiziyası ilə belə qısa veriliş
verildi: Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Nemtsov sizin energetika nazirinə söylədi ki, siz Xəzər
dənizində nə qədər neft çıxarırsınız–çıxarın, amma bunun hamısını Rusiya vasitəsilə nəql etməlisiniz. Yəni
Rusiya əgər bizim müqavilə bağlamağımızın qarşısını ala bilmədisə, bizim neft ixracı yollarının qarşısını almaq
istəyir. Bunu Amerikanın idarəetmə aparatı və xüsusən cənab Bill Klinton da yaxşı bilir.
Ona görə biz ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin çəkilməsi haqqında qərar qəbul etdik. Bunu mənə
cənab Klinton da təkidlə dedi. Bir neft kəməri Rusiya ərazisindən Qara dənizdəki Novorossiysk limanına, ikinci
neft kəməri isə Gürcüstan ərazisindən yenə də Qara dənizdəki Supsa limanına gedəcəkdir. Bunlar ilkin neft
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üçündür. Amma biz böyük neft gözləyirik. Nəinki Azərbaycanın neft yataqlarından, hətta Qazaxıstanın neft
yataqlarından hansı istiqamətdə böyük neft ixrac etmək olar? Biz şəxsən belə neft borusunun Gürcüstan–
Türkiyə – Aralıq dənizi – Ceyhan limanı marşrutu ilə çəkilməsini nəzərdə tuturuq. Rusiya istəyir ki, neftin
hamısı onun ərazisindən keçsin, İran istəyir ki, onun ərazisindən keçsin. Hətta çoxları hesab edirlər ki, əgər bu
boru xətti İran ərazisindən keçərsə, bu, kommersiya nöqteyi-nəzərindən daha səmərəlidir.
İlkin neft kəmərinin Rusiyadan keçməsində də Rusiya böyük çətinliklərlə rastlaşdı. Çeçenlər onların
ərazisindən yüz kilometrlik boru xəttinin keçməsinə etiraz etdilər. Rusiya rəhbərləri mənə müraciət etdilər.
Çeçenistanın prezidenti Aslan Məshədov Bakıya, mənim yanıma gəldi. Sonra Rusiyanın baş nazirinin birinci
müavini Nemtsov Bakıya gəldi. Biz Bakıda üç tərəf – Rusiya, Azərbaycan, Çeçenistan arasında saziş imzaladıq.
Qazaxıstanla bizim aramızda saziş var. “Şevron” şirkətinin “Tengiz”də hasil etdiyi nefti biz artıq Xəzər
dənizindən Bakıya, Bakıdan isə Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizə çıxarırıq. Bunu biz tankerlər və dəmir yolu
vasitəsilə edirik. Amma Nazarbayev ilə mən iyun ayında saziş imzaladıq ki, Qazaxıstandan Bakıya qədər Xəzər
dənizinin dibi ilə neft kəməri çəkilsin. Ona görə də bütün Xəzər dənizi hövzəsində çıxan neft xarici bazara –
Qərbə yalnız Azərbaycan ərazisindən gedəcəkdir. Bu, Qərb üçün də, Amerika üçün də ən əlverişli marşrutdur.
S u a l: 1995-ci ilin sonunda prezident Klinton və Entoni Leyk məndən xahiş etdilər ki, ilkin neftin
ixracı üçün boru kəmərlərinin – iki boru kəmərinin çəkilməsi barədə Amerikanın mövqelərini bildirmək
üçün Sizin regiona səfər edim və Sizinlə görüşüb onların fikirlərini Sizə çatdırım. Bu baxımdan bilmək
istərdim ki, cənab Entoni Leykin idarəetmə aparatının bu məsələdə mövqeyi barədə deməyə sözü varmı?
E n t o n i L e y k: Çox qısaca məlumat verəcəyəm. Tamamilə aydındır ki, bizim strateji baxışlarımız
sizin indi söylədiyiniz mövqelərə tam yaxındır. Mənə belə gəlir ki, ruslar da artıq bu məsələdə bizim
mövqeyimizi aydın surətdə başa düşüblər. Mən özüm şəxsən 1993-95-ci illərdə aparılan danışıqlarda iştirak
edən şəxs kimi bildirirəm ki, bu mövqelər aydın şəkildə ruslara bildirilib. Mən əminəm ki, bu stol arxasında
əyləşən hər bir şəxs bu məsələnin strateji və iqtisadi baxımdan nə qədər əlverişli olmasını gözəl dərk etsə də,
Vaşinqtonda bu məsələ hələ də dərindən dərk olunmayıb. Ona görə hesab edirəm ki, Sizin Vaşinqton səfəriniz
bu məsələnin geniş şəkildə açıqlanması işinə də öz töhfəsini verəcəkdir.
S u a l: Əgər icazə versəniz, mən cənab Heyqin qaldırdığı suala qayıdaram. Bu, bilavaistə boru
kəmərləri ilə əlaqəsi olan Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Bilmək istərdim ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həll olunması üçün potensial güzəştlər etməyə bir yer varmı? Ümumiyyətlə, bu məsələ barəsində Sizin
mövqeyinizi açıqlamağı xahiş edirəm.
C a v a b: Çox təşəkkür edirəm. Bu, mənim üçün vacib sualdır. Çünki sizə bildirdim ki, buraya gələrkən
mənim ən birinci məqsədim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının
yardımının artırılmasıdır. Sizə paylanan xəritədə görürsünüz ki, Dağlıq Qarabağ özü də daxil olmaqla
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Üç il bundan öncə biz
atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq, üç ildir atəş yoxdur.
Nəhayət, keçən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün üç
prinsip müəyyən edilibdir: birincisi, Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının ərazi bütövlüyünün tanınması;
ikincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilməsi;
üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Bu prinsiplər bizi tam qane
etməsə də, Lissabonda bunların qəbul olunmasına səs verdik. ATƏT-in 54 üzvündən 53-ü, o cümlədən Amerika
Birləşmiş Ştatları bu prinsiplərə səs verdi. Ermənistan isə buna etiraz etdi.
Bilirsiniz ki, indi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Amerika, Rusiya və Fransadır. Üç prezident –
Bill Klinton, Jak Şirak, Boris Yeltsin iyunun 20-də Denverdə birgə bəyanat veriblər ki, bu məsələ sülh yolu ilə
həll olunsun. Amerika tərəfindən həmsədrliyi cənab Stroub Talbott həyata keçirir. Son dəfə üç həmsədrin bizə
təklifləri olubdur və bunlar iki hissədən ibarətdir. Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın ətrafında olan altı
rayonun Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilməsi, bu torpaqlar azad olunandan sonra isə oradan
çıxarılmış vətəndaşların yerlərinə qayıtması. Mən bu xəritəyə bir balaca izahat vermək istəyirəm. Qırmızı rənglə
Dağlıq Qarabağın ərazisi rənglənibdir. Yaşıl rənglə rənglənən ərazi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın ətrafında
olan altı inzibati rayonudur. Sarı rənglə rənglənən ərazi Azərbaycanın Laçın rayonu – tamamilə azərbaycanlılar
yaşayan və Azərbaycana mənsub olan rayondur, – bu da işğal edilibdir. Burada Şuşa rayonu var, Dağlıq
Qarabağ vilayətinin daxilində olubdur, ancaq əhalisinin tam əksəriyyəti azərbaycanlılar idi və bura
Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzidir. Bütün bu rənglənmiş yerlər Azərbaycan ərazisinin 20 faizidir və
hamısı Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu ərazidən bir milyon Azərbaycan vətəndaşı zorla
çıxarılıb, indi Azərbaycanın başqa yerlərində çadırlarda yaşayırlar. Cənab Bjezinski gedib o çadırları görübdür.
Minsk qrupunun son təklifinə görə biz, birinci növbədə, yaşıl rənglə rənglənmiş rayonların azad
olunmasını və buranın əhalisinin, vətəndaşlarının öz yerlərinə qayıtmasını tələb edirik. Ondan sonra, ikinci
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mərhələdə, Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunarkən sarı rənglə rənglənmiş Azərbaycan rayonlarının da
işğaldan azad olunmasını tələb edirik. Bilirsiniz ki, bir milyon qaçqın beş ildir çadırlarda yaşayır. Respublikanın
yeddi milyon əhalisindən bir milyonu qaçqındır. Onu da bildirmək istəyirəm ki, Rusiya öz qoşunlarını burada
yerləşdirib bu məsələni həll etmək haqqında bir neçə dəfə bizə vəd vermişdi. Amma biz Rusiya qoşunlarının
Azərbaycana gəlməsinə razılıq verməmişik. Azərbaycanda Rusiyanın qoşunları da, hərbi bazası da yoxdur.
Ermənistanda Rusiyanın böyük hərbi hissələri, hərbi bazası var və Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi
ittifaq var. Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədlərini də Rusiyanın qoşunları mühafizə edir. Gürcüstan da belə
vəziyyətdədir. Amma biz Qafqazda yeganə dövlətik ki, ölkəmizdə bir dənə də rus əsgəri yoxdur.
Belə çətin vəziyyətdə olduğumuz halda, Rusiya dəfələrlə bizə təklif edib ki, onun qoşunlarının
Azərbaycanda yerləşdirilməsinə razılıq verək və onlar işğal olunmuş torpaqları azad etsinlər. Ancaq biz buna
razılıq verməmişik. Buna görə də Ermənistan hərbi hissələrinin buradan çıxarılması üçün ATƏT-in çoxmilli
sülhməramlı qüvvələrinin təşkil olunması və bölgəyə göndərilməsi lazımdır.
S u a l: Cənab prezident, sizə şəxsi həyatınızla bağlı ideoloji bir sualla müraciət etmək istəyirəm.
Sizin çox heyranedici siyasi karyeranız olub, Siyasi Büro üzvlüyünə qədər ucalmısınız, indi isə öz
dövlətinizin rəhbərisiniz. Şəxsən sizin özünüzdə bu ideoloji dəyişiklik necə baş veribdir?
C a v a b: Sizə bəlkə təəccüblüdür, amma eyni zamanda təbiidir. Mənim o dövrdəki həyatım və
fəaliyyətim həyatımın bir mərhələsidir. 1980-ci ilin axırlarından, xüsusən 1987-ci ildə Siyasi Bürodan istefa
verəndən sonrakı dövr mənim həyatımın ikinci hissəsidir. Mən sizə kiçik bir kitabça bağışlayacağam, orada
görəcəksiniz ki, kommunist Heydər Əliyev nə cür antikommunist olubdur. Amma qısaca deyim. Bir neçə fikir
toqquşmasına görə mən 1987-ci ildə Siyasi Bürodan istefa verdim. 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana
təcavüz etdi, münaqişə başlandı. Mən buna etiraz etdim. Amma Kommunist Partiyasının rəhbərləri – Qorbaçov
və başqaları münaqişənin qarşısını almaq üçün heç bir iş görmədilər.
1990-cı ildə Kommunist Partiyasının qərarı ilə sovet ordusunun böyük qoşun hissələri Bakıya yeridildi və
onlar Azərbaycan xalqını qırdılar, milli azadlıq hərəkatını boğmağa çalışdılar. O vaxt mən Moskvada
yaşayırdım. Moskvada mitinqlərdə, toplantılarda Sovet İttifaqının qərarına qarşı etirazlarımı bildirdim,
Kommunist Partiyasını tərk etdim. Buna görə məni təqib etməyə başladılar. Mən isə Sovetlər İttifaqının
dağılması üçün mübarizə apardım. Moskvada məni həbs etmək istədilər, Azərbaycana gəldim. O vaxt orada hələ
kommunist rejimi vardı. Mənə orada yaşamağa imkan vermədilər, doğulduğum yerə – blokada şəraitində olan
Naxçıvana getdim. Üç il orada yaşadım. Sürgündə, ağır vəziyyətdə yaşadım. Orada Azərbaycanın demokratiya
yolu ilə getməsi üçün ilk addımları mən atdım. Azərbaycanda hörmətli adam olduğuma görə Kommunist
Partiyasının və Sovet İttifaqının dağılması haqqında mənim çıxışlarım insanları inandırırdı. Mən o vaxtdan
Azərbaycanı demokratik, müstəqil dövlət görmək istəyirəm.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladığı zaman xalq məni tələb etdi, Bakıya gəldim. O
vaxtdan da Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq prosesi ilə məşğulam. Bu müddətdə
mənim gördüyüm işlər bunu sübut etmişdir.
Qafqazda Azərbaycanın tam dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq çox çətindir. Ərazimizin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyon vətəndaşımız qaçqındır, çadırlarda yaşayır.
Qonşularımızdan Gürcüstanla, Türkiyə ilə çox dostuq. Ancaq çox güclü rəqiblərimiz, düşmənlərimiz var. Belə
bir şəraitdə mən müstəqilliyi də saxlayıram, demokratiyanı da yaradıram. Ölkəmizdə siyasi plüralizm
mövcuddur, kim öz fikrini necə istəyirsə, o cür də ifadə edir.
Bizdə fikir azadlığı var, 30-dan artıq partiya fəaliyyət göstərir. Səkkiz partiya parlamentdə təmsil
olunubdur.
S u a l: Cənab prezident, icazənizlə, irəliyə baxaq. Hesab edirəm ki, NATO-nun Şərqə doğru
genişlənməsinə dair qərar qəbul edildikdən sonra Rusiyanın strateji planlarında keçmiş Sovetlər
İttifaqına mənsub olmuş indiki müstəqil dövlətlərlə siyasətin necə qurulması məsələsi də olacaqdır. Mən
istər bu ölkələri iqtisadi cəhətdən bir-birindən asılı etməyi, istərsə də siyasi müstəqillik məsələsini nəzərdə
tuturam. Cənab prezident, belə bir fərziyyə irəli sürürəm: əgər Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının gələcək
prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri olsaydınız, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub
olmuş ölkələrə dair prezidentin münasibətinin, siyasətinin müəyyən edilməsi üçün Rusiya barədə hansı
mövqe tutardınız və onunla necə danışardınız?
C a v a b: Çox yaxşı məsləhətlər verərdim, xahiş edirəm məni o vəzifəyə təyin edəsiniz (Gülüş). Mən
kömək edərəm, çünki Rusiyanı çox yaxşı bilirəm. Azərbaycanın isə vəziyyəti xususilə çətindir. Rusiya
Ermənistanı Qafqazda özünün ən böyük dayağı hesab edir. Kiçik bir yerdə, 29 min kvadrat kilometr ərazidə
Rusiyanın nə qədər əsgərləri yerləşdirilib? Son vaxtlar məlum oldu ki, axırıncı üç il müddətində Rusiyanın
Müdafiə Nazirliyi Ermənistana gizli olaraq, qeyri-qanuni surətdə bir milyard dollar dəyərində ən güclü silahlar
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veribdir. Biz bu məsələni prezident Boris Yeltsinin qarşısında qaldırmışıq. Bizdə siyahılar var ki, oraya hansı
raketlər, tanklar verilibdir. Hətta nüvə başlığı olan raketlər. Bunlar nəinki Azərbaycanı, onun bütün ətrafını
dağıda bilər. Sizə bir xəritə verilibdir. Bu xəritədə Rusiyanın Ermənistana verdiyi raketlərin hansı dairəni dağıda
bilmək imkanları göstərilibdir. Ona görə də əgər mən prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi olsaydım,
Amerika prezidentinə məsləhət verərdim ki, bu məsələlərə daha da ciddi münasibət göstərsin. Biz MDB-nin
üzvüyük, ancaq müstəqil mövqeyimiz var və müstəqil mövqeyimizə görə də orada çox sevilən ölkə deyilik.
S u a l: Siz bu məsələni cənab Yeltsinin qarşısında qaldıranda onun mövqeyi necə oldu? Bir halda
ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində həmsədr kimi çıxış edir, onun bu cür hərəkətinə Sizin
münasibətiniz nədən ibarətdir?
C a v a b: Paradoks elə bundadır. İndi mən nə edə bilərəm? Biz kiçik bir ölkəyik, ərazimizin də 20 faizi
işğal olunubdur. Mart ayında Moskvada olarkən, MDB ölkələri dövlət başçılarının toplantısında çıxış edərkən
dedim: nə üçün Rusiya Ermənistanda hərbi baza saxlayır? Bu, kimə lazımdır, kimin əleyhinədir? Ola bilərmi ki,
bir ittifaqa, MDB-yə daxil olan iki dövlət arasında belə xüsusi hərbi ittifaq olsun? Mən mart ayında Yeltsinə
dedim ki, Ermənistana verilmiş silahların hamısı qaytarılmalı və bu silahları göndərən adamlar
cəzalandırılmalıdır. O, istintaq orqanlarına əmr verib, istintaq aparırlar. Ancaq bizə hər şey məlumdur, çünki
bütün sənədlər bizim əlimizə keçib və onların bir qismi qəzetlərdə dərc olunubdur. İyunda mən Yeltsin ilə
görüşərkən o, bir daha mənə söz verdi ki, lazımi tədbirlər görəcəkdir. Gözləyirəm. İndi Yeltsin istirahətdədir,
qayıdandan sonra baxarıq.
Siz mənə sual verirsiniz, amma mən də sual vermək istəyirəm. Belə bir vəziyyətdə Amerika Konqresi
1992-ci ildə Azərbaycana qarşı ədalətsiz qərar, 907-ci maddə qəbul edibdir. Prezident Klinton mənimlə
danışıqlarda deyib ki, o, bu maddənin əleyhinədir. Dövlət katibi xanım Olbrayt çıxış edib, bu maddənin ləğv
olunmasını tələb edibdir. Keçmişdə cənab Buş da bunun əleyhinə olubdur. Bir neçə gün bundan öncə
konqresmen Kinq Konqresə yaxşı bir qərar layihəsi verib, bu maddənin ləğv olunmasını tələb edir.
Burada da paradoks var. Ermənistan ərazimizi işğal edib, insanlarımızı yerindən-yurdundan çıxarıbdır.
Bizi isə günahlandırırlar ki, guya Ermənistanı blokadaya almışıq və ona görə Amerikanın yardımından məhrum
olmuşuq. Amerika Ermənistana ildə 100 milyon, 250-300 milyon dollar yardım edir, amma bizə etmir.
Amerikanın şirkətləri gəlib Azərbaycanda uzun müddətli – 30,40,50 illik iş görməyə başlayıblar və Amerika
bundan çox böyük fayda götürə biləcəkdir. Belə halda Amerika Azərbaycana qarşı ayrı-seçkilik edir. Mən bu
gün Konqresdə bu məsələlər haqqında danışacağam. Bu barədə cənab Bjezinski ilə dəfələrlə danışmışıq. Mən
sizi də bu ədalətsizliyi aradan götürməyə dəvət edirəm.
Amerika dövlətinin, cəmiyyətinin dünyada ən böyük xüsusiyyəti onun ədalətli olmasıdır. Amma ABŞ
Konqresinin belə ədalətsiz hərəkəti Amerikanın ümumi imicinə heç uyğun gəlmir. Biz bu məsələləri qaldırarkən
bəzən deyirlər ki, bunlar erməni diasporunun, lobbisinin təsiri altında olubdur. Mən bəzən düşünürəm – erməni
lobbisi Amerikanın hakimiyyət dairələrindən güclüdürmü? Mən belə düşünmək istəmirəm. Mənə deyirlər ki,
Amerikada bir milyon erməni yaşayır. Amerikanın 300 milyon əhalisi var. Əgər bir milyon erməni sizin
başınıza bu işi gətirəcəksə, onda bir azdan sonra Amerikada da bir erməni dövləti yaranacaqdır, bu təhlükənin
qarşısını alın.
Siz xatırlayırsınız, mən Bakıda da sizə dedim, – biz həqiqətən barış, sülh istəyirik. Azərbaycan və
Ermənistan əsrlər boyu yan-yana yaşadıqları kimi, bundan sonra da min illərlə yan-yana yaşayacaqlar. Ona görə
bu düşmənçilik, ziddiyyət, ədavət olmamalıdır. Biz həqiqətən istəyirik ki, Ermənistanla sülh yaransın, keçmişdə
olan çox xoş münasibətlərimiz bərpa edilsin və sülh şəraitində yaşayaq. Mən Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
tərkibində özünüidarə statusu verilməsi haqqında deyəndə, sizi əmin etmək istəyirəm ki, onlara həqiqətən ən
yüksək şərait yaranacaqdır.Mən bilirəm, bizim yolumuz ancaq sülh yoludur və biz belə mövqedəyik.
Təşəkkür edirəm, sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Sizin hər birinizi Azərbaycana dəvət edirəm. Çox
rica edərdim ki, Azərbaycana gələsiniz. Cənab Bjezinski Azərbaycanda olub, o, sizə danışa bilər. Cənab
Skoukroft da olubdur. Amma hər birinizi yenidən Azərbaycana dəvət edirəm. Çox istəyirəm ki, sizinlə
Azərbaycan arasında, şəxsən mənim aramda yaxşı dostluq əlaqəlri yaransın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
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ABŞ-ın “HALLİBORTN” KORPORASİYASININ PREZİDENTİ
RİÇARD ÇEYNİ İLƏ CÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Çeyni!
Ölkəmiz, xalqımız barədə, şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm. Nəzərinizə çatdırıram ki, prezident Bill Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a rəsmi görüşə gəlməkdən
məmnunam və bu səfərin ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasında böyük
əhəmiyyət daşıdığını bildirirəm. Mənim fikrimcə, bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsi hər iki ölkənin xalqlarının
rifahının, münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Respublikamızın iqtisadiyyatının potensialı çox böyükdür və amerikalı iş adamlarının təkcə neft və qaz
sahəsində deyil, digər sahələrdə də fəaliyyət göstərmələri üçün geniş imkanlar vardır. Nəzərə çarpdırıram ki,
Azərbaycan–Amerika əməkdaşlığının bütün sahələrdə yeni mərhələyə qaldırılması vacibdir. Əminəm ki, Siz
ABŞ-ın nüfuzlu korporasiyalarından birinin prezidenti, Azərbaycan–Amerika Ticarət Palatasının fəxri
məsləhətçisi kimi ölkələrimiz arasında hərtərəfli əməkdaşlığın sıxlaşmasında öz fəaliyyətinizi daha da
genişləndirəcəksiniz. Sağ olun.
Mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
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CORCTAUN UNİVERSİTETİNİN PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ, TƏLƏBƏLƏR,
AMERİKA İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ, GÖRKƏMLİ SİYASİ VƏ
DÖVLƏT XADİMLƏRİ, DİPLOMATLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Vaşinqton
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Bjezinski, Corctaun Universitetinin hörmətli vitse-prezidenti, hörmətli səfir cənab
Armitaç! Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və bu gün Vaşinqtonda, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən məşhur
və ən qədim universitetlərindən biri olan Corctaun Universitetində bu görüşü keçirməkdən çox böyük qürur
duyuram.
Corctaun Universiteti haqqında kitablarda çox oxumuşuq və qiyabi olaraq bu universitetə bizim və şəxsən
mənim həmişə böyük hörmətim olubdur. Biz yaxşı bilirik ki, bu universitet Amerika Birləşmiş Ştatlarının
həyatının bir çox sahələrində, o cümlədən beynəlxalq əlaqələr sahəsində çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər
yetişdirməkdə böyük xidmətlər göstərmişdir. Bu gün bizə bir daha söylədilər ki, Corctaun Universitetindən
Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük siyasətlə və dövlət işləri ilə məşğul olan çox şəxslər keçmişlər. O
cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünkü prezidenti hörmətli cənab Bill Klinton Corctaun
Universitetində təhsil alıb, buranı bitiribdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünkü dövlət katibi xanım Olbrayt
burada professorluq, müəllimlik edib, dərs deyibdir. Belə mötəbər adları çox çəkmək olar. Ona görə də belə bir
universitetdə görüş keçirmək, bu universitetin müəllimlərinin və tələbələrinin, bu universitetə maraq göstərən
şəxslərin toplaşdıqları auditoriya önündə çıxış etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Bu görüşü təşkil edənlərə
təşəkkür edirəm.
Düşünürəm ki, siz məndən Azərbaycan haqqında, Qafqaz bölgəsi haqqında məlumatlar almaq və mənim
fikirlərimi öyrənmək üçün buraya toplaşmısınız. Ona görə də təmsil etdiyim ölkə – Azərbaycan haqqında sizə
bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
Azərbaycan dünyanın qədim ölkələrindən biridir. Azərbaycan xalqının çox qədim, zəngin tarixi,
mədəniyyəti var. Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyasına, mədəniyyətinə həm ədəbiyyat, mədəniyyət, həm
memarlıq, həm də elmi əsərləri ilə çox böyük töhfələr veribdir.
Azərbaycan son əsrlərdə böyük imtahanlardan, sınaqlardan keçmiş, böyük fəlakətlərlə, çətinliklərlə
üzləşmişdir, nəhayət, 1918-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiş, Şərq, müsəlman aləmində
birinci olan Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranmışdır. Ancaq 1920-ci ildə bu demokratik respublika
süqut edib, Azərbaycanda sosialist, kommunist hakimiyyəti qurulubdur. Bu, yetmiş il davam edib və 1991-ci
ilin sonunda Sovetlər İttifaqı dağılan zaman Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini əldə edib, yəni müstəqilliyini
bərpa edibdir. O vaxtdan indiyə qədər Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır.
Azərbaycan bu müddətdə Dünya Birliyində özünəməxsus yer tutubdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının,
bir çox beynəlxalq təşkilatların üzvüdür, dünyanın əksər ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələr, diplomatik əlaqələr
yaradıb və bu əlaqələri inkişaf etdirmək əzmindədir.
Bu baxımdan Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaranmış əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verir.
1991-ci ilin dekabrında Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın dövlət müstəqillyini tanıyan ilk
dövlətlərdəndir. O vaxtdan indiyə qədər bizim bu əlaqələrimiz inkişaf edir. Bu gün də mənim Amerika
Birləşmiş Ştatlarına gəlməyim, Vaşinqtonda olmağım məhz bu əlaqələrin inkişafına daha da təkan vermək,
onları sürətləndirmək, genişləndirmək, Amerika–Azərbaycan əlaqələrini əsl tərəfdaşlıq əlaqələrinə çevirmək
məqsədi daşıyır.
Bildiyiniz kimi, mən buraya Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə
rəsmi səfərə gəlmişəm. Bu, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya ilk rəsmi səfəridir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmağı
qərara alıb və bunu ardıcıl surətdə həyata keçirir. Təəssüflər olsun ki, bizim bu proqramımızı, qərarımızı həyata
keçirərkən qarşımızda çox maneələr, çətinliklər olubdur. Bəzən bu çətinliklər hüquqi demokratik dövlət qurmaq


Görüşdə Prezident Heydər Əliyevi Corctaun Universiteti adından universitetin vitse-prezidenti Maykl Kellin
salamladı.
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prosesini ləngidib, ancaq bizi bu yoldan çəkindirməyibdir. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan öz
ölkəsində hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmağı strateji məqsədi elan edibdir. Biz bu strateji yolla gedirik
və bundan sonra da gedəcəyik. Biz qarşımıza çıxan bütün çətinliklərin aradan qaldırılmasına qadirik, bunların
aradan qaldırılması üçün bütün səyləri qoyuruq və bundan sonra da qoyacağıq.
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək strategiyasını tutub, bu sahədə də bir çox işlər görülübdür.
Bazar iqtisadiyyatı bizim iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edir.
Milli dövlət quruculuğu, iqtisadiyyatda ciddi dəyişikliklər aparmaq sahəsində görülən işlər ondan
ibarətdir ki, biz 1995-ci ilin noyabrında müstəqil Azərbaycanın ilk demokratik Konstitusiyasını qəbul etmişik və
o vaxt da Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem əsasında ilk demokratik parlament seçmişik və bunlar
fəaliyyətdədir. Azərbaycanda demokratik prosesləri, bazar iqtisadiyyatını yaratmaq və inikşaf etdirmək üçün bir
çox qanunlar qəbul olunubdur. Bu qanunlar artıq yaxşı şərait yaradıb və onlar bundan sonra da qəbul
ediləcəkdir. Yəni, görüləcək işlərin hüquqi-normativ əsasları, qanunvericilik əsasları da yaranıbdır.
Azərbaycanda bu proseslər ardıcıl surətdə gedir. Bəzi səbəblərdən biz Azərbaycanda iqtisadiyyatda
islahatlar aparılmasına bir az gec, təxminən 1994-cü ildən başlamışıq, ancaq bu iş sürətlə həyata keçirilir.
Bu səbəblər də ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi, hələ Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etməzdən
qabaq, 1988-ci ildə, Azərbaycan Sovet İttifaqının daxilində olduğu zaman Ermənistan tərəfindən Azərbaycana
hərbi təcavüz edilib və ölkəmizin Dağlıq Qarabağ vilayətini qoparıb Ermənistana bağlamaq cəhdləri
göstərilibdir. Bunun nəticəsində hərbi münaqişə yaranıb, döyüşlər gedib, qan tökülüb, müharibə başlayıbdır. Bu
proseslər ilbəil genişlənib və nəticədə cürbəcür səbəblərdən Azərbaycan ərazisinin 20 faizi – Dağlıq Qarabağ
vilayəti və onun ətrafında olan inzibati rayonlar Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal
olunmuş ərazilərdən bir milyon Azərbaycan vətəndaşı zorla çıxarılıb, yerindən-yurdundan didərgin düşübdür.
Onların əksəriyyəti bir neçə ildir çadırlarda, çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Təsəvvür edin. 7 milyon əhalisi olan
Azərbaycanın vətəndaşlarının bir milyonu, yeddidə bir hissəsi qaçqındır, çadırlarda yaşayır. Şübhəsiz ki, bu,
bizim həm ictimai-siyasi, həm də iqtisadi vəziyyətimizi çox gərginləşdirir və mürəkkəbləşdirir.
Bununla yanaşı olaraq, Azərbaycanda demokratik proseslərin, iqtisadi islahatların bir qədər gec həyata
keçirilməsinin səbəblərindən biri də ölkədə daxili ictimai-siyasi sabitliyin olmaması idi. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edərkən, təəssüflər olsun ki, müharibə şəraitində cürbəcür qeyri-qanuni silahlı qüvvələr
yaranmış, bunların bəziləri hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmış, iki dəfə hakimiyyət dəyişikliyi baş vermişdir.
Bunlar hamısı Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmuşdur. Bu da bizim proseslərin həyata keçirilməsinə
maneçilik göstərən, onu ləngidən amillərdən biridir.
Biz bunların hamısının öhdəsindən gəlmişik və indi Azərbaycanda tam sabit ictimai-siyasi vəziyyət
bərqərar olub, mövcuddur və qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedərək islahatlar
aparır, bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə edir. Özəlləşdirmə proqramı geniş həyata keçirilir. "Torpaq islahatı
haqqında" qanun həyata keçirilərək torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi təmin olunubdur. Azərbaycanda
təşəbbüskarlığa və şəxsi mülkiyyətçiliyə, sahibkarlığa çox geniş imkanlar verilibdir.
Bütün bu proseslərdə Azərbaycanın qapısı dünya ölkələrinə açılıb, dünya ölkələrinin Azərbaycana
gəlməsi, investisiya qoyması üçün çox gözəl şərait yaradılıbdır. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki,
bu şərait Azərbaycana güclü xarici sərmayənin gəlməsini təmin edibdir. Siz bunu məhz Amerikanın böyük neft
şirkətlərinin 1994-cü ildən başlayaraq əməli iş görməsinin timsalında görə bilərsiniz və bu işlər hələ davam edir.
Ancaq Amerikanın təkcə neft şirkətləri yox, bir çox başqa böyük şirkətləri də Azərbaycanda müştərək iş görür,
respublikamıza sərmayə qoyurlar.
Beləliklə, Azərbaycan demokratik bir ölkədir, demokratiya yolu ilə gedir və gedəcəkdir. Ölkəmizdə insan
haqqlarının qorunması Azərbaycan dövlətinin əsas məqsədlərindən biridir, siyasi plüralizm, mətbuat, din,
vicdan azadlığı təmin olunubdur. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir, bizdə milliyyətindən, dinindən, dilindən asılı
olmayaraq bütün vətəndaşlar eyni hüquqlara malikdirlər və bərabər hüquqla yaşayır, fəaliyyət göstərirlər.
Ancaq, – mən sizə dedim, – Azərbaycanın çətin problemləri var. Bu çətin problemlərin ən birincisi
Ermənistanla hərbi münaqişədir. Mən bunun tarixi haqqında sizə dedim. Təəssüflər olsun ki, bu münaqişə hələ
indi də aradan götürülməyibdir. Doğrudur, üç il bundan öncə, 1994-cü ilin mayında biz atəşin dayandırılması
haqqında Ermənistan–Azərbaycan sazişi imzaladıq. Üç ildir Ermənistanla Azərbaycan arasında atəş yoxdur, qan
tökülmür. Ancaq bizim işğal edilmiş torpaqlarımız azad olunmayıb və hələ sülh yaranmayıbdır, bir milyon
vətəndaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşüb, qaçqın vəziyyətində yaşayır.
Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan çox böyük zərbələr alıb, zərər çəkibdir. On minlərlə azərbaycanlı
şəhid olub, işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycanın bütün varidatı, tarixi abidələri, milli mənəvi abidələri,
müqəddəs yerləri dağıdılıb, viran olubdur.
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Bunların hamısına baxmayaraq, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Ona görə də üç
il bundan öncə atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq və üç ildir məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün çalışırıq, bu gün
də çalışırıq, gələcəkdə də çalışacağıq.
Bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaranıbdır. Minsk
qrupuna bir çox dövlətlər daxildir. Onun fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü ilin dekabrında ATƏT-in Budapeşt
Zirvə görüşündə mühüm qərar qəbul edilibdir. Nəhayət, ATƏT-in 1996-cı il dekabr Zirvə görüşündə
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün prinsiplər – üç prinsip müəyyən olunubdur:
birinci, Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması; ikinci,
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi;
üçüncü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – erməni və azərbaycanlı əhalisinin hamısının təhlükəsizliyinə
təminat verilməsi.
Bildirmək istəyirəm ki, münaqişə başlayan zaman, 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda 170 min əhali
yaşayırdı. Bunun 70 faizi erməni, 30 faizi azərbaycanlı idi. Münaqişə zamanı azərbaycanlıları zorla oradan
çıxarıblar. İndi Dağlıq Qarabağda təxminən 80 min nəfər yaşayır, onların hamısı da erməni millətinə
mənsubdur.
Bu üç prinsip Ermənistan tərəfindən qəbul olunmayıbdır. Ancaq ATƏT-in 54 üzvündən 53-ü, o cümlədən
Azərbaycan da bu prinsiplərin qəbul edilməsinə səs veribdir. Həmin prinsiplər bizim üçün də tam məqbul deyil,
buna bizim də etirazımız var. Ancaq kompromis nöqteyi-nəzərindən, kompromis yolu tutaraq biz bu prinsipləri
qəbul etmişik və məsələnin bu prinsiplər əsasında həllini mümkün hesab edirik.
1997-ci ilin əvvəlində Minsk qrupunun rəhbərliyində dəyişiklik əmələ gəlibdir. Hazırda Minsk qrupunun
üç həmsədri var – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa. Bu, çox əlamətdar hadisədir, biz bunu
məmnuniyyətlə qəbul etmişik. Əgər üç böyük dövlət bu məsələnin həll olunması üçün həmsədrlik vəzifəsini öz
üzərinə götürübsə, demək, eyni zamanda çox böyük məsuliyyət götürübdür. Ümidvarıq ki, onlar öz üzərlərinə
götürdükləri bu vəzifəni, öz məsuliyyətlərini yerinə yetirəcəklər.
Bizi sevindirən odur ki, iyunun 20-də Denverdə üç prezident– Bill Klinton, Boris Yeltsin, Jak Şirak
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün birgə bəyanat veriblər. Nəhayət, həmsədrlər,
onların nümayəndələri – Amerika Birləşmiş Ştatlarından cənab Stroub Talbott, – bölgədə olublar və bizə
təkliflər veriblər. Bizə verilən son təklifdə çox müsbət cəhətlər var. Təkliflər iki hissədən ibarətdir. Müsbət
cəhətləri qəbul edirik, amma bizə əlverişli olmayan cəhətlərin üzərində də, hesab edirik ki, işləmək olar. Ona
görə də biz bu təklifləri danışıqların əsası kimi qəbul etmişik.
Bu təkliflər və Lissabon prinsipləri bundan ibarətdir. Mən sizə xəritədə də göstərmək istəyirəm. Bu,
Azərbaycan Respublikasının xəritəsidir. Şimalda qonşumuz Rusiyadır. Bura– Gürcüstan, bura – Ermənistandır.
Bu isə Azərbaycandır. Azərbaycanın bir hissəsi – Naxçıvan Muxtar Respublikası burada ayrıca göstərilib. Bura
– İran, bura da Xəzər dənizidir.
Rənglənmiş ərazi Azərbaycanın 20 faizidir, işğal edilmiş ərazidir. Qırmızı rənglə rənglənmiş ərazi Dağlıq
Qarabağın ərazisidir. Yaşıl rənglə rənglənmiş ərazi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında olan altı inzibati
rayonudur. Sarı rənglə rənglənmiş ərazi Azərbaycanın Laçın rayonudur, azərbaycanlılar yaşayan və
Azərbaycana mənsub olan rayondur, o da işğal olunubdur. Burada Şuşa rayonu var. O, Dağlıq Qarabağ
vilayətinin daxilində olub, ancaq əhalisinin tam əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Şuşa Azərbaycanın tarixi
mədəniyyət mərkəzidir.
Verilən təkliflərin birinci hissəsi bundan ibarətdir ki, ilk növbədə yaşıl rənglə rənglənən işğal olunmuş
rayonlardan Ermənistanın qoşun hissələri çıxsın, bu rayonlar azad edilsin və ATƏT-in çoxmilli sülhü mühafizə
qüvvələri bunu təmin etsin, qoşunlar buradan çıxarkən həmin qüvvələr Dağlıq Qarabağın sərhədlərində
yerləşsinlər. İkinci mərhələdə, Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunarkən, eyni zamanda Laçın və Şuşa
rayonlarının işğaldan azad edilməsi təmin olunsun. Biz belə bir təklifin ümumiyyətlə tərəfdarıyıq, çünki bu
məsələnin hamısını birdən həll etmək mümkün deyildir. Ona görə də əgər tərəflər buna razı ola bilsə və bizim
həmsədrlərimiz də bunu dəstəkləsə, işğal edilmiş torpaqlar qısa müddətdə azad oluna bilər. Çünki cənab Bill
Klinton da bəyanat verib, Rusiyanın və Fransanın prezidentləri də bəyanat veriblər ki, bu münaqişə 1997-ci ildə
sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Birinci mərhələ bu ola bilər, – torpaqlar azad edilə, ATƏT-in sülhməramlı qüvvələri burada yerləşə
bilər. İkinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən edilə bilər və o vaxt Laçın, Şuşa rayonlarının
işğaldan azad olunması məsələsi həll edilə bilər.
Dağlıq Qarabağı narahat edən məsələ Ermənistanla əlaqə məsələsidir. Bu gördüyünüz yol Dağlıq
Qarabağdan Ermənistana gedən yoldur. Biz dəfələrlə demişik ki, bu yolda, yəni Laçın rayonundan keçən yolda
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Dağlıq Qarabağa Ermənistana getmək üçün dəhliz verilməsinə tərəfdarıq. Bu da ATƏT-in sülhməramlı
qüvvələrinin nəzarəti altında olan dəhliz olar.
Dağlıq Qarabağın statusuna gəldikdə isə, mən dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəm ki, Dağlıq
Qarabağa dünya təcrübəsində olan muxtariyyət statuslarının ən yüksəyi, çox səlahiyyətlər verilə bilər.
Təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi bununla razı deyil və ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə də məhz bu
fikirlə çıxış etdi. Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət olmasını istəyir. Biz isə heç vaxt buna razı
ola bilmərik. Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına biz də imkan verə bilmərik, dünya
ictimaiyyəti və Dünya Birliyi də buna imkan verə bilməz. Ancaq Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən
yüksək səlahiyyətlər və ən yüksək status verilməsinə hazırıq.
Bizi narahat edən məsələlərdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi tərəfindən Azərbaycana
qarşı tətbiq olunmuş 907-ci maddədir. O vaxt belə qərar qəbul olunub ki, guya Azərbaycan Ermənistanı
blokadaya alıbdır, ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Azərbaycana hər bir yardıma embarqo
qoyulubdur. Bu, ədalətsiz qərardır və mən məmnunam ki, son zamanlar Amerika prezidenti, dövlət katibi bu
qərarın ləğv olunması haqqında fikirlər söyləyiblər, Amerikanın ictimaiyyətində bu fikir çox geniş yayılıbdır.
Bu gün mən Konqresdə bu barədə danışıqlar aparacağam və ümidvaram ki, nəhayət, Konqres bu ədalətsiz
maddəni ləğv edəcəkdir. Konqresmen cənab Kinq bu maddənin ləğvi üçün bir neçə gün bundan öncə Konqresə
qərar layihəsi veribdir. Hesab edirəm ki, bu qərar layihəsi qəbul olunarsa, çox yaxşı olar.
Bildirmək istəyirəm ki, "Azərbaycanın Ermənistanı blokadaya alması" haqqında deyiləndə, bax, bu xətt
ilə Bakıdan Ermənistana dəmir yolunun getməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bilmək lazımdır ki, dəmir yolunun bu
hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin əlindədir. Bu dəmir yolunun 130 kilometri bizim ixtiyarımızda deyildir.
Ermənistan silahlı qüvvələri bu torpaqları işğal edərkən dəmir yolunu da işğal ediblər. Bura İrandır, işğalçı
qüvvələr İranla Azərbaycan sərhədini də əllərinə keçiriblər. Ona görə də əgər blokadadan danışırlarsa,
Ermənistan Azərbaycanı blokadaya alıb, bu dəmir yolundan məhrum edibdir. Azərbaycanla yalnız Ermənistan
ərazisi ilə dəmir yolu və avtomobil yolu vasitəsilə əlaqə saxlayan Naxçıvan bu əlaqədən məhrum olubdur.
Mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı tarixdə qalmalıdır. Biz bu gün haqqında düşünməliyik. Bu gün də
ondan ibarətdir ki, əgər sülh yaranarsa, – biz sülhün yaranmasını istəyirik, – şübhəsiz ki, bu məsələlər də həll
olunacaqdır. Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş 907-ci maddə də, şübhəsiz, aradan götürülməlidir.
Nəhayət, onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan sülhsevər ölkə, sülhsevər dövlətdir. Biz sülh istəyirik, –
məntəqədə sülh, ölkədə sülh, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh istəyirik. Hesab edirik ki, Ermənistan və
Azərbaycan indiyə qədər əsrlər boyu qonşu yaşadığı kimi, bundan sonra da qonşu dövlətlər kimi yaşamalıdırlar.
Müstəqil dövlət kimi biz müstəqil Ermənistanla sülh əlaqələri qurmaq, sülh şəraitində yaşamaq istəyirik. Ancaq
bunun şərti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olunmalı, ərazi bütövlüyü,
sərhədlərinin toxunulmazlığı təmin edilməlidir. Bu prinsiplər əsasında biz daimi, etibarlı sülhə hazırıq və hesab
edirik ki, bu sülh Ermənistan üçün də, Azərbaycan üçün də ən əlverişli yoldur.
Amerika şirkətlərinin Azərbaycandakı işləri haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Biz 1994-cü ilin
sentyabrında imzaladığımız, "Əsrin müqaviləsi" adlanan müqaviləni artıq həyata keçiririk. Azərbaycandan
neftin ixracı üçün iki kəmər tikilir: biri Rusiyadan Qara dənizə, digəri isə Gürcüstan ərazisindən Qara dənizə
qədər. Gələcəkdə isə Azərbaycanda Xəzər dənizindən böyük nefti çıxarıb dünya bazarlarına aparmaq üçün
Azərbaycandan, Gürcüstandan və Türkiyədən keçməklə Aralıq dənizinə böyük neft kəmərinin tikilməsi nəzərdə
tutulubdur.
Mən bildirmək istəyirəm ki, Xəzər dənizi böyük və zəngin neft yataqlarına malik olan su hövzəsidir. 50 il
bundan öncə Azərbaycan neftçiləri, alimləri Xəzər dənizində neft yataqlarını açıb onların istismarına
başlayıblar. 50 il keçəndən sonra, XX əsrin axırında Azərbaycan yenə də Xəzər dənizinin zəngin neft yataqlarını
bütün dünyaya nümayiş etdirib, dünya şirkətlərini oraya cəlb edibdir. İndi Azərbaycanda 11 ölkədən 17 neft şirkəti
müştərək iş görür. Ola bilər, bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri ilə yeni müqavilələr imzalansın.
Bunlar hamısı Amerika ilə Azərbaycanı on ilə yox, on illərlə, gələcək XX1 əsrdə bir-birinə bağlayır, bizim
iqtisadiyyatlarımızda böyük inteqrasiya imkanları yaradır. Biz bunu istəyirik, bunun tərəfdarıyıq və bu sahədə
gələcəkdə də öz səylərimizi göstərəcəyik.
Mən sizə çox şey deyə bilərəm, ancaq vaxtın qalan hissəsini sizin mənə verəcəyiniz suallara saxlamaq
istəyirəm. Təşəkkür edirəm.
***
R i ç a r d A r m i t a c: Cənab prezident, çox dərin məzmunlu, faydalı və ruhlandırıcı çıxışınıza görə
Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
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Xanımlar və cənablar, sizə xatırladıram ki, salonda bizim könüllülərimiz vardır. Xahiş edirəm, suallarınızı
onlara verəsiniz ki, bizə çatdırsınlar. Ürəyiniz istəyən sualı prezidentdən soruşa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi,
prezident Heydər Əliyev hər bir suala açıq şəkildə cavab verməyə hazırdır.
Cənab prezident, Sizə əvvəlcə belə bir sualla müraciət edirik. Siz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasındakı yeni münasibətlər barədə danışdınız və bu münasibətlərin genişləndirilməsi ilə
əlaqədar prezident Bill Klintonla fikir mübadiləsi aparacağınızı bildirdiniz. Xahiş edirəm, bu
münasibətlərin iqtisadi maraqlardan başqa nədən ibarət olması barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hesab edirəm ki, bu görüş, yəni Azərbaycan prezidentinin Amerika
prezidenti cənab Bill Klintonla görüşü tarixi bir hadisə olacaqdır. Bu görüş zamanı biz bir çox məsələləri
müzakirə edəcəyik. Həm Azərbaycan– Amerika münasibətləri, həm mənim Sizə geniş danışdığım Azərbaycan–
Ermənistan münaqişəsinin aradan götürülməsi, həm Konqresin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi 907-ci maddənin
ləğv edilməsi məsələləri, eyni zamanda Qafqaz bölgəsindəki mövcud vəziyyət, dünyada gedən proseslər,
şübhəsiz ki, bizim danışıqlarımızın mövzusu olacaqdır.
Vaxt olmadığına görə mən bunu sizə demədim. Bilirsiniz ki, Azərbaycan NATO-nun "Sülh naminə
tərəfdaşlıq" proqramına qoşulubdur və Avropa-Atlantika Əməkdaşlığı Şurasının üzvüdür. Mən NATO-nun və
Avropa-Atlantika Əməkdaşlığı Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Madrid Zirvə
görüşündə iştirak etmişəm, orada çıxış edib Azərbaycanın mövqelərini demişəm. Biz bu sahədə də geniş
əməkdaşlıq edəcəyik.
Ona görə də mən cənab Bill Klintonla qarşıdakı görüşdən çox şey gözləyirəm və ona böyük ümidlər
bəsləyirəm. Demək istəyirəm ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasında Amerika Birləşmiş
Ştatlarının böyük imkanları vardır və mən çox arzu edirəm ki, bu imkanlardan istifadə olunsun.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycan milli azlıqlara, xüsusən yəhudilərə min illərdən bəri çox yaxşı
münasibət bəsləyibdir. Nə üçün bu məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarında geniş surətdə təbliğ edilmir?
C a v a b: Bilirsiniz, siz mənə çıxış üçün burada üç saat vaxt versəydiniz, mən bunların hamısını
deyərdim. Amma siz mənə demisiniz ki, çıxışım az olsun, vaxtı suallara saxlayın. Ona görə də mən vaxtı
suallara saxlamışam. İndi siz sual verirsiniz, mən də cavab verəcəyəm.
Bəli, mən bunu dedim, – Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Biz heç vaxt ölkəmizi monomillətli respublika
etmək istəmirik. Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşlar ölkəmizin bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır və
Azərbaycan onların vətənidir. O cümlədən ölkəmizdə yaşayan yəhudilər də Azərbaycanın vətəndaşlarıdır və
Azərbaycan onların da doğma vətənidir. Yəhudilər Azərbaycanda uzun illərdən bəri yaşayırlar. Azərbaycanın
ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında onlar çox xidmətlər göstəriblər. XX əsrdə Azərbaycan elminin,
mədəniyyətinin və sosial həyatının bir çox sahələrinin inkişafında yəhudilərin çox böyük xidmətləri olubdur.
Yəhudilər indi də Azərbaycanda sərbəst yaşayırlar.
Mən iftixar hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycanda, xalqımızda heç vaxt antisemit əhval-ruhiyyə olmayıbdır
və bundan sonra da olmayacaqdır.
Mən Nyu-Yorkda olarkən Amerikada yaşayan yəhudi icmalarının prezidentlərinin konfransı səviyyəsində
görüş keçirdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox ştatlarından oraya nümayəndələr gəlmişdilər. Biz axşam
bir neçə saat bir yerdə olduq, bu məsələləri müzakirə etdik. Mən Azərbaycanda bu siyasəti bundan sonra da
davam etdirəcəyəm.
S u a l: Cənab prezident, xahiş edərdik, İrandakı islam fundamentalizminin Azərbaycanda din
azadlığına təsiri barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
C a v a b: Mən qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda bütün azadlıqlar, o cümlədən dini azadlıqlar təmin
olunubdur. Azərbaycanda üç dini konfessiya – müsəlman, xristian-pravoslav və yəhudi konfessiyaları bərabər
fəaliyyət göstərir. Bildirmək istəyirəm ki, bu üç konfessiya arasında çox sıx əlaqə vardır. Onlar bir-biri ilə
dostdurlar. Bir faktı da qeyd etmək pis olmazdı ki, mən 1993-cü ilin oktyabr ayında prezident seçilərkən bu üç
konfessiyanın rəhbərlərinin üçü də mənə dəstək verdilər və mənim prezident seçilməyim haqqında öz fikirlərini
söylədilər. Azərbaycanda bu dini konfessiyaların işi belə davam edir və belə də davam edəcəkdir.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti olan azərbaycanlılar müsəlman dininə mənsubdurlar.
Sovet hakimiyyəti vaxtında müsəlman dini qadağan olunmuşdu. İndi bu, bərpa olunur, müsəlman dininə aid
məscidlər və başqa yerlər yaradılır, tikilir. İnsanlara öz dini arzularını, istəklərini sərbəst yerinə yetirmək üçün
imkanlar yaradılıbdır.
Ancaq eyni zamanda Azərbaycan islam dövləti deyildir və islam dövləti olmayacaqdır. Yəni islam dini
Azərbaycanın ideologiyasının, Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətinin əsasını təşkil etmir. Başqa ölkələrdə belə
hallar vardır. Ona görə də Azərbaycanda islam fundamentalizminin olub-olmaması haqqında söhbətlər gedir.
Bu, keçmişdə də olubdur, indi də vardır.
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Mən onu demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda dünyəvi dövlət, sivilizasiyalı dövlət qururuq. Bəli, Qərb
adət-ənənələrinə, yəni demokratik cəmiyyətin ənənələrinə uyğun olan bir dövlət qururuq. Ona görə də
Azərbaycanda dinin öz yeri var, ancaq Azərbaycanda heç vaxt fundamentalizm olmayacaqdır. Düzdür, islam
fundamentalizmini Azərbaycanda yaratmağa çalışmaq cəhdləri var. Bu da bizim Azərbaycan respublikamız
üçün olan bir təhlükədir. Ancaq Azərbaycanın dövlət quruculuğu, ölkəmizin əhalisinin əksəriyyəti belə
niyyətlərin əleyhinədir. Yenə də deyirəm, Azərbaycan bundan sonra da dünyəvi dövlət kimi yaşayacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Çeçenistan prezidenti Aslan Məshədov Rusiya ilə əlaqələrini kəsibdir.
Şimal istiqamətində olan neft kəmərinin Çeçenistandan keçməsini nəzərə alsaq, onda Çeçenistandakı
çətinliklər Azərbaycan neftinin ixracına mane ola bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu məsələ barədə mən sizə məlumat vermək istəyirəm. Sizə məlumdur ki, Şimal
istiqamətində gedən neft kəmərini tikmək üçün biz 1996-cı ilin yanvar ayında Moskvada saziş imzaladıq.
Rusiya bizə söz vermişdi ki, 1997-ci ilin əvvəlində bu neft kəməri artıq işə başlayacaqdır və Azərbaycan nefti
bu kəmərlə gedəcəkdir. Çünki bu il, yəni 1997-ci ilin sentyabr ayında biz 1994-cü ildə imzaladığımız
müqavilənin, bununla əlaqədar yaradılmış konsorsiumun işinin nəticəsi olaraq neftin hasil edilməsini gözləyirik.
Bu neftin ixrac edilməsi lazımdır. Ona görə də biz istəyirdik ki, Azərbaycanın öz neftini əvvəlcə bu Şimal neft
kəməri vasitəsilə ixrac edək və həmin neft kəmərini yoxlayaq. Ancaq təəssüflər olsun ki, Çeçenistandakı
vəziyyətə görə Rusiya tərəfi verdiyi bu öhdəliyi yerinə yetirə bilmədi.
Bilirsiniz ki, bu il iyul ayının əvvəlində mən Rusiyaya, Moskvaya rəsmi səfər etdim. Rəsmi səfərdən bir
gün əvvəl Çeçenistan prezidenti Aslan Məshədov Azərbaycana, Bakıya gəldi, mənimlə görüşdü və biz çox
ətraflı söhbət etdik. O, mənim qarşımda belə bir məsələ qoydu ki, bu neft boru kəmərinin işləməsi üçün
Azərbaycan ilə Rusiya arasında imzalanacaq sazişə Çeçenistanın da qoşulması lazımdır. Yəni üçtərəfli – Rusiya,
Çeçenistan, Azərbaycan sazişi imzalamaq lazımdır. Mən Moskvada olarkən bu təklifi Rusiyanın rəhbərlərinə
bildirdim. Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsin bununla razı oldu. Mən Moskvadan Bakıya dönəndən sonra
Rusiya baş nazirinin birinci müavini cənab Nemtsov və böyük bir nümayəndə heyəti, Çeçenistanın baş nazirinin
müavini və böyük bir nümayəndə heyəti Bakıya gəldilər. Biz iyulun 10-da Bakıda üçtərəfli saziş imzaladıq:
Azərbaycan, Rusiya, Çeçenistan.
Çeçenistan bizə zəmanət verdi ki, bu saziş imzalanandan sonra onlar Azərbaycan neftinin və beynəlxalq
konsorsiumun neftinin bu boru kəməri ilə ixrac olunmasına maneçilik törətməyəcəklər.
S u a l: Cənab prezident, xahiş edərdik ki, ölkənizdə insan hüquqlarının vəziyyəti barədə
fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. İnsan hüquqlarının pozulması haqqında bir sıra məlumatlar daxil
olubdur. Ümumiyyətlə, insan hüquqları və demokratiya barədə sizin fikirlərinizi bilmək bizə maraqlı
olardı.
C a v a b: Mən sizə bildirdim ki, insan hüquqlarının qorunması bizim demokratik dövlət quruculuğu
prosesində əsas amillərdən biridir. 1995-ci ilin noyabr ayında biz qəbul etdiyimiz Konstitusiyanın maddələrinin
üçdə bir hissəsini insan hüquqlarının qorunmasına həsr etmişik. Biz insan hüquqlarının qorunması üçün əməli
tədbirlər görürük. İnsan hüquqlarının qorunması – insanlara azadlıq, sərbəstlik verilməsidir. Bu, verilibdir.
Azərbaycanda bütün insanlar sərbəst yaşayır və öz fikirlərini sərbəst ifadə edirlər. Azərbaycanda qeydiyyata
alınmış 30 siyasi partiya vardır. Bu partiyaların çoxu, demək olar ki, əksəriyyəti müxalifət mövqeyində duran
partiyalardır. Azərbaycanda 600-ə qədər qəzet vardır. Bu qəzetlərin də çox hissəsi müxalifətə aid olan, ayrı-ayrı
qüvvələrə, hətta ayrı-ayrı şəxslərə qulluq edən qəzetlərdir. Əgər hansısa bir şəxs sərbəst olaraq özü qəzet çıxarıb
yayırsa və istədiyi fikirləri orada yazırsa, deyirsə, demək, bu insan hüquqlarının tamamilə sərbəst olmasıdır.
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sahəsində çox iş görülübdür. Ancaq mən sizə bildirmək
istəyirəm ki, ümumiyyətlə demokratiya, insan haqları və bunların hamısı Azərbaycan cəmiyyəti, dövləti üçün
yeni bir məfhumdur. Amerikada siz öz müstəqilliyinizin 218 illiyini qeyd etdiniz, elədirmi? Siz 218 ildir ki,
demokratiya yolu ilə gedirsiniz, nailiyyətləriniz də çoxdur. Amma eyni zamanda, siz öz qüsurlarınızı da özünüz
tənqid edirsiniz. Ancaq Azərbaycan cəmisi beş ildir ki, müstəqil olubdur, beş ildir istəyir demokratiya yaratsın.
Əlbəttə, qısa müddətdə tam demokratiya yaratmaq mümkün deyildir. Kim deyirsə ki, bunu yaratmaq olar, – bu,
səhv fikirdir. Demokratiya alma deyil ki, gedib bazardan alıb gətirəsən. Demokratiya gərək insanların beyninə
daxil olsun. Bir adamın, yüz adamın yox, hamının beyninə daxil olmalıdır. Əgər bu insanlar 70 il kommunist
rejimi altında, kommunist ideologiyası altında yaşayıblarsa, totalitar rejimdə yaşayıblarsa, bunların hamısı bir
gündə, bir ildə, qısa müddətdə dəyişilə bilməz.
Bu gün burada mənə sual verirlər ki, Siz keçmişdə Siyasi Büronun üzvü, kommunist olmusunuz, indi
demokratiya ilə necə məşğul olursunuz? Mən buna cavab verdim: bunun üçün mənə bir neçə il lazım oldu ki, öz
dünyagörüşümü dəyişim. Mən öz dünyagörüşümü dəyişdim.
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Mən demişdim ki, bəzi adamlara kitab paylansın, mənim 1987-ci ildən indiyə qədərki həyatım haqqında
orada yazılıb. 1987-ci ildə Siyasi Bürodan ayrılandan sonra mənim həyatımda böyük dəyişikliklər əmələ gəldi.
Bu dəyişikliklər məni keçmiş böyük kommunistdən antikommunist mövqeyinə gətirib çıxardı. Keçmiş rejimdə
işləsəm də, indi mən Azərbaycanda yeni demokratik quruluşu quran və buna rəhbərlik edən bir adamam. Əmin
olun ki, biz bu quruluşu quracağıq. Əgər indi bizim bu sahədə qüsurlarımız varsa, – var, şübhəsiz var, – biz
bunları bu gün, sabah, gələcəkdə də aradan götürəcəyik. Yəni demokratiya xüsusi bir məfhumdur. Onun
başlanğıcı məlumdur, amma sonu yoxdur, sizin üçün də bunun sonu yoxdur.
S u a l: Mən istəyirəm ki, söhbətimizin ab-havasını dəyişəm. Sizə bir sualla müraciət etmək
istəyirəm. ABŞ-a bu rəsmi səfəriniz zamanı Siz Amerikanın neft şirkətləri ilə müqavilələr bağlamaq
niyyətindəsiniz. Əgər belədirsə, hansı şirkətlərlə, hansı layihələr əsasında müqavilələr imzalayacaqsınız?
C a v a b: Bu müqavilələrin bağlanmasına mənim fikrim var, amma sizin də fikriniz var, yoxsa yox?
Əgər sizin fikriniz varsa, demək, bu müqavilələr avqustun 1-də Ağ evdə imzalana bilər. Mən deyə bilərəm ki,
“Şevron”, “Mobil”, “Eksson” və “AMOKO” şirkətləri ilə imzalanmaq üçün bizim müqavilələrimiz hazırdır. Biz
hazırıq. Əgər siz hazırsınızsa biz bunları imzalaya bilərik.
S u a l: Cənab prezident, bölgənizdə neçə ölkədə Rusiyanın qoşunları yoxdur? Neçə ölkə Rusiya
qoşunlarından azaddır?
C a v a b: Bizim bölgəmizdə belə bir ölkə var, o da Azərbaycandır. Siz bilirsiniz ki, Ermənistanın kiçik
bir ərazisi vardır, mən xəritədə bunu sizə göstərdim. Orada Rusiyanın həddindən artıq qoşunları, hərbi bazası
vardır. Gürcüstanda da Rsiyanın qoşunları, hərbi bazası vardır. Ermənistanın İran və Türkiyə ilə sərhədlərini
Rusiyanın hərbi sərhədçiləri qoruyurlar. Gürcüstanın sərhədlərini də onlar qoruyurlar. Amma Azərbaycanda
bunların heç birisi yoxdur. Biz öz sərhədlərimizin sahibiyik, öz sərhədlərimizi özümüz qoruyuruq. Bizim
ərazimizdə öz ordumuzdan savayı heç bir ölkənin ordusu yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycan Konstitusiyasına görə, noyabr ayında bələdiyyə seçkiləri
keçirilməlidir. Bələdiyyə seçkiləri haqqında qanunun vəziyyəti və bu seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyi
barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsinizmi?
C a v a b: Birincisi, bizim Konstitusiyamızda yazılıb ki, seçkilər keçirilməlidir. Ancaq bizim yerli
seçkiləri keçirmək üçün qanunlarımız hələ hazır deyildir. Biz bu qanunları hazırlayacağıq və bunu payızda
qəbul edəcəyik. Qanunlar hazırlanandan sonra yerli seçkilər keçiriləcəkdir. Bildirmək istəyirəm ki, yerli seçkilər
mütləq keçiriləcək və bunlar tamamilə sərbəst, azad və ədalətli şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Heç kəs bundan
narahat olmasın.
S u a l: Cənab prezident, iqtisadi dirçəlişə və demokratiyanın inkişafına mane olan rüşvətxorluğun
kökünü kəsmək üçün Azərbaycanda daha hansı işləri planlaşdırırsınız?
C a v a b: Bu rüşvətxorluq təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində kök atıbdır. Siz bununla
razısınız, ya yox? Güman edirəm ki, Amerikanın özündə də siz rüşvətxorluqla mübarizə aparırsınız. Ona görə
mən də sizdən soruşa bilərəm, –siz bunun üçün nə edirsiniz?
Bəli, rüşvətxorluq cəmiyyəti korlayan ən çirkin hallardan biridir. Sovet dövründə biz rüşvətxorluqla
mübarizə aparırdıq.
S u a l: Mən demək istəyirəm ki, sovet dövrünün mətbuatını arxivdən qaldırıb oxusanız, 1969-cu
ildə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbər seçilən gündən Sovetlər İttifaqında rüşvətxorluğa qarşı
mübarizənin təşəbbüskarı Heydər Əliyev olmuşdur. O vaxt bu məsələ bütün Sovetlər İttifaqına və hətta
başqa ölkələrə də yayılmışdı.
C a v a b: Doğrudur, sonra mən istefada olduğum zaman vaxtilə rüşvətxorluğa görə vəzifədən çıxmış və
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş adamlar meydana çıxdılar, hətta televiziyada və qəzetlərdə özlərini guya
“Heydər Əliyev dövrünün qurbanları” saydılar. Ancaq bu, yenə də məni sarsıtmadı. Mən yenə də rüşvətxorluqla
mübarizə aparmaq əzmindən çəkinməmişəm. Eyni zamanda bu, keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə daha da geniş
yayılır. Bu, təbiidir. Bunu düzgün anlamaq lazımdır.
İndi Rusiyada da, gənc müstəqil dövlətlərdə də rüşvətxorluq var, Azərbaycanda da rüşvətxorluq var. Mən
bunu inkar etməmişəm. 69-cu ildə, sovetlər vaxtında deyirdilər ki, guya kommunist, sosialist cəmiyyətində
rüşvətxorluq ola bilməz, bu rüşvətxorluq keçmiş kapitalist dövrünün qalıqlarıdır. O vaxt belə fikir söyləyirdilər.
Mən isə hələ o vaxt, 30 il bundan qabaq deyirdim ki, rüşvətxorluq bizim cəmiyyətdə mövcud olan ən təhlükəli
haldır. Mən bunu o vaxt da demişəm, bu gün də deyirəm. Bu mübarizəni də aparıram və aparacağam. Əmin ola
bilərsiniz ki, bu, tək sizin üçün deyil, bizim üçün, xalqımızın mənəviyyatı, təmiz əxlaqı, gələcəyi üçün lazımdır.
Mən öz üzərimə böyük missiya götürmüşəm – Azərbaycanın bu ağır dövründə Azərbaycanın prezidenti
vəzifəsini öz üzərimə götürmüşəm. Çalışıram ki, Azərbaycanı nəinki tam müstəqil edim, həm də Azərbaycanda
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saf, pak cəmiyyət yaradım və gələcək nəsilləri paklığa, təmizliyə, düzlüyə sövq edim. Bu, mənim həyatımın
məqsədidir. Buna əmin ola bilərsiniz.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycanın dünya ilə genişlənməkdə olan inteqrasiyasında Türkiyənin
rolu nədən ibarətdir və türk şirkətləri Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatlarının hasilatında iştirak
edəcəklərmi?
C a v a b: Mən birinci onu demək istəyirəm ki, Türkiyə Azərbaycanın yaxın dostudur və biz bu dostluq
əlaqələrini daha da genişləndiririk və inkişaf etdiririk.
Mən cənab Bjezinskinin söylədiyi fikirlərin hamısından çox razıyam, o cümlədən Amerikanın Türkiyə
barəsindəki siyasətinə dair onun fikirlərini yüz faiz dəstəkləyirəm. Türkiyə bizim regionda həqiqətən çox
mühüm rol oynayır və gələcəkdə də mühüm rol oynayacaqdır. Biz Türkiyə ilə bütün sahələrdə – iqtisadiyyat və
başqa sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Türkiyənin rəhbərləri ilə mənim şəxsi əlaqələrim çox yaxındır, mehribandır,
Azərbaycan dilinin türk dilinə çox yaxın olması, ənənələrimizin bir-birinə bənzərliyi bizim bu əlaqələri
gücləndirib inkişaf etdirir. Xəzər dənizinin neft yataqlarından hasil edilən neftin ixrac olunmasında Türkiyənin
çox önəmli yeri var. Böyük neft borusunun məhz Türkiyədən keçməsi hər bir cəhətdən çox əhəmiyyətlidir.
Bilirsiniz ki, Türkiyə bizim imzaladığımız neft müqavilələrində də iştirak edir, türk enerji şirkətlərinin bu
müqavilələrdə müəyyən hissələri var və hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı bundan sonra
da güclənəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, sovet konstitusiyasında 1920-ci ildən 1988-ci ilə kimi Dağlıq Qarabağ
muxtar respublika idi. Ermənilər Dağlıq Qarabağdan deportasiya olundular və Azərbaycan onların
muxtariyyətini ləğv etdi. Ermənilər sizin onlara özünüidarəetmə vədlərinizə niyə inanmalıdırlar?
C a v a b: Bu sualda bəzi şeylər doğru deyildir. Buna baxmayaraq, mən bu suala cavab verəcəyəm.
Birincisi, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1923-cü ildə Azərbaycanın tərkibində təşkil olunubdur. Azərbaycan
Respublikasının tərkibində o vaxt Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti çox yaxşı inkişaf edibdir. Mən 70-ci illərdə
və 80-ci illərin əvvəlində Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə
həmişə məşğul olurdum. Ona görə də mən bunları çox yaxşı bilirəm. Dağlıq Qarabağda o vaxt cəmi 170 min
əhali yaşayırdı. Dağlıq Qarabağ Vilayəti Azərbaycanın tərkibində idi, Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən
sosial-iqtisadi cəhətdən daha yüksək vəziyyətdə idi. O, muxtar vilayət olduğuna görə Azərbaycan hökuməti bu
vilayəti daha yüksək səviyyədə saxlamaq istəyirdi ki, heç bir söz-söhbət olmasın.
Mən o illəri xatırlayıram, Dağlıq Qarabağın bütün bölgələrində – şəhər və kəndlərində olmuşam. Məndə
həddindən artıq fotoşəkillər var, tele-videolentlər var. Şəhər və rayonlarda insanlarla görüşlərim olubdur. Bunlar
mənə nə qədər böyük təsir bağışlayıbdır. Mən onlara hörmət edirdim, onlar da mənə hörmət edirdilər. Onda
Azərbaycan və erməni xalqları arasında çox gözəl dostluq əlaqələri var idi. Mən dəfələrlə Ermənistanda
olurdum, Ermənistanın rəhbərləri Azərbaycanda olurdu. Biz çox rahat gedib-gəlirdik, heç bir problem yox idi.
Bu problemi süni surətdə o vaxt separatçı qüvvələr və onlara dəstək verən Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
rəhbərləri və şəxsən Mixail Qorbaçov yaratdı. Mən Moskvada, Siyasi Büroda olarkən onlar istəyirdilər ki, bu
məsələləri canlandırsınlar. Bir neçə dəfə mən buna etiraz etmişdim. Mən Siyasi Bürodan gedəndən iki-üç ay
sonra Moskvada bu münaqişə yaradıldı. Bu münaqişənin qarşısını almaq mümkün idi, ancaq bunun qarşısını
almadılar. Bu birinci.
İkincisi, ermənilər Dağlıq Qarabağdan heç vaxt deportasiya olunmayıblar. Dağlıq Qarabağda ermənilər
indi də yaşayırlar. Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlılar deportasiya ediliblər. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı
əhalisi hələ 1990-cı ildə, Sovet İttifaqı zamanı Dağlıq Qarabağdan tamamilə deportasiya olundu. Bu, tarixi
həqiqətdir. O vaxt mən Azərbaycanda işləmirdim. Heç bir yerdə işləmirdim. İctimaiyyətdən təcrid olunmuş bir
adam idim. Ancaq mən bu tarixi bilirəm. Bu tarix ondan ibarətdir ki, 1988-ci ildə Ermənistan parlamenti
özbaşına qərar qəbul etdi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilsin. Ondan bir müddət sonra isə Azərbaycan
parlamenti qərar qəbul etdi ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ləğv olunsun.
Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ Sovet İttifaqı zamanı, 1990-cı ildə Ermənistan parlamentinə seçkilər
keçirilərkən həmin parlamentə Dağlıq Qarabağdan deputatlar seçildilər. Azərbaycan parlamentinə seçilmədilər.
Baxmayaraq ki, hələ Sovetlər İttifaqı var idi, Ermənistan və Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində idilər.
Amma deputatlar Ermənistan parlamentinə seçildilər. Bu münaqişəni başlayan Ermənistan tərəfidir. Sualdan isə
belə görünür ki, guya Azərbaycan tərəfidir. Bu, ədalətsiz fikirdir. Mənim verdiyim cavablar tamamilə həqiqətdir
və bunu hər yerdə sənədlərlə öyrənə bilərsiniz.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan Ermənistanın daxilində yerləşir.
Belə olan halda Azərbaycanın içində bir Dağlıq Qarabağın olmasında nə problem ola bilər?
C a v a b: Bu haqda onu deyə bilərəm ki, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir və vaxtilə Sovet
İttifaqı yaranandan sonra İranla bu 40 kilometrlik sərhədi o vaxt sovet hakimiyyəti Ermənistana bağışlamışdır.
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Ümumiyyətlə, bu yer azərbaycanlılar yaşayan yerdir. O vaxt məhz Sovet İttifaqının rəhbərləri Azərbaycanı
parçalamaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasını buradan ayırıblar. Ona görə bu, Dağlıq Qarabağa aid olan bir
şey deyildir. Dağlıq Qarabağ heç vaxt Ermənistana mənsub olmayıbdır. Naxçıvan həmişə Azərbaycanın
olubdur, amma Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində muxtar vilayət olubdur. Ona görə də bunlar bir-birinə
bənzər və ya uyğun deyildir. Bu sualı verən bunu başa düşməlidir.
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən, əvvəla, Corctaun Universitetinin professor və müəllim heyətinə, tələbələrinə
təşəkkür edirəm ki, məni buraya dəvət edibsiniz, bu görüş üçün şərait yaratmısınız. Mən bir daha təşəkkür
edirəm.
Universitetin vitse-prezidenti cənab Kelliyə təşəkkür edirəm. Cənab doktor Bjezinskiyə təşəkkür edirəm.
Cənab səfir Armitaca təşəkkür edirəm. Eyni zamanda, sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Mən bu görüşdən çox məmnunam, razıyam. Mənə verdiyiniz suallara görə də çox sağ olun. Sizin
verdiyiniz suallar çıxışımda bəhs etmədiyim məsələlərin işıqlandırılmasına imkan yaratdı. Gələcəkdə də mənə
nə sualınız olsa, verin. Azərbaycanın qapıları bütün dünya üçün açıq olduğu kimi, Azərbaycan prezidenti də
bütün dünya üçün açıqdır. Kim nə sual verir-versin, mən bütün suallara cavab verməyə hazıram.
Amerikanın bu qədim universitetində olmağımı mən bir daha tarixi hadisə hesab edirəm və bu
universitetə bir yadigar vermək istəyirəm.
Dahi Azərbaycan şairi, böyük poemaların müəllifi Nizami Gəncəvi XII əsrdə yazıb-yaratmış, dünya
mədəniyyətinə, sivilizasiyasına böyük töhfələr vermişdir. Mən onun barelyefini Corctaun Universitetinə təqdim
edirəm. Sağ olun.
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ABŞ KONQRESİ NÜMAYƏNDƏLƏR PALATASININ SPİKERİ
NYUT QİNQRİÇ VƏ PALATADA RESPUBLİKAÇILAR PARTİYASININ
TƏŞKİLATÇI RƏHBƏRLƏRİ – KONQRESMENLƏR CON BONƏR,
TOM DENAY, KRİS KÖKS, CON LİNDER İLƏ
GÖRÜŞ ZAMANI SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Qinqriç!
Hörmətli konqresmenlər!
İlk öncə ölkənizə ilk rəsmi səfərim zamanı ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri və
konqresmenləri ilə keçirdiyim bu görüşdən çox məmnun qaldığımı vurğulamaq istərdim. Mənim ünvanıma
deyilmiş xoş sözləri müstəqil Azəraycan Respublikasına, onun xalqının adına yönəltməyi özümə borc bilirəm.
Bəyan etmək yerinə düşər ki, ölkəmiz müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoyduqdan sonra, xüsusən son illərdə
Azəbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir, demokratik hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində mühüm işlər
görülür, islahatlar həyata keçirilir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları qorunur, fikir
plüralizmi formalaşmışdır, mətbuat, dil, din, vicdan azadlığı bərqərar edilir. Bütün bunların mərkəzində
ölkəmizin müstəqilliyini əbədi sarsılmaz və dönməz olduğunu bəyan etmək vəzifəsi durur.
1988-ci ildən bəri davam edən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin baş verməsinin əsl səbəbləri
Ermənistanın təcavüzkar niyyətlərində və Azərbaycan torpaqlarını zorla işğal və ilhaq etmək istəklərini
reallaşdırmaq cəhdlərindədir. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal
edilmiş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşərək çadırlarda ağır şəraitdə
yaşamağa məcbur edilmiş, işğal altında olan ərazilərimizdə xalqımızın bütün varidatı, tarix, mədəniyyət,
incəsənət abidələri tamamilə, vəhşicəsinə darmadağın edilmişdir... Mən bütün bu rüsvayçı vəhşilik hərəkətləri
barədə xəritə üzərində ətraflı izah verməklə bir daha sizin nəzərinizə çatdırmağı lazım bilirəm ki, qoy sizin də
məsələnin əsl mahiyyəti haqqında aydın, kifayət qədər təsəvvürünüz olsun, biləsiniz ki, erməni lobbisinin
Azərbaycanın Ermənistan ətrafında yaratdığı “blokada” fikri tamamilə yanlışdır və əslində, faktların da sübut
etdiyi kimi, Azərbaycan blokadaya salınmışdır.
Bununla əlaqədar ATƏT-in Minsk qrupuna dünyanın üç nüfuzlu dövlətinin – ABŞ-ın, Rusiyanın,
Fransanın həmsədrlik etməsinin vacibliyinin əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır. Bu dövlətlərin
prezidentləri Bill Klintonun, Boris Yeltsinin, Jak Şirakın Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatın Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edərək bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycan tərəfi neçə ildən bəri davam edən bu problemi Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər
əsasında tezliklə, 1997-ci ilin sonunadək aradan qaldırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışır.
Bir daha bildirirəm ki, Ermənistan tərəfi beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq təşkilatların qəbul
etdikləri qərarlara etinasız yanaşaraq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı ilhaq etmək
fikrindən daşınmaq istəmir. Halbuki kökündən yanlış olan bu fikir tarixi faktların tamamilə əleyhinədir və
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən müvəqqəti işğal edilmiş Dağlıq Qarabağın və onun ətrafındakı digər
yeddi, Azərbaycan rayonunun nəticələrindən, beynəlxalq hüquq normalarının ziddinə olaraq bəhrələnmək
niyyətindən başqa bir şey deyildir. Bir daha xatırladıram ki, Dağlıq Qarabağ tarixən Azərbaycanın tərkib hissəsi
olmuşdur. Biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına heç cür yol verə bilmərik və dünya
ictimaiyyəti də ermənilərin Azərbaycan torpaqları hesabına ikinci bir dövlət yaratmasına razı olmamalıdır.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüz etməsinə baxmayaraq ABŞ Konqresi, “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci
düzəliş qəbul etmişdir və bununla Azərbaycan–Amerika əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsinə maneçilik
yaratmışdır. Bu faktı bir daha nəzərə çarpdıraraq əmin olduğumu bildirirəm ki, konqresmenlər bu düzəlişin tezliklə
aradan qaldırılmasına xüsusi diqqət yetirəcəklər.
Bir daha vurğulayıram ki, son illər Azərbaycan ilə Amerika arasında münasibətlər durmadan inkişaf
etməkdədir. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün imzalanan müqavilələrdə ABŞ
şirkətləri yaxından iştirak edirlər və ölkələrimizin digər sahələrdə də yaxşı əlaqələr qurduğunu göstərən çox
mühüm sənədlər imzalanmışdır, yaxud da bir neçəsinin yaxın vaxtlarda imzalanması nəzərdə tutulur. Bütün
bunlar isə öz növbəsində 907-ci düzəlişin tez bir zamanda aradan qaldırılmasının vacibliyini bir daha təsdiq edir
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və bununla bağlı, cənab Qinqriç, konqresmen Piter Kinqin hazırladığı layihəni mən Sizə təqdim etmək
istəyirəm.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət quruculuğu və
islahatların həyata keçirilməsi sahəsində görülən tədbirləri diqqətlə izləyən Konqres üzvləri Azərbaycan–
Amerika əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılması üçün bu məsələdə də ədalətli mövqe tutacaqlar.
Çıxışımın sonunda, hörmətli cənab Qinqriç, mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Əminəm ki, bu
səfəriniz Sizin Azərbaycan haqqında təsəvvürlərinizi daha da zənginləşdirəcək və Azərbaycan–Amerika
əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasına öz töhfəsini verəcəkdir.
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ABŞ KONQRESİ XARİCİ ƏLAQƏLƏR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ
BENCAMİN GİLMAN VƏ KOMİTƏNİN ÜZVLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞ ZAMANI SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Gilman!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən ilk növbədə səmimi və mehriban görüşə, xoş sözlərə görə cənab Gilmana və Xarici Əlaqələr
Komitəsinin üzvlərinə minnətdarlığımı bildirirəm və Azərbaycan ilə ABŞ arasındakı əlaqələrin hazırkı
inkişafından razılıqla söhbət açmağı özümə borc bilirəm.
Məmnunluqla vurğulayıram ki, böyük tarixi ənənələrə malik olan ABŞ Konqresi ilə müstəqil Azərbaycan
Respublikası arasında münasibətlərin daha da sıxlaşdırılmasının vacib olduğu indiki zamanda Xarici Əlaqələr
Komitəsi sədrinin və üzvlərinin respublikamızda gedən demokratik proseslərə, hüquqi dövlət quruculuğu,
islahatların həyata keçirilməsi sahəsində görülən işlərə böyük maraq göstərirlər. Həqiqətən də müstəqil
Azərbaycan Respublikasında istər ictimai-siyasi vəziyyətin sabitləşməsi, bazar münasibətləri yolunun qəti
olaraq seçilməsi, demokratik hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində böyük işlər görülmüşdür və görülməkdədir.
İstər prezident Bill Klintonla, istərsə də son illər şəxsi dostluq münasibətləri saxladığım ABŞ-ın digər yüksək
vəzifəli şəxsləri ilə görüş və söhbətlərimdə bu barədə ətraflı məlumat verdiyim kimi, sizinlə görüşümdə də bunu
bir daha vurğulamaq istəyirəm.
Nəzərinizə çatdırıram ki, müstəqil respublikamızın qarşılaşdığı ən ağrılı problem – Ermənistanın təcavüzü
nəticəsində yaranmış və bu günə qədər də həllini tapmamış Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsidir. 1988-ci
ildən başlayaraq davam edən hərbi təcavüz nəticəsində ölkəmizə böyük ziyanlar vurulmuş, Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız
yerindən-yurdundan didərgin düşərək çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
Yeri gəlmişkən, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında
Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında bu münaqişənin həlli ilə əlaqədar qəbul edilmiş prinsipləri təcavüzkar
Ermənistan tərəfi qulaqardına vurmaqda davam edir. Prezidentlər Bill Klintonun, Boris Yeltsinin və Jak Şirakın
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması haqqında Denverdə imzaladıqları birgə
bəyanat və respublikamızın sülh təşəbbüsləri də münaqişənin tezliklə aradan qaldırılmasına, şübhəsiz, yardım
göstərə bilər, lakin təəssüf ki, Ermənistan tərəfi müxtəlif əsassız iddialarla birgə bəyanatın müddəalarının və
bizim sülh təşəbbüslərimizin əhəmiyyətini heçə endirməkdədir.
Təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, təcavüzə məruz qalmış Azərbaycana qarşı ABŞ Konqresi “Azadlığı müdafiə
aktı”na 907-ci düzəlişi qəbul etməklə respublikamızı ona ABŞ-ın dövlət xətti ilə maliyyə yardımı göstərilməsi
imkanından da məhrum etmişdir.
Bir daha nəzərə çatdırıram ki, Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin
yaxşılaşdırılmasına maneçilik törədən bu düzəlişin aradan qaldırılmasında konqresmenlərdən çox şey asılıdır və
ümidvaram ki, onlar bu yolda öz səylərini əsirgəməyəcəklər.
Mən burada iştirak edən konqresmen Pallonenin guya SSRİ dağılan zaman Konstitusiyada Dağlıq
Qarabağın öz müqəddəratını təyin etməsi haqqında maddənin mövcudluğu barədə fikrinə aydınlıq gətirmək
üçün faktlara əsaslanan cavab vermək istərdim. Dağlıq Qarabağ həmişə Azərbaycan torpağı olmuşdur. 1923-cü
ildə Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılmışdır. 1988-ci ildə münaqişə başlayan
zaman Dağlıq Qarabağda yaşayan 170 min əhalinin 70 faizini ermənilər, 30 faizini isə azərbaycanlılar təşkil
edirdi. İndi azərbaycanlılar oradan qovulmuş və öz respublikalarında qaçqın vəziyyətində yaşamağa məcbur
edilmişlər. Qeyd etdiyim kimi, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. 1988-ci ildə Sovet İttifaqı
zamanı heç bir qanuni əsası olmadan Ermənistan SSR Ali Soveti Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək
haqqında qərar çıxarmış və bundan sonra münaqişə başlanmış, qan tökülmüşdür. Qarşımızda olan xəritə
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın işğalını başa çatdırdıqdan sonra ətrafındakı daha 7


Görüşdə konqresmenlər Kriss Smit, İleana Ros-Letinen, Frenk Pallone, Piter Kinq, Tom Laptos, Qarri
Akerman, Çet Edvards, Li Hamilton, Co Barton, Dana Rorebaxer, Volter Kars, Dad Verodter, Stif Çabot, Don
Manzillo, Tom Kampbell, Bredli Şerman, Stiv Rotman, Kelin Bredi və başqaları iştirak etmişlər.
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Azərbaycan rayonunun ərazisini işğal etməsi barədə aydın təsəvvür yaradır. Görüşün sonunda Azərbaycan
prezidentinin ABŞ-a ilk rəsmi səfərini tarixi hadisə adlandıran konqresmenlərə ürəkdən təşəkkür edir və onları
Azərbaycanda demokratiya, hüquqi dövlət quruculuğu, islahatlar yolunda həyata keçirilən böyük işləri öz
gözləri ilə görmək üçün Azərbaycana dəvət edirəm. Gəlin və əsl Azərbaycan həqiqətlərini öz gözlərinizlə görün.
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ABŞ KONQRESİ NÜMAYƏNDƏLƏR PALATASININ
MALİYYƏLƏŞDİRMƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ ROBERT LİVİNQSTON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Livinqston!
İlk öncə mənim və təmsil etdiyim Azərbaycan Respublikasının və xalqının ünvanına söylədiyiniz səmimi
sözlərə görə təşəkkür edir və görüşümüzdən çox məmnun qaldığımı vurğulamaq istəyirəm. Bir daha bildirirəm
ki, gənc müstəqil Azərbaycan Respublikası dünyanın bütün ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
əməkdaşlığın durmadan inkişaf etdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə xüsusi maraq göstərir.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsinə dair imzalanmış
tarixi əhəmiyyətli müqavilələrdə ABŞ-ın bir sıra çox nüfuzlu şirkətləri yaxından iştirak edir və böyük paya
malikdirlər və digər sahələrdə də əlaqələrimizin sıxlaşdırılması vacibdir.
Bildirmək istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal
olunmasına, bir milyondan çox vətəndaşımızın didərgin düşərək çadırlarda ağır şəraitdə yaşamasına baxmayaraq
ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə “Azadlığı müdafiə aktı”na qəbul etdiyi 907-ci düzəlişin hələ də qüvvədə
qalmasına çox təəssüflənirəm. Əmin olduğumu bildirirəm ki, Konqresin bütün üzvləri bu ədalətsiz əlavənin
tezliklə aradan qaldırılmasına ciddi səylər göstərəcəklər.
ABŞ–Azərbaycan əlaqələrinin sıxlaşdırılmasında ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının
Maliyyələşdirmə Komitəsi mühüm rol oynaya biləcəyi barədə Sizin verdiyiniz ətraflı məlumat olduqca
maraqlıdır və ümid edirəm ki, bu sahədə əməkdaşlıgın güclənməsi müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən
ölkəmizin maliyyə məsələlərinin həllində mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də ölkələrimiz arasında qarşılıqlı
surətdə faydalı münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi üçün çox gərəklidir.
Ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən demokratikləşmə, iqtisadi islahatlar, siyasi sabitlik prosesləri barədə
söylədikləriniz fikirlər barədə bir daha minnətdarlığımı bildirir və bütün bunları öz gözlərinizlə görüb yəqinlik
əldə etmək üçün Sizi Azərbaycana dəvət edirəm.
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ABŞ KONQRESİ NÜMAYƏNDƏLƏR PALATASININ YARDIMÇI
KOMİTƏSİNİN SƏDRİ SONNİ KALLAHAN VƏ
KONQRESMENLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Kallahan!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərim zamanı Kapitolidə Amerika konqresmenləri ilə
keçirdiyim görüşlərdən razı qaldığımı bildirir və gənc müstəqil Azərbaycan dövləti, onun əməksevər və
sülhsevər xalqı, dövlət başçısı barəsində deyilən səmimi sözlərə görə təşəkkür edirəm.
Çox xoşdur ki, ABŞ ilə Azəbaycan arasında münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir və bu münasibətlərin
daha da sıxlaşmasında, möhkəmlənməsində həmin görüşlərin, aparılan açıq söhbətlərin, şübhəsiz, mühüm rolu
olacaqdır. Buna ürəkdən inandığım üçün mən Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalan, torpaqlarının 20
faizi işğal olunan, bir milyondan çox qaçqını olan və bunların ağır nəticəsi olaraq onsuz da çətinliklər
məngənəsində çarpışan Azərbaycanın, üstəlik də ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi 907-ci düzəlişlə
ölkəmizə maliyyə yardımını dayandırması faktını xatırlatmaq istərdim. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, xarici
maliyyə əməliyyatları sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər kimi siz bu məsələdə obyektiv mövqe tutacaq
və 907-ci düzəlişin tezliklə ləğvinə dair konqresmen Kinqin təqdim etdiyi layihəyə səs verəcəksiniz. Mən sizi
buna çağırıram və inanıram ki, bu ədalətsiz düzəlişin fəaliyyətinə tezliklə son qoyulacaqdır. Bununla da son illər
Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında genişlənməkdə olan hərtərəfli münasibətlər sıxlaşacaq və xüsusən
ABŞ-ın iri neft şirkətləri ilə yaranmış səmərəli əməkdaşlığımız qarşıdakı yüzillikdə yeni vüsət alacaqdır.
Belə bir mühüm faktı da nəzərinizə çatdırıram ki, Azərbaycan Qafqazda ərazisində xarici qoşun olmayan
yeganə dövlətdir və biz gələcəkdə də bu siyasəti inamla davam etdirmək, təhlükəsizliyimizi, ərazi
bütövlüyümüzü öz qüvvələrimizlə qorumaq əzmindəyik.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi respublikamızın ən ağrılı problemi olaraq qalır. Biz bu məsələnin
sülh yolu ilə həll olunmasını istəyirik və bu məqsədlə də ATƏT-in Minsk qrupunun yeni həmsədrlərinin
verdikləri son təklifləri danışıqlar prosesinin intensivləşdirilməsi üçün əsas kimi qəbul etmişik. Ümid edirik ki,
hörmətli konqresmenlər 907-ci düzəlişin ləğvinə dəstək verəcək və regionda sülhün, sabitliyin bərqərar
olmasına səy göstərəcəklər.



Konqresmenlər Co Nollenberq, Ron Pakkard, Cim Moran, Nensi Pelosi, Con Porter, Esteban Torres və
başqaları görüşdə iştirak etmişlər.
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SENATOR ROBERT BÖRD İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Börd!
ABŞ-a rəsmi səfərim zamanı Amerikanın bir sıra dövlət adamları, o cümlədən konqresmenləri və
senatorları ilə görüşlər keçirməyim və açıq söhbətlər aparmağım əminəm ki, uğurla keçən səfərimin maraqlı
səhifələrini təşkil edəcəkdir. Bu baxımdan çox şadam ki, sizinlə keçirdiyim çox maraqlı görüş də istisna təşkil
etmədi. Sizin Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a rəsmi səfərinin Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında
mühüm rol oynayacağına əmin olduğunuz barədə söylədikləriniz, Senatın işi barədə verdiyiniz məlumat da çox
qiymətli oldu. Ölkəmizdə gedən demokratik proseslərdən, aparılan iqtisadi islahatlardan, respublikamızın
qarşılaşdığı problemlərdən obyektiv bəhs etməyiniz bu sahədə ətraflı məlumata malik olduğunuzu təsdiq etdi.
Azərbaycanın sülhsevər siyasət yeritdiyi barədə söylədiyiniz fikirləri, ölkəmizin Avropada adi silahlar haqqında
müqaviləyə qoşulmasını müsbət qiymətləndirməyinizi, eyni zamanda Rusiyanın Ermənistana qanunsuz olaraq
külli miqdarda silah verməsi ilə əlaqədar prezident Bill Klintona müraciət edərək bu məsələnin araşdırılıb
Senata məlumat verilməsini xahiş etdiyinizi eşitmək mənim üçün xoşdur.
Cənab Börd! Azərbaycana böyük maraq göstərdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu fakt
Amerikada respublikamıza münasibətin müsbət istiqamətdə dəyişdiyinə dəlalət edən, onu səciyyələndirən
qiymətli göstəricidir. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanda da ABŞ-a obyektiv münasibətin formalaşdırılması və
layiqincə qiymətləndirilməsi üçün dövlətimiz tərəfindən bütün tədbirlər görülür.
Azərbaycanda baş verməkdə olan bütün müsbət dəyişiklikləri müşahidə etmək, görmək, dost Azərbaycan
xalqı ilə görüşmək üçün Sizi Azərbaycana səfər etməyə dəvət edirəm.
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SENATOR SEM BRAUNBƏK İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Braunbək!
Sizi salamlayıram və respublikamızın həyatının müxtəlif sahələrində gedən uğurlu proseslər, o cümlədən
demokratikləşdirmə, bazar münasibətlərinin yaradılması ilə bağlı görülən işlər barədə məlumata malik
olduğunuza və bütün bu sahələrdə mənim – Azərbaycan prezidetinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyinizə
görə Sizə təşəkkür edirəm.
Hörmətli cənab Braunbək, Siz ölkəmizin yaxın dostusunuz. Məhz belə olduğuna görə respublikamızda
son illərdə aparılan quruculuq işlərini, qarşıya çıxan çətinlikləri tamamilə düzgün qiymətləndirə bilirsiniz. Sizə
də çox yaxşı məlum olduğu kimi, respublikamızın ən böyük və ağrılı problemi Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzü ilə əlaqədar yaranmış münaqişədir. Ermənistanın təcavüzü respublikamız üçün ağır nəticələrə
səbəb olmuşdur. Bütün dünyanın gözü qarşısında ərazimizin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox
vətəndaşımız öz torpaqlarından qovulmuş və çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşamağa məcbur olmuş, onlarla
şəhərimiz, minlərlə yaşayış məntəqəmiz, mədəniyyət abidələrimiz dağıdılmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq
Azərbaycan Ermənistanla atəşkəsə nail olmuşdur və ona dönmədən əməl edərək məsələnin sülh yolu ilə həllinə
tərəfdardır. Bu baxımdan Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına dair
ATƏT-in indiki həmsədrlərinin – ABŞ, Rusiya və Fransa nümayəndələrinin son təklifləri maraq doğurur. ABŞ,
Rusiya və Fransa prezidentlərinin Denver bəyanatı da problemin həllinə böyük ümidlər yaradır. Qeyd
etməliyəm ki, həmsədrlərin son təklifləri bizim üçün tam məqbul olmasa da, regionda əmin-amanlıq yaratmaq
naminə konstruktiv mövqe tutaraq, həmin təklifləri danışıqların intensivləşdirilməsi üçün əsas kimi qəbul
etmişik. Ermənistan tərəfi isə indiyədək buna razılıq verməmişdir.
Sözümün sonunda Sizi bir daha əmin edirəm ki, Azərbaycan müstəqillik yolundan heç vaxt dönməyəcək,
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunu, iqtisadiyyatın bazar münasibətləri prinsipləri əsasında
inkişafını davam etdirəcək, Azərbaycan–Amerika əlaqələrini daha da genişləndirməyə çalışacaqdır. Xahiş
edirəm ki, Amerika Konqresinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz qərarının – 907-ci düzəlişin ləğvi barədə
konqresmen Kinqin təklif etdiyi layihənin dəstəklənməsində öz səylərinizi əsirgəməyəsiniz.
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ABŞ SENATININ XARİCİ ƏLAQƏLƏR KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənablar!
İlk əvvəl, mənimlə görüşə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm və bildirməliyəm ki, bütün günü
parlamentin binasında olmuşam və çox əhəmiyyətli, səmərəli görüşlər keçirmişəm. Bu görüşlərdən aldığım
təəssüratı açıqlamaq və demək istəyirəm ki, Konqresin üzvlərində Azərbaycan haqqında, respublikamızın
həyatında gedən proseslər barədə çox geniş məlumat var. Bizim məqsədimiz Azərbaycan–Amerika əlaqələrini
genişləndirməkdir.
Bu gün hər birimizə aydındır ki, Qafqaz regionunda sabitliyə nail olmaq olduqca vacibdir və bu işdə
ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə çox böyük üstünlük verilməlidir. Deməliyəm ki, Ermənistanın hərbi
təcavüzü nəticəsində yaranmış münaqişəyə son qoyulmasında Azərbaycan nüfuzlu beynəlxaq təşkilatların
köməyinə ümid bəsləyir. Münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş üç
prinsipin ATƏT-in üzvü olan dövlətlərdən 53-ü bəyənsə də, təcavüzkar Ermənistan bunun əleyhinə çıxmışdır.
Nəzərinizə çatdırıram ki, münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təqdim olunmuş
son təklifləri Azərbaycan qəbul etmişdir. İcazə verin, bu təkliflərin mahiyyətini xəritə üzərində Sizə açıqlayım.
Ermənistan indiyədək bu təklifləri qəbul etməyib və Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət statusu qazanmasına nail
olmağa çalışır. Lakin biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünün pozulmasına, Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni
dövlətinin yaranmasına heç vaxt yol verə bilmərik.
1992-ci ildə ABŞ Konqresinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi və ölkəmizi maliyyə yardımından məhrum
edən ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğvi Azərbaycan–Amerika münasibətlərinin daha da yaxşılaşmasına və
sıxlaşmasına, şübhəsiz, çox böyük kömək olardı. Mən bu barədə Konqresin üzvləri ilə geniş fikir mübadiləsi
aparmışam və konqresmenlər həmin düzəlişin aradan götürülməsi üçün səy göstərəcəklərini söyləmişlər.
Ölkələrimiz arasında əlaqələrin, xüsusən iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişafı və genişlənməsi yolunda ciddi
əngələ çevrilən 907-ci düzəlişin ləğvi zəruridir. Bu məsələdə sizdən obyektiv mövqe tutmağı xahiş edirəm.
Xatırladıram ki, Azərbaycan öz müstəqilliyinin qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi, ölkədə
demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsi, iqtisadi islahatların aparılması yolu ilə inamla gedir və bu yoldan
dönməyəcəkdir.
Mən respublikamızın, xalqımızın və şəxsən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mənim
ünvanıma deyilən xoş sözlər üçün təşəkkür edir, Amerika ictimaiyyətində respublikamız barədə ətraflı məlumatı
olmasından razı qaldığımı vurğulayıram və bildirirəm ki, ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişaf
edəcəyinə əminəm.
Bir daha sizinlə görüşümdən razı qaldığımı bildirir və Sizi Azərbaycana gəlməyə dəvət edirəm.



Görüşdə senatorlar Sem Braunbək, Çak Rob, Robert Börd, Con Makleyn, Patrik Leyhi, Qordon Smit iştirak
etmişlər.
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ABŞ KONQRESMENİ PİTER KİNQ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Kinq!
Ölkəmizə qarşı yönəldilmiş 907-ci düzəlişin ləğvi barədə qərar layihəsi hazırlayıb Konqresə təqdim
etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Siz ədalətli və cəsarətli konqresmensiniz. Vaxtilə Konqresin atdığı
addımın haqsızlığını dərindən başa düşdüyünüzə və bunu aradan qaldırmaq üçün çox dəyərli təklif
hazırladığınıza görə Sizin əməyinizi yüksək qiymətləndirirəm. Bildirirəm ki, bu ədalətli hərəkəti ilə cənab Kinq
Azərbaycanın tarixinə düşəcəkdir. Mən Sizi Azərbaycana səfər etməyə dəvət edirəm.
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ABŞ KONQRESİNDƏ GÖRÜŞLƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABLARI
Vaşinqton, Kapitoli
30 iyul 1997-ci il
S u a l: Cənab prezident, danışıqlarınız barədə qısaca nə deyə bilərsiniz və 907-ci düzəliş ilə bağlı
Konqres üzvlərinin fikri necədir?
C a v a b: Hesab edirəm, indiyə qədər apardığım danışıqlar çox uğurludur və güman edirəm ki, qarşıdakı
danışıqlar da uğurlu olacaqdır. Mən bütün görüşlərimdən və danışıqlarımdan çox razıyam. Burada hər bir
görüşdə bizi çox mehribancasına qəbul edirlər, çox açıq və səmimi söhbətlər aparırıq.
Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün yaxşı, yeni imkanlar yaranır.
Azərbaycana aid olan məsələlərin hamısını bu gün parlamentdə müzakirə etdik. Birinci növbədə,
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, Amerikanın Azərbaycana yardım
göstərməsinə embarqo qoyan 907-ci düzəlişin ləğv olunması haqqında müzakirələr apardıq. Həm Nümayəndələr
Palatasında, həm də Senatda keçirdiyim görüşlər onu göstərir ki, indi bu maddənin ləğv edilməsi artıq qəbul
olunur, yəni bu fikir daha da üstünlük qazanır. Ümid edirəm ki, 907-ci düzəlişin ləğvi üçün ciddi addımlar
atılacaqdır. 907-ci düzəlişin ləğv olunması haqqında konqresmen cənab Kinqin verdiyi qərar layihəsi artıq
dəstəklənir. Konqresin Nümayəndələr Palatasının spikeri cənab Qinqriç də 907-ci düzəlişin ləğv edilməsi fikrini
dəstəklədi.
Senator cənab Börd ilə çox əhəmiyyətli, məzmunlu danışıqlarım oldu. Azərbaycanın yaxın dostu senator
cənab Braunbək ilə də çox səmərəli danışıqlar apardıq.
S e m B r a u n b ə k: Biz indi senatorların yeni bir qrupu ilə görüşə tələsirik. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Əliyevin burada olmasından çox məmnunuq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Konqresində bütün regiona – Qafqaza, Mərkəzi Asiyaya çox böyük maraq artmaqdadır. Birinci məsələ regionda
sülhün bərqərar olmasıdır. Bu baxımdan hamımız əlimizdən gələn səyləri göstərməliyik. İkinci məsələ
Azərbaycanın, Gürcüstanın, habelə Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan – Mərkəzi Asiya ölkələrinin hamısının,
həmçinin Ermənistanın birlikdə işləyərək regional əməkdaşlığı inkişaf etdirmələridir, beləliklə də bir-birinə
yardımçı olaraq öz dövlətlərinin müstəqilliyini qoruyub saxlamalarıdır ki, bu da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Gərək hamımız səy göstərək ki, bu dövlətlər birlikdə inkişaf etsin və tərəqqiyə çatsınlar.
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AMERİKA–AZƏRBAYCAN TİCARƏT PALATASININ AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
Vaşinqton, Milli Tikinti Muzeyi
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli nazir, hörmətli konqresmenlər, səfirlər!
Hörmətli amerikalılar, azərbaycanlılar, xanımlar və cənablar!
Mən hamınızı səmimi qəlbdən salamlayır və sizə öz hörmət-ehtiramımı bildirirəm.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə Amerikaya rəsmi səfərə
gəlmişəm. Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, mən Nyu-York şəhərində Amerika torpağına ayaq basandan
indiyə qədər bu səfər uğurlu keçir, mənim üçün, məni müşayiət edən şəxslər üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox
mehriban, dostluq şəraiti yaranıbdır.
Bizim bütün danışıqlarımız, görüşlərimiz çox mehribanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dostluq şəraitində keçir
və bu günlərdə danışıqlarımızda mən arzu etdiyimdən də çox nailiyyətlər əldə olunubdur. Bunların hamısına
görə, bizə göstərilən qonaqpərvərliyə, mehribanlığa, səmimiliyə görə Amerika prezidenti cənab Bill Klintona və
bizi əhatə edənlərin, bizimlə bu gün görüşənlərin və bu möhtəşəm saraya toplaşanların hamısına təşəkkürümü və
minnətdarlığımı bildirirəm.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurur və
artıq biz müstəqillik dövründə bu sahədə bir çox nailiyyətlər əldə etmişik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə
etməsi xalqımız üçün tarixi hadisə, tarixi nailiyyətdir. Biz bununla fəxr edir, qürur hissi duyur, sevinirik. Sevinir
və fəxr edirik ki, uzun illər və əsrlər həsrətində olduğumuz milli azadlığımıza, dövlət müstəqilliyimizə nail
olmuşuq.
Mən bu gün burada, Vaşinqtonda, Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtında, tarixi memarlıq abidəsi olan
möhtəşəm sarayda Azərbaycan Bayrağını görərkən, Azərbaycan Bayrağının Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Bayrağı ilə yan-yana, bərabər bu salona gəlməsini müşahidə edərkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət
Himni ilə bərabər, müstəqil Azərbaycan dövlətinin Himnini eşidərkən sevindiyimdən söz tapa bilmədim. Hər bir
azərbaycanlı üçün, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün azadlıq, müstəqillik nə qədər əzizdir! Biz bunun nə
qədər gözəl bəhrələrini görürük! Dünyanın ən böyük dövləti olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı
Vaşinqtonda bunların hamısını görmək bizdə xüsusi iftixar hissi doğurur.
Biz buraya, sizin ölkəyə xoş niyyətlərlə, Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi,
genişləndirilməsi və daha yüksək səviyyəyə qaldırılması məqsədilə gəlmişik. Ümid edirəm və əminəm ki, indiyə
qədər danışıqlarımızda əldə olunan uğurlar davam edəcək, görüşlərimiz və danışıqlarımız gündən-günə
istəklərimizi, arzularımızı yerinə yetirəcək və nəhayət, Ağ evdə prezident cənab Bill Klinton ilə görüşüb
ölkələrimiz arasında bir çox sənədləri imzalayacaq və beləliklə, Amerika–Azərbaycan dostluq əlaqələrini,
əməkdaşlığını daha da genişləndirəcək, yüksək səviyyəyə qaldıracağıq. Bu, bizim istəyimiz, arzumuz və xarici
siyasətimizin ali məqsədidir. Mən çox arzu edərdim ki, biz bu məqsədlərə nail olaq.
Son illərdə ölkələrimiz arasında əlaqələr müsbət istiqamətdə inkişaf edir. İqtisadi əlaqələrimiz, hesab
edirəm, çox yaxşı nailiyyətlər əldə edibdir. Biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qururuq.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirmək əzmindəyik. Biz
Azərbaycanın qapılarını açıb ölkəmizə xarici investisiyanın gəlməsi üçün əlimizdən gələni edirik. Bu gün deyə
bilərəm ki, bütün bu sahələrdə xeyli nailiyyətlər əldə etmişik. Bu nailiyyətlər içərisində Amerika Birləşmiş
Ştatlarının bir çox şirkətlərinin və xüsusən neft şirkətlərinin Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanla müştərək iş
görməsi və xeyli miqdarda investisiya qoyması bizim bu əlaqələrimizin əməli nəticəsidir.
Bu, işimizin başlanğıcıdır. İmzaladığımız bir neçə müqavilə və yaxın günlərdə imzalayacağımız
müqavilələr Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın bir çox onilliklər davam
etməsini nəzərdə tutur. Deyə bilərəm ki, XXI əsr tamamilə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında,
xüsusən Azərbaycanın Xəzər dənizi hövzəsinin enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsində çox məhsuldar və çox
böyük tərəqqi nümayiş etdirən bir dövr olacaqdır. Biz bu böyük gələcəyin əsasını qoyuruq.
Mən fəxr edirəm ki, müstəqil Azərbaycan belə xeyirxah, – həm öz milli mənafeləri, həm də Amerika
Birləşmiş Ştatlarının mənafeləri üçün xeyirxah addımlar atır. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu istiqamətdə ardıcıl
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surətdə hərəkət edəcəyik və bu fəaliyyətimizi heç bir qüvvə dayandıra, bunun qarşısını ala bilməz. Biz gələcək
nəsillər üçün böyük bir abidə yaradırıq, bu abidə isə Amerika–Azərbaycan dostluq, əməkdaşlıq abidəsi
olacaqdır.
Gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin qarşısında bir çox çətin problemlər var. Biz bu problemləri həll
edirik. Biz anlayırıq və müstəqilliyi əldə edərkən də anlayırdıq ki, bu yol bizim üçün asan olmayacaqdır. Çox
məmnun oldum ki, səfir Armitac mənim hələ 1991-ci ildəki, Sovetlər İttifaqı mövcud olduğu vaxtdakı
nitqimdən bir neçə sözü bu gün xatirimə saldı. Həqiqətən mənim sözlərimdir, mən o vaxt demişdim ki, Sovetlər
İttifaqı dağılır və dağılmalıdır, Kommunist Partiyası hakimiyyətdən getməlidir və ümumiyyələ dünya
səhnəsindən getməlidir. Mən o vaxt demişdim ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olmalıdır və öz müstəqilliyinə
nail olmalıdır. Mən o vaxt demişdim ki, nəyin bahasına olur-olsun, biz müstəqilliyimizə nail olmalıyıq. Bu,
bizim üçün asan olmayacaq, çətin olacaq, ancaq bu yolla getməliyik. Əgər bu yolla getməsək, tarix bunu bizə
bağışlamayacaqdır. Gələcək nəsillər bunu onsuz da edəcək, ancaq bu, gec olacaq, biz çox şeyi itirmiş olacağıq.
Bu sözləri mən yeddi il öncə demişəm. Bu gün fəxr edirəm ki, mənim dediyim sözlər çin olub, reallığa
çevrilib, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Ancaq o vaxt da demişdim və bu gün də deyirəm ki, müstəqillik yolu
asan deyil, çətindir. Biz bu çətin yolla gedirik. Əgər getməsək düz, yəni geniş yola çıxa bilməyəcəyik. Ancaq
mən inanıram, əminəm ki, biz müstəqilliyin geniş yoluna çıxacağıq və Azərbaycan müstəqil dövlət kimi
yaşayacaq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi, dönməz olacaq və bizim müstəqilliyimizi, milli azadlığımızı
heç kəs, heç bir yolla sarsıda bilməyəcəkdir.
Bizim qarşımızda duran bu çətinliklərin çoxunun öhdəsindən özümüz gəlirik. Ancaq elə problemlər var
ki, onların aradan qaldırılması üçün bizə yardım lazımdar. Bu problemlərdən ən böyüyü Ermənistan–
Azərbaycan–Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Biz heç vaxt belə bir münaqişəni başlamamışıq, – tarix naminə bu
gün bunu bir daha demək istəyirəm. Ancaq keçmişdə nə olub-olubdur. Bu münaqişə doqquz il bundan öncə
başlayıbdır. Biz böyük itkilər, qurbanlar vermişik, xalqımız şəhidlər veribdir, qanlar tökülübdür, Azərbaycan
ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyon
vətəndaşımız zorla çıxarılıb, deportasiya olunubdur, Azərbaycanın başqa bölgələrində çadırlarda ağır vəziyyətdə
yaşayır.
Biz bunlara dözmüşük, bu gün də dözürük. Bütün bu çətinliklərə, itkilərə, zərbələrə baxmayaraq, biz sülh
istəyirik, məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ona görə də üç il bundan öncə atəşin dayandırılması
haqqında saziş imzalamışıq. Üç ildir ki, bu atəşkəs sazişinə sadiqik, atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq. Bu gün
bir də bəyan edirəm ki, atəşkəs rejimini bundan sonra da, tam sülh əldə olunana qədər qoruyub saxlayacağıq.
Biz bundan sonra heç vaxt döyüşlərin başlanmasına yol verməyəcəyik, müharibənin yenidən başlanmasına öz
tərəfimizdən yol verməyəcəyik. Çünki məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Ancaq bu məsələnin həll olunmasında bizə yardım lazımdır. Siz bunun tarixini bilirsiniz. Minsk qrupu
son illər çox iş görüb, ancaq hələ ki, qarşısında duran vəzifəni həyata keçirə bilməyibdir. Keçən ilin dekabrında
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün üç prinsip müəyyən edilibdir:
Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə hüququnun verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
Biz bu prinsipləri qəbul etmişik. Baxmayaraq ki, bizim dövlət suverenliyimizi zədələyir, ancaq biz bunu
qəbul etmişik və istərdik ki, Ermənistan da qəbul etsin. Hələ ki, Ermənistan bunu qəbul etmir. Minsk qrupu,
onun həmsədrləri – Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa məsələnin bu prinsiplər əsasında həll olunması
üçün çalışmalıdırlar. Əminəm ki, əgər üç böyük dövlət, üç böyük dövlətin prezidentləri – prezident Bill Klinton,
prezident Boris Yeltsin, prezident Jak Şirak bu məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblərsə və iyunun 20-də Denver
şəhərində birgə bəyanat veriblərsə, demək, onlar bu məsələnin həllinə nail olacaqlar. Mən buna inanıram,
Azərbaycan xalqı inanır və böyük ümidlər bəsləyir.
Məni buraya – Amerikaya, Vaşinqtona yola salarkən hər bir Azərbaycan vətəndaşı bir arzu ilə yaşayıbdır
– prezident Heydər Əliyev Amerikadan, Vaşiqtondan hansı xəbərlə geriyə qayıdacaqdır? Gözlədikləri xəbər də
odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, onun prezidenti cənab Bill Klinton bu məsələnin həll olunması üçün qəti
tədbirlər görəcəkdir. Bu tədbirlərin görülməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun prezidentinin imkanları
var. Mən çox arzu edirəm ki, Azərbaycan xalqının bu ümidi çin olsun, doğrulsun. Mən demirəm ki, bunu bu gün
etmək lazımdır. Ancaq prezidentlər söz veriblər ki, bu məsələ 1997-ci ildə həll olunmalıdır. Arzu edirəm ki,
mən Azərbaycana qayıdarkən, Bakı şəhərinə enərkən bəyan edim ki, bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
paytaxtında, Vaşinqtonda mənə bildirdilər ki, məsələ bu il həll olunacaq və Azərbaycan tam sülh əldə edəcəkdir.
Hörmətli amerikalılar, sizi əmin edirəm ki, indi Azərbaycanda hər bir kəs sülh istəyir. Biz sülh
tərəfdarıyıq, Azərbaycanda sülh istəyirik, Qafqazda, bütün regionumuzda sülh istəyirik, Ermənistanla
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Azərbaycan arasında uzunmüddətli, etibarlı sülh istəyirik. Bu, bizim qarşımızda duran əsas məqsəddir və bu
məsələ, bu problem bizim üçün ən çətin problemdir. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu problemin
həll olunmasında Amerika ilə dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrimiz bizə kömək edəcəkdir. Biz bu ümidlərlə
yaşayırıq.
Bu günlərdə keçirdiyimiz danışıqlarda bir məsələni – 1992-ci ildə Amerika Konqresi tərəfindən qəbul
edilmiş 907-ci maddəyə əlavənin ləğv olunması məsələsini də irəli sürmüşük. Biz bu günlərdə eşitdik və bildik
ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu maddəyə əlavənin ləğv olunması fikri artıq formalaşıbdır. Məmnunam ki,
bu gün bu kürsüdən bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri cənab Penya da bəyan etdi.
Ümidvaram ki, bu məsələ bu günlərdə, nəhayət, həll olunacaqdır.
Konqresdə – Nümayəndələr Palatasında və Senatda bu gün keçirdiyimiz danışıqlar da bizə çox ümidlər
veribdir. Cənab Bill Klinton da öz bəyanatlarında dəfələrlə deyibdir ki, o, bu maddənin ləğv olunmasının
tərəfdarıdır. Xanım Olbrayt hələ dövlət katibi vəzifəsinə başlayarkən Senatdakı çıxışında bu maddənin ləğv
olunması məsələsini irəli sürübdür. Mən çox məmnunam ki, Amerikanın həyatında görkəmli yer tutan,
keçmişdə və indi də böyük siyasətlə məşğul olan şəxslərlə bu günlərdə görüşlərimiz olubdur. Mən bu görüşləri
qiymətləndirirəm. Bu böyük siyasətçilər də həmin maddənin ləğv olunmasına tərəfdar çıxırlar. Ona görə də mən
ümid edirəm ki, biz Azərbaycana qayıdarkən bu barədə də Azərbaycan xalqına xoş xəbər verəcəyik.
Mən bu ümidlərlə, bu arzularla prezident cənab Bill Klinton ilə görüşü səbirsizliklə gözləyirəm. Ümid
edirəm ki, bu görüş də nəticəli, məhsuldar olacaqdır.
Biz Amerikanın neft şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı genişləndiririk və bir neçə müqavilənin layihələri də
hazırlanıbdır. Əgər razılıq olarsa, bu müqavilələr məhz burada, Vaşinqtonda imzalanacaqdır. Bu da çox
simvolik olacaqdır ki, bu müqavilələr məhz Amerikanın paytaxtında, Vaşinqtonda imzalanacaq və
Azərbaycanda, Xəzər dənizi hövzəsində onlar həyata keçiriləcəkdir.
Bir fikri də bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı 50 il bundan öncə Xəzər dənizində neft hasilatına
başlayıbdır. Azərbaycanlılar dənizdən neft çıxarılmasının pionerləridir. 50 il sonra, XX əsrin axırında
Azərbaycan Xəzər dənizində yeni mərhələni irəli sürübdür. Xəzər dənizinin dərinlikdə olan neft yataqlarının
dünyanın böyük şirkətləri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə müştərək işləmək proqramını
irəli sürübdür. Azərbaycan dünyanın böyük şirkətlərini Xəzər dənizinə gətiribdir. İndi Xəzər dənizi hövzəsi
dünyanın ən böyük enerji ehtiyatlarına malik olan bir hövzə kimi tanınıb və dünyanın nəzər-diqqəti buraya cəlb
olunubdur. Bunda da Azərbaycan xalqının, respublikasının böyük xidmətləri var. Ümid edirəm ki, bizim bu
xidmətlərimiz bütün xalqların, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları xalqının firavanlığına, çiçəklənməsinə
xidmət edəcəkdir.
Bu günlərdə burada olarkən biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixini bir daha vərəqləyirik. Amerika
Birləşmiş Ştatları böyük tarixi yol keçibdir. Dünyada demokratiyanın, insan hüquqlarının qorunması və
möhkəmlənməsində Amerika Birləşmiş Ştatları bəşər qarşısında böyük xidmətlər göstərib və dünyaya böyük
örnək olan bir dövlət kimi tanınıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu təcrübəsi demokratiya, tərəqqi yolu ilə
gedən hər bir ölkə, xalq üçün örnəkdir. Bu, bizim üçün də örnəkdir. Biz bu təcrübədən istifadə edir, bəhrələnirik
və bundan sonra da istifadə edəcəyik. Amerika demokratiyası, siyasi plüralizmi, insan azadlığı bizim üçün
örnəkdir, təcrübə mənbəyidir. Bu təcrübəyə görə mən Amerika xalqının tarixi nailiyyətlərini qiymətləndirirəm
və ona hörmət-ehtiramımı bildirirəm.
Bu gün bu möhtəşəm salondakıların hamısı Amerika– Azərbaycan əlaqələrini möhkəmləndirmək və
inkişaf etdirmək arzusu ilə buraya toplaşıbdır. Bu toplantını, ziyarəti təşkil edən Amerika–Azərbaycan Ticarət
Palatası artıq böyük xidmətlər, böyük fəaliyyət göstərir və Amerika–Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığı üçün
böyük iş görmüşdür. Mən bu ticarət palatasının işini bəyənir, dəstəkləyirəm və gördükləri bu işlərə görə
Amerika–Azərbaycan Ticarət Palatasının rəhbərliyinə, idarə heyətinə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bütün bu müştərək işlər davam edəcək və bizim hamımızı irəliyə
aparacaqdır.
Burada, Vaşinqtonda, gözəl memarlıq abidəsi olan bu möhtəşəm sarayda mən Amerika xalqına, Amerika
dövlətinə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Amerikanın tarixi nailiyyətlərinə hörmət və ehtiramımı
bildirirəm.
Rica edirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərəfinə, Amerika xalqının şərəfinə, Amerika–Azərbaycan
dostluğunun şərəfinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti hörmətli cənab Bill Klintonun şərəfinə badə
qaldıraq. Sağ olun.
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ABŞ-ın MÜDAFİƏ NAZİRİ UİLYAM KOHEN İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Pentaqon
31 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Kohen!
Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a ilk rəsmi səfərini ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsində tarixi bir hadisə kimi yüksək qiymətləndirdiyinizə və xoş sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm. Bunu vurğulamaq mənim üçün xoşdur ki, mən Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin hazırkı
vəziyyətindən razıyam, ABŞ Müdafiə Nazirliyi ilə ölkəmiz arasında son illər yaranan yaxşı münasibətlərdən
məmnunluq duyuram və bu əlaqələrin Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyəti olduğunu qeyd edirəm.
Bildirirəm ki NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulan Azərbaycan bu beynəlxalq
təşkilatın bir sıra strukturları ilə əlaqələrini genişləndirməyə ciddi diqqət yetirir. Bu sahədə NATO-nun Baş
katibi Xavyer Solana ilə şəxsi münasibətlərimiz az rol oynamır və cənab Solananın Bakıya səfərindən razılıqla
danışmaq istəyirəm.
NATO-nun və Avropa–Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının Madrid Zirvə görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirirəm və orada apardığım danışıqları uğurlu
hesab edirəm.
Mən Azərbaycanın ən ağrılı probleminə – Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə diqqətin cəlb
olunmasının vacibliyini qeyd etmək üçün bildirirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunmuş, çoxsaylı maddi və mənəvi sərvətlərimiz talan edilmişdir, bir milyondan
artıq vətəndaşımız yurdundan, ev-eşiyindən qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşamaqdadırlar. Buna
baxmayaraq, Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə tərəfdardır və 1994-cü il mayın 12-də əldə
edilmiş atəşkəs haqqında sazişin şərtlərinə dönmədən əməl edir. ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə xüsusi
diqqət yetirən Azərbaycan hazırda Minsk qrupuna həmsədrlik edən dünyanın üç nüfuzlu dövlətinin – ABŞ-ın,
Rusiya və Fransa dövlət başçılarının–prezidentlər Bill Klintonun, Boris Yeltsinin, Jak Şirakın Denverdə
imzaladıqları bəyanat münaqişənin tez bir zamanda sülh yolu ilə nizama salınacağına ümidləri artırır.
Nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, yeni müstəqillik qazanmış dövlətlər arasında Azərbaycan yeganə ölkədir
ki, onun ölkəsində heç bir xarici dövlətin silahlı qüvvələri yoxdur. Biz öz müstəqilliyimizi öz qüvvəmizlə
qoruyub saxlamaq əzmindəyik və buna nail olmaq üçün hər şeyi edirik və bundan sonra da edəcəyik. Heç kəsin
şübhəsi olmasın ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi, dönməz və sarsılmazdır.
Səmimi görüş və açıq söhbət üçün bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
GÖRÜŞDƏN VƏ ABŞ İLƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA MÜDAFİƏ VƏ
HƏRBİ SAHƏDƏ GƏLƏCƏK MÜNASİBƏTLƏR BARƏDƏ BİRGƏ
BƏYANAT İMZALANDIQDAN SONRA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA
CAVABLARI
S u a l: Cənab prezident, ABŞ-a rəsmi səfəriniz barədə fikirlərinizi bilmək olarmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu səfərdən çox razıyam. ABŞ-ın müdafiə naziri Uilyam Kohen ilə
keçirdiyim görüş də olduqca çox əhəmiyyətlidir. Biz əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün mühüm bir sənəd
imzaladıq. Ümid edirəm ki, bu əməkdaşlığımız genişlənəcək və inkişaf edəcəkdir.
S u a l: Rusiyanın Ermənistana qanunsuz olaraq silah verməsi Avropada adi silahlara aid
müqavilənin şərtlərinin pozulması deməkdir. Sizin görüşünüzdə Rusiyanın Ermənistana qanunsuz silah
verməsi məsələsi müzakirə olundumu?
U i l y a m K o h e n: Rusiyanın Ermənistana qanunsuz olaraq silah verməsi barədə prezident Heydər
Əliyev ətraflı söhbət açdı və biz geniş müzakirələr apardıq. Görüşümüzdə bu məsələ barədə fikir mübadiləsinə
geniş yer ayırdıq. Demək istəyirəm ki, həmin məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının da dərin narahatlığına səbəb
olubdur. Bu məsələ Konqresin də, ABŞ-ın idarəetmə aparatının da diqqət mərkəzindədir. Ümidvarıq ki, bu
məsələ tezliklə aydınlaşdırılacaq və Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində də tezliklə
irəliləyiş əldə ediləcəkdir.
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Mən dünya şöhrətli dövlət xadimi olan Heydər Əliyevlə görüşümdən çox məmnunam. Heydər Əliyev
cənablarının çox dərin zəkaya malik olduğunu bir daha aydın hiss etdim.
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ABŞ DÖVLƏT KATİBİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ, ATƏT-in
MİNSK KONFRANSININ HƏMSƏDRİ STROUB TALBOTT VƏ
MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRİ LİNN PASKO İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
31 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Talbott!
Hörmətli cənablar!
Mən, ilk əvvəl ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş sözlərə görə cənab Talbotta minnətdarlığımı bildirirəm.
Dərindən inanıram ki, Azərbaycan prezidenti kimi mənim ABŞ-a ilk rəsmi səfərim ölkələrimiz və xalqlarımız
arasında münasibətlərin durmadan inkişaf etdirilməsinə güclü təkan verəcəkdir.
Dünyanın qüdrətli dövləti ABŞ-da son illər Azərbaycana xüsusi maraq göstərilməsindən, ölkəmizdə
gedən demokratik proseslərin Amerikada izlənməsindən və müdafiə edilməsindən məmnun qaldığımı bildirir və
ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Minsk
qrupu həmsədrlərinin səylərinin artdığını məmnuniyyətlə qeyd edirəm.
Belə bir mühüm cəhəti də nəzərə çarpdırmağı lazım bilirəm ki, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş üç prinsip bu
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün yaxşı əsas yaratmışdır və bu məqsədlə Minsk konfransı
həmsədrlərinin irəli sürdükləri təkliflər Azərbaycan tərəfindən ətraflı öyrənilir və bildirirəm ki, biz müharibə
istəmirik, problemin danışıqlar vasitəsilə aradan qaldırılmasına xüsusi diqqət yetiririk.
Vürğulayıram ki, Minsk konfransına dünyanın üç nüfuzlu dövlətinin – ABŞ-ın, Rusiyanın, Fransanın
həmsədrlik etməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu baxımdan prezidentlər Bill Klintonun, Boris Yeltsinin, Jak
Şirakın Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatı bir daha yüksək qiymətləndirirəm.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Rusiyanın Ermənistana qanunsuz olaraq külli miqdarda silah verməsi həm
münaqişənin həllinə, həm də bütövlükdə regionda sülhün, sabitliyin bərqərar edilməsinə ciddi əngəllər törədir.
Buna görə də ABŞ parlamenti və hökumətinin həmin məsələyə ciddi diqqət yetirməsinin vacibliyini xüsusi
olaraq qeyd etmək istərdim.
Mən ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə “Azadlığı müdafiə aktı”na qəbul etdiyi ədalətsiz 907-ci düzəliş
üzərində xüsusi dayanmağı vacib sayıram. Çətinlikləri onsuz da hesaba gəlməyən, bir milyondan artıq qaçqını
olan, ərazisinin 20 faizi Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan üçün bu düzəliş respublikamızı
dövlət xətti ilə hər hansı maliyyə yardımından məhrum etməklə bu çətinlikləri yalnız ağırlaşdırır. Buna görə də
düzəlişin aradan qaldırılmasının Azərbaycan üçün ədalətin bərpası və həyati zərurət olduğunu bir daha
nəzərinizə çatdırmağı özümə borc bilirəm.



Görüşdə, həmçinin, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri olmuş Riçard Kozlariç də iştirak etmişdir.
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ABŞ “EKSİMBANK”ının PREZİDENTİ CEYMS HARMANLA GÖRÜŞDƏN SONRA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI
HÖKUMƏTLƏRİ ARASINDA SƏRMAYƏ QOYULUŞUNUN QARŞILIQLI QORUNMASI
VƏ TƏŞVİQİ HAQQINDA MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
31 iyul 1997-ci il
Mən Sizə və Amerikanın “Eksimbank”ına bu müqaviləni imzaladığınıza görə təşəkkür edirəm. Hesab
edirəm ki, əməkdaşlığımız indiyə qədər uğurlu olduğu kimi, bundan sonra da uğurlu olacaqdır.
Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında təşkil edərək, xarici investisiyaların
respublikaya gəlməsi üçün geniş şərait yaradıb və artıq bu investisiyaların gəlməsini təmin edərək, xarici
ticarəti, ixrac əməliyyatlarını liberallaşdıraraq, ölkədə genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramı həyata keçirərək
dünyanın mühüm maliyyə mərkəzləri ilə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və “Eksimbank”la sıx
əməkdaşlıq etməyə daha çox ehtiyacı duymaqdadır.
Bu gün imzalanmış müqavilə həmin proseslərin daha sürətlə həyata keçirilməsinə kömək edəcəkdir.
Mən “Eksimbank” ilə əməkdaşlığımıza uğurlar arzulayır və bəyan edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bu sazişə sadiq
olacaq və ondan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirəcəkdir. Təşəkkür edirəm.
Hədiyyənizi çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Sağ olun.
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ABŞ-ın MALİYYƏ NAZİRİ ROBERT RUBİN İLƏ
GÖRUŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
31 iyul 1997-c il
Hörmətli cənab Rubin!
İlk öncə respublikamızın ünvanına söylənilən xoş sözlər üçün Sizə təşəkkürümü bildirir və ölkələrimiz
arasında əlaqələrin genişlənməsində ABŞ Maliyyə Nazirliyinin xüsusi rol oynadığını, Amerikanın bu dövlət
strukturunun təcrübəsini öyrənməyin ölkəmiz üçün faydalı olacağını ayrıca qeyd etmək istəyirəm.
Nəzərə çarpdırmaq yerinə düşər ki, son illər Amerika–Azərbaycan əlaqələri xeyli genişlənmişdir. ABŞ
şirkətləri respublikamızın iqtisadiyyatına getdikcə daha çox sərmayə qoyurlar. Bu baxımdan 1994-cü ildən bəri
imzalanmış neft müqavilələrində Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük şirkətlərinin iştirakının xüsusi
əhəmiyyəti var. Azərbaycan Prezidentinin Amerikaya rəsmi səfəri zamanı imzalanması nəzərdə tutulan yeni neft
müqavilələri bu sahədə daha bir mühüm addım olacaq və ABŞ-ın digər şirkətlərinin də ölkəmizə gəlməsi üçün
yeni imkanlar açacaqdır. Vurğulayım ki, xarici iş adamlarının Azərbaycana sərmayə qoyması üçün çox əlverişli
şərait yaradılıb, onların hüquqları qanunvericiliklə təsbit olunub və əcnəbi investorların ölkəmizdə sərbəst
fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir maneə yoxdur. Xarici ticarət liberallaşdırılmışdır, özəlləşdirmə proqramı
həyata keçirilir və bu prosesdə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.
Ölkəmizdə makroiqtisadi sabitləşdirmə sahəsində həyata keçirilən tədbirlər və bunların nəticələri barədə
danışarkən onu qeyd etmək olar ki, son illər görülən məqsədyönlü işlər istehsalın tənəzzülünün qarşısını almağa,
inflyasiyanı cilovlamağa imkan vermişdir. İqtisadi göstəricilər müsbət istiqamətdə dəyişmiş, milli valyutanın –
manatın məzənnəsi sabitləşmişdir. Bu isə iqtisadi islahatların ardıcıl aparılmasına, əhalinin yaşayış səviyyəsinin
tədricən yüksəldilməsinə kömək edir.
Lakin respublikamızın qarşılaşdığı çətinliklər də az deyildir. Bu problemlərin ən ağrılısı Ermənistanın
ölkəmizə ərazi iddiaları ilə başladığı hərbi təcavüz nəticəsində yaranmış və doqquz ildən bəri davam edən
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsidir. Bu münaqişənin gedişində Azərbaycana çox böyük zərbələr dəymişdir.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan münaqişəyə sülh yolu ilə son qoyulması, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün təmin olunması, yurd-yuvasından zorla qovulub çıxarılmış bir milyondan çox vətəndaşımızın öz
yerlərinə qayıtması üçün bütün imkanlardan istifadə edir.
Biz bu məsələnin həllində dünyanın ən güclü dövləti olan Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Minsk qrupunun
həmsədrlərindən biri kimi onun fəaliyyətinə çox böyük ümidlər bəsləyirik. Bu baxımdan ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri olan üç böyük dövlətin – ABŞ, Rusiya və Fransanın prezidentlərinin Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına dair bu il iyunun 20-də Denver şəhəridə imzaladıqları birgə
bəyanatı yüksək qiymətləndirirəm və ümidvar olduğumu bildirirəm ki, həmsədrlər öz üzərlərinə götürdükləri
vasitəçilik missiyasını yerinə yetirəcək və 1997-ci ildə münaqişəyə son qoyulacaqdır.
Xatırladıram ki, hələ yarım əsr bundan əvvəl Azərbaycan neftçiləri və alimləri Xəzərin sualtı sərvətlərini
kəşf edib bunlrın istismarına başlamışlar. İndi isə Azərbaycan bu zəngin neft ehtiyatlarını dünyaya açmışdır və
həmin ehtiyatlardan müştərək istifadə olunmasının zəruriliyini bəyan etmişdir.
Hörmətli cənab Rubin, mən görüşümüzdən razı qaldığımı bir daha bildirir və Sizi Azərbaycana səfərə
dəvət edirəm.
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ABŞ-ın ENERGETİKA NAZİRİ FEDERİKO PENYA İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
31 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Penya!
Ölkəmiz haqqında, Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı barədə söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə
təşəkkür edirəm.
Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra, xüsusən son 3-4 ildə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
zəngin enerji ehiyatlarından müştərək istifadə edilməsi, çıxarılacaq yanacağın dünya bazarlarına təhlükəsiz
ixracı məsələləri, bütün ölkələrin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq
əlaqələri yaradılması və gücləndirilməsi ölkəmiz üçün xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir və bu
əhəmiyyət daim artmaqdadır. Bu baxımdan ABŞ-ın energetika nazirliyi və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
arasında getdikcə güclənən qarşılıqlı faydalı əlaqələr əhəmiyyətli yer tutur.
Daha bir vacib məsələ üzərində dayanmaq və bu işdə ABŞ-ın iri neft şirkətlərinin fəaliyyətinin olduqca
mühüm rol oynadığını xüsusilə vurğulamaq istərdim. Bu, Orta Asiyadan Xəzər vasitəsilə neftin Avropaya nəql
olunması məsələsidir. Təbiidir ki, bu işdə də təhlükəsiz ötürücü zona kimi Azərbaycanın coğrafi mövqeyi çox
əhəmiyyətlidir. Bununla bağlı Xəzər dənizi statusunun dəqiq müəyyənləşdirilməsi məsələsinin də ədalətli həlli
istər Azərbaycanın, istərsə də Orta Asiyanın karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasında
perspektivli sahə kimi yaxın gələcək üçün qarşıda durur. Şübhə etmirik ki, ABŞ dövləti bütün bu həllini
gözləyən məsələlərdə Azərbycanın ədalətli mövqelərini müdafiə edəcək və ən düzgün qərarlar qəbul olunmasına
dəstək verəcəkdir.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Azərbaycan müstəqillik yolu ilə inamla gedərək bu yolda nailiyyətlər qazandığı
bir zamanda böyük problemlərlə də üzləşməli və onları dəf etmək üçün əlavə səylər göstərməli olur. Məsələn,
məlum olur ki, ölkəmizin qarşılaşdığı problemlərin ən mürəkkəbi olan Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün səylər göstərildiyi bir vaxtda Rusiyanın yüksək vəzifəli şəxslərinin
sərəncamı ilə Ermənistana qanunsuz olaraq külli miqdarda müasir hərbi texnika və sursat verilmişdir.
Münaqişədə iştirak edən tərəflərdən birinə çox böyük dağıdıcı gücə malik silahların verilməsi regionda
təhlükəsizlik üçün son dərəcə qorxu törədir. Rusiyanın bəzi dairələrinin bu cür qanunsuz əməlləri təkcə
Azərbaycanı deyil, dünyanın bütün sülhsevər insanlarını ciddi surətdə narahat etməlidir.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin mahiyyətini açıqlamalı olsam bildirməliyəm ki, bunun günahkarı
Ermənistan Respublikasıdır. Azərbaycanın əzəli, tarixi ərazisi olan Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək məqsədi ilə
Ermənistanın 1988-ci ildə başladığı hərbi təcavüz nəticəsində həmin bölgə, habelə onun ətrafındakı daha bir
neçə rayon ümumiyyətlə, respublikamızın ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal
edilmişdir. Bu ərazilərdən Azərbaycanın bir milyondan çox vətəndaşı zorla qovulub çıxarılmışdır və indi onlar
ölkəmizin müxtəlif yerlərində, əksəriyyəti də ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayır. İşğal olunmuş ərazilərdə hər
şey dağıdılmış, viran edilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan məsələnin Lissabon Zirvə görüşündə
qəbul edilmiş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə həll olunmasını istəyir və biz bu işdə Minsk qrupunun
həmsədrləri olan ABŞ, Rusiya və Fransanın vasitəçiliyinə, bu dövlətlərin prezidentlərinin fəaliyyətinə böyük
ümid bəsləyirik.
Biz, həmçinin, ümid edirik ki, Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin həllində, o cümlədən ABŞ
Konqresinin qəbul etdiyi məlum 907-ci düzəlişin aradan qaldırılmasında ABŞ hökuməti öz köməyini
əsirgəməyəcəkdir.
Cənab Penya, mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm və əminəm ki, bu səfər Sizə respublikamızı,
onun sülhsevər xalqını daha yaxından tanımaqda və sevməkdə kömək edəcəkdir.
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ABŞ-ın TİCARƏT NAZİRLİYİNDƏ AMERİKA İŞGÜZAR DAİRƏLƏRİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Vaşinqton
31 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Yan Kalitski!
Hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram və bu gün belə bir işgüzar görüşün keçirilməsini çox qiymətləndirirəm.
Bir neçə gündür ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarındayam. Bildiyiniz kimi, buraya Amerikanın
prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə rəsmi səfərə gəlmişəm. Bir çox görüşlər olub, sazişlər imzalanıbdır.
Hesab edirəm ki, bunların hamısı səmərəli, məhsuldar, əhəmiyyətli olubdur. Ən mühüm cəhət ondan ibarətdir
ki, biz Nyu-York şəhərinə gələndən indiyə qədər hər yerdə xüsusi mehribanlıqla qarşılanmışıq, bizə çox böyük
qayğı, diqqət, qonaqpərvərlik göstərilir. Mən hər yerdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana böyük
marağını və rəğbətini hiss edirəm. Bunların hamısı bizi sevindirir, ruhlandırır, bundan sonra da sıx əlaqələr
saxlamaq, əməkdaşlığımızı genişləndirmək üçün çox gözəl şərait və yaxşı əsas yaradır.
Bizim əlaqələrimizdə iqtisadi əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasında son illərdə ciddi addımlar atılmışdır. Ancaq öncədən demək istəyirəm ki, çox rəngarəng,
cürbəcür – böyük, kiçik və orta şirkətlərə malik Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir ölkənin
Azərbaycanda mövcudluğunu, iştirakını biz daha da çox görmək istəyirik.
Şübhəsiz ki, üç-dörd il bundan əvvəlki zamanla indiki vəziyyəti müqayisə etsək, dəyişikliklər çoxdur,
hədsizdir. ABŞ Azərbaycanda iqtisadi cəhətdən heç vaxt bu qədər təmsil olunmayıbdır. Ancaq Amerikanın
böyük imkanlarını və Azərbaycanın Amerikaya dostluq münasibətlərini nəzərə alaraq və Amerikanın
Azərbaycana çox və güclü gəlməsinə bizim böyük arzumuzun olmasını nəzərə alaraq, hesab edirik ki, indiyə
qədər görülən işlər hələ yetərli deyildir.
Birinci növbədə, Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının, enerji
ehtiyatlarının, o cümlədən Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının istismar olunmasında və istifadə edilməsində
iştirakı mühüm yer tutur. Böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında
imzalanmış ilk böyük neft müqaviləsində – “Əsrin müqaviləsi” adlandırılmış müqavilədə ABŞ-ın çox böyük bir
hissəsi var. Amerikanın “AMOKO”, “Pennzoyl”, “Yunokal”, “Makdermott” şirkətləri bu konsorsiumun əsasını
təşkil edirlər. Sonra bu konsorsiuma “Eksson” şirkəti də qoşulmuşdur. Beləliklə, konsorsiumda olan şirkətlərin
əksəriyyətini Amerika şirkətləri təşkil edirlər.
Ancaq ondan sonra da Amerikanın şirkətləri ilə yeni müqavilələr imzalanmışdır. “Pennzoyl” şirkəti ilə
ikinci müqavilə imzalanmışdır, “AMOKO” şirkəti ilə “Dan ulduzu” və “Əşrəfi” neft yatağında dördüncü (bizim
hesabımızla dördüncü, amma Amerikanın hesabı ilə, Amerika şirkətləri ilə üçüncü) müqavilə imzalanmışdır.
Nəhayət, bir neçə müqavilə də işlənib hazırlanıbdır və güman edirəm ki, onlar sabah imzalanacaqdır. Bu,
Amerikanın “Şevron” şirkəti ilə, “Eksson” şirkəti ilə və “Mobil” şirkəti ilə hazırlanmış müqavilələrdir və
bununla bərabər Amerikanın “AMOKO” şirkəti ilə müştərək iş görmək üçün hazırlanmış yeni müqavilədir.
Ümidvaram ki, bunlar da imzalanacaqdır. İmzalanması nəzərdə tutulan bu müqavilələrin əsasında
Azərbaycana Amerika şirkətləri tərəfindən 8 milyard dollar məbləğində investisiya qoyulması nəzərdə tutulur.
Azərbaycanın bütün müqavilələri üzrə, hamısı birlikdə təxminən 30 milyard dollar miqdarında investisiya
qoyulması nəzərdə tutulur.
Mən məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, bu müqavilələr artıq əməli surətdə həyata keçirilir və birinci
müqavilənin nəticələrini bu ilin sentyabr ayında görəcəyik – o vaxt ilkin neftin alınması gözlənilir. Bu neftin
ixrac olunması üçün iki neft kəmərinin tikilməsinə başlanıbdır. Bir neft kəməri – Bakıdan Rusiya ərazisi
vasitəsilə Qara dənizin Novorossiysk limanına qədər – artıq hazırlanıbdır. Rusiyanın Çeçenistan ərazisində bəzi
problemləri var idi. Mən iyulun əvvəllərində Moskvada olarkən orada apardığım danışıqlar, Çeçenistan və
Rusiya nümayəndələrinin Bakıda bizimlə apardığı danışıqlar nəticəsində bu problemləri biz həll etdik. Güman
edirəm, bir ayın içində bu neft kəməri hazır olacaq və biz ilkin nefti ixrac edəcəyik.
İkinci neft kəmərini Qərb istiqamətində – Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına çəkirik. O,
gələn ilin sentyabr-oktyabr aylarına qədər hazır olacaqdır.
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Ancaq bunlar yetərli deyildir. Çünki böyük neftin dünya bazarlarına – Qərbə ixrac edilməsi üçün böyük
neft kəmərinin yaradılması lazımdır. Bu, bizim konsorsiumun müqaviləsində öz əksini tapmışdır, artıq bu
barədə təkliflər hazırdır. Güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda bir neçə müzakirələrdən sonra, ola bilsin, tender
keçiriləcək, bu boru xəttinin də çəkilməsinə başlanacaqdır. Bu böyük boru kəməri Azərbaycandan Türkiyəyə,
Türkiyədən isə Aralıq dənizinin Ceyhan limanına getməlidir.
Biz eyni zamanda Mərkəzi Asiyanın da neftinin Azərbaycandan Türkiyəyə və Qərbə çatdırılması üçün
tədbirlər görürük. İyun ayında Qazaxıstanda rəsmi səfərdə olarkən prezident Nazarbayev və mən Qazaxıstanın
“Tengiz” neft yatağında “Şevron” şirkəti ilə bərabər hasil etdiyi neftin Azərbaycan ərazisindən Türkiyəyə,
boruların isə Aralıq dənizinə qədər çəkilməsi haqqında saziş imzaladıq. Bu sazişə əsasən Qazaxıstan ərazisindən
Xəzər dənizinin dibi ilə Bakıya neft boru kəməri çəkiləcəkdir və bu vasitə ilə “Tengiz”–“Şevron” nefti Bakıya
gələcək, bizim o böyük neft kəməri ilə Türkiyəyə, oradan isə Aralaq dənizinə çıxarılacaqdır.
Ancaq bu kəmər çəkilənə qədər, “Şevron” şirkətinin xahişini nəzərə alaraq, biz Qazaxıstanın “Tengiz”
yatağından hasil olunan neftin bir hissəsini tankerlər vasitəsilə Bakı limanına gətiririk, sonra onu dəmir yolu
vasitəsilə Gürcüstanın Qara dənizdəki Batumi limanına çatdırırıq, oradan isə neft Qərbə aparılır. Son üç ay
müddətində 300 min ton neft bu marşrutla, bu vəziyyətdə ixrac olunubdur. Bizim müştərək planlarımız belədir
ki, gələn il bu yol ilə Qazaxıstandan, “Tengiz”dən “Şevron” şirkətinin təxminən 3 milyon, yaxud 4 milyon ton
nefti Qərbə ixrac olunacaqdır. Bunun üçün bizim ərazimizdə bir qısa, yəni 45-50 kilometrlik boru xətti
çəkilməsi məsləhət görülür. Bu işləri biz görmüşük və görürük. Bunlar hamısı Xəzər dənizinin nə qədər böyük
imkanlara malik olduğunu, Xəzər dənizindən hasil olunan neftin dünya bazarlarına – Qərbə çıxarılması
sahəsində bizim işlərimizi göstərir.
Bunlarla bərabər, Azərbaycanın çoxsahəli iqtisadiyyatı var, imkanları da çoxdur. Buna görə də
Amerikanın şirkətləri, iş adamları yalnız neft-qaz sənayesinə deyil, iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də maraq
göstərməlidirlər. Məlumdur ki, bu müqavilələrin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar neft şirkətləri ilə bərabər, ABŞın bir çox digər şirkətləri də bu işə cəlb olunubdur. Bu, çox gözəldir. Son illərdə Azərbaycanda işləyən Amerika
şirkətlərinin sayı bir neçə dəfə artıbdır. Bunu da bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda olan bütün xarici
ölkələrin şirkətlərinin miqdarına nisbətən Amerika Birləşmiş Ştatları cəmisi 45 faiz təşkil edir. Güman edirəm
ki, Amerika kimi böyük bir dövlət üçün Azərbaycanda cəmisi 45 faiz yer tutmaq məqsədəuyğun deyildir.
Bu görüşdə mən istəyirəm ki, sizə Azərbaycanın imkanları haqqında daha geniş məlumat verim. Bizim
sənayemizdə bu imkanlar çoxdur. Məsələn, kimya, maşınqayırma, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı,
toxuculuq, metallurgiya sahəsində və bir çox başqa sahələrdə iş görmək olar. İnfrastrukturda,
telekommunikasiya, nəqliyyat sahəsində çox işlər görülməlidir. Bunların hamısında Amerika Birləşmiş
Ştatlarının şirkətləri işləyə bilərlər. Bilməlisiniz ki, xarici investisiyanın Azərbaycana güclü gəlməsi,
Azərbaycanda faydalı fəaliyyət göstərməsi və mənfəət götürməsi üçün biz bir çox yaxşı qərarlar, qanunlar qəbul
etmişik. Mənim verdiyim fərmanlar və normativ aktlar nəticəsində Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində ciddi
və böyük dəyişikliklər gedir. Bilirsiniz ki, biz iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparırıq. Özəlləşdirmə
proqramı geniş şəkildə həyata keçirilir. Torpaq islahatını da həyata keçiririk.
Bütün mülkiyyətin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulubdur. Bu özəlləşdirmədə Azərbaycan vətəndaşları,
müəssisələri ilə eyni hüquqda bütün xarici ölkələrin vətəndaşları da iştirak edirlər. Bu, böyük bir imkandır. Biz
xarici ticarəti və gömrük siyasətini çox liberallaşdırmışıq. Həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatlar nəticəsində
bizdə birinci dəfə olaraq iqtisadiyyatın aşağı düşməsi dayandırılıb. Son illərdə bizdə ümumi daxili məhsulun
həcmi hər il təxminən 18-20 faiz azalırdı, aşağı düşürdü. Sənaye istehsalının həcmi hər il təxminən 25 faiz aşağı
düşürdü. Kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində də belə idi.
1996-cı ildə biz bu vəziyyəti dəyişdirdik. Beləliklə, nəinki aşağıdüşmənin qarşısını almışıq, hətta
müəyyən inkişafa nail olmuşuq. Bu ilin birinci altı ayında bizdə ümumi daxili məhsulun həcmi 5,2 faiz, habelə
sənaye istehsalı artıbdır. Kənd təsərrüfatı istehsalı 3 faiz, xarici ticarət 40 faiz artıbdır. İdxal-ixrac sahəsində biz
ilk dəfə olaraq müsbət saldo əldə etmişik. Əgər keçən il idxal ixracdan təxminən 150 milyon dollar artıq
olmuşdusa, bu ilin altı ayında ixrac idxaldan 30 milyon dollar çoxdur.
Bəli, ilk dəfədir ki, biz müsbət saldo əldə etmişik. Gömrük siyasətində də böyük liberallaşdırma əmələ
gətirmişik. Bizdə ən aşağı, ən az gömrük rüsumları nəzərdə tutulubdur – 15 faizdən aşağıdır. Xarici
investisiyanın Azərbaycana gəlməsi üçün xarici ivestisiyaların qorunması haqqında qanun qəbul etmişik. Mən
bir çox fərmanlar vermişəm. Bu qanunların əsas mənası ondan ibarətdir ki, xarici investisiyanın qorunması,
investorların investisiyalarının immuniteti müəyyən olunubdur. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda hər hansı
bir qanunun, qanunvericilik aktının dəyişdirilməsindən asılı olmayaraq, xarici investorlar investisiya qoyduqları
gündən on il müddətində o dəyişikliklərə tabe olmurlar və investisiya qoyulan zaman qəbul edilmiş şərtlərlə on
il müddətində fəaliyyət göstərə bilərlər. Yaxud da investisiyanın qorunması haqqında qəbul etdiyimiz qanunda
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gəlirin repatrizasiya edilməsi barədə xüsusi maddələr vardır. Yəni xarici investorlar gəlirlərini maneəsiz öz
ölkələrinə köçürə bilərlər.
Bizim başqa qanunlarımız da var. Xarici investisiyaya şərait yaratmaq üçün qapılarımızı açmışıq,
özəlləşdirmədə hər bir xarici investor iştirak edə bilər, bəziləri artıq iştirak edirlər, yaxşı nəticələri də var.
Məsələn, bizim gil-torpaq zavodumuz var, – alüminium məhsulu istehsal edən bir zavoddur, – onu tamamilə
xarici şirkətin idarəsinə vermişik. Yaxud da, tütün istehsal edən fabrikimiz var, onu Amerika şirkətinin idarəsinə
vermişik, müştərək müəssisə yaratmışıq. Bunların yolları çoxdur. Bizdə indi tam xarici kapitalı olan
müəssisələr, müştərək müəssisələr, yarı-yarı kapitalı olan müəssisələr də var. Onlar çox yaxşı işlər görürlər,
yaxşı nəticələr də əldə ediblər. Bunların hamısı bizim dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmağımız üçün
atdığımız addımlardır.
Yenə də deyirəm, iqtisadiyyatımızı, qapılarımızı xarici investorlar üçün açmışıq. O cümlədən, birinci
növbədə, Amerika Birləşmiş Ştatları investorları üçün açmışıq. Ona görə də mən sizi Azərbaycana dəvət
edirəm. Azərbaycana bir il bundan qabaq gələn adamlar indi böyük dəyişiklikləri hiss edirlər. İki il bundan
qabaq gəlmiş adamlar Azərbaycanda, xüsusən də Bakıda vəziyyətin tamamilə dəyişdiyini görürlər.
Azərbaycanda ictimai-siyasi vaziyyət tam sabitdir, insanlar rahat yaşayırlar. Azərbaycanda xarici ölkələrin
həddindən artıq vətəndaşları vardır. Həmin bu konsorsiumlarda, şirkətlərdə nə qədər xarici ölkə vətəndaşları, o
cümlədən ABŞ-ın vətəndaşları çalışırlar, ölkəmizdə yaşayırlar və Azərbaycanda yaşamaqlarından çox razıdırlar.
Biz istəyirik, bu, daha da çox olsun və bunun üçün bütün imkanları da yaradırıq.
Azərbaycanın iqlimi də çox yaxşıdır, insanları da çox qonaqpərvərdir, qonaqlara çox hörmət edən
insanlardır. Bakı da çox gözəl şəhərdir, dünya miqyasında inkişaf etmiş şəhərlərdən biridir. Bunlar hamısı həm
işləmək, həm də yaşamaq üçün yaxşı şərait yaradır. Buna görə də mən sizi Azərbaycana dəvət edirəm.
Mən belə başa düşdüm ki, burada mənə suallar olmalıdır. Vaxtınızı almaq istəmirəm, suallarınıza cavab
verməyə hazıram.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, çox dəyərli, məzmunlu çıxışınıza görə Sizə təşəkkür edirəm.
Azərbaycandakı ticarət və investisiya imkanları barədə söylədiyiniz fikirlər bizim üçün çox maraqlı oldu.
Sizin çıxışınızı davam etdirərək, icazənizlə, indi görüşümüzün sual-cavab hissəsinə başlayaq.
Birinci sualımız özəlləşdirmə barədədir. Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi necə gedir və Amerika
şirkətlərinin Azərbaycanda özəlləşdirmədə iştirak etməsi üçün hansı şərait yaradılmışdır?
C a v a b: Mən bildirdim ki, Azərbaycandakı özəlləşdirmədə hər bir xarici fiziki, yaxud hüquqi şəxs
iştirak edə bilər. Bunun üçün heç bir maneçilik yoxdur. Kim istəyirsə gəlib Azərbaycanda özəlləşdirmədə iştirak
edə bilər. Bunun üçün əlavə izahat lazımdır, yoxsa yox? Mənə elə gəlir ki, bundan artıq heç bir şey demək
mümkün deyildir. Azərbaycanda bütün qanunlarımız vardır və özəlləşdirmə proqramında, bununla əlaqədar
qəbul etdiyimiz qanunda bütün bunlar nəzərdə tutulubdur.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycanda rabitə və telekommunikasiya infrastrukturunun inkişaf
etdirilməsinə güclü dəstək verdiyiniz hamıya bəllidir. Azərbaycanda “Aztelekom” və Dövlət Televiziya və
Radio Verilişləri Şirkəti kimi telekommunikasiya xidmətləri göstərən dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsi
perspektivləri barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bu sahədə artıq bir neçə müştərək müəssisə yaranıbdır. O cümlədən ABŞ-ın “Motorola”
Şirkəti ilə bizim bir müştərək işimiz vardır. Türkiyənin şirkətləri, “Erikson” şirkəti ilə, Rusiyanın “LUKoyl”
şirkəti ilə də bizim bir neçə müştərək müəssisələrimiz fəaliyyət göstərir. Ancaq mən bildirmək istəyirəm ki,
dövlət şirkətləri də özəlləşdiriləcəkdir. Onların nə vaxt özəlləşdiriləcəyini deyə bilmərəm, ancaq onu deyə
bilərəm ki, biz bunları yaxın vaxtlarda özəlləşdirəcəyik. Bu, uzaq vaxtda olmayacaq. Əgər vaxtını bilmək
istəyirsinizsə, biz həmin özəlləşdirməyə bu il başlayacağıq.
S u a l: Cənab prezident, siz Azərbaycanda bu infrastrukturun inkişaf etdirilməsi üçün hansı
xüsusi planları həyata keçirməyi nəzərdə tutursunuz? Məsələn, Azərbaycanda milli televiziyanın rəqəmli
sistemə keçirilməsi, ölkənizdə internet şəbəkəsinin qurulması barədə planlarınız vardırmı?
C a v a b: Bilirsiniz, belə planlar var, ancaq onların həyata keçirilməsi vəsait tələb edir. Biz bunları
özümüz dövlət vəsaiti hesabına qısa müddətdə edə bilmərik. Ona görə də əgər bu sahədə əməkdaşlıq barədə bizə
hər hansı bir təkliflə müraciət edilsə, biz bu təklifi qəbul edərik və müştərək iş görərik.
S u a l: Cənab prezident, növbəti bir neçə sual Azərbaycanda xarici sərmayələrin qorunması və
imzalanmış müqavilələrin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Bilmək istərdik ki, bu sahədə işlər necədir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan biznes münaqişələrinin Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi yolu ilə
tənzimlənməsi barədə Nyu-Yorkda imzalanmış konvensiyaya qoşulmaq niyyətindədirmi?
C a v a b: Bilirsiniz, mən qeyd etdim, xarici investisiyanı qorumuq haqqında Azərbaycanda qəbul
olunmuş qanun xarici investisiyanın tam qorunmasını təmin edir. Mən izah etdim ki, Azərbaycanda xarici
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sərmayədarlar üçün, o cümlədən immunitet nəzərdə tutulubdur. Bir daha qeyd edirəm, yəni Azərbaycanın
qanunlarının on il müddətində dəyişilib-dəyişilməməsindən asılı olmayaraq, əgər bu qanunlar dəyişilərkən onlar
investisiya qoymuş sərmayədarlara zərər gətirə bilərsə, həmin qanunlar bu investorlara tətbiq edilmir. Onlar on
il müddətində yalnız sərmayə qoyduqları zaman razılaşdıqları şərait əsasında fəaliyyət göstərib öz mənfəətlərini
götürəcəklər. Mən hesab edirəm ki, bu, çox əlverişli şəraitdir.
Burada siz xarici investisiyaların Azərbaycana gəlməsi üçün bir beynəlxalq arbitraj yaradılması
məsələsindən danışdınız. Doğrusu, bu, mənim üçün yeni bir şeydir. Mən bunu heç vaxt eşitməmişəm. Ona görə
də mən bu suala cavab verməmişdən əvvəl öyrənməliyəm ki, bu, nədir. Burada mənə məlumat verirlər ki, biz
Dünya Bankına və Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzvlüyə daxil olarkən elan etmişik, yəni öz üzərimizə öhdəlik
götürmüşük ki, bütün işlərimizi beynəlxalq qanunlar əsasında görəcəyik və beynəlxalq qanunlar respublikamıza
tamamilə tətbiq olunur.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, mənə həddindən çox suallar gəlir. Təəssüf ki, bunların
hamısına cavab verməyə vaxtınız yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, iki suala cavab verməyə vaxt
ayıracaqsınız.
Bir neçə sual enerji sektoru haqqındadır, xüsusilə Azərbaycanda təbii qaz sənayesinin inkişaf
etdirilməsi ilə bağlıdır. Cənab prezident, xahiş edirəm, Azərbaycanda təbii qazın istehsalı, nəqli,
toplanması və ixrac olunması imkanları barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda, o cümlədən Xəzərin Azərbaycan sektorunda zəngin təbii qaz
yataqları çoxdur. Biz “Şahdəniz” yatağının birgə işlənməsi barədə müqavilə imzalamışıq. “Britiş Petroleum”,
“Statoyl”, “Elf agiten” və başqa şirkətlərlə bağladığımız bu müqavilədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkəti
iştirak etmir. Həmin neft yatağında 450 milyard kubmetr qaz hasil edilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq hesab edirik
ki, o yataqda qaz bundan da çoxdur.
ABŞ-ın “Eksson” şirkəti Azərbaycanda qaz yataqlarının öyrənilməsi sahəsində çox yaxşı axtarışlar aparır.
“Eksson” şirkətinin nümayəndələri mənimlə görüşüblər və mənə bildiriblər ki, Xəzər dənizində suyun dərin
olduğu yerlərdə olduqca zəngin qaz yataqları vardır. Onlar öz təkliflərini yaxın vaxtlarda mənə təqdim
edəcəklərinə söz veriblər. Mən bu təklifi qəbul etmişəm və “Eksson” şirkətinin işlərinin tamamlanmasını
gözləyirəm. Güman edirəm ki, bu, bizim də alimlərimizin, geoloqlarımızın fikirləri ilə üst-üstə düşür. Belə olan
halda biz yeni böyük qaz yataqlarının işlənməsinə başlaya bilərik. Şübhəsiz ki, bunlar hamısı Azərbaycanda
olduqca çox təbii qaz əldə etmək imkanları yaradacaqdır.
Azərbaycan öz daxili tələbatını ödəməlidir. Respubikamızın qaza tələbatı ildə təxminən 11-12 milyard
kubmetrdir. Ancaq biz bundan artıq istehsal olunan qazın hamısını ixrac etməliyik. Hesab edirəm ki, biz bundan xeyli
artıq qaz əldə edə biləcəyik və onu xarici bazarlara ixrac edəcəyik. Bir halda ki, bizim yolumuz Qərbədir, demək
həmin qazı Qərb ölkələrinə ixrac edəcəyik.
Əgər biz “Eksson” şirkəti ilə bu işə başlaya bilsək, yəqin onun şərtləri də “Eksson” şirkəti ilə müəyyən
olunacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, sonuncu sual Qafqazda sülh prosesi ilə bağlıdır. Ermənistan ilə sülh
danışıqlarından müsbət nəticələr gözləyirsinizmi? Ümumiyyətlə, ticarət və investisiyalar sülhün əldə
olunmasına necə kömək göstərə bilər?
C a v a b: Birincisi, mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan hərbi
münaqişə üç ildir ki, dayandırılıbdır. Biz 1994-cü ilin may ayında atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq və bu sazişi
qoruyub saxlayırıq, bundan sonra da qoruyub saxlayacağıq. Atəşkəs haqqında məhz bu saziş imzalanandan və
Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirəndən sonra biz 1994-cü ilin sentyabrında Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi barədə birinci müqaviləni imzaladıq. Bundan sonrakı üç il
müddətində Azərbaycana çox güclü xarici investisiyalar gəldi. Demək istəyirəm ki, bu hərbi münaqişə hazırda
Azərbaycana xarici sərmayələrin gəlməsinə maneçilik törətmir. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, bu münaqişə
tamamilə ləğv olunsa, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında tam sülh yaransa, şübhəsiz, bu, ümumiyyətlə, bölgədə
sülh yaradacaq və xarici investisiyaların Azərbaycanda uzun müddət işləməsi üçün daha da etibarlı bir şərait
yaradacaqdır.
Biz bu sahədə də çalışırıq. Bilirsiniz ki, bu məsələlərlə ATƏT-in Minsk konfransı, Minsk qrupu
məşğuldur. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabrında Lissabonda
keçirilən Zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün prinsiplər
müəyyən edilibdir. Bu prinsiplər üç hissədən: Birincisi, Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınmasından; ikincisi, Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq
Qarabağa ən yüksək özünüidarəetmə statusu verilməsindən; üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – həm
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erməni millətindən, həm Azərbaycan millətindən olan əhalisinin hamısının təhlükəsizliyinə zəmanət
verilməsindən ibarətdir.
Biz bu prinsipləri qəbul etmişik, bu prinsiplər əsasında danışıqlar aparırıq. Mən məmnuniyyətlə qeyd
etmək istəyirəm ki, bu ilin əvvəlindən Minsk qrupunun həmsədrliyi dəyişdirilibdir. İndi Minsk qrupuna üç ölkə
sədrlik edir: Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Üç böyük dövlət bu vəzifəni öz üzərinə götürübdür,
üç böyük dövlətin prezidentləri bu məsuliyyəti öz üzərinə götürüblər. Ona görə də bu, bizdə böyük ümidlər
yaradıbdır ki, hərbi münaqişə 1997-ci ildə aradan qaldırılacaqdır.
Bildiyiniz kimi, iyun ayının 20-də Amerikanın Denver şəhərində üç ölkənin prezidentləri – Bill Klinton,
Boris Yeltsin, Jak Şirak Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
üçün birgə bəyanat vermişlər. Bu, bizi sevindirmişdir.
Mən Amerikanın, Rusiyanın, Fransanın prezidentləri ilə son vaxtlar görüşmüşəm. Mən Madriddə olarkən
cənab Bill Klintonla, cənab Jak Şirakla görüşüb danışdım. Ondan əvvəl Moskvada rəsmi səfərdə olarkən
Rusiyanın prezidenti cənab Boris Yeltsinlə görüşüb danışdım. Onlar üçü də eyni sözü dedilər. Prezidentlərin
üçü də dedi ki, Denverdə bu məsələni müzakirə ediblər və eyni fikirdə olublar – güclərini birləşdirməlidirlər və
bu münaqişənin aradan götürülməsinə nail olmalıdırlar.
Mən bu günlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən Konqresdə də bu barədə söhbət etmişəm, dövlət
orqanlarının nümayəndələri ilə, yüksək vəzifəli şəxslərlə danışıqlar aparmışam. Sabah Ağ evdə prezident cənab
Bill Klintonla da danışıqlarımızda Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi məsələsi
bizim ən əsas mövzularımızdan biri olacaqdır. Ümidvaram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və xüsusən onun
Konqresi və ən əsas – prezident cənab Bill Klinton bu sahədə öz yeni səylərini qoyacaq və bu münaqişə tezliklə
aradan götürüləcəkdir.
Biz bölgədə, Qafqazda etibarlı sülh yaranmasını istəyirik. Biz müharibənin yenidən başlanmasının
əleyhinəyik və buna yol verməyəcəyik. Biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli, etibarlı sülh
yaranmasını istəyirik və bunun tərəfdarıyıq. Biz ümidvarıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, onun prezidenti
cənab Bill Klinton da bu sahədə bizə kömək edəcəkdir. Mən buna ümid bəsləyirəm.
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DÜNYA BANKININ PREZİDENTİ CEYMS VULFİNSON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
31 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənab Vulfinson!
Sizə məlum olduğu kimi mən prezident Bill Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a rəsmi səfərə gəlmişəm və səfərin
uğurla davam etməsindən məmnunam.
Bugünkü görüşümüzdə daha çox son illərdə Azərbaycanda iqtisadi sahədə görülən işlərdən söhbət açmaq
istəyirəm. Deməliyəm ki, biz iqtisadiyyatımızı bazar münasibətlərinin prinsiplərinə uyğun olaraq yenidən
qururuq. Bundan ötrü genişmiqyaslı islahatlar proqramı həyata keçirilir, müvafiq qanunvericilik bazası
yaradılmışdır. Torpaq islahatı haqqında radikal qanun qəbul edilmişdir və onun reallaşdırılması üçün ardıcıl iş
gedir. Özəlləşdirmə getdikcə vüsət alır və bu prosesdə respublikamızın vətəndaşları ilə yanaşı, xarici ölkələrin iş
adamları da iştirak edə bilərlər.
Son illərdə Azərbaycanda maliyyə sabitliyi sahəsində də uğurlarımız vardır. Əgər 1994-cü ildə ölkədə
inflyasiyanı cilovlamaq mümkün deyildisə və onun sürəti 1800 faizə çatmışdısa, görülmüş ciddi tədbirlər
nəticəsində bu göstərici sonrakı ildə 85 faizə, 1996-cı ildə isə 6,5 faizə endirildi. 1997-ci ilin birinci yarısının
yekunlarına əsasən isə Azərbaycanda inflyasiyanın sürəti sıfır həddindədir. ABŞ dollarına nisbətdə milli
valyutanın – manatın məzənnəsi 10 faiz artmışdır.
C e y m s V u l f i n s o n: Xatırladıram ki, Azərbaycan çox zəngin tarix və mədəniyyət abidələri olan bir
ölkə kimi də tanınır. Bunların qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə çatdırılması bəşəri əhəmiyyətli
məsələdir. Ona görə Dünya Bankı bu sahənin maliyyələşdirilməsi barədə də düşünür və ayrılan kreditlərin
müəyyən hissəsinin bu sahəyə yönəldilməsini təklif edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Vulfinson, bəşər sivilizasiyasının inkişfına böyük töhfələr vermiş
xalqımızın tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunmasına göstərdiyiniz böyük qayğıya görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm və sizin təklifinizi yüksək qiymətləndirirəm.
Cənab Vulfinson, mən Sizi – Dünya Bankının nüfuzlu rəhbərini Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.

594

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ABŞ-ın TİCARƏT NAZİRİ UİLYAM DEYLİ VƏ ENERGETİKA NAZİRİ FEDERİKO
PENYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL
ETDİKLƏRİ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
Vaşinqton, ABŞ Konqresinin
“Old senate suite” binası
31 iyul 1997-ci il
Hörmətli nazir cənab Deyli!
Hörmətli nazir cənab Penya!
Hörmətli konqresmenlər, səfirlər!
Xanımlar və cənablar!
Mən sizi bu axşam Amerika Birləşmiş Ştatları parlamentinin binasında, tarixi hadisələrin şahidi olmuş bu
salonda ürəkdən salamlayıram. Sizə və sizin simanızda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlətinə, hökumətinə və
bütün xalqına hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Mənim üçün çox əhəmiyyətli olan bu görüşə görə və nazirlər cənab Deylinin, cənab Penyanın ölkəmiz
barədə, Azərbaycan-Amerika əlaqələri haqqında dedikləri xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm və sizin hamınıza
minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlməyimdən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Bu,
müstəqil Azərbaycan Respublikası prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfəridir. Bu səfər
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə həyata keçirilir.
Prezident cənab Bill Klintona bu dəvətə görə və bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında mənə və məni
müşayiət edən nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə, mehribanlığa, dost münasibətlərinə görə
ürəkdən təşəkkür edirəm.
Respublikamız dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
arasında yaxşı əlaqələr yaranmış və bu əlaqələr bütün sahələrdə inkişaf etməkdədir. Mənim bu rəsmi səfərim və
bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirdiyimiz görüşlərin, danışıqların, söhbətlərin hamısı onu deməyə
əsas verir ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yeni bir mərhələ dövrünü keçirir, yüksək səviyyəyə
qalxır.
Mən prezident canab Bill Klintonla sabahkı görüşümü səbirsizliklə gözləyirəm. Hesab edirəm ki, bu
görüş, danışıqlar və imzalayacağımız sənədlər Amerika–Azərbaycan əlaqələrində tarixi hadisə olacaqdır. Biz
fəxr edirik ki, gənc, müstəqil Azərbaycan Respublikası dünyanın ən böyük, qüdrətli dövləti olan Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə bərabərhüquqlu əlaqələr qurubdur. Bu əlaqələr inkişaf edir, hər iki ölkə üçün öz müsbət
nəticələrini verir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti, Azərbaycanın prezidenti
Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtondadır.
Biz hesab edirik ki, Amerika–Azərbaycan əlaqələri genişlənməlidir, daha da yüksəklərə qalxmalıdır, tam
partnyorluq xarakteri daşımalıdır. Biz bunu istəyirik. Biz bunu arzu edirik. Güman edirəm ki, prezident Bill
Klintonla danışıqlarımız nəticəsində biz bu sahədə çox ciddi addımlar ata biləcəyik.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu günlər apardığımız danışıqlar, keçirdiyimiz görüşlər onu göstərir ki,
həqiqətən əməkdaşlıqda daha böyük nailiyyələr əldə etmək mümkündür və buna nail olmaq olar.
Amerika hökumətinin nazirləri – müdafiə, energetika nazirləri ilə görüşlərim, danışıqlarım, ticarət naziri
ilə bu gün buradakı görüşüm, danışıqlarım, ABŞ-ın parlamentində – həm Nümayəndələr Palatasında, həm də
Senatda apardığımız danışıqlar və keçirdiyimiz görüşlər, Birləşmiş Ştatların başqa yüksək vəzifəli dövlət
xadimləri ilə, bu ölkənin siyasətini formalaşdıran və onu müəyyən qədər hazırlayan böyük siyasətçilərlə
görüşlərim və danışıqlarım belə təəssürat yaradıbdır ki, ABŞ-da Azərbaycana böyük maraq vardır. Azərbaycan
Respublikası da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrini genişləndirməyə çox böyük maraq, həvəs göstərir.


Rəsmi qəbulda Amerikanın Azərbaycandakı sabiq səfiri Riçard Kozlariç, energetika naziri Federiko Penya, ticarət
naziri Uilyam Deyli, konqresmen Kurt Ueldon çıxış etdilər. Qəbulda iştirak edən Amerika hökumətinin yüksək vəzifəli
şəxsləri, görkəmli siyasətçilər, dövlət xadimləri, konqresmenlər, tanınmış ictimai xadimlər, şirkət rəhbərləri, xüsusilə
«Eksimbank»ın prezidenti Ceyms Harman, OREK-in icraçı sədri Milas Kilyan, ticarət və inkişaf agentliyinin prezidenti
Con Qramonson və başqaları Heydər Əliyevlə bir daha səmimiyyətlə görüşdülər və Azərbaycan–Amerika əməkdaşlığının
bundan sonra daha da möhkəmlənəcəyinə və inkişaf edəcəyinə əmin olduqlarını bildirdilər.
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Sabah prezident cənab Bill Klintonla görüşümüz mənim Amerikaya rəsmi səfərimin zirvəsi olacaqdır və
indiyə qədər olan görüşlərə yekun vuracaqdır, bizim arzularımızı, istəklərimizi gerçəkləşdirəcəkdir.
Nazir cənab Penya, nazir cənab Deyli bu gün burada çıxış edərkən qeyd etdilər ki, Amerika Birləşmiş
Ştatları Qafqaz regionuna, ümumiyyətlə, Xəzər dənizi hövzəsi bölgəsinə və xüsusən Azərbaycana böyük
əhəmiyyət verir, maraq göstərir. Bu fikirlər tam əsaslıdır. Mən hesab edirəm ki, bizim regionun, o cümlədən
Azərbaycanın həm coğrafi-siyasi, coğrafi-strateji vəziyyətinə görə, həm də Azərbaycanın və bölgəmizin böyük
təbii sərvətlərinə, bir çox səbəblərə görə Amerika Birləşmiş Ştatları bizim regiona, xüsusən respublikamıza öz
diqqətini daha da artırmalıdır, öz münasibətini daha da gücləndirməlidir.
Biz bu maraqları doğrultmağa hazırıq və bunu təmin edə bilərik. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan bu
sahədə sizin çox etibarlı partnyorunuz ola bilər.
Bizim iqtisadi əməkdaşlığımız öz bəhrələrini verir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri
artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Mən böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında
imzaladığımız neft müqaviləsi həyata keçirilir. Bu müqaviləni həyata keçirən beynəlxalq konsorsiumun
fəaliyyəti nəticəsində bu ilin sentyabrında ilkin neft hasil ediləcəkdir.
İmzalanmış bütün müqavilələr, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə imzalanmış
müqavilələrin hamısı ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Sabah biz yeni müqavilələrin imzalanmasının şahidi
olacağıq. “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” şirkətləri ilə çox böyük əhəmiyyətli müqavilələr imzalanacaqdır.
“AMOKO” şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana gəlmiş ilk şirkətdir, 1994-cü ilin sentyabr
ayında imzalanmış müqavilənin əsasını qoyan şirkətlərdən biridir. “AMOKO” şirkəti ilə Azərbaycan yeni neft
yatağında – “Dan ulduzu” – “Əşrəfi” yatağında da müştərək iş görmək üçün müqavilə imzalamışdır. “AMOKO”
şirkəti ilə Azərbaycan arasında yeni bir yataqda iş görmək və müqavilə hazırlamaq, ümumiyyətlə, daha da geniş
əməkdaşlıq etmək barəsində saziş imzalanacaqdır.
Beləliklə, biz indiyədək görülən işləri qiymətləndirməliyik. Biz onlarla fəxr edə bilərik. Biz eyni zamanda
əməkdaşlığımızın nə qədər genişləndiyinin şahidiyik. Amma bu da son hədd deyildir. Hələ qarşıda çox böyük
imkanlar vardır.
Mən ümidvaram ki, Amerikanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neft şirkətləri ilə bərabər, Birləşmiş
Ştatların bir çox digər neft şirkətləri də bu əməkdaşlığa qoşulacaqlar. Onların bir çoxu artıq Azərbaycandadır.
Mən onların nümayəndələri ilə burada görüşməyimdən çox məmnunam. Ancaq arzu edirəm ki, Amerikanın
daha çox şirkətləri Azərbaycana gəlsinlər. Azərbaycanın qapıları hamı üçün və xüsusən Amerikadan gələn hər
bir iş adamı, şirkət üçün açıqdır.
Nazirlər cənab Deyli, cənab Penya öz çıxışlarında Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar,
demokratik proseslərin gedişindən, ölkəmizin bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməsindən danışdılar və bizim bu
sahələrdə gördüyümüz işlərə yüksək qiymət verdilər. Təşəkkür edirəm.
Mən bu gün sizi tam əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi yolu ilə bundan sonra da
əzmlə gedəcək və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi heç vaxt pozula bilməz, biz bu müstəqilliyimizi heç vaxt
əlimizdən verməyəcəyik.
Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq, bu quruculuq prosesi davam edir. Biz
çalışacağıq ki, bu prosesdə Amerikanın təcrübəsindən istifadə edək və öz həyatımızı dünyanın mütərəqqi
ölkələrinin səviyyəsinə çatdıraq.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı inkişaf edir və tam bərqərar olacaqdır. Biz Azərbaycanın
iqtisadiyyatında və xalqın sosial vəziyyətində bazar iqtisadiyyatı, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi yolu ilə
çox ciddi müsbət dəyişikliklərə nail olacağıq. Bunlar bizim dövlət quruculuğunda, iqtisadiyyatda, sosial
problemlərin həll edilməsində strateji siyasətimizdir və biz bu yoldan dönməyəcəyik. Məhz bunun üçün də
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etməyə bizim çox böyük ehtiyacımız vardır.
Amerika Birləşmiş Ştatları bütün sahələrdə – iqtisadiyyat, dövlət quruculuğu, demokratiya, insan
hüquqlarının qorunması sahəsində ən inkişaf etmiş, ən yüksək zirvələrə çatmış bir ölkədir. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının keçdiyi yol və əldə etdiyi nailiyyətlər bizim üçün örnəkdir. Bu, bizim üçün böyük təcrübə
mənbəyidir.
Bu günlər biz görürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həm daxili siyasətində, həm də xarici siyasətində
yeni böyük nailiyyətlər əldə edir. Biz dost olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu nailiyyətlərinə görə təbrik
edirik və Amerika xalqına bu yolda daha da çox uğurlar arzulayırıq.
Amerikanın xarici siyasətində son vaxtlar əldə olunan nailiyyətlər, Birləşmiş Ştatların daxilində, xüsusən
iqtisadiyyat sahəsində qazanılan müvəffəqiyyətlər, o cümlədən büdcə kəsirinin azaldılması və tamamilə aradan
götürülməsi, 10 milyondan çox işsiz adama iş yerləri açılması, xalqın sosial həyatının yaxşılaşdırılması
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sahəsində görülən bütün işlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun fəaliyyətinin
nəticəsidir. Mən bütün bu nailiyyətlər münasibətilə sizi təbrik edirəm, sizə daha da çox uğurlar arzulayıram.
Amerika Birləşmiş Ştatları bizim dostumuzdur. Biz istəyirik ki, bizi öz dostunuz hesab edəsiniz. Biz
azərbaycanlılar dostluğa çox etibarlı adamlarıq. Biz bu dostluq, əməkdaşlıq vasitəsilə də ölkəmizin qarşısında
duran ağır və çətin problemləri həll etmək istəyirik.
Onlardan biri Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində respublikamızın ərazisinin 20
faizinin işğal edilməsi, işğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox vətəndaşımızın didərgin düşməsi,
yerlərindən zorla qovulması, ağır vəziyyətdə yaşaması və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün
pozulmasıdır. Siz bilirsiniz ki, bu təcavüz Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vurub, böyük ziyanlar gətiribdir.
7 milyon əhalisi olan ölkəmizin vətəndaşlarının bir milyonu qaçqın vəziyyətində, çadırlarda yaşayır. Biz bunlara
baxmayaraq, münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Biz sülh istəyirik. Biz ölkəmizdə və bütün
bölgəmizdə sülhün bərqərar olunmasını istəyirik. Biz Ermənistan ilə də sülh yaratmaq, sülh, qonşuluq şəraitində
yaşamaq istəyirik.
Bunlara nail olmaq üçün indi ən əlverişli şərait yaranıbdır. Üç il bundan əvvəl atəş dayandırılıbdır və biz
indiyədək atəşkəs rejimində yaşayırıq. Mən sizi əmin edirəm ki, biz bundan sonra da atəşkəsin qorunmasını
təmin edəcəyik.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabrında Lissabonda keçirilən
Zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün prinsiplər müəyyən
olunmuşdur. Bu prinsiplər əsasında sülhə nail olmaq mümkündür.
Amerika Birləşmiş Ştatları Fransa və Rusiya ilə birlikdə ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik etmək
vəzifəsini öz üzərinə götürübdür. Prezidentlər Bill Klinton, Boris Yeltsin, Jak Şirak Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün bu il iyunun 20-də Denver şəhərində birgə bəyanat veriblər.
Bunlar hamısı sülhə nail olmaq üçün çox əlverişli şərait yaradıbdır.
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqları münaqişənin sülh yolu ilə
həlli üçün azad olunmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın torpaqlarını tərk etməlidir. Qaçqın
vəziyyətində yaşayan Azərbaycan vətəndaşları öz evlərinə, yerlərinə-yurdlarına qayıtmalıdır. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli
özünüidarəetmə statusu verilməlidir. Sülhə bu prinsiplər əsasında, bu yolla nail olmaq mümkündür.
Amerika Birləşmiş Ştatları, onun prezidenti cənab Bill Klinton bu sahədə çox uğurlu işlər görə bilərlər.
Mən bu arzularla, bu istəklərlə buraya – sizin ölkənizə gəlmişəm, bu arzularla sabah cənab Bill Klinton ilə
görüşə gedəcəyəm. Çox istəyirəm, bu görüşdən sizin üçün, mənim üçün xoş xəbərlərlə ayrılaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimaiyyətində və dövlət dairələrində fikir formalaşıbdır ki, 1992-ci ildə
Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş ədalətsiz 907-ci maddə aradan götürülməlidir. 907-ci maddə Azərbaycana
böyük zərər vuraraq, Azərbaycana qarşı ayrı-seçkilik kimi qəbul edilərək, eyni zamanda Amerika–Azərbaycan
iqtisadi əlaqələrinin uğurla həyata keçirilməsinə çox böyük maneçilik törədibdir.
Bu günlər aparılan danışıqlardan – Konqresdəki danışıqlarımdan, Konqresin spikeri cənab Qinqriçlə və
başqa konqresmenlərlə, senatorlarla və ABŞ hökumətinin üzvləri ilə danışıqlarımdan mən belə qənaətə gəldim
ki, bu 907-ci maddənin aradan götürülməsi artıq reallaşıbdır. Ancaq mən belə anladım ki, bunun üçün hələ bir
neçə ay çox ciddi, fəal işləmək lazımdır.
Mən sizin hamınızı bu sahədə bizə kömək göstərməyə dəvət edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, sizin güclü fəaliyyətiniz nəicəsində biz, nəhayət, 907-ci maddədən xilas olacağıq.
Beləliklə, bu rəsmi səfər, bu görüşlər Azərbaycan üçün, xalqımız üçün çox yeni, yaxşı xəbərlər gətirir.
Bilməlisiniz ki, Azərbaycanda bütün əhali, vətəndaşlar mənim bu səfərimi çox diqqətlə izləyirlər. Ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz sizinlə birlikdə bu günlərdə daha da çox işləyib Azərbaycan xalqının,
vətəndaşlarının ümidlərini, arzularını doğruldacağıq.
Bugünkü görüş, bu əzəmətli salonda bu əhval-ruhiyyə, bizə göstərilən qonaqpərvərlik və mehriban
münasibət belə arzuların həyata keçirilməsinə ümid yaradır.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqına, bütün vətəndaşlarına sülh,
əmin-amanlıq, firavanlıq, çiçəklənmə arzulayıram.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Amerika xalqının, Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi
şərəfinə, Amerika dövlətinin şərəfinə, Birləşmiş Ştatların prezidenti cənab Bill Klintonun şərəfinə badəmi
qaldırıram. Sağ olun.
AĞ EV DÖVLƏTİMİZİN BAŞÇISINI BÖYÜK RƏĞBƏTLƏ QARŞILADI
597

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ABŞ Prezidenti Bill Klintonun dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərə gəlmiş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevi Vaşinqtonun Endrü hərbi hava bazasında ABŞ Dövlət
Departamentinin yüksək səviyyəli rəsmi nümayəndələri qarşıladılar. Prezident Heydər Əliyev Prezident Bill
Klintonun şəxsi vertolyotunda ABŞ-ın ilk prezidenti Corc Vaşinqtonun Xatirə kompleksi önünə gəldi, buradan
Amerikanın ali qonaqları üçün ayrılmış «Bleyer hays» iqamətgahına yola düşdü.
Çox böyük tarixə malik olan, Ağ evin lap yaxınlığında yerləşən bu iqamətgahda Amerikada rəsmi səfərdə
olmuş ən nüfuzlu dövlət xadimləri yaşamışlar. Bu gün isə «Bleyer hays»un üzərində müstəqil respublikamızın
dövlət bayrağı qürurla dalğalanırdı. Həmin bina zəmanəmizin görkəmli dövlət rəhbəri və siyasi xadimi Heydər
Əliyevin sərəncamına verilmişdi. Əlbəttə, bu, müdrik rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətini qısa müddətdə
böyük inkişaf yoluna çıxaran, onun Dünya Birliyində layiqli yer tutmasını təmin edən Prezident Heydər Əliyevin
şəxsiyyətinə Amerikanın böyük ehtiramının təzahürü idi.
Prezident Heydər Əliyev ABŞ-a ilk rəsmi səfərinin zirvə günündə – avqustun 1-də Ağ evə gəldi. ABŞ
Prezidentinin iqamətgahı qarşısında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Azərbycan Prezidenti Heydər Əliyevin Birləşmiş Ştatlara rəsmi səfərinə, xüsusən Amerika Prezidenti Bill
Klinton ilə görüşünə və onun nəticələrinə böyük maraq göstərən, bu barədə öz oxucularına və tamaşaçılarına
operativ məlumat çatdırmaq istəyən yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin çoxsaylı nümayəndələri
bütün dünyada tanınan bu binanın qarşısına toplaşmışdılar.
Amerika Prezidenti Bill Klinton, vitse-prezident Albert Qor, Dövlət katibi Madlen Olbrayt və ölkənin
digər rəsmi şəxsləri Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi Ağ evdə böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar.
VAŞİNQTONDA RƏSMİ QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏN SONRA AĞ EVİN FƏXRİ
QONAQLAR
KİTABINA YAZILMIŞ ÜRƏK SÖZLƏRİ:
“Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərimi Amerika–Azərbaycan əlaqələrində tarixi hadisə hesab
edirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatlarını Azərbaycan xalqı adından salamlayıram”.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1 avqust 1997-ci il
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI VƏ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTLƏRİNİN TƏKBƏTƏK
GÖRÜŞÜNDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Ağ ev
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli prezident cənab Bill Klinton!
İlk öncə məni – Azərbaycan prezidentini Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə,
bu səfər zamanı bizə göstərilən qonaqpərvərliyə və yaradılan mehriban şəraitə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm. Mən bu rəsmi səfərdən çox razıyam və yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin – ABŞ
prezidenti cənab Klintonun şəxsiyyətinə Azərbaycanda çox böyük hörmətlə yanaşılır və Azərbaycan xalqı onu
özünə dost hesab edir. Mənim üçün çox xoşdur ki, Siz Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a rəsmi səfərini tarixi
hadisə kimi yüksək qiymətləndirdiniz. Biz bu qiymətlə tamamilə razıyıq və onu ürəkdən bəyənirik. Sizin
Azərbaycanda gedən demokratik proseslər, respublikamızın müstəqilliyinin qorunması sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərdə mənim fəaliyyətimi və xidmətlərimi xüsusi qeyd etməyiniz və bu sahədə tutduğunuz
mövqeyin Amerikada, onun dövlət strukturunda, eləcə də ictimaiyyətdə böyük ehtiramla qarşılandığı,
Azərbaycana olan marağın, diqqətin daha da artdığı barədə söylədiyiniz səmimi sözlərə cavab olaraq bildirirəm
ki, Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər çox geniş və əhatəlidir. Ölkəmizdə demokratiyanın, bazar
iqtisadiyyatının inkişafı, insan hüquqlarının təmin edilməsi, islahatların uğurla həyata keçirilməsi, özəlləşdirmə
sahəsində böyük işlər görülür və bu işlər, heç şübhəsiz, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın çiçəklənməsinə, inkişaf
etmiş bir dövlətə çevrilməsinə səbəb olacaqdır. Qeyd edim ki, Azərbaycanda aparılan islahatlar artıq öz müsbət
nəticələrini verməkdədir. Bu, bizim strateji xəttimizdir və biz bu yolla da gedəcəyik.
Sizin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar dediyiniz sözlər və Amerikanın bu işdə fəal rol
oynayacağını bir daha vurğulamağınız bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə
həll edilməsi üçün son vaxtlar atılan addımlar, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində görülən işlər bu
sahədə tezliklə irəliləyiş olacağına böyük inam yaratmışdır. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli
məsələsində Azərbaycan tərəfinin mövqeyi aydındır. Biz belə hesab edirik ki, münaqişənin iki mərhələdə həlli
mümkündür. Birinci mərhələdə Azərbaycanın altı rayonunun işğaldan azad edilməsi, dağıdılmış
kommunikasiyaların bərpa olunması, qaçqınların doğma yurd-yuvalarına qayıtması, ikinci mərhələdə isə Şuşa
və Laçın rayonlarının geri qaytarılması və Dağlıq Qarabağın statusunun həll edilməsi nəzərdə tutulur.
Mən Sizin Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”nın 907-ci bəndinə dair
bugünkü bəyanatınızı yüksək qiymətləndirir və ümid edirəm ki, Azərbaycanı ədalətsiz olaraq humanitar
yardımdan məhrum edən həmin bəndin fəaliyyətinin dayandırılması, qeyd etdiyiniz kimi, iki mərhələdə öz
həllini tapacaqdır. Yəni birinci mərhələdə Konqres 907-ci bəndi elə dəyişəcək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycana birbaşa yardım etmək imkanı olacaq, sonrakı mərhələdə isə bu bənd tamamilə ləğv ediləcəkdir.
Mən eyni zamanda Sizin prezidentliyiniz illərində Amerikanın xarici və daxili siyasətində əldə edilmiş
nailiyyətləri yüksək qiymətləndirir, son otuz ildə birinci dəfə olaraq ABŞ büdcəsinin kəsirsiz yerinə yetirildiyini
təqdirəlayiq hal hesab edirəm və bildirirəm ki, cənab prezident, məhz sizin yeritdiyiniz uğurlu daxili siyasət və
xidmətləriniz sayəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarında 10 milyon adam üçün yeni iş yerləri yaradılmışdır .
Hörmətli prezident, mən Sizi münasib bildiyiniz vaxtda Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə dəvət
edirəm.



Təkbətək keçən görüşdə bir sıra məsələlərə – regionda mövcud olan qüvvələr balansına, Qafqaz
probleminə, NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsinə, Avropada adi silahlar haqqında müqavilənin Cinah
sazişinə və digər məsələlərə də toxunuldu.
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YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ ABŞ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTLƏRİNİN DANIŞIQLARINDA ÇIXIŞI
Vaşinqton, Ağ ev
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli prezident cənab Bill Klinton!
ABŞ nümayəndə heyətinin hörmətli üzvləri!
Mən ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi dəvətə və qonaqpərvərliyə görə, Amerika–Azərbaycan
əməkdaşlığının durmadan inkişaf etdirilməsinə göstərdiyi diqqətə görə cənab Bill Klinton Sizə təşəkkür edirəm və
qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimizin əlaqələrinin hazırkı vəziyyətindən tamamilə razıyam.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Amerika–Azərbaycan əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş
imkanlar mövcuddur və respublikamız ABŞ-la əlaqələrin sıxlaşdırılmasına həmişə böyük maraq göstərmişdir.
Ölkələrimiz arasında münasibətləri mərhələ-mərhələ daha da möhkəmləndirmək sahəsində böyük işlər
görülmüş və görülməkdədir.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün imzalanan müqavilələrdə ABŞ-ın ən
nüfuzlu neft şirkətlərinin iştirakı bu mənada çox müsbət qiymətləndirilməlidir. Biz 1994-cü ilin sentyabrında ilk
böyük müqavilə – “Əsrin müqaviləsi” adlanan müqaviləni imzalamışıq və bu müqaviləyə ABŞ-ın beş böyük
şirkəti qoşulmuşdur. Hazırda bu müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir.
Nefti xaricə – Qərbə aparacaq neft kəmərləri marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi barədə cənab Bill
Klintonla şəxsi görüşlərimdə və telefon danışıqlarımda indiyə qədər geniş müzakirələr aparmışam və bildirirəm
ki, bu sahədə artıq müəyyən işlər görülmüşdür. Nefti Qərbə – dünya bazarına çıxarmaq üçün iki neft kəməri
tikilir. Üçüncü böyük neft kəmərinin də tikintisinə bu yaxınlarda başlanacaq.
Eyni zamanda biz strateji cəhətdən çox əlverişli mövqedə yerləşən Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri
ilə dünya bazarı arasında əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasında mühüm rol oynaması amilini heç vaxt
unutmamışıq və bu sahədə də respublikamızda çox önəmli işlər görülmüşdür. Artıq ABŞ-ın “Şevron” şirkətinin
Qazaxıstanın “Tengiz” yatağından hasil etdiyi neft Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıya çatdırılır, buradan isə dünya
bazarına yola salınır. Hazırda bu prosesin daha yaxşı təşkili sahəsində geniş işlər görülməsi nəzərdə tutulur. Bu
məqsədlə Xəzərin dibi ilə Bakıyadək neft kəməri çəkiləcəkdir.
Bilirsiniz ki, bu gün Ağ evdə ABŞ-ın “Şevron”, “Eksson”, “Mobil”, “AMOKO” şirkətləri ilə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti arasında yeni müqavilələr imzalanacaqdır. Heç şübhəsiz, bu müqavilələr Amerika–
Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsinə yeni təkan verəcək, ölkələrimizin münasibətlərinin
daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Bildirirəm ki, cənab Bill Klintonla şəxsi dostluq münasibətlərimiz Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin
durmadan inkişaf etməsi üçün möhkəm zəmin yaradır. Mən prezident cənab Bill Klintonun ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi sahəsindəki şəxsi təşəbbüslərindən məmnunluqla bəhs edərək
bildirmək istəyirəm ki, biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Cənab prezident, siz bu sahədə çox böyük işlər
görürsünüz, biz sizin köməyinizi və dəstəyinizi daim hiss edirik.
Hamınıza məlum olduğu kimi, hazırda Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində böyük iş aparılır. Bu sahədə ATƏT-in üzvü olan
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Lissabon Zirvə görüşündə münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün qəbul edilmiş üç əsas prinsipin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Biz razılıqla bildiririk ki, həmin
prinsiplərin qəbul olunmasını ABŞ hökuməti dəstəkləmişdir.
Biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ABŞ-ın Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə
həll edilməsi üçün göstərdiyi səyləri diqqətəlayiq hal kimi qiymətləndiririk. Biz, həmçinin, dünyanın üç nüfuzlu
dövlətinin prezidentlərinin – Bill Klintonun, Boris Yeltsinin, Jak Şirakın Denverdə imzaladıqları birgə
bəyanatın bu sahədə xüsusi əhəmiyyət daşıdığını nəzərə çatdırmaq istəyirik. Azərbaycan Minsk qrupu
həmsədrlərinin bu münaqişənin həlli ilə əlaqədar irəli sürdüyü təklifləri əsas kimi qəbul etmişdir. Biz indi
Ermənistanın bu təkliflərə münasibətini bildirməsini gözləyirik. Azərbaycan bu münaqişənin tezliklə həll
olunmasına böyük ümidlər bəsləyir və inanır ki, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan çox
vətəndaşımız tezliklə öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Biz əminik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin
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Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında tezliklə həll edilməsinə lazımi kömək göstərəcək,
münaqişənin bu ilin sonunadək aradan qaldırılmasına çalışacaqlar.
Biz bir daha qeyd etməyi lazım bilirik ki, ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi “Azadlığı müdafiə
aktı”na 907-ci əlavə ədalətsiz qərardır və Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin daha da canlandırılmasına müəyyən
əngəllər törədir. Ona görə də bu düzəlişin tezliklə ləğv olunması vacibdir. Mən Vaşinqtonda konqresmenlərlə bu
məsələ ilə əlaqədar görüşlər keçirmiş və danışıqlar aparmışam. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bu düzəlişin
aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.
Avropada adi silahların məhdudlaşdırılmasına dair Cinah sazişinə Azərbaycan da qoşulmuşdur. Bununla
belə, müəyyən edilmiş hüdudlar çərçivəsində ölkəmizin müstəqilliyinin, suverenliyinin, təhlükəsizliyinin
qorunub saxlanılması sahəsində böyük işlər də görülür. Bir daha bəyan edirəm: Azərbaycanın müstəqilliyi
daimidir, dönməzdir, əbədidir. Azərbaycanda heç bir xarici dövlətin qoşunları və hərbi bazaları yoxdur və indən
belə də olmayacaqdır.
Bununla yanaşı, vurğulamaq istəyirəm ki, Rusiyanın Ermənistana qeyri-qanuni yolla bir milyard dollarlıq
müasir silahlar göndərməsi regional təhlükəsizlik baxımından böyük narahatlıq doğurmuşdur.
Azərbaycan Amerikanı özünün yaxın dostu və tərəfdaşı sayır. Bunu qeyd etməyi vacib bilirəm və eyni
zamanda bildirirəm ki, ölkəmizdə ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir, iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında
qurulması üçün islahatlar aparılır, demokratiyanın inkişaf etdirilməsi, insan hüquqlarının qorunması sahəsində
mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Biz bu yolu gələcəkdə də davam etdirəcəyik. Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya
üçün, o cümlədən Amerika investisiyaları üçün açıqdır.
Mən böyük məmnunluqla qeyd etməyi lazım bilirəm ki, Birləşmiş Ştatların və şəxsən prezident Bill
Klinton cənablarının xarici və daxili siyasət sahəsindəki uğurları, o cümlədən ölkədə sosial sahədə əldə edilən
nailiyyətlər Azərbaycanda da rəğbətlə qarşılanır.
Sözümü bitirərkən mənə verilmiş imkandan lütfkarlıqla istifadə edərək ABŞ prezidenti cənab Bill
Klintonu və vitse-prezident cənab Albert Qoru Azərbaycan Respubikasına rəsmi səfərə dəvət edirəm.
AMERİKA–AZƏRBAYCAN MÜNASİBƏTLƏRİ HAQQINDA BİRGƏ BƏYANAT
1997-ci il avqust ayının 1-də Vaşinqtonda keçirilmiş görüş zamanı prezident Klinton və prezident Əliyev
siyasət, təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və ticarət sahələrində ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi vasitəsilə
Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan Respublikası arasında partnyorluq münasibətlərinin genişləndirilməsinin
əhəmiyyəti barədə razılığa gəldilər. Prezident Klinton Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında sıx əlaqələrin
regionda sülhün, sabitliyin və rifahın təmin olunması üçün vacib olduğunu qeyd edərək, ABŞ-ın Azərbaycanın
müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və demokratik inkişafını dəstəklədiyini təsdiq etdi.
Hər iki prezident Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə və sülh yolu ilə həll olunmasını tam
dəstəklədiklərini bildirdilər. Prezident Klinton açıq şəkildə bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar bu münaqişədə ədalətli
və uzunmüddətli sülhün əldə edilməsi məqsədi ilə ATƏT-in Minsk qrupunda Rusiya və Fransa ilə birgə işləmək
əzmindədir. Prezident Əliyev sülh sazişinin bu il əldə olunması məqsədi ilə ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərinin bu yaxınlarda irəli sürdükləri təklifləri danışıqların intensivləşdirilməsi üçün əsas kimi qəbul
etdi. Hər iki prezident razılaşdılar ki, münaqişənin həll edilməsi ATƏT-in Lissabon sammitinin üç prinsipinə
əsaslanmalıdır.
Hər iki prezident ABŞ-ın Azərbaycana, əsasən qaçqınlara, köçkünlərə və ehtiyacı olan digər qruplara
humanitar yardımının müsbət töhfə olmasını qeyd etdilər. Onlar razılığa gəldilər ki, “Azadlığı müdafiə aktı”nın
907-ci maddəsi Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın imkanlarını məhdudlaşdırır. Prezident
Klinton 907-ci maddənin ləğv olunmasının administrasiya tərəfindən qətiyyətlə dəstəklənməsini bir daha təsdiq
etdi.
Azərbaycan demokratiya və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən dövlət kimi öz inkişafının mühüm
mərhələsindədir. Prezident Klinton son illər Azərbaycanın bir dövlət kimi möhkəmlənməsində, iqtisadi islahatların
aparılmasında və kəskin artımın əldə olunmasında prezident Əliyevin nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirdi.
Azərbaycanın iqtisadi islahatlar proqramına dərinləşən sadiqliyi, o cümlədən Ümumdünya Bankı və Beynəlxalq
Valyuta Fondu ilə əməkdaşlığın nəticəsində daha geniş və sürətli özəlləşdirməyə nail olmaq üçün bu yaxınlarda qəbul
etdiyi qərarı bazar əlaqələrinə əsaslanan iqtisadiyyata uğurlu keçidin əsasıdır. Hər iki prezident razılığa gəldilər ki,
demokratiya, iqtisadi islahatlar və insan hüquqlarına riayət edilməsi Azərbaycanda davamlı sabitliyin təmin
olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Prezident Klinton prezident Əliyevin bazar iqtisadiyyatı, qanunun aliliyi və
siyasi plüralizmə, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi daxil olmaqla, sadiqliyini məmnunluqla qarşıladı.
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Hər iki prezident ikitərəfli ticarətin və sərmayələrin artması daxil olmaqla, genişlənən iqtisadi və kommersiya
əlaqələrini dəstəkləyirlər. Hər iki prezident Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının sürətli inkişafının vacibliyini
vurğuladı və Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarının emalı və nəqlində Amerika neft şirkətlərinin geniş iştirakını
xüsusi qeyd etdilər. Artıq bu, ikitərəfli ticarət əlaqələrinin çiçəklənməsinə öz töhfəsini vermişdir. Prezidentlər enerji
siyasəti və kommersiya məsələləri üzrə rəsmi dialoqun yaradılmasını alqışladılar. Onlar həmçinin Avropa–Asiya
nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycanın və bütövlükdə regionun iqtisadi gələcəyi üçün həyati əhəmiyyəti haqqında razılığa
gəldilər. Hər iki prezident ABŞ və Azərbaycan arasında ikitərəfli sərmayələr haqqında müqavilənin və Eksimbank
ilə layihələrin təşviqi sazişinin imzalanmasını alqışladılar. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasını, o cümlədən, adətən yeni qəbul edilən üzvlərə tətbiq olunan kommersiya şərtləri daxilində
ümumdünya ticarət təşkilatına üzvlük üçün müraciətinin təmin edilməsini təşviq edir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində qarşılaşdığı çətinliklərini qəbul
edir və Azərbaycanın yeni yaranmaqda olan Avropa təhlükəsizlik qurumlarına, o cümlədən NATO-nun sülh
naminə tərəfdaşlıq və Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurasına aktiv inteqrasiyasını qətiyyətlə dəstəkləyir.
Prezidentlər 1997-ci il may ayının 15-də Avropada adi silahlar barədə müqavilənin cinahlar haqqında sazişinin
qüvvəyə minməsindən məmnun olduqlarını qeyd etmiş və bununla əlaqədar Amerika – Azərbaycan birgə
bəyanatının əhəmiyyətini təsdiq etdilər. Onlar həmçinin 23 iyul 1997-ci ildə Vyanada qəbul olunmuş Avropada
adi silahlar haqqında müqavilənin əsas elementlərinə dair qərarı alqışlayaraq, razılığa gəldilər ki, adi silahlı
qüvvələr haqqında müqavilənin adaptasiyası hər bir iştirakçı ölkənin təhlükəsizliyini möhkəmləndirməlidir.
Hər iki prezident beynəlxalq terrorizm, narkotik maddələrin qaçaqmalçılığı, beynəlxalq cinayətkarlıq və
kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının əmin-amanlığa yaratdığı təhlükələri müzakirə etdilər. Onlar 1997-ci il
mart ayında təhlükəsizlik sahəsində başlanan ikitərəfli dialoq yolu da daxil olmaqla, təhlükəsizlik sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə səy göstərmək üçün razılaşdılar.
Hər iki prezident Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üçün
parlament, mədəniyyət, elm və təhsil mübadilələrinə, həmçinin ayrı-ayrı vətəndaşlar arasında əlaqələrə dəstək
verdilər.
Azərbaycan Respublikası
adından
HEYDƏR ƏLİYEV

Amerika Birləşmiş Ştatları
adından
UİLYAM C. KLİNTON
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AMERİKA–AZƏRBAYCAN MÜNASİBƏTLƏRİ HAQQINDA BİRGƏ BƏYANATIN VƏ
SƏRMAYƏ QOYULUŞUNUN QARŞILIQLI QORUNMASI VƏ TƏŞVİQ EDİLMƏSİ
HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ ABŞ HÖKUMƏTİ
ARASINDA MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ BƏYANATI
Vaşinqton, Ağ ev, Ruzvelt otağı
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli prezident cənab Bill Klinton!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən ən öncə Azərbaycan prezidentini Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə və
bu rəsmi səfər zamanı bizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə və yaratdığınız mehriban şəraitə görə, çox səmərəli və
bizim üçün çox əhəmiyyətli danışıqlara görə və bu gün imzalanan sənədlərə görə Sizə təşəkkürümü,
minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab prezident, mən bildirmək istəyirəm ki, bu, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı üçün tarixi
hadisədir. Biz bunu yüksək qiymətləndirir və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin
inkişafı üçün çox mühüm mərhələ hesab edirik.
Mən çox məmnunam ki, bu gün Sizinlə – Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti ilə Azərbaycan –
Amerika əlaqələrinə aid olan mühüm sənədlər imzaladım. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu sənədlərdən irəli gələn
vəzifələri yerinə yetirəcəyik və həmin sənədlərə sadiq olacağıq.
Hörmətli cənab prezident, bizim münasibətlərimiz haqqında, Azərbaycan, ümumiyyətlə, yerləşdiyimiz
bölgə haqqında Sizin indicə dediyiniz dəyərli fikirlər bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən Sizin bu fikirlərinizlə
tam razıyam, bunları dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, Sizin bu fikirləriniz Amerika – Azərbaycan əlaqələrinin
inkişafına çox böyük kömək edəcəkdir.
Bu gün imzalanan sənədlər, xüsusən Amerika – Azərbaycan birgə bəyanatı və Sizin burada Azərbaycan
haqqında dediyiniz sözlər bizə ruh verir və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini daha da
möhkəmləndirmək və tərəqqi əldə etmək üçün böyük imkanlar açır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini böyük
tarixi nailiyyət hesab edir və bu müstəqilliyi qoruyub saxlamağı özünün şərəfli vəzifəsi sayır. Bizim xalqımız
dövlət müstəqilliyinə və milli azadlığa sadiqdir və bundan sonra da sadiq olacaqdır. Bunun üçün Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etmək, tərəfdaşlıq əlaqələri yaratmaq və bu əlaqələri daha da genişləndirmək,
inkişaf etdirmək bizdən ötrü çox vacib, əhəmiyyətlidir. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını özümüzün böyük
dostumuz hesab edirik və onunla tərəfdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirməyi böyük şərəf sayırıq.
Hörmətli cənab prezident, bizim bölgədə sülhün əldə olunması üçün dediyiniz sözlər çox əhəmiyyətlidir
və buna görə mən Sizə təşəkkür edirəm. Biz sülh istəyirik və Ermənistan– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ
probleminin sülh yolu ilə həlli üçün qəbul olunmuş prinsipləri əsas tutaraq, bu məsələnin həllində öz səylərimizi
əsirgəməyəcəyik. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən birinin Amerika Birləşmiş Ştatları olması çox
əhəmiyyətlidir. Biz bunu alqışlayır və bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəaliyyətinə böyük ümidlər
bəsləyirik.
Minsk qrupunun bizə verdiyi son təklifləri danışıqları davam etdirmək üçün əsas kimi qəbul etmişik.
Əgər bu təkliflər həyata keçirilərsə, yəni birinci mərhələdə Azərbaycanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunmuş ərazilərinin altı inzibati rayonu azad edilərsə və oradan didərgin düşmüş qaçqınlar öz yerlərinə
qayıdarsa, bu, böyük və ciddi addım olacaq və bunun nəticəsində Ermənistanla Azərbaycan arasındakı
kommunikasiya xətlərinin bərpa edilməsi tam mümkün olacaqdır.
Biz ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqları bundan sonra da intensiv davam etdirməyin
tərəfdarıyıq. Bu danışıqlarda Ermənistan, Azərbaycan və onlarla bərabər Dağlıq Qarabağın erməni icmasının
nümayəndələri də iştirak edir. Biz bu formanı bundan sonra da davam etdirməyə hazırıq.
Cənab prezident, mən Sizi əmin edirəm ki, biz tam sülhün əldə olunmasını istəyirik. Üç ildir ki, atəş
yoxdur, atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq. Ancaq tam sülhün əldə olunması həm Azərbaycan, həm Ermənistan
üçün, həm də bütün Qafqaz bölgəsi üçün yeni böyük şərait yaradacaqdır. Biz anlayırıq ki, Azərbaycan yalnız
sülh şəraitində öz qonşuları ilə bərabərhüquqlu, səmərəli əməkdaşlıq edə bilər. Qafqazda bütün xalqlar, ölkələr
öz firavanlığına, səadətinə yalnız sülh şəraitində nail ola bilərlər. Cənab prezident, ümidvaram ki, Amerika
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Birləşmiş Ştatları və şəxsən Siz bölgəmizdə – Qafqazda, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaranmasında,
ədalətli sülh yaranmasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasında bizə bundan sonra daha çox
kömək edəcəksiniz.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı enerji ehtiyatlarının istifadəsi sahəsində Amerika ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlıq indiyə qədər yaxşı nailiyyətlər əldə edibdir. Biz bu əməkdaşlığı davam etdiririk və
etdirəcəyik. Bu gün burada, bu salonda imzalanmış dörd müqavilə buna əyani sübutdur. Enerji ehtiyatlarının
dünya bazarına, Qərbə ixrac edilməsi üçün bir çox neft kəmərlərinin çəkilməsi, o cümlədən Orta Asiyadan,
Mərkəzi Asiyadan Xəzər vasitəsilə Qərbə neft kəmərlərinin çəkilməsi qarşıda duran vəzifələrimizdir. Bu sahədə
Sizinlə daim əməkdaşlıq edəcəyik.
Cənab prezident, ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Amerika–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinə
maneçilik törədən 907-ci maddə də Sizin səyləriniz nəticəsində yaxın vaxtlarda aradan götürüləcəkdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları böyük qüdrətli dövlətdir, onun güclü iqtisadiyyatı var. Amerika Birləşmiş
Ştatları demokratiya, dövlət quruculuğu, insan hüquqlarının qorunması sahəsində böyük nailiyyətlər əldə
edibdir. Bunlar hamısı bizim üçün, yeni müstəqil dövlət olan Azərbaycan üçün örnəkdir və bu təcrübədən daim
istifadə edəcəyik.
Bu gün burada, Ağ evdə, Ruzvelt otağında olarkən biz böyük Franklin Ruzvelti minnətdarlıqla xatırlayır
və onun nə qədər böyük işlər gördüyünü yaxşı bilirik. Cənab Bill Klinton, indi Amerikanın prezidenti kimi Siz
Amerikanın inkişafı, çiçəklənməsi üçün çox böyük işlər görürsünüz. Sizin rəhbərliyiniz və təşəbbüsünüz
nəticəsində Amerikanın xarici siyasəti son vaxtlar böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Amerikanın daxili
siyasətində, sosial problemlərin həllində də Sizin böyük nailiyyətləriniz var. On milyon adama yenidən iş yerləri
açılması, büdcənin tamamilə kəsirsiz edilməsi və başqa tədbirləriniz Amerikada olduğu kimi, dünyanın hər
yerində böyük rəğbətlə qarşılanır.
Amerikanın böyük tarixi və bugünkü həyatı, nailiyyətləri bütün xalqlar, xüsusən Azərbaycan üçün gözəl
örnəkdir. Cənab prezident, bu nailiyyətlər münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Amerika xalqına səadət, xoşbəxtlik
arzulayıram. Gözəl görüşlərə, bu səfərə görə, imzalanmış sənədlərə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Cənab Bill Klinton, Sizə və ailənizə xoşbəxtlik, səadət arzulayır, bütün işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Sağ
olun.
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ENERGETİKA SAHƏSİNDƏ AMERİKA–AZƏRBAYCAN DÖVLƏTLƏRARASI
DİALOQUNUN YARADILMASINA DAİR SAZİŞİN VƏ ABŞ-ın NEFT ŞİRKƏTLƏRİ İLƏ
ARDNŞ ARASINDA DÖRD MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Vaşinqton, Ağ ev, Ruzvelt otağı
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab vitse-prezident!
Hörmətli nazirlər, hörmətli dostlar!
Bu gün Amerika–Azərbaycan əlaqələrində tarixi hadisə baş verir. Azərbaycan prezidenti ilk dəfə Amerika
Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlibdir. Bizim çox səmərəli danışıqlarımız olubdur və bu gün səhərdən prezident
cənab Bill Klinton ilə və onun ətrafında olan şəxslərlə mehriban şəraitdə çox səmərəli danışıqlar aparmışıq. Bu
danışıqlarımızda eyni zamanda Amerika–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin daha da genişləndirilməsini müzakirə
etmişik. Bu sahədə böyük imkanlar var və bunlardan daha da səmərəli istifadə etmək lazımdır. Biz indiyə qədər bu
imkanları yaratmışıq, çünki 1994-cü ilin sentyabrında ilk böyük müqavilə – “Əsrin müqaviləsi” adlanan müqavilə
imzalamışıq və bu müqavilədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının beş böyük şirkəti iştirak edir. Məmnuniyyət hissi ilə
qeyd edirəm ki, bu müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir və konsorsiumun fəaliyyəti nəticəsində bu ilin
sentyabrında ilkin neft əldə olunacaqdır.
Nefti xaricə – Qərbə, dünya bazarına çıxarmaq üçün iki neft kəməri tikilir. Üçüncü böyük neft kəmərinin
tikilməsinə də bu yaxınlarda başlanacaqdır.
Mən bu gün burada, Vaşinqtonda, Ağ evdə iftixar hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycan neftçiləri əlli il bundan
öncə Xəzər dənizində ilk neft yataqlarını açıb istismar etməyə başlayıblar. XX əsrin sonunda Azərbaycan Xəzər
dənizinin böyük, zəngin neft yataqlarını bütün dünyaya təqdim edibdir. Çox məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm
ki, bu işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şirkətləri fəal iştirak edirlər. Biz dərk edirik ki, xarici
investisiyanın Azərbaycana gəlməsi, iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadiyyatı ilə bağlanması və xüsusən Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə güclü iqtisadi əlaqələr qurulması Azərbaycan xalqının gözəl gələcəyinə xidmət edir. Eyni
zamanda bu iqtisadi əlaqələr, Amerikanın böyük neft şirkətlərinin və digər şirkətlərinin Azərbaycanda indi geniş
fəaliyyət göstərməsi Amerika –Azərbaycan əlaqələrinin bütün sahələrdə genişlənməsinə, inkişafına kömək edir.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, ABŞ prezidenti cənab Bill Klinton bu problemlərə xüsusi əhəmiyyət
verir və bu məsələlərin həlli üçün çox ciddi tədbirlər görür. Biz bu məsələlərdə vitse-prezident cənab Albert Qor
ilə də çox sıx əməkdaşlıq edirik və bu işlərin həyata keçirilməsində onun da çox böyük xidmətləri var.
ABŞ-ın Energetika Nazirliyi ilə bizim əlaqələrimiz yaxşıdır və mən məmnunam ki, həmin əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi üçün bu gün müqavilə imzalanacaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım
Olbrayt bizim əlaqələrimizin inkişaf etməsində xüsusi xidmətlər göstərmişdir. Ümidvaram ki, Amerikanın
Ticarət Nazirliyi ilə də yaranan əlaqələr bütün iqtisadiyyatımızın inkişafına xidmət edəcəkdir.
Çox böyük neft müqavilələrinin burada, Ağ evdə Amerikanın rəhbərlərinin iştirakı ilə imzalanması tarixi
hadisədir. Biz bunu yüksək qiymətləndirir və hesab edirik ki, Ağ evdə imzalanan müqavilələr uğurlu olacaqdır. Mən
Sizi bu münasibətlə təbrik edirəm və imzalanan müqavilələrin uğurlu olmasını arzulayıram. Sağ olun.
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ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTONUN ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏN SONRA KÜTLƏVİ
İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ BƏYANATI
Vaşinqton, Ağ ev
1 avqust 1997-ci il
Mən sizi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuat nümayəndələrini burada, Ağ evin önündə salamlayır və
sizə, bütün mətbuat işçilərinə hörmət-ehtiramımı bildirirəm.
Bilirsiniz ki, prezident cənab Bill Klintonun dəvəti ilə mən bir neçə gündür ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında rəsmi səfərdəyəm. Bu səfər zamanı bir neçə gündə çox səmərəli, əhəmiyyətli danışıqlar aparmışam
və bu danışıqların hamısı Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin genişləndirilməsinə və inkişaf etdirilməsinə
yönəldilibdir.
Bu gün mənim rəsmi səfərimin zirvə günüdür. Ağ evdə prezident cənab Bill Klinton ilə görüşüb ətraflı
danışıqlar aparmışam. Cənab Bill Klintonun həmkarları ilə birlikdə Azərbaycan nümayəndə heyəti danışıqlar
aparıbdır. Bunların nəticəsi olaraq biz bir neçə sənədlər imzalamışıq. Prezident cənab Bill Klinton ilə
Azərbaycan prezidenti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə həsr
olunmuş birgə Bəyanat imzalamışlar. Prezident cənab Bill Klinton ilə biz ikitərəfli sərmayələr haqqında da
böyük bir müqavilə imzalamışıq.
Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr son illər çox inkişaf edir
və bunlar da xüsusən Azərbaycanın neft və qaz yataqlarında ABŞ-ın Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
müştərək iş görməsi ilə bağlıdır. Bunlar yaxşı müsbət nəticələr verir. Biz bu əməkdaşlığı davam etdiririk və bu
gün burada, Ağ evdə Amerikanın “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” və “AMOKO” şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti arasında dörd müqavilə imzalandı. Bunlar Amerika–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişafı üçün
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Cənab Bill Klinton ilə mənim danışıqlarım zamanı bir çox məsələləri – Amerika–Azərbaycan əlaqələrini,
Azərbaycanın yerləşdiyi regiondakı vəziyyəti və bu sırada Ermənistan– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli yollarını müzakirə etmişik. Bunlar hamısı bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Danışıqlar zamanı biz Amerika Konqresinin 1992-ci ildə Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi 907-ci maddənin
aradan götürülməsi məsələsini də müzakirə etmişik. Prezident Bill Klinton bu maddənin aradan götürülməsini
zəruri hesab edir və bunun üçün öz tərəfindən bundan sonra da səylər göstərəcəyini bəyan edibdir.
Mən bütün görüşlərimdən və danışıqlarımdan razıyam, bunların hamısını Azərbaycan–Amerika
əlaqələrinin yeni mərhələyə qalxması kimi qiymətləndirirəm. Azərbaycan ilə ABŞ arasında tərəfdaşlıq əlaqələri
yaranıb və bu görüşdən sonra daha da inkişaf edəcək, yüksələcəkdir. Mən bunların hamısını çox yüksək
qiymətləndirirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər yerdə, o cümlədən burada, Ağ evdə Azərbaycana çox böyük diqqət və
qayğı var, bizə və şəxsən mənə çox böyük qonaqpərvərlik və mehribanlıq göstərilir. Bunların hamısına görə
mən Amerikanın prezidenti cənab Bill Klintona təşəkkür edirəm. Amerika xalqına, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının bütün vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. Təşəkkür edirəm.
İndi isə sizi maraqlandıran suallara cavab verməyə hazıram. Buyurun, suallarınızı verin.
S u a l: Hərbi əməkdaşlıq haqqında danışıqlar apardınızmı?
C a v a b: Hərbi əməkdaşlıq haqqında danışıqlar aparmadıq. Mən yalnız dünən müdafiə naziri cənab
Kohen ilə görüşdüm və onlarla iş birliyi haqqında anlaşma imzaladıq.
S u a l: Cənab prezident, əgər 907-ci maddə ləğv edilsə, Azərbaycana, xüsusən öz yurd-yuvalarına
qayıtmağı gözləyən bir milyon Azərbaycan vətəndaşına – qaçqınlara bunun xeyri nə olacaqdır?
C a v a b: Bunun faydası çox olacaq, çünki 907-ci maddə, ümumiyyətlə, Azərbaycan–Amerika iqtisadi
əlaqələrinə çox böyük maneçilik törədir, Amerika hökumətinin Azərbaycana hər cür yardım göstərməsinə
qadağa qoyubdur. Bilirsiniz ki, ABŞ hökuməti bir çox ölkələrə, o cümlədən keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub
olmuş indiki müstəqil ölkələrə maliyyə yardımı, maddi yardım göstərir. Məsələn, ABŞ hökuməti bizimlə qonşu
olan ölkələrə, o cümlədən Ermənistana ildə 100 milyon dollardan artıq birbaşa yardım edir. Biz bu yardımlardan
məhrumuq. 907-ci maddə götürülsə, şübhəsiz ki, biz də bu yardımları alacağıq. Yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi torpaqlardan zorla qovulub çıxarılmış bir milyondan artıq
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Azərbaycan vətəndaşı, birincisi, öz yerlərinə qayıtmaq üçün daha çox imkanlar alacaq, ikincisi, şübhəsiz ki, bu
yardımlardan öz sosial həyatlarının yaxşılaşdırılması üçün istifadə edəcəkdir.
S u a l: Rusiyanın Ermənistana qanunsuz olaraq silah göndərməsi ilə əlaqədar cənab Klinton
Senata məruzə təqdim etməli idi. Bu barədə hansısa məlumat verildimi?
C a v a b: Biz bu məsələni müzakirə etdik. Mən bu barədə dünən müdafiə naziri cənab Kohen ilə
danışmışam. Amma Amerika prezidentinin Senatla əlaqəsi onun öz işidir, – yəqin ki, Senata təqdim olunmalı
məruzəni, yaxud sənədi təqdim edəcəkdir.
S u a l: İmzalanmış neft müqavilələri Moskvanın mənafelərinə necə təsir göstərəcək?
C a v a b: Moskvanın Azərbaycandakı maraqları onsuz da təmin olunubdur. Azərbaycanın neft
yataqlarının işlənməsində Amerika şirkətləri ilə bərabər Avropanın bir çox ölkələrinin – Fransanın, İtaliyanın
şirkətləri, hətta Yaponiya, Türkiyə ilə yanaşı, Rusiyanın şirkətləri də iştirak edirlər. Rusiya bu gün də bizimlə
müştərək iş görür, gələcəkdə də belə iş görməyə imkanı var.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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ABŞ-ın DÖVLƏT KATİBİ MADLEN OLBRAYT İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanım Olbrayt!
Əvvəlcə onu deməliyəm ki, prezident Bill Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a ilk rəsmi səfərimin gedişindən çox
razıyam və hər yerdə mənə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə, diqqətə, hörmət və ehtirama görə Sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycanda gedən müsbət dəyişiklikləri yüksək qiymətləndirdiyinizə və ölkəmiz barədə söylədiyiniz
xoş sözlərə görə Sizə minnətdarlıq edirəm.
Bəyan edirəm ki, XX əsrin sonunda Azərbaycanın müstəqillik qazanması xalqımızın tarixi nailiyyətidir
və bu müstəqilliyin qorunub saxlanması, onun əbədi və dönməz olmasından ötrü bundan sonra da var gücüm ilə
çalışacağam. Azərbaycan gələcəkdə də demokratiyaya sadiq qalacaqdır.
Azərbaycan xalqı Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpası, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi, bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqının öz
doğma yurd-yuvalarına geri dönməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun Minsk qrupundakı fəaliyyətinə
böyük ümidlər bəsləyir. ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentlərinin Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatı yüksək
qiymətləndirərək ümidvar olduğumu bildirirəm ki, münaqişə bu il sülh yolu ilə həll ediləcəkdir.
Azərbaycana tətbiq olunmuş ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğv edilməsi üçün ABŞ hökumətinin göstərdiyi
səyləri ürəkdən bəyəndiyimi bildirməklə yanaşı, Sizə məlumat verirəm ki, bu məsələ ilə əlaqədar Konqresin
rəhbərliyi və üzvləri ilə ətraflı danışıqlar aparmışam. Bu danışıqlar zamanı onlar da bildirmişlər ki, 1992-ci ildə
“Azadlığı müdafiə aktı”na edilmiş 907-ci düzəliş Azərbaycana münasibətdə erməni lobbisi tərəfindən süni
şəkildə formalaşdırılmış ədalətsiz mövqeyin nəticəsində meydana gəlmişdir və onun bugünkü Azərbaycana da
tətbiq olunmasını heç cür məqbul saymaq olmaz.
Əlli il bundan əvvəl Xəzər dənizində ilk dəfə neft hasilatına başlayan Azərbaycanın XX əsrin sonunda bu
hövzənin zəngin enerji ehtiyatlarını dünya üçün açması, heç şübhəsiz, dünya birliyi, dünya iqtisadiyyatı ilə sıx
inteqrasiya olunmaq istəyindən irəli gəlmişdir. Xatırladıram ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəldilməsi üçün
xarici şirkətlərlə müştərək iş görülməsində, neft və qaz yataqlarının birgə işlənməsində, neftin dünya bazarlarına
nəqlində Amerika şirkətləri xüsusi rol oynayırlar. Əminəm ki, hər iki tərəf üçün qarşılıqlı faydalı bu əməkdaşlıq
bundan sonra daha da inkişaf etdiriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikasına, xalqımızın və şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə bir
daha minnətdarlığımı bildirirəm. Ümidvaram ki, prezident Bill Klintonla, Sizinlə aramızda yaranmış şəxsi
dostluq münasibətləri ölkələrimiz arasında daha sıx, mehriban əlaqələrin təşəkkül tapmasında və
möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacaqdır.
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VAŞİNQTONDA GÖRÜŞLƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA HYÜSTONA YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL “BLEYER HAUS” İQAMƏTGAHININ ƏMƏKDAŞLARI İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Vaşinqton, “Bleyer haus” iqamətgahı
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hyüstona yola düşməzdən əvvəl sizinlə – “Bleyer haus” iqamətgahının qonaqpərvər və mehriban
əməkdaşları ilə görüşə bildiyimə çox şadam və sizin hamınızı salamlayıram. Deməliyəm ki, iqamətgahın binası
çox gözəldir və siz də onu beləcə saxlayırsınız. Mən görürəm ki, buranın bütün tarixi ənənələri yaşayır. Bu, çox
böyük hörmət hissi doğurur. Tarix boyu burada toplanmış əşyaların hamısının qorunub saxlanılması onu
göstərir ki, siz öz tarixinizə, keçmişinizə nə qədər böyük hörmətlə yanaşırsınız. Bu, çox təqdirəlayiqdir.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, burada qaldığım iqamətgahın işindən razıyam. Mən burada çox rahat
idim və gecələr də rahat yatırdım. Düzdür, mən ümumiyyətlə, az yatıram, ancaq bəzi yerlərə gedəndə gecə yaxşı
yata bilmirəm. Amma burada yaxşı yatmışam. Çox rahatdır, gözəldir. Burada iqlim də yaxşıdır, ümumi mühit
də yaxşıdır. Təşəkkür edirəm, sağ olun, imkanınız olsa Azərbaycana gəlin, bizim ölkəni görün, mən çox
məmnun olaram. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərədək.
***
“BLEYER HAUS”UN FƏXRİ QONAQLAR KİTABINA YAZILMIŞ ÜRƏK SÖZLƏRİ:
“Bu gözəl ev Amerika xalqının memarlıq nümunəsi olaraq eyni zamanda xalqın və dövlətin əməllərini
qoruyub saxlayıbdır. Bu, böyük hörmət hissi doğurur. Mən bu günlər bu evdə yaşadığım zaman böyük diqqət və
qayğı hiss etdim. Təşəkkür edirəm. Bu tarixi evi qoruyub saxlayanlara uğurlar arzulayıram.
Böyük hörmətlə,
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1 avqust 1997-ci il”.
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HYÜSTONUN MERİ ROBERT LANYER İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, Merin iqamətgahı
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Robert Lanyer!
İlk öncə Amerikanın başqa yerlərində olduğu kimi, Hyüstonda da mənə göstərilən səmimi
qonaqpərvərlikdən məmnunluq duyduğumu bildirmək istəyirəm.
... Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Vaşinqtonda və Hyüstonda çıxan qəzetlərin birinci səhifələrində avqustun
1-də mənim Vaşinqtonda keçirdiyim görüşlərə həsr olunmuş məqalələr dərc edilməsindən məmnun olduğumu
bildirərək cənab Bill Klintonla görüşlərimizi yüksək qiymətləndirirəm.
... Sizin “Bill Klinton necə həmsöhbətdir?” sualınıza cavab olaraq deyirəm: Onunla 1994-cü ildən bəri
görüşürəm. Bir neçə görüşlərimiz olub, amma Ağ evdə birinci dəfə görüşürdük. İndiyə qədər olan görüşlər və
danışıqlar nəticəsində mən belə qərara gəlmişəm ki, prezident Klinton çox istedadlı, nadir xüsusiyyətlərə malik
adamdır. İnsanlarla çox tezliklə sadə münasibət yarada bilir və danışıqlar üçün çox yaxşı şərait yaradır. Mənim
ona çox böyük hörmətim var. İyulun əvvəlində biz onunla Madriddə görüşdük. Çox səmimi, mehriban, çox
istiqanlı insandır. Hesab edirəm ki, sizin çox dəyərli prezidentiniz var.
Sizin, prezident Klintonun azad ticarəti dəstəklədiyi, Azərbaycanın strateji cəhətdən çox mühüm bir ölkə
olduğu və enerji ehtiyatları potensialına görə İran körfəzində olan yataqlarla rəqabətə girə biləcəyi,
Azərbaycanla Texas ştatı, o cümlədən Hyüston şəhəri arasında həm indi, həm də gələcəkdə uzun müddət davam
edəcək çox səmərəli münasibətlər qurulduğu barədə söylədiyiniz fikirlərlə tamamilə razıyam.
Prezident cənab Bill Klinton sərbəst ticarətin, iqtisadiyyatın tərəfdarıdır və mən hiss edirəm ki, həm
Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də ölkələrarası siyasətində bunun inkişafı üçün çox düzgün siyasət aparır.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında yaranmış əlaqələr çox yaxşıdır və bunun böyük, geniş
gələcəyi var. Bunun da əsasını Azərbaycanın neft-qaz yataqları və bu yataqların işlənməsində ABŞ şirkətləri ilə
müştərək iş görülməsi təşkil edir.
Sizin şəhəriniz Hyüston Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft mərkəzidir. Azərbaycan, Bakı isə keçmiş
Sovetlər İttifaqının, indi isə ümumiyyətlə, bizi əhatə edən ölkələr arasında neft mərkəzi hesab olunur.
Azərbaycanda neft istehsalına 150-200 il öncə başlanıbdır. Ancaq bu gün də Azərbaycanın enerji ehtiyatları çox
zəngindir. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Xəzər dənizi höfzəsində çox zəngin neft-qaz yataqları var.
Xəzər dənizində neft-qaz yataqlarını ilk dəfə kəşf edən Azərbaycan alimləri, neftçiləridir. Onlar əlli il
öncə bu yataqları istismar etməyə başlamışlar. Azərbaycandakı neft yataqlarının böyük potensial imkanları
olduğu barədə sizin fikirləriniz həqiqətə uyğundur. Azərbaycan, Xəzər dənizi zəngin neft yataqları olan
dünyanın bir çox ölkələri ilə, regionlarla rəqabət apara bilər.
Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaratdığımız əməkdaşlıq bizim neft və qaz
ehtiyatlarımızdan səmərəli istifadə olunması üçün yaxşı imkanlar açacaqdır. ABŞ-ın böyük neft şirkətlərinin
çoxu Azərbaycanda bizimlə müştərək iş görməkdədir.
Biz dünən Ağ evdə Amerikanın “Şevron”, “Mobil”, “Eksson”, “AMOKO” şirkətləri ilə çox mühüm
müqavilələr imzaladıq. Bunlar Azərbaycandakı dörd zəngin neft yatağına aid olan müqavilələrdir və onların çox
böyük gələcəyi vardır.
Cənab Lanyer, səmimi qonaqpərvərlik nümunəsi göstərərək Hyüston şəhərinin rəmzi açarını Azərbaycan
prezidentinə hörmətin əlaməti və ifadəsi kimi mənə təqdim etdiyinizə görə təşəkkür edirəm və deyirəm ki, gözəl
açardır. Çox yaxşı bir simvoldur.
Mən artıq qeyd etdim, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimiz çox yaxşıdır. Dünən imzaladığımız
sənədlər bu əlaqələrin daha da genişlənməsinə, tərəfdaşlıq əlaqələrinə çevrilməsinə imkan verir. Ölkələrimizin
bu əlaqələrində neft şirkətləri ilə əməkdaşlığımız xüsusi yer tutur. Amerika şirkətlərinin böyük əksəriyyətinin
Hyüstonda yerləşdiyini nəzərə çarpdıraraq deyirəm: Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində
sizin xüsusi rolunuz vardır. Ona görə də mən Nyu-Yorkdan, Vaşinqtondan sonra Hyüstona gəlmişəm.
Cənab Lanyer, Siz bildirdiniz ki, ABŞ-ın energetika nazirinin keçmiş müavini Bill Uaytın dediyinə görə,
dərəcələrlə götürülsə, Bakıda intellektual səviyyə 80 dərəcə, yəni orta səviyyədən 25-30 faiz yuxarıdır. Bu fikri
minnətdarlıqla qəbul edərək deyirəm ki, cənab Bill Uayt bunu şişirtmir. O mənim dostumdur və tərifli sözlər
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deməkdə bir az xəsis adamdır. Bill Uayt o qədər də tərifli sözlər demir. Əgər bunu deyibsə, deməli, burada bir
zərrə də şişirtmə yoxdur. Cənab Bill Uayt Bakıda bir neçə dəfə olubdur. Yenə deyirəm, o mənim çox yaxın
dostumdur, ölkələrimizin əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsində böyük xidmətlər göstəribdir. Bill Uayt
1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanda imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”ndə iştirak edib və həmin müqaviləyə
imza atıbdır. Bu müqavilənin imzalanması bizim əlaqələrimizdə tarixi bir mərhələ idi.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, hələ Sovetlər İttifaqının hakimiyyəti dövründə, Azərbaycan müstəqil dövlət
olmadığı zaman mən Azərbaycanın rəhbəri idim. O vaxt biz Hyüston ilə Bakı arasında əlaqə yaratdıq və bu
şəhərlər qardaşlaşmış şəhərlərdir.
Cənab Lanyer, mənim əvvəlki fəaliyyətim barədə verdiyiniz suala cavab olaraq deyirəm: Mən
Azərbaycana 14 il rəhbərlik etmişəm, sonra 5 il Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olmuşam. Daha sonra
istefaya getmişəm, bir müddət işsiz olmuşam. Azərbaycanda kiçik müxtar respublika olan Naxçıvana 3 il
rəhbərlik etmişəm. 4 ildir ki, Azərbaycanın prezidentiyəm. Mənim indiki vəzifəm və apardığım işlər indiyədək
gördüyüm işlərin hamısından üstündür. Mənim xalqım öz milli azadlığını, müstəqilliyini əldə edəndən sonra
Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Mən məhz bu müstəqil Azərbaycan dövlətinin prezidentiyəm. Bu, mənim
həyatımın ən görkəmli mərhələsidir.
Cənab Lanyer, görüşümüzdən xatirə olaraq sizə Azərbaycan xalçası bağışlamaq və Azərbaycana aid
kitablar təqdim etmək istəyirəm.
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AMERİKANIN “HYÜSTON XRONİKAL” QƏZETİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Hyüston
2 avqust 1997-ci il
J u r n a l i s t: Cənab prezident, Hyüstona xoş gəlmisiniz! Sizin yaşadığınız iqamətgah Hyüstonun
ən görkəmli yerlərindən birində yerləşir.
Cənab prezident, dünən Siz Vaşinqtonda olmusunuz, görüşlər keçirmisiniz. Xahiş edirəm,
prezident Bill Klintonla görüşləriniz barədə fikirlərinizi mənimlə bölüşəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlmişəm. Bu, ABŞ prezidenti
Bill Klintonun dəvəti ilə həyata keçirilən rəsmi səfərdir, həm də Azərbaycan prezidenti kimi, mənim Amerikaya
ilk rəsmi səfərimdir.
Səfər zamanı mən bir çox görüşlər keçirmişəm. Mən dünən Ağ evdə prezident cənab Bill Klintonla
görüşlər keçirmişəm, danışıqlar aparmışam. Biz Azərbaycan–Amerika münasibətləri haqqında birgə bəyanat və
investisiyaların qarşılıqlı surətdə qorunması və təşviqi barədə sənəd imzalamışıq. Amerikanın Energetika
Nazirliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq haqqında və bir neçə digər sənədlər də imzalanmışdır.
Bilirsiniz ki, dünən Ağ evdə vitse-prezident Albert Qorun və ABŞ hökumətinin digər üzvlərinin iştirakı
ilə Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” və “AMOKO” şirkətləri
arasında çox böyük müqavilələr bağlanmışdır. Bu müqavilələr Azərbaycanın dörd neft yatağının birgə işlənməsi
barədədir.
Sizə məlumdur ki, Amerikanın bir çox neft şirkətləri Azərbaycan ilə sıx əlaqələr qurublar, biz
müqavilələr imzalamışıq, əməkdaşlıq edirik. Amerikanın adlarını çəkdiyim bu şirkətlərindən başqa, “Yunokal”,
“Pennzoyl”, “Makdermott” şirkətləri də Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərirlər.
Ağ evdə dünən keçirdiyimiz danışıqlar Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bütün
sahələrdə–siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq haqqında sənədin və adlarını çəkdiyim digər
sənədlərin imzalanması ilə başa çatmışdır.
S u a l: Cənab prezident, Hyüston ilə Bakını birləşdirən bir cəhət də var ki, bu da neftdir. Bu iki
şəhər neft mərkəzləri hesab olunur. Bilmək istəyirəm ki, Bakı neftinin müştəriləri varmı?
C a v a b: Müştəri çoxdur. Bizim əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlər Azərbaycana külli miqdarda investisiya
qoyublar və onlar bundan böyük gəlir əldə etmək istəyirlər. Bu gəlir isə neftdən ibarətdir. Onlar nefti dünya
bazarlarında satıb qazanc əldə etmək istəyirlər. Ona görə də müştəri çoxdur. Hasil edilən neftin əksəriyyəti Qərb
bazarlarına çıxarılacaqdır. Yəni həmin şirkətlər bu məhsulu hara istəyirlər, ora da satacaqlar. Burada
məhdudiyyət yoxdur.
“Şevron” şirkəti Qazaxıstanın “Tengiz” yatağında neft istehsal edir. Onlar bu məhsulu Rusiya ərazisindən
dünya bazarına çıxarırlar. Lakin görünür, bu neftin ixrac edilməsi sahəsində imkanları bir qədər məhduddur.
Ona görə də onlar bizə müraciət ediblər. Biz də həmin neftin dünya bazarına çıxarılması üçün onlara imkan
yaratmışıq. İndi Qazaxıstanın “Tengiz” yatağında hasil edilən neftin bir qismi Xəzər dənizi ilə tankerlərdə
Bakıya gətirilir, Bakıdan isə dəmir yolu vasitəsilə biz onu Gürcüstana, oradan da Qara dənizdəki Batumi
limanına çıxarırıq.
Biz Azərbaycan yataqlarından hasil ediləcək neftin dünya bazarına çıxarılması üçün boru kəmərləri
tikirik. Biz indi iki neft kəməri yaradırıq. Birinci boru kəməri artıq hazırdır, digəri isə çəkilir. Ən böyük neft
kəməri isə Türkiyənin ərazisindən Aralıq dənizinə çıxacaqdır. Bizim yataqlardan hasil ediləcək ildə təxminən 60
milyon ton neft həmin boru kəməri ilə Aralıq dənizinə çıxarılacaqdır. Məhsulu oradan kim hara istəsə ora da
aparacaqdır. Şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu nefti Amerikaya gətirməyəcəkdir. Amerikanın ətrafında
neft çoxdur. Onlar bu nefti istədikləri yerə satacaqlar.
S u a l: Cənab prezident, Siz Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biri olmusunuz. İndi isə
Azərbaycanın rəhbərisiniz. Xahiş edirəm, deyəsiniz, Azərbaycan xalqı Sovet İttifaqının dağılmasından
fayda götürəcəkmi?
C a v a b: Mütləq! Biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən Azərbaycan xalqı öz sərvətlərinin sahibi
deyildi. Azərbaycanda neft istehsalının 200 illik tarixi var. 1920-ci ildə Sovetlər İttifaqı yaranan zaman bu
böyük ölkənin neftə tələbatının təxminən 90 faizini Azərbaycan ödəyirdi. Ancaq biz bu neftdən özümüz
istədiyimiz kimi istifadə edə bilmirdik. Hasil edilən neftin hamısı Sovetlər İttifaqının tələbatının ödənilməsinə
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sərf olunurdu. Respublikamızın digər təbii sərvətləri, potensial imkanları da SSRİ-nin tələbatının ödənilməsinə
sərf edilirdi. Amma indi biz müstəqil dövlətik. Bu müstəqillik Azərbaycan xalqı üçün bütün sahələrdə tarixi
əhəmiyyət daşıyır.
Yeri gəlmişkən deyim ki, iş təkcə bu təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi ilə bitmir. Biz tam müstəqil bir
dövlətik. Azərbaycan Dünya Birliyində müstəqil dövlət kimi özünəməxsus yer tutur. Bunun mənəvi əhəmiyyəti
maddi əhəmiyyətindən daha da çoxdur.
Sovetlər İttifaqının vaxtilə rəhbər şəxslərindən biri kimi deyə bilərəm ki, mən Sovetlər İttifaqının dağılmasını
istəmişəm və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsinin arzusunda olmuşam. İndi biz buna nail olmuşuq. Bu,
bizim üçün tarixi hadisədir.
S u a l: Sovet İttifaqı ayrı-ayrı milli azlıqları və millətləri boğmağa necə nail ola bilirdi? Bu milli
azlıqlar indi boy atmaqdadırlar.
C a v a b: Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm ki, Sovet hökuməti milli azlıqları tamamilə boğubdur. Əgər belə
demiş olsaq, bu, ədalətsizlik olardı. Sovetlər İttifaqında bütün milli azlıqların hüquqlarının qorunması üçün
lazımi imkanlar yaranmışdı. O cümlədən Azərbaycan xalqının özünün respublikası, hökuməti, parlamenti var idi
və o, bütün işləri öz dilində aparmaq imkanına malik idi. Azərbaycan öz milli mədəniyyətini, elmini, ənənələrini
inkişaf etdirirdi. Ancaq müttəfiq respublikalar Sovetlər İttifaqının tərkibində olduqlarına görə bu imkanlar
müəyyən qədər məhdudlaşdırılırdı.
Sovet hakimiyyəti dövründə bəzi milli azlıqlara qarşı çox böyük haqsızlıqlar olmuşdur. Məsələn,
Qafqazda yaşayan çeçenlər, inquşlar, Krım tatarları və bu kimi başqa milli azlıqlar İkinci Dünya
müharibəsindən sonra öz yerlərindən zorla köçürülmüşlər. Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycan xalqına
qarşı da ədalətsizlik edilmişdir. Məsələn, 1948-ci ildə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların kütləvi
surətdə zorla Azərbaycana köçürülməsi barədə qərar qəbul edilmiş və həyata keçirilmişdir.
Sovetlər İttifaqı rəhbərlərinin milli siyasət sahəsində böyük səhvləri də olmuşdur. Keçmişdə Sovetlər
İttifaqına mənsub olmuş ölkələrdə indi davam edən hərbi münaqişələr məhz buraxılan həmin səhvlər nəticəsində
baş vermişdir. 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana hərbi təcavüz etmişdir. Bu hərbi təcavüzün məqsədi
Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini qoparıb Ermənistana birləşdirmək olmuşdur. O
vaxt həm Azərbaycan, həm də Ermənistan Sovetlər İttifaqının tərkibində bərabərhüquqlu respublika idilər. Əgər
bir respublika başqa bir respublikaya təcavüz edibsə və bunlar ikisi də bir dövlətin tərkibində idilərsə, onda
gərək Sovet hökuməti bu münaqişənin qarşısını alaydı.
Mən o vaxt baş vermiş başqa bir faciə haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm. 1990-cı ilin yanvar
ayında Azərbaycan xalqı Sovet İttifaqı tərəfindən respublikamıza qarşı törədilən ədalətsizliklərə etiraz etmək
və öz milli azadlığına nail olmaq üçün kütləvi tədbirlər, mitinqlər keçirdiyi zaman sovet ordusunun böyük
qoşun hissələri Bakıya yeridilmiş və dinc, günahsız insanlar şəhid olmuş, öldürülmüş, küçələr qana
boyanmışdı.
Bu ədalətsizliklər bir tərəfdən ayrı-ayrı münaqişələrin yaranmasına, ikinci tərəfdən Sovetlər İttifaqının
dağıdılmasına səbəb olmuşdur.
S u a l: Cənab prezident, bilmək istəyirəm ki, ayrı-ayrı xalqlar, məsələn, erməni və Azərbaycan
xalqları arasında münaqişələrin baş verməsində millətçiliyin də rolu varmı? Bu münaqişələr bəzi
xalqların qanında olan əlamətlərdən yaranır, yoxsa bunun başqa səbəbləri var?
C a v a b: Şübhəsiz ki, bu münaqişələrin baş verməsində millətçiliyin rolu vardır. Digər tərəfdən, torpaq
iddiası, separatçılıq da bu münaqişələrin səbəbləridir. Məsələn, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir ki,
Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ərazisindən qoparıb özünə bağlasın. Bu, beynəlxalq hüquq normalarına və insan
hüquqlarına zidd olan bir hərəkətdir. Bu, bir ölkənin başqa bir ölkənin ərazisini zorla ələ keçirmək niyyətidir.
Siz tarixdən bilirsiniz ki, bir çox müharibələr də belə səbəblərdən baş veribdir.
S u a l: Cənab prezident, bu münaqişənin həlli yollarını nədə görürsünüz? Mümkünsə, Ermənistan,
elə Azərbaycanın özü üçün də kompromis addımların nədən ibarət olduğu barədə fikirlərinizi
söyləyəsiniz.
C a v a b: Bu münaqişənin həllini biz birinci növbədə sülh yolunda görürük. 1988-ci ildən başlayan
münaqişə sonra müharibəyə çevrildi. Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizə təcavüz etmiş, Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizini işğal etmişlər. İşğal edilmiş ərazilərdən bir mily ondan çox vətəndaşımız öz yerindənyurdundan zorla qovulub. On minlərlə insan həlak olmuşdur. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycanın
varidatı tamamilə dağıdılmışdır. Bütün bu zərbələrə, ziyanlara baxmayaraq, biz üç il bundan əvvəl atəşin
dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq. Üç ildir ki, atəş yoxdur. Biz bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Biz öz tərəfimizdən kompromis addımlar atırıq.
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ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabrında Lissabonda keçirilən
Zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasının prinsipləri müəyyən
edilmişdir. Bu prinsiplər üç maddədən ibarətdir: Birincisi, Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması; ikincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının
tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi; üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin –
həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Bu prinsipləri qəbul etmək bizim
üçün kompromisdir. Biz bunu qəbul etmişik, amma Ermənistan tərəfi bu prinsipləri qəbul etməyibdir. Onlar
kompromisə getmirlər.
Cənab Bill Klinton ilə dünən keçirdiyimiz görüşdə də mən bu barədə ətraflı söhbət açdım. Prezident Bill
Klinton Azərbaycanın sülh təşəbbüslərindən razıdır. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Amma
Ermənistan bu prinsipləri qəbul etməyərək, Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu
əldə etmək istəyir. Biz isə buna yol verə bilmərik. Biz Azərbaycanın ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin
yaranmasına yol verə bilmərik.
Yenə deyirəm, biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Buna görə də kompromisə gedirik. Bu
münaqişə indiyədək ona görə həll olunmayıb ki, Ermənistan tərəfi kompromisə getmir.
Prezident Bill Klintonla dünən keçirdiyimiz görüşdən və apardığımız danışıqlardan sonra mən belə
qənaətə gəldim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və şəxsən prezident Bill Klinton bu məsələ ilə çox ciddi məşğul
olacaqlar.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, bilirəm ki, başqa görüşləriniz də vardır, ona görə də vaxtınızı çox
almaq istəmirəm. Çox sağ olun. Mənə vaxt ayırdığınız üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən bu kitabları da Sizə bağışlayıram, oxuyarsınız.
Müsahibəni qəzetin baş redaktoru
Ceyms Hovard Hibbons aparmışdır.
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AMERİKANIN “OYL ƏND QAZ” (“NEFT VƏ QAZ”) XƏBƏRLƏR REDAKSİYASINA
MÜSAHİBƏSİ
Hyüston
2 avqust 1997-ci il
J u r n a l i s t: Cənab prezident, mənə vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm və Sizinlə
görüşümdən şərəf duyuram. Amerikaya ilk rəsmi səfəriniz münasibətilə Sizi təbrik edirəm və Sizə böyük
uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə çox sağ olun. Bəli, mənim Amerikaya rəsmi səfərim uğurlu
keçir.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, xahiş edirəm üstündə jurnalımızın adı həkk olunmuş bu hədiyyəni
məndən qəbul edəsiniz. Mən jurnalımızın redaktoru cənab Kennedinin salamını Sizə çatdırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, şəklinizi çəkməyə icazə verirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun, mən heç bir şeyə məhdudiyyət qoymuram. Mənim mətbuatla əlaqəm
çox yaxşıdır.
S u a l: Cənab prezident, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunmasından əldə
etdiyiniz tərəqqi barədə fikirlərinizi mənimlə bölüşərsinizmi?
C a v a b: Bəli, bizim nailiyyətlərimiz vardır. 1994-cü ilin sentyabrında biz dünyanın nüfuzlu neft
şirkətlərinin böyük bir qrupu ilə tarixi əhəmiyyətli bir müqavilə imzalamışıq. Bu müqaviləyə “Əsrin
müqaviləsi” adı verilibdir. Doğrudan da bu, çox böyük bir müqavilədir.
Bu gün deyə bilərəm ki, həmin müqavilə artıq həyata keçirilir. Müqavilə üzrə birgə işlənən yataqlardan
bu ilin sentyabr ayında neft hasil ediləcəkdir. Biz bu neftin dünya bazarına ixrac olunması üçün boru
kəmərlərinin tikilməsi işinə başlamışıq. İlk neft kəməri tikilibdir. Digər boru kəməri də tikilir. Birinci boru
kəməri Rusiyanın ərazisindən Qara dənizin Novorossiysk limanına, ikinci neft kəməri isə Qərb istiqamətində –
Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına gedəcəkdir. Böyük neft kəmərinin tikilməsi üçün də hazırlıq
işləri görülübdür. Hesab edirik bu neft kəməri Türkiyənin ərazisindən keçib Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına
getməlidir.
1994-cü ildə imzaladığımız müqavilədən sonra biz bir neçə müqavilələr də imzalamışıq. Mən Amerikaya
rəsmi səfərə gələnədək biz altı müqavilə imzalamışdıq. Biz Vaşinqtonda “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” şirkətləri
ilə üç müqavilə imzaladıq. Bu müqavilələr Ağ evdə imzalandı. İndi doqquz böyük müqavilə vardır. Vaşinqtonda
bu üç müqavilədən əlavə biz “AMOKO” şirkəti ilə bir neft yatağımızın birgə işlənməsi üçün onlara müstəsna
hüquq verilməsi haqqında saziş imzaladıq. Yəqin ki, onuncu müqavilə də “AMOKO” şirkəti ilə imzalanacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, bu məsələ ilə bağlı bir sualım da var. “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli”
yataqları barədə həddindən çox yazılıbdır. Bu yataqların istismarı ilə bağlı çoxlu fikirlər irəli sürülübdür.
Azərbaycanda digər neft yataqları, məsələn, Neft Daşları kimi köhnə yataqlar vardır. Bu yataqların
istismar edilməsi üçün hansı addımlar atılır?
C a v a b: Bilirsiniz, biz Neft Daşlarını 50 ildir istismar edirik və bu yatağı bundan sonra da işlədəcəyik.
Biz keçmişdən istismar etdiyimiz digər yataqlardan da hazırda istifadə edirik və bundan sonra da edəcəyik.
Amma sizin adını çəkdiyiniz yataqlar yeni yataqlardır. Məsələn, zəngin “Günəşli” yatağının bir hissəsindən biz
çoxdan neft çıxarırıq. Onun suyun çox dərinliyində olan digər hissəsi isə “Azəri”, “Çıraq” neft yataqları ilə
bərabər ilk müqaviləyə daxil edilibdir. “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarından sonra “Qarabağ” yatağı vardır.
Biz ABŞ-ın “Pennzoyl” şirkəti və digər şirkətlər ilə o yatağın istismar olunması barədə müqavilə imzalamışıq.
“Şahdəniz”, “Dan Ulduzu”, “Əşrəfi”, “Lənkəran-Dəniz”, “Talış-Dəniz”, “Yalama-Samur” yataqları üzrə də bir
sıra ölkələrin şirkətləri ilə müxtəlif müqavilələr imzalanıbdır.
Dünən Ağ evdə biz “Abşeron”, “Naxçıvan”, “Oğuz” yataqlarının birgə işlənməsi üçün “Şevron”,
“Eksson”, “Mobil” şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışıq. Müqavilə imzalayacağımız yataqların sayı gələcəkdə
daha da artacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, “Kəpəz” yatağının istismarından “Rosneft” şirkətinin geri çəkilməsi nə ilə
əlaqədardır?
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C a v a b: Bilirsiniz, “Kəpəz” yatağı Xəzərdə Azərbaycan və Türkmənistan sektorlarının sərhədində
yerləşir. Rusiyanın “LUKoyl”, “Rosneft” şirkətləri bir neçə dəfə danışıqlar aparmışdılar. Biz bildirmişdik ki, bu
yataq həm Azərbaycana, həm də Türkmənistana məxsusdur. Mən Rusiyada rəsmi səfərdə olarkən “LUKoyl”,
“Rosneft” şirkətləri və Rusiya hökuməti bizə təklif etdilər ki, bu yatağın birgə işlənməsi ilə əlaqədar biz saziş
imzalayaq. Yəni bu, müqavilə deyildir. O, sadəcə, bu yatağın birgə işlənməsi barədə bir protokoldur. Biz bunu
imzaladıq. Amma sonra Türkmənistan bundan narazı oldu. Biz bildirdik ki, Türkmənistanın bu yataqdakı
haqqını danmırıq. Yəni bu yataq sərhəddə yerləşir, – onun bir hissəsi Türkmənistan sektorunda, digər hissəsi
Azərbaycan sektorundadır. Ona görə də biz nəzərdə tuturuq ki, orada müştərək iş görməliyik. Türkmənistan isə
iddia edir ki, bu yataq onun sektorundadır.
Ümumiyyətlə, Türkmənistanın mövqeyini anlamaq mümkün deyildir. Türkmənistan bir tərəfdən Xəzərin
sektorlara bölünməsi prinsipinin əleyhinədir. Biz isə Xəzərin sektorlara bölünməsi prinsipi əsasında işləyirik və
bunu ədalətli hesab edirik.
S u a l: Bəs kondominiuma necə baxırsınız?
C a v a b: Türkmənistan kondominiumun tərəfdarıdır. Əgər kondominium olsa, Türkmənistanın haqqı
yoxdur desin ki, biz “Kəpəz” neft yatağı üzrə nə üçün protokol imzalamışıq. “Kəpəz” neft yatağı Xəzər
dənizinin düz ortasındadır. Kondominiuma görə orada iş görməyə bizim ixtiyarımız vardır. Türkmənistan da
kondominium prinsipinə tərəfdardır. Amma biz “Kəpəz” yatağı üzrə sənəd imzalayandan sonra Türkmənistan
sektor prinsipi əsasında deyir ki, bu yataq onların sektorunda yerləşir.
Biz hesab edirik ki, sektor prinsipinə görə “Kəpəz” sərhəddə yerləşir, onun yarısı Türkmənistanın, yarısı
Azərbaycanındır. Kondominiuma görə isə “Kəpəz” yatağını vaxtilə Azərbaycan mütəxəssisləri açdığına və
orada quyu qazdığına görə həmin yatağı tamamilə götürüb istifadə etməyə bizim ixtiyarımız vardır.
S u a l: Siz Xəzərin dəniz olması barədə beynəlxalq prinsipin tərəfdarısınız, onun göl
adlandırılmasının tərəfdarı deyilsiniz, doğrudur?
C a v a b: Bilirsiniz, Xəzərin dəniz, ya göl olmasını gərək araşdıraq. Mən bu barədə indi bir söz demək
istəmirəm. Biz bir şeyi əsas götürürük: Xəzər dənizində bütün neft yataqlarını Azərbaycan açıbdır. Sovet
İttifaqının hakimiyyəti dövründə Xəzərdə bütün neft hasilatı işləri ilə Azərbaycan məşğul olurdu. Ona görə də
Xəzərdəki bütün neft yataqlarında bizim haqqımız vardır. Bundan əlavə, 1970-ci ildə Sovet hökuməti Xəzər
dənizinin sektorlara bölünməsi haqqında qərar qəbul edibdir. Biz Xəzər dənizində hasil olunan nefti həmişə o
qərar əsasında bölmüşük. Sovet hakimiyyəti dövründə Xəzərdə neft istehsalı ilə Azərbaycanın neft idarəsinin
məşğul olmasına baxmayaraq, sektorlar prinsipi əsasında Azərbaycan sektorunda hasil edilən neft Azərbaycanın
hesabına gəlirdi, Türkmənistan sektorunda neft Azərbaycanın Neft İdarəsi tərəfindən çıxarılsa da,
Türkmənistanın hesabına gedirdi. Biz bu prinsip əsasında işləyirdik.
Yeni prinsip yaratmaq üçün danışıqlar aparmaq lazımdır. Amma biz hesab edirik ki, bu, ədalətli
prinsipdir.
S u a l: Cənab prezident, Siz indicə “danışıqlar” sözünü işlətdiniz. Bilmək istərdim ki,
Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri sahəsində danışıqlar aparılırmı? Siz ümumiyyətlə, bu
münasibətləri necə xarakterizə edirsiniz? Eyni zamanda, İranda yeni prezident seçilmiş Xatəminin
hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar İran–Azərbaycan münasibətlərində hansı dəyişikliklər gözlənilir?
Ümumiyyətlə, Rusiyanın Xəzəryanı dövlətlərə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz və Azərbaycanın
bu barədə mövqeyi nədən ibarətdir?
C a v a b: Azərbaycanın Rusiya ilə əlaqələri normaldır. Rusiya Azərbaycanın qonşusudur və böyük bir
ölkədir. Azərbaycan vaxtilə 200 il Rusiyanın tərkibində olubdur. Bizim ölkələrimizin iqtisadiyyatı bir-birinə çox
bağlıdır. Biz bu iqtisadi əlaqələrimizi davam etdirmək və başqa sahələrdə də əməkdaşlıq etmək istəyirik.
Rusiyada çoxlu azərbaycanlılar, Azərbaycanda da ruslar yaşayırlar. Ona görə də biz istəyirik ki, sıx
dostluq əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirək.
Mən prezident Boris Yeltsinin dəvəti ilə bu il iyulun 3-4-də Rusiyada rəsmi səfərdə olmuşam.
Azərbaycan prezidenti kimi bu, mənim Rusiyaya ilk rəsmi səfərim idi. Görürsünüz, bu qısa müddətdə mən həm
Rusiyaya, həm də Amerikaya ilk rəsmi səfər etmişəm.
Mən Moskvada rəsmi səfərdə olarkən Boris Yeltsinlə və başqa şəxslərlə çox ətraflı danışıqlar aparmışam.
Biz ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bir neçə mühüm sənədlər imzalamışıq. Biz bu
əlaqələri davam etdirmək istəyirik. Ancaq bu əlaqələr Azərbaycanın müstəqilliyinə toxunmamalıdır,
bərabərhüquqlu əlaqələr, həm də Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamaq şərti ilə olmalıdır.
Biz Azərbaycanın müstəqilliyini çox qoruyuruq. Biz müstəqilliyimizə zidd olan heç bir şeyə yol vermirik.
Bilirsiniz ki, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş, indi müstəqil dövlətlər olan ölkələrin bəzilərinin
ərazisində Rusiyanın hərbi bazaları, qoşunları vardır. O cümlədən Ermənistanda Rusiyanın böyük hərbi bazası
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var. Ermənistanın İran və Türkiyə ilə olan sərhədlərini Rusiyanın sərhəd qoşunları qoruyurlar. Ancaq bizdə
bunların heç birisi yoxdur. Biz buna heç vaxt imkan verməyəcəyik. Biz Rusiya ilə yaxşı əlaqələr saxlayırıq,
ancaq öz suverenliyimizi, müstəqiliyimizi qorumaq və təmin etmək şərti ilə əlaqələrimizi inkişaf etdirmək
istəyirik.
S u a l: Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün Ter-Petrosyanla Sizin
danışıqlarınızda bir tərəqqi əldə edilibmi?
C a v a b: Siz imkan verin mən sizin əvvəlki sualınızın ikinci hissəsinə cavab verim. Siz İran haqqında
soruşdunuz. İran Azərbaycanın cənubda yerləşən böyük qonşusudur. Biz İran ilə də dostluq əlaqələri saxlamaq
istəyirik. İranda 30 milyon azərbaycanlı yaşayır. Bu, İranın əhalisinin təxminən yarısını təşkil edir. Ona görə də İranla
normal əlaqələr saxlamaq istəyirik. Amma bizim dövlət quruluşlarımız bir-birindən fərqlənir. Biz onların daxili
işlərinə qarışmırıq, onlar bizim daxili işlərimizə qarışmamalıdır. Biz bu prinsip əsasında əlaqələrimizi saxlayırıq.
İranda yeni seçilmiş prezident Xatəmi sabah öz fəaliyyətinə başlayacaqdır. Biz keçmiş prezidentlə də,
yeni prezidentlə də normal əlaqələr saxlamaq istəyirik. Əgər yeni prezident İran–Azərbaycan əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsində bir müsbət təşəbbüs irəli sürsə, biz onun tərəfdarı olacağıq.
Siz Ermənistan haqqında soruşdunuz. Bilirsiniz ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hərbi münaqişə
mövcuddur. Bu münaqişə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində baş veribdir. Ermənistan
Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətini silah gücü ilə, müharibə ilə ələ keçirmək və
Ermənistana bağlamaq niyyəti ilə bu münaqişəni başlayıbdır. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi bəzi səbəblərdən
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan çox
Azərbaycan vətəndaşı zorla çıxarılıbdır. Onlar çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Biz müharibə istəmirik.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında üç il bundan əvvəl atəşkəs haqqında saziş imzalanıbdır. Biz bu sazişi
qoruyub saxlayırıq. Amma biz daimi sülh əldə etmək istəyirik. Bunun üçün də danışıqlar aparırıq.
Biz bu danışıqları ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə aparırıq. Bu ilin əvvəlindən Minsk qrupunun üç
həmsədri təyin edilibdir. ABŞ həmsədr olmaq vəzifəsini öz üzərinə götürübdür. Onunla bərabər Fransa və
Rusiya da Minsk qrupunun həmsədrləridir. Biz ümid edirik ki, bu üç böyük ölkə Minsk qrupuna rəhbərlik
etdikləri dövrdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə nail olacaqlar.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabrında Lissabonda keçirilən
zirvə görüşündə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün əsas prinsiplər müəyyən edilibdir. Bu
prinsiplər üç maddədən ibarətdir: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan
Respublikası tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi, Dağlıq Qarabağın
bütün əhalisinin – azərbaycanlı və erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Biz bu prinsipləri qəbul
etmişik, Ermənistan isə bunu qəbul etmir. Ermənistan Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu almaq istəyir.
Beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlar da bununla razı ola bilməz. Çünki bu iddia beynəlxalq hüquq
normalarına ziddir. Çünki biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik.
Biz kompromislərə getmişik. Gərək Ermənistan da kompromislərə getsin. Mən Ermənistanın prezidenti
ilə dəfələrlə görüşmüşəm və gələcəkdə də görüşəcəyəm.
Biz prezident cənab Bill Klintonla dünənki görüşümüzdə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması
məsələsini geniş müzakirə etdik. Prezident Bill Klinton bəyan etdi ki, ABŞ və onun prezidenti bu münaqişənin sülh
yolu ilə həll olunmasına çalışacaqlar və bu sahədə bu il nailiyyət əldə etmək nəzərdə tutulubdur.
S u a l: Cənab prezident, Sizcə, 907-ci maddə ləğv ediləcəkmi?
C a v a b: Mən çox istəyirəm ki, 907-ci maddə ləğv edilsin. ABŞ Konqresində, o cümlədən
Nümayəndələr Palatasında və Senatda keçirdiyim görüşlərim zamanı mən bu barədə geniş danışıqlar apardım.
Eyni zamanda, Konqresin spikeri cənab Qinqriçlə, Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri cənab Gilmanla və
prezident Bill Klintonla görüşlərimdə bu məsələni geniş müzakirə etdik. Bu danışıqlarda mənə söz verdilər ki,
907-ci maddənin ləğv olunmasına çalışacaqlar və bunu təmin edəcəklər. Bu maddə mütləq ləğv olunmalıdır.
Bir halda ki, siz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə maraqlanırsınız, mən bir məsələyə də
toxunmalıyam. Bilirsiniz ki, son vaxtlar aşkar edilibdir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxsləri
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs davam etdiyi bir vaxtda Ermənistana bir milyard dollar
dəyərində çoxlu silahlar vermişlər. Bu bizi çox ciddi narahat edir. Biz bu barədə etiraz vermişik. Mən Rusiyanın
prezidenti ilə danışıqlar aparmışam. Biz tələb etmişik ki, onlar bu silahları geriyə qaytarsınlar, cinayət etmiş
insanları cəzalandırsınlar. O silahların içərisində təhlükəli raketlər, hətta nüvə başlıqlı raketlər də vardır. Ona
görə də bunlar çox təhlükəlidir.
S u a l: Cənab prezident, bilirəm ki, vaxtınız azdır. Amma iki sualım qalıbdır. Birinci sualım
belədir: Çeçenistandan keçən boru kəməri təhlükəsizdirmi?
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C a v a b: İndi təhlükəsizdir. Çünki keçən ay biz – Rusiya, Azərbaycan və Çeçenistan nümayəndələri bu
neft kəməri barədə Bakıda saziş imzaladıq. Çeçenistanın prezidenti Aslan Məshədov Azərbaycana gəldi, mənə
müraciət etdi. Onların xahişi ondan ibarət oldu ki, bu neft kəmərinin Çeçenistandan keçməsi üçün üçtərəfli saziş
imzalansın. Mən buna razı oldum. Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsin də buna razı oldu. Nəticədə iyulun 10-da
Bakıda üçtərəfli saziş imzalandı. Hesab edirəm ki, indi bu məsələdə heç bir maneə yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Bakı keçmiş Sovetlər İttifaqının elm və texnika mərkəzlərindən biri
olubdur. Siz Azərbaycana rəhbərlik edərkən və sonra Sovetlər Birliyində yüksək vəzifədə çalışarkən həm
Azərbaycan, həm keçmiş Sovetlər Birliyi elminin inkişafı üçün böyük xidmətlər göstərmisiniz. Sizcə
Azərbaycan, Bakı yenidən elmi tədqiqat mərkəzinə çevriləcəkmi? Bakıda bu elmi işlərin gedişi necə
olacaqdır?
C a v a b: Bakı yenidən elm mərkəzinə çevrilir və çevriləcəkdir. İndi biz bunun üçün daha böyük, geniş
imkanlar əldə etmişik. Çünki biz müstəqil dövlətik. O vaxtlar biz Sovetlər İttifaqının çərçivəsində hərəkət edə
bilirdik. Amma indi görün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının elm, tədqiqat mərkəzləri ilə Azərbaycanın elm,
tədqiqat mərkəzləri arasında nə qədər böyük əlaqələr yaranıbdır. Bakıda beynəlxalq elmi simpoziumlar keçirilir,
dünyanın bütün ölkələrindən oraya nümayəndələr gəlirlər. Artıq dördüncü ildir ki, Bakıda beynəlxalq “Xəzərneftqaz” sərgisi keçirilir. Bu sərgidə bu il dünyanın 60 ölkəsindən 250 şirkət iştirak edirdi.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, müsahibə üçün çox sağ olun. Vaxtınızı çox aldığıma görə üzr
istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizdən xahiş edirəm ki, öz jurnalınızda Azərbaycan haqqında daha geniş
məlumatlar verəsiniz. Mən neft boru kəmərləri barədə bu xəritəni sizə verirəm. Azərbaycan haqqında olan bu
kitabları da sizə bağışlayıram. Kitablarda neft haqqında da geniş məlumatlar vardır. Sağ olun.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, çox sağ olun.
Müsahibəni redaksiyanın baş redaktoru
Riçard Uitli aparmışdır.
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PROFESSOR ELİZABET ŞERVUD İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanım Şervud!
Sizi səmimi qəlbdən salamlayır, ölkəmiz haqqında söylədiyiniz xoş sözlərə görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Mən dünyanın ən qüdrətli dövləti olan ABŞ-a ilk rəsmi səfərimi tarixi hadisə kimi qiymətləndirir və
inanıram ki, bu səfər Azərbaycan–ABŞ münasibətlərinin daha da genişlənməsinə güclü təkan verəcəkdir.
Azərbaycandakı mövcud ictimai-siyasi vəziyyətdən və demokratik islahatların həyata keçirilməsi
sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərdən danışarkən xüsusilə vurğulamaq olar ki, qazandığımız uğurlar olduqca
böyükdür. Biz demokratiya və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə bundan sonra da inamla irəliləmək və ümumbəşəri
dəyərləri mənimsəmək, həyata keçirmək fikrindəyik. Lakin qarşılaşdığımız problemlər, maneələr də az deyildir.
Təkcə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovulmuş və
çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşamaqda davam edirlər. Bizim milyardlarla dollar dəyərində maddi və mədəni
sərvətlərimiz məhv edilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə nizama
salınmasının tərəfdarıdır. Buna görə də atəşkəsə razı olmuş və sülh danışıqlarına başlamağa razılıq vermişdir.
Biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində aparılan danışıqlarda fəal iştirak edirik, daim konstruktiv yollar axtarırıq. Nəzərə çatdırıram ki,
hazırda Minsk qrupuna üç böyük dövlətin – ABŞ, Rusiya və Fransanın nümayəndələri həmsədrlik edirlər. Biz
onların fəaliyyətindən çox şey gözləyirik və ümid edirik ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üç daimi üzvünün
əlbir səyləri ilə münaqişəyə son qoya biləcəyik. Bu baxımdan prezidentlər Bill Klintonun, Boris Yeltsinin, Jak
Şirakın Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması barədə Denverdə imzaladıqları
birgə bəyanatı bir daha yüksək qiymətləndirirəm.
Biz müharibə yox, sülh istəyirik. İstəyirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun, qaçqınlar öz
doğma yurdlarına qayıtsınlar. Biz bu münaqişənin ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər
əsasında həllinin tərəfdarıyıq. Buna görə də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən hüquqları tapdanmış bir
milyondan çox azərbaycanlının hüquqlarının qorunmasına dünya ictimaiyyətinin əməli kömək göstərməsinin
vacibliyi xüsusilə vurğulanmalıdır və bütün dünya münaqişənin tezliklə həll olunmasına yardım əlini uzatmalı
və təcavüzkarı öz bədxah niyyətindən əl çəkməyə məcbur etməlidir.
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ABŞ-ın “FRONTERA RESURSEZ” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
UİLYAM UAYT İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
2 avqust 1997-ci il
Cənab Uayt!
Hörmətli cənablar!
Mən Sizi, şirkətin bu görüşdə iştirak edən digər nümayəndələrini və qonaqları səmimi salamlayıram və
Amerikanın şirkətləri ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafından məmnun qaldığımı bildirirəm.
Prezident Bill Klintonun dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərimi tarixi hadisə kimi
qiymətləndirirəm və bildirirəm ki, Ağ evdə prezident Bill Klintonla keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar,
imzaladığımız sənədlər Azərbaycan–Amerika əlaqələrində yeni bir mərhələ açır. Bütün bu görüşlərdən çox
razıyam və məmnunam.
Bakı ilə Hyüstonun qardaşlaşmış şəhərlər olduğunu xatırladaraq Texas ştatına gəlməkdən məmnun
qaldığımı bildirirəm.
Mən “Beyker haks” şirkətinin də Azərbaycanla əlaqələr qurmağa maraq göstərməsindən və şirkətin
prezidenti cənab Lukenin bu görüşdə iştirakından məmnun qaldığımı bildirir və deyirəm ki, biz əlaqələrimizin
dairəsini genişləndirməyə həmişə xüsusi əhəmiyyət veririk.
Cənab Uayt, respublikamızda həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda yaranmış möhkəm
sabitlik, ölkəmizin qarşılaşdığı problemlərin həllinə, xüsusilə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə aradan qaldırılmasına, ABŞ Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na vaxtilə qəbul etdiyi 907-ci düzəlişin ləğv
olunmasına kömək göstərmək barədə söylədiyiniz xoş sözlər barədə minnətdarlığımı bildirirəm.



Görüşdə həmçinin neft avadanlığı istehsalı üzrə dünyanın ən böyük şirkətlərindən biri olan “Beyker haks”
şirkətinin prezidenti cənab Luken də iştirak etmişdir.
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“ŞEVRON” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ RİÇARD MATSKE İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Matske!
İlk əvvəl Azərbaycan Respublikasına, onun prezidenti kimi mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə
görə minnətdarlığımı və görüşümüzdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Ağ evdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
ilə “Şevron” arasında müqavilə imzalanması münasibətiilə Sizi təbrik edirəm.
Ağ evdə ilk dəfə olmağımızı və burada birinci dəfədir ki, belə bir müqavilə imzalandığını, bunda mənim
rolumu nəzərə çarpdırdığınızı xüsusi vurğulayaraq deyirəm: bəli, mən Sizi Ağ evə apardım. Müqavilənin
imzalanması mərasimində ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor, dövlət katibi xanım Olbrayt, energetika naziri
Penya, ticarət naziri Deyli və yüksək vəzifəli digər şəxslər iştirak etdilər.
Cənab Bill Klintonla görüşüm zamanı “Şevron” şirkətinin Qazaxıstanın “Tengiz” yatağından hasil etdiyi
neftin Xəzər dənizi vasitəsilə tankerlərlə Bakıya gətirilib buradan dünya bazarına çıxarılması barədə geniş
söhbət açdım və bildirdim ki, bu ilin iyun ayında Qazaxıstana rəsmi səfərim zamanı cənab Nazarbayev ilə mən
Tengiz neftinin Azərbaycana gətirilməsi üçün Xəzər dənizinin dibindən boru kəməri çəkilməsi barədə saziş
imzalamışıq.
Onu da vurğulayım ki, “Şevron”un “Tengiz”dən hasil etdiyi 300 min ton neftin Bakıdan dəmir yolu ilə
Batumiyə yola salındığı barədə də prezident Bill Klintona məlumat verdim və ABŞ prezidenti bu məsələlərə
böyük maraq göstərdi.
Cənab Matske, “Şevron” şirkətinin prezidenti kimi mən Sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Xəzərin
dibindən çəkiləcək boru kəmərinin tikintisini sürətləndirmək çox vacibdir. Mən əminəm ki, Siz həmçinin
Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin həll olunmasında, o cümlədən ABŞ Konqresinin vaxtilə Azərbaycana
qarşı qəbul etdiyi ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğv edilməsində öz köməyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Konqresmen
Piter Kinqin 907-ci düzəlişin ləğv olunması barədə irəli sürdüyü layihəni yüksək qiymətləndirməyiniz və onun
həyata keçirilməsinə əməli kömək göstərəcəyinizə dair söylədikləriniz məndə olan bu inamı daha da artırdı.
Bütün bunlara görə mən minnətdarlığımı bildirirəm və xatırladıram ki, ölkələrimizin əməkdaşlığının ABŞ-a bu
rəsmi səfərimdə əsası qoyulmuş yeni mərhələsində Amerika şirkətlərinin daha fəal iştirak etməsi böyük
əhəmiyyət daşıyır.
Bir daha nəzərə çatdırıram ki, bazar münasibətləri yolunu seçmiş respublikamızda sıx əlaqələr üçün geniş
imkanlar vardır. Biz xarici ölkələrin bütün işgüzar dairələri ilə əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsinə xüsusi
əhəmiyyət veririk, Azərbaycana qoyulan sərmayələrin hər iki tərəf üçün çox faydalı olacağına əminik.
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ABŞ-ın “CON VİNQ ƏND ÇARLİ UİLSON” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Vinq!
Hörmətli cənab Uilson!
Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm.
Mən çox məmnunam ki, Amerikada bizim dostlarımızın sayı günbəgün, aybaay, ilbəil artır. Həm ABŞ
hökuməti, həm də Amerika ictimaiyyəti Azərbaycanı daha yaxşı tanıyır və ölkəmizin reallığını dərk edir. Cənab
Uilson, Siz bu dostlarımız arasında xüsusi yer tutursunuz. Mən Sizin xidmətlərinizi qiymətləndirirəm. Siz
ədalətli və cəsarətli insansınız. Ona görə də Siz Konqresdə cəsarətli addımlar atdınız və Azərbaycana dəstək
verdiniz. Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq. Biz Sizi Azərbaycanın yaxın dostu hesab edirik. Güman edirəm ki,
bu dostluğumuz daimi olacaqdır.
ABŞ-da ilk rəsmi səfərdə olduğum bu günlərdə keçirdiyim görüşlərdən, apardığım danışıqlardan məmnun
qaldığımı bildirərək deyirəm: bu görüşlərin hamısında mən buna çalışmışam və artıq Amerikada görürlər ki,
Azərbaycan çox ədalətli, sülhsevər bir ölkədir. Azərbaycan Amerika ilə səmimi əməkdaşlıq etmək istəyir. Mən
çox razıyam ki, bizim bu arzularımız Amerikanın istəkləri ilə üst-üstə düşdü. Prezident Bill Klinton və mən
dünən Ağ evdə Azərbaycan ilə ABŞ-ın tərəfdaşlığı haqqında tarixi əhəmiyyət daşıyan sənəd imzaladıq. Biz bir
çox digər sənədlər də imzaladıq, ancaq tərəfdaşlıq haqqında Birgə bəyanat xüsusi əhəmiyyətə malikdir və bu
sənədin imzalanması mərasimində prezident Bill Klinton çox dəyərli nitq söylədi. Bu bəyanatda Sizin mübarizə
apardığınız məsələ – 907-ci düzəlişin aradan götürülməsi haqqında prezident Bill Klintonun öhdəliyi də öz
əksini tapıbdır.
Cənab Uilson, mən Sizin – ABŞ-dakı bir sıra qəzetlərin, ictimai siyasi hərəkatların və digər dairələrin
nümayəndələri Azərbaycanın bölgədə necə böyük strateji əhəmiyyətə malik bir ölkə olduğunu yalnız indi dərk
etməyə başlayıblar, – fikrinizə tərəfdaram, bu sahədə görülən işləri müsbət qiymətləndirirəm və bundan sonra da
davam etdirilməsinin vacib olduğunu bildirirəm. Azərbaycanın haqq işinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən
müdafiə edilməsi sahəsində daha geniş fəaliyyət göstərməyə ehtiyacı vardır.
Respublikamızın energetika sahəsinin yenidən qurulması ilə bağlı təkliflərinizi razılıqla qarşılayıram və
bildirirəm ki, onların həyata keçirilməsi ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.
Bazar münasibətləri yolunu seçmiş Azərbaycanın qapılarının xarici ölkələrin iş adamları üçün daim açıq
olduğunu bir daha nəzərə çarpdıraraq bildirirəm ki, sizin şirkətlə də bir çox sahələrdə daha geniş əlaqələr
qurulması hər iki tərəf üçün böyük fayda verəcəkdir.
Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində yaranmış Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi və onun
fəlakətli nəticələri – ölkəmizin ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi, bir
milyondan artıq vətəndaşımızın yerindən–yurdundan qovularaq ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşaması, çoxsaylı
maddi mədəniyyət abidələrimizin məhv edilməsi respublikamız üçün ən ağrılı problem olaraq qalır. Əlbəttə,
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müəyyən işlər görülür. Mən
ümidvaram ki, respublikamızla geniş əməkdaşlıq edən Amerika şirkətləri xalqımızın haqq işinin müdafiə
olunmasında daha fəal iştirak edəcəklər.
Nəzərə çatdırıram ki, respublikamızla sıx əlaqələr qurmaq arzusunda olan bütün iş adamlarını
Azərbaycanda həmişə gözləyirlər.
Görüşümüzdən məmnun qaldığımı bildirirəm və Sizə ölkəmiz haqqında kitablar bağışlayıram.
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“PENNZOYL” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CEYMS PEYT İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Peyt!
Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərin, xüsusən Ağ evdə yüksək səviyyədə keçirilmiş görüş və
danışıqların çox uğurlu olması barədə söylədiyiniz xoş sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Xatırladıram ki,
prezident Bill Klinton ilə görüşlərimiz və danışıqlarımız çox uğurlu keçdi və dövlətlərimiz arasında siyasi–
iqtisadi təhlükəsizlik sahəsində vacib, dəyərli sənədlər, o cümlədən Amerika ilə Azərbaycanın tərəfdaşlıq
əlaqələri barədə çox mühüm bəyannamə imzalandı. Biz Ağ evdə bir çox sənədlər imzaladıq. Amma ən əsas
sənəd Amerika –Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi haqqında prezident Bill Klintonla mənim
imzaladığımız Birgə bəyanatdır. Mən ABŞ-ın bir neçə neft şirkətlərinin rəhbərlərini Ağ evə apardım və biz
orada yeni neft müqavilələri imzaladıq. Onlar indiyədək Ağ evdə olmayıblar. Mən Sizdən qabaq “Şevron”
şirkətinin prezidenti ilə görüşdüm. O dedi ki, indiyədək heç vaxt Ağ evə getməmişdim. Məni oraya ilk dəfə Siz
apardınız.
... Azərbaycan ilə “Pennzoyl” şirkəti arasındakı əlaqələrdən razı qaldığımı bildirərək deyirəm: “Pennzoyl”
Azərbaycana gələn ilk xarici şirkətlərdən biridir. Mən ölkəmizdəki qaz-kompressor stansiyasının yaranmasında
və Azərbaycanda qaz istehsalının artırılması sahəsində “Pennzoyl”un xidmətlərini yüksək qiymətləndirirəm.
“Əsrin müqaviləsi”ndə “Pennzoyl”un payı vardır. “Qarabağ” yatağının birgə işlənməsi barədə imzalanmış
müqavilənin həyata keçirilməsində isə Sizin şirkət aparıcı rol oynayır. Mən bilirəm ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında Azərbaycanın mənafelərini təmsil və təbliğ etmək üçün Siz çox işlər görürsünüz. Bu barədə
məlumatlarım var. Güman edirəm ki, biz bu əməkdaşlığı davam etdirməliyik. Buna görə də “Qarabağ”
yatağında işləri gərək daha da sürətləndirəsiniz. Çünki biz o müqaviləni 1995-ci ilin noyabrında imzalamışıq.
Mən “Pennzoyl” ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da sıxlaşdırılması haqqında Sizin təkliflərinizi
razılıqla qarşılayıram və bununla əlaqədar ARDNŞ-in rəhbərliyinə lazımi göstərişlər verirəm.
... General Skoukroftla dünən görüşmüşəm və onu yaxşı tanıyıram. ABŞ-a ilk rəsmi səfərim günlərində
mənə göstərilən qonaqpərvərlikdən razılıqla bəhs edərək deyirəm: Mən bu qonaqpərvərliyi hər yerdə hiss
edirəm. Xüsusən prezident Bill Klintonun mənə göstərdiyi qayğı, diqqət və qonaqpərvərliyi yüksək
qiymətləndirirəm.
ABŞ Konqresinin vaxtilə qəbul etdiyi “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci düzəlişin aradan qaldırılması
sahəsində gördükləri işə görə “Pennzoyl”un rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm və nəzərə çatdırıram ki,
“Bleyer haus” iqamətgahında general Skoukroft və Amerikanın digər görkəmli siyasi xadimləri ilə görüşlərimdə
də bu barədə ətraflı söhbət aparmışam.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonla Ağ evdəki görüşümdə də 907-ci düzəlişin
ləğv edilməsi barədə fikir mübadiləsi aparmışam. Cənab Klinton Ağ evdə keçirdiyimiz danışıqlarda tam bəyan
etdi və bizim imzaladığımız sənəddə də qeyd olunubdur ki, ABŞ prezidenti Bill Klinton 907-ci düzəlişin aradan
qaldırılması üçün öz səylərini göstərəcəkdir. Mən parlamentdə 40-dan çox görüş keçirdim. Konqresmenlərlə,
senatorlarla, xarici əlaqələr komitəsinin sədri Gilman, Nümayəndələr Palatasının spikeri Qinqriç ilə görüşdüm.
Siz bilirsiniz ki, konqresmen Kinq 907-ci düzəlişin ləğv olunması barədə çox yaxşı bir layihə təqdim edibdir.
Konqresdə mənə söz verdilər ki, sentyabr ayında onlar bu məsələnin həll olunmasına çalışacaqlar. Mən belə
hesab edirəm ki, bütün bunların, o cümlədən də, Sizin və bizim səylərimizlə bu məsələnin həllinə nail olacağıq.
... Cənab Peyt, Sizdən rica edirəm ki, cənab Skoukrofta, senator Beykerə və cənab Brauna mənim
salamlarımı yetirəsiniz və onları Azərbaycana dəvət edirəm.
... Vurğulayıram ki, ABŞ-ın keçmiş prezidenti cənab Buşun mənimlə görüşmək istəməsi barədə
məktubunu almışam və elə mən özüm də onunla görüşmək istəyirəm. Xatırladım ki, keçmiş prezidentin yaşadığı
yer uzaq olduğuna görə bu görüş baş tutmamışdır. Mənim Hyüstona gəlməyim çox vacib idi. Düşünürdüm ki,
cənab Buş burada olacaq və biz onunla görüşəcəyik. Ancaq bu, mümkün olmadı. Mənim salamımı ona çatdırın
və deyin ki, mən onu Azərbaycana dəvət edirəm. Gələ bilsə, orada görüşərik. Gələ bilməsə, mən yenidən
Amerikaya gələrkən mütləq onunla görüşəcəyəm.
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Mən Sizin, cənab Buşun general Skoukroftla birlikdə “Pennzoyl”un təyyarəsində Bakıya səfər etməsi
barədə təklifinizi məmnunluqla qəbul edirəm.
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“YUNOKAL” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CON AYML İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Ayml!
Sizin, Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a ilk rəsmi səfərini tarixi əhəmiyyətli səfər kimi yüksək
qiymətləndirməyinizi məmnunluqla qəbul edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm.
... Nəzərə çatdırıram ki, səfir Mareska təcrübəli, dəyərli bir insandır və bizim bölgəmizi yaxşı tanıyır. O,
bölgəmizdəki siyasi məsələlərlə məşğul olub, indi iqtisadiyyat sahəsində çalışsa da respublikamıza kömək edə
bilər. Onun vaxtilə məşğul olduğu məsələnin həlli hələ başa çatmayıb, amma biz bu sahədə xırda-xırda
irəliləyirik.
Bildirirəm ki, ABŞ Konqresinin vaxtilə qəbul etdiyi 907-ci düzəlişin ləğv olunması üçün artıq əlverişli şərait
yaranmışdır və mən bu barədə ABŞ-a rəsmi səfərim günlərində Kapitolidə parlamentin 40-dan çox üzvü ilə
görüşlərimdə dəfələrlə xatırlatmışam. Konqresin Nümayəndələr Palatasının spikeri Qinqriçlə, Xarici Əlaqələr
Komitəsinin sədri Gilmanla bu məsələ barədə müzakirələr apardığımı nəzərə çatdıraraq deyirəm: cənab Qinqriç və
cənab Gilman mənə bildirdilər ki, onlar 907-ci düzəlişin aradan qaldırılması üçün çox ciddi addımlar atacaqlar.
Mən konqresmen Kinqin 907-ci düzəlişin ləğv olunması ilə əlaqədar təqdim etdiyi layihəni yüksək
qiymətləndirirəm.
Ağ evdə prezident Bill Klintonla keçirdiyim görüşdə də bu məsələ barəsində ətraflı danışıqlar aparmışam.
Vurğulayım ki, cənab Bill Klinton 907-ci düzəlişin ləğvi barədə öz fikrini əvvəllər də bildirmişdi. Amma Ağ
evdəki görüşümüzdə o, bu məsələ ilə əlaqədar öz qəti fikrini söylədi. Prezident Bill Klintonun və mənim
imzaladığım Amerika–Azərbaycan münasibətləri haqqında Birgə bəyanatda da yazılıbdır ki, Bill Klinton
düzəlişin ləğv olunması üçün qəti addımlar atacaqdır.
Mən “Yunokal” şirkətinin də həmin maddənin aradan qaldırılması sahəsindəki səylərindən razılıq edirəm
və əmin olduğumu bildirirəm ki, onlar bu istiqamətdəki işlərini davam etdirəcək, daha da gücləndirəcəklər.
Bir daha deyirəm ki, 907-ci düzəlişin qüvvədə olması respublikamıza zərər vurmaqla yanaşı, həm də
Azərbaycan–Amerika iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsinə mane olur. Mən həmçinin, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında Azərbaycan haqqında düzgün, dolğun məlumatların yayılmasında da, güman edirəm, “Yunokal”
şirkəti bizimlə gələcəkdə də əməkdaşlıq edəcəkdir.
Nəzərə çatdırıram ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli artıq yaxşı bir mərhələyə
çatmışdır. Bildirirəm ki, “Yunokal” şirkətinin bu sahədə də ölkəmizə dəstək verməsi vacibdir.
... Ağ evdə müqavilələrin imzalanmasını tarixi hadisə kimi yüksək qiymətləndirirəm. Məsələn, müqayisə
üçün deyək ki, “Tengiz” yatağının birgə işlənməsi barədə Qazaxıstanla “Şevron” şirkəti arasında müqavilə
“Bleyer haus” iqamətgahında imzalanmış, orada ABŞ hökuməti tərəfindən bir səfir iştirak etmişdir. Amma
bizim bağladığımız müqavilələr Ağ evdə, prezident Bill Klintonla mənim danışıqlar apardığım zaman
imzalandı, imzalanma mərasimində vitse-prezident Albert Qor nitq söylədi, Dövlət katibi xanım Olbrayt,
nazirlər, Penya, Deyli və ABŞ hökumətinin yüksək vəzifəli digər şəxsləri iştirak etdilər. Deyirlər ki, Ağ evin
tarixində belə bir hadisə olmamışdır, biz yeni bir səhifə yazdıq.
Azərbaycan gələcəkdə “Yunokal” şirkəti ilə də belə bir müqavilə imzalamağa hazırdır və bunun üçün
lazımi tədbirlər görülməsi vacibdir.
Mən “Yunokal” şirkətinə müsbət münasibət bəslədiyimi, Azərbaycan–Amerika əməkdaşlığının
yaradılmasında bu şirkətin müəyyən rolu olduğunu vurğulayıram. Ağ evdə prezident Bill Klintonla keçirdiyim
görüşdə də ona “Yunokal” haqqında fikirlərimi bildirmişəm.
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“KONOKO” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ ARQU DUNXAM İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Dunxam!
İlk öncə xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm.
Dünyanın ən nüfuzlu dövləti Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu uğurlu səfərimdən çox məmnun olduğumu
bildirirəm. Nəzərə çatdırıram ki, Ağ evdə prezident Bill Klintonla keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları və
Azərbaycan–Amerika əməkdaşlığında xüsusi əhəmiyyətə malik tarixi sənədlərin imzalanmasını rəsmi səfərimin
zirvəsi hesab edirəm. Əminəm ki, ölkələrimizin əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi üçün möhkəm zəmin
üzərində yaradılmış yeni mərhələdə bu əlaqələr böyük sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Bazar münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi demokratik dövlət quran, islahatları, özəlləşdirməni
müvəffəqiyyətlə həyata keçirən müstəqil Azərbaycan xarici ölkələrin nüfuzlu şirkətlərinin respublikamıza geniş
miqyasda sərmayələr qoymasına maraq göstərir. Bu vaxtdan Amerika şirkətləri ilə əlaqələrin hazırkı
vəziyyətindən razı qaldığımı bildirirəm.
Mən Sizin “Konoko” şirkəti ilə Azərbaycan arasında əlaqələri sıxlaşdırmaq barəsində təkliflərinizi
maraqla dinlədim, nəzərə çatdırıram ki, bu şirkətlə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq etməyə ölkəmizdə geniş
imkanlar vardır.
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AMERİKA–AZƏRBAYCAN TİCARƏT PALATASI VƏ “HYÜSTON ƏMƏKDAŞLIQ
CƏMİYYƏTİ” ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL
EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
Hyüston
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab mer! (Hyüston şəhərinin meri Robert Lanyer)
Hörmətli cənab dövlət katibi! (Texas ştatının dövlət katibi Antonio Qazza)
Hörmətli cənab konqresmen! (ABŞ Konqresinin üzvü Breydi nəzərdə tutulur)
Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı – texaslıları, Texas ştatını və onun paytaxtı olan Hyüston şəhərini səmimi-qəlbdən
salamlayıram, sizə dərin hörmətimi və ehtiramımı bildirirəm.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə hazırlaşarkən bilirdim ki, bu səfər çox vaxt aparacaqdır,
çünki Azərbaycandan Amerikaya gəlməyin özü xeyli vaxt tələb edir və burada da görüləsi işlər çox idi. Bunlara
baxmayaraq mən Texası, Hyüstonu ziyarət etməyi özümə borc bilmişdim və ona görə də bu ziyarəti Amerika
Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərimin proqramına daxil etmişdim.
Çox məmnunam, həddindən artıq sevinirəm ki, mənə bu gün Texasa, Hyüstona gəlmək nəsib olmuşdur və
sizi salamlamaq imkanı əldə etmişəm. Texas Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixində çox böyük və görkəmli yer
tutur. Texaslılar həmişə məğrur, azadlıqsevən olmuşlar, azadlıq uğrunda mübarizə aparmışlar. Texaslılar öz
cəsurluğu, qoçaqlığı, qəhrəmanlıqları ilə məşhurdurlar. Texaslılar ABŞ-ın tarixində, Amerika qitəsinin tarixində
böyük izlər buraxmışlar. Ona görə də dünyanın hər yerində “Texas” sözü məğrurluq, qəhrəmanlıq, cəsurluq
simvolu kimi qəbul olunur. Texas haqqında oxuduğum kitablardan onun haqqında aldığım məlumatlara, bütün
fikirlərə qoşulmuşam və texaslılara, Texas ştatına, Hyüston şəhərinə daim böyük hörmət və ehtiramla
yanaşmışam.
20 il bundan öncə mən Azərbaycanın rəhbəri işlədiyim zaman biz Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri ilə
Texasın paytaxtı Hyüston şəhəri arasında əlaqələr yaratdıq və iki şəhəri– Bakı və Hyüstonu qardaşlaşmış
şəhərlər elan etdik. Bu təklifi biz irəli sürdük. O vaxt Azərbaycan müstəqil deyildi, Sovetlər İttifaqının
tərkibində müttəfiq respublika idi. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Sovetlər İttifaqı arasında münasibətlər o qədər
də yaxşı deyildi. “Soyuq müharibə” hələ mövcud idi, qurtarmamışdı. Doğrudur, o vaxt “razryadka” sözü
meydana çıxdı, yəni “soyuq müharibə”dən xilas olmaq, Qərb ilə Şərq arasında, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Sovetlər İttifaqı arasında münasibətlərdə gərginliyi götürmək. Rusca buna “razryadka”, ingiliscə “ditayn”
deyirlər. “Ditayn” sözü o vaxt çox məşhur idi.
Ancaq bu, 20 il bundan öncə “razryadka” dövrünün başlanğıcı idi. Hələ “razryadka”ya çox vaxt var idi.
Məhz o zaman biz Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarına böyük maraq, həvəs göstərirdik, ona yaxınlaşmaq
istəyirdik. Aramızda çox böyük bir divar var idi. Bu divarı deşib keçmək, bacarsaydıq, yıxmaq istəyirdik. Buna
çalışırdıq. Biz sonra bu divarı yıxdıq. Ancaq o zaman məhz bu niyyətlərlə, arzularla müəyyən vasitə axtarırdıq ki,
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə sovet hakimiyyətinin bizim qarşımıza qoyduğu bu divarı yarıb keçək. Hyüston və
Bakı bir-birinə bənzər – Hyüston da, Bakı da neft mərkəzi olduğuna görə bu şəhərlərin qardaşlaşması haqqında
təklif irəli sürdük. Hyüston da buna cavab verdi. Biz o vaxtdan bu əlaqələri yaratdıq.
O vaxt bu əlaqələri yaradarkən mən bir azərbaycanlı kimi, Azərbaycanın rəhbəri kimi düşünürdüm. O
vaxt olacaq ki, biz tam sərbəst, azad olacaq, aramızda əlaqələr yarada biləcəyik. Vaxt olacaq ki, dünyanın
istədiyimiz yerinə rahat, sərbəst gedə bilək, Amerika Birləşmiş Ştatlarına da gedə bilək, eyni zamanda bizi də
ziyarət edə bilsinlər. O vaxt gəldi çatdı. Biz bunu arzu edirdik, istəyirdik.
Üç gün bundan öncə Vaşinqtonda mənim şərəfimə Amerika Milli Muzeyinin binasında böyük ziyafət
təşkil olunmuşdu. O ziyafət zamanı bir qadın mənə yaxınlaşdı və mənə müraciət edərək bir fotoşəkil göstərdi.
Gördüm ki, fotoda mənim şəklim var və mənimlə qarşı-qarşıya ABŞ-ın o vaxt Sovetlər İttifaqında, Moskvada


Qəbulda ABŞ-ın görkəmli ictimai-siyasi xadimləri, Hyüston şəhərinin meri, politoloqlar, nüfuzlu neft şirkətlərinin
rəhbərləri, işgüzar dairələrin nümayəndələri iştirak edirdilər. Qəbulu «Hyüston Əməkdaşlıq Cəmiyyəti»nin sabiq sədri,
ABŞ-ın «Şell» şirkətinin prezidenti Filipp Karroll açdı.
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olan səfiri cənab Tunun şəkli var. Qadın dedi ki, səfir Tunun yanında duran onun həyat yoldaşıdır. Məndən rica
etdi ki, bu fotoşəklin altında öz avtoqrafımı qoyum. Mən bunu məmnuniyyətlə etdim. Bu hadisə məni olduqca
sevindirdi.
Bu gün mənimlə görüşən dostlarımızdan biri mənə dedi ki, o amerikalı qadın həmin fotoşəkil ilə mənimlə
görüşmək istərkən çox böyük həyəcan keçirirmiş və mənim o fotoşəklimdə avtoqrafımı almaqdan çox
sevinmişdir. Mən isə dedim ki, mən o qadından çox sevindim. Ona görə sevindim ki, hələ 20 il bundan öncə,
1978-ci ildə Bakıda Azərbaycanın rəhbəri olarkən Amerikanın Sovetlər İttifaqındakı səfirini qəbul etməyimi
mənə xatırlatdı, o qəbul zamanı çəkilmiş fotoşəkil məni sevindirdi. Bir də o məni sevindirdi ki, bu qadında gör
nə qədər hissiyyatlar var ki, bu fotoşəkli 20 il saxlayıbdır. Demək, bu fotoşəkil onun üçün əhəmiyyətlidir, bəlkə
də əzizdir. Bu, məni daha çox sevindirdi.
Bu hadisəni ona görə xatırlayıram ki, o illərdə də vaxtaşırı Azərbaycana gələn amerikalılarla görüşürdüm.
O vaxt Azərbaycanda Amerika səfirliyinin nümayəndəliyi yox idi. Səfir, nümayəndələr hamısı Moskvada idilər.
O vaxt onlar da vaxtaşırı Azərbaycanı ziyarət edirdilər. Mən onlarla məmnuniyyətlə görüşürdüm, o düşüncələrlə
yaşayırdım.
Məhz o vaxt, o illərdə biz Bakı ilə Hyüstonun qardaşlaşması haqqında qərar qəbul etmişdik. Mən
həddindən artıq sevinirəm ki, 20 il bundan öncə atdığımız addım indi nəinki Bakı ilə Hyüstonu, hətta
Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu qədər yaxınlaşdırıbdır, Azərbaycanı Texasla, Hyüstonla bu
qədər sıx dostluq əlaqələrinə gətirib çıxarıbdır. Bunlar hamısı sevindirici haldır.
Mən böyük məmnuniyyətlə bu gün burada, axşam yeməyində sizə təşəkkür edirəm ki, siz mənə bu qədər
qayğı və diqqət göstərmisiniz, bu gözəl ziyafəti təşkil etmisiniz. Mən təşəkkür edirəm ki, Texasın qubernatoru
hörmətli cənab Buş mənim texaslı olmağım haqqında, yaxud Texasın fəxri vətəndaşı, qonağı olmağım haqqında
qərar qəbul edibdir və hörmətli dövlət katibi bu gün bunu elan etdi, bunu təsdiq etmək üçün mənə bu qərarın
sənədini verdi. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Bu gün səhər tezdən mən Hyüstonun merini və onun gözəl xanımını onların evində ziyarət etdim. Bizim
görüşümüz, söhbətimiz çox mehribanlıq, dostluq şəraitində keçdi. Mən xoşbəxtəm ki, sizinlə birlikdə bu axşam
ziyafətindəyəm və Hyüston şəhərinin çox hörmətli meri və xanımı da bizimlə bərabər oturmuşlar.
Hörmətli xanım və hörmətli cənab mer! Mən bu qayğı və diqqətə görə sizə təşəkkür edirəm. Bu gün
burada, bu kürsüdən Azərbaycan, onun tarixi keçmişi və bu günü haqqında, mənim haqqımda – Azərbaycanın
prezidenti haqqında dediyiniz xoş sözlərə, dostluq və mehribanlıq haqqında dediyiniz sözlərə görə sizə təşəkkür
edirəm. Burada bildirildi ki, bu ziyafəti Amerika– Azərbaycan Ticarət Palatası, Hyüston–Azərbaycan
Tərəfdaşlıq Təşkilatı təşkil ediblər. Bu təşkilatlara görüş və ziyafət üçün təşəkkür edirəm.
Burada mənim Azərbaycanda və Birləşmiş Ştatlarda dəfələrlə görüşdüyüm Amerika Birləşmiş Ştatlarının
böyük neft şirkətlərinin rəhbərləri, nümayəndələri toplaşmışlar. Biz Amerika ilə əməkdaşlığımızda iqtisadi
əlaqələrə xüsusi yer veririk. Bu iqtisadi əlaqələrin yaranmasında ABŞ-ın neft şirkətlərinin xüsusi rolu vardır. Bu
gün amerikalı dostlarımla görüşərkən mənə xatırlatdılar ki, onların bəziləri hələ 1989-90-cı illərdə, Azərbaycan
Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən Azərbaycana gəlmişlər, ona maraq göstərmişlər. Bunların nəticəsində
1994-cü ilin sentyabrında Bakıda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə neft
şirkəti – “AMOKO”, “Pennzoyl”, “Yunokal”, “Makdermott”, sonra “Eksson” da qoşuldu, onlarla bərabər “BiPi-Statoyl”, “Delta” şirkətləri, “Türk petrolları” şirkəti, Rusiyanın “LUKoyl” şirkəti birlikdə böyük bir müqavilə
imzaladılar. Buna o vaxt məhz burada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında “Əsrin müqaviləsi” adı verildi. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının hörmətli prezidenti cənab Bill Klinton mənə göndərdiyi ilk məktubunda bu müqaviləni
“Əsrin müqaviləsi” adlandırdı.
Beləliklə, bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə geniş iqtisadi əlaqələrimiz başlandı. Bu əlaqələr son illərdə
sürətlə inkişaf edir. Bundan sonra biz yeni müqavilələr imzaladıq.
Nəhayət, dünən Vaşinqtonda, Ağ evdə Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında energetika
sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri cənab Penya və
Azərbaycanın xarici işlər naziri cənab Həsənov bu çox əhəmiyyətli sazişi imzaladılar. Bununla bərabər, Ağ evdə
Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” şirkətləri ilə Azərbaycan arasında böyük neft
müqavilələri imzalandı. “AMOKO” şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında “AMOKO” şirkətinin
yeni bir neft yatağında xüsusi hüquqa malik olması və gələcəkdə o yatağın müştərək işlənməsi haqqında saziş
imzalandı. Beləliklə, biz dünən Ağ evdə Amerika–Azərbaycan əlaqələrində xüsusi yer tutan enerji sektorunun
inkişaf etdirilməsi üçün hökumətlərarası saziş və dörd Amerika şirkəti ilə müqavilələr, sazişlər imzaladıq.
Onlar tarixi hadisələrdir. Mən hesab edirəm ki, Ağ evin tarixində belə hadisə nadir xarakter daşıyır, bəlkə
də olmamışdır. Bunu siz məndən yaxşı bilirsiniz. Biz hesab edirik ki, bu, doğrudan da tarixi hadisədir. Bu
müqavilələrin, sazişlərin imzalanmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton nitq
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söylədi. Amerika hökumətinin yüksək vəzifəli şəxsləri – vitse-prezident cənab Albert Qor, dövlət katibi xanım
Olbrayt, energetika naziri cənab Penya, ticarət naziri cənab Deyli, prezidentin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə
köməkçisi cənab Sendi Berger və başqa yüksək vəzifəli şəxslər iştirak etdilər. Mən də bu müqavilələrin
imzalanması münasibətilə nitq söylədim.
Beləliklə, biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında olan iqtisadi əlaqələri yüksək bir
zirvəyə qaldırdıq. Bunların hamısının əsasını təşkil edən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında son
illər yaranmış dövlətlərarası, hökumətlərarası səmimi əlaqələrdir. Biz bu əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət, qiymət
veririk. Bu əlaqələri genişləndirmək, inkişaf etdirmək istəyirik.
Bu məqsədlə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun dəvətini qəbul edib sizin
ölkəyə rəsmi səfərə gəlmişəm. İyulun 27-də mən Nyu-Yorka gəlmişəm və bu gün Hyüstondayam. Bu günlər
Amerika Birləşmiş Ştatlarında mənim çoxsaylı görüşlərim, danışıqlarım olubdur. Bunların hamısı çox
əhəmiyyətli, maraqlı və məhsuldar keçibdir. Bu görüşlərin, danışıqların zirvəsi dünən – avqustun 1-də baş
vermişdir. Ağ evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonla mənim görüşüm olmuş, bizim
nümayəndə heyətlərimiz görüşmüşlər. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Azərbaycan tərəfindən bu
görüşlər, danışıqlar çox mehribanlıq, səmimilik və dostluq şəraitində keçirilibdir. Biz bir çox məsələləri
müzakirə etmişik. Demək olar ki, bütün məsələlər barəsində eyni fikirdə olduğumuzu müşahidə etmişik.
Bu danışıqların, görüşlərin nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi üçün Amerika prezidenti cənab Bill Klinton və Azərbaycan prezidenti birgə bəyanat
imzalamışlar. Bu bəyanat tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bu bəyanat, sənəd ölkələrimiz arasında əlaqələrin hüquqinormativ əsasını yaradır. Bu bəyanat Azərbaycanda gedən proseslərə, Azərbaycanın müstəqilliyinin,
suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunmasına Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun prezidentinin dəstəyini
əks etdirir. Biz prezident Klinton ilə investisiyaların qorunmasına həsr olunmuş böyük bir müqavilə də
imzaladıq. Mən Amerikanın müdafiə naziri cənab Kohen ilə də görüşdüm, onunla da biz əməkdaşlıq haqqında
müqavilə imzaladıq.
Beləliklə, bu günlər biz ölkələrimiz arasındakı əlaqələri inkişaf etdirmək üçün çox vacib hüquqi-normativ
sənədlər imzalamışıq və əldə etmişik. Bunların hamısı bizim üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edir, Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi inkişaf etdirmək istəyimizin, arzumuzun əksidir. Dünən Ağ evdə cənab Bill
Klinton bizə çox böyük qayğı, diqqət və qonaqpərvərlik göstərdi. Çox səmimi danışıqlarımız oldu. Sazişlərin
imzalanması zamanı prezident Bill Klintonun nitqi bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etməsini tarixi nailiyyət hesab edir. Bu, xalqımızın uzun illər,
əsrlər boyu həsrət çəkdiyi, arzusunda olduğu milli azadlıqdır, müstəqillikdir. Xalqımız bununla fəxr edir. Biz
bilirik ki, bu müstəqillik yolu asan deyildir, qarşımızda çətin yol və böyük maneələr var. Biz bunları dərk edirik.
Bizim müstəqilliyimizi pozmaq istəyən qüvvələr var, buna mane olmaq istəyən ölkələr var. Biz bunu da bilir və
dərk edirik. Ancaq mən dəfələrlə bəyan etmişəm və bu gün burada, dost ölkəmiz Amerika Birləşmiş Ştatlarında,
Texasda, Hyüstonda bir də bəyan edirəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, möhkəmdir,
sarsılmazdır və bu müstəqilliyi biz heç vaxt əlimizdən verməyəcəyik.
Biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qururuq. Bu gün burada deyildi: 1918-ci ildə
Azərbaycanda, müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika yaranmışdı. Ancaq o, cəmi 23 ay yaşadı. Biz
müstəqilliyimizi itirdik. 1991-ci ilin dekabr ayında biz müstəqilliyimizi yenidən əldə edib bərpa etdik. Bundan
sonra biz bunu heç vaxt itirməyəcəyik. Yenə də deyirəm. Biz demokratik ölkə kimi inkişaf edirik. Bu, bizim
strateji yolumuzdur. Demokratiya, insan azadlığı, siyasi plüralizm, bazar iqtisadiyyatı, insan hüquqlarının
qorunması, ölkənin dünyaya açıqlığı, azadlığı, sərbəstliyi, xarici investorlarla əməkdaşlığı – bunlar hamısı bizim
strateji məqsədlərimizdir. Biz bunları həyata keçiririk.
Biz bir çox nailiyyətlər əldə etmişik. Bizim iqtisadiyyat sahəsində nailiyyətlərimizi Amerikada yerləşən
Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu yüksək qiymətləndirir. Ancaq bizim üçün ən yüksək qiymət
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında Amerika prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin
imzaladığı birgə bəyanatdır. O sənəddə Amerika prezidenti Azərbaycanda gedən demokratik prosesləri, bazar
iqtisadiyyatı prinsiplərinin tətbiqi sahəsində Azərbaycan Respublikasının gördüyü işləri dəstəkləyir və bəyənir,
Azərbaycanın öz iqtisadiyyatında əldə etdiyi nailiyyətləri dəstəkləyir və bəyənir, Azərbaycan dövlətinin
möhkəmlənməsi, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi sahəsində Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri bəyənir
və dəstəkləyir, Azərbaycanın suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir. Bunlar bizim
üçün ən yüksək qiymətdir, həm də böyük dəstəkdir. Bütün bunlara görə, məni Amerika Birləşmiş Ştatlarına
rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə, bizə göstərilən diqqətə, qayğıya, çox gözəl qonaqpərvərliyə görə Amerika
Birləşmiş Ştatlarına, onun xalqına, hörmətli prezidenti cənab Bill Klintona hədsiz minnətdarlığımı bildirirəm.
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Siz, hörmətli dostlar, əmin ola bilərsiniz ki, biz Azərbaycanda apardığımız bütün bu danışıqlarda bəyan
etdiyimiz sözlərə sadiqik və sadiq olacağıq, imzaladığımız müqavilələrə, sazişlərə, sənədlərə sadiqik və sadiq
olacağıq. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə partnyorluq əlaqələrimizin yaranmasını yüksək qiymətləndiririk.
Sizi əmin edirəm ki, həmişə etibarlı partnyor olacağıq. Biz iki prezidentin imzaladığı sənəddə göstərildiyi kimi,
bundan sonra da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə siyasi, iqtisadi təhlükəsizlik və bütün başqa sahələrdə sıx
əməkdaşlıq edəcəyik. Biz bunların hamısını Azərbaycanın demokratik, hüquqi dövlət kimi inkişaf etməsi,
ölkəmizin dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanması üçün təminat hesab edirik. Mən sizə bir daha hörmət və
ehtiramımı bildirirəm, təşəkkür edirəm. Sizi Azərbaycan ilə daha sıx əməkdaşlıq etməyə dəvət edirəm.
Bizim respublikamızın qarşısında çətin problemlər var. Bu problemlərdən ən böyüyü Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaqdır. Bilirsiniz ki, doqquz il bundan öncə Ermənistan Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüz etmiş və Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ vilayətini qoparıb əlinə keçirmək
məqsədi ilə müharibəyə başlamışdır. Bu müharibə bizə böyük zərbələr vurmuş, bir çox səbəblərdən Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edə bilmişdir. İşğal olunmuş ərazilərdən bir milyondan
artıq Azərbaycan vətəndaşı didərgin düşmüşdür.
Üç il bundan öncə biz atəşi dayandırmışıq. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs sazişi imzalanıbdır.
Biz bu atəşkəs rejiminə sadiqik, onu qoruyub saxlayırıq. Döyüşlərin, müharibənin yenidən başlanmasını
istəmirik və buna yol verməyəcəyik. Eyni zamanda biz ərazimizin başqa ölkənin işğalı altında qalmasına da
dözə bilmərik. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bu barədə son vaxtlar müəyyən tərəqqi əldə
olunubdur.
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll olunması üçün prinsiplər müəyyən edilibdir. Bunlar üç prinsipdir: Ermənistan və Azərbaycan
Respublikalarının ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində
yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin
olunması. Biz bu prinsipləri bəyənmişik. İndi ATƏT-in Minsk qrupunun üç həmsədri var – Rusiya, Amerika
Birləşmiş Ştatları və Fransa. Üç prezident – Bill Klinton, Boris Yeltsin, Jak Şirak Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün iyunun 20-də Denver şəhərində birgə bəyanat veriblər. Dünən
prezident Bill Klinton Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün Lissabon prinsipləri
əsasında bundan sonra da səy göstərəcəyi haqda öz fikirlərini açıqladı. Biz buna inanır və ümid bəsləyirik. Ümid
edirik ki, Bill Klinton və Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanmış sənəddə göstərildiyi kimi, 1997-ci ildə
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsində nailiyyət əldə ediləcəkdir.
Bu məsələ ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində Azərbaycana qarşı 1992-ci ildə ayrı-seçkilik
aktı – 907-ci maddə qəbul olunubdur. Bu, Azərbaycana çox böyük zərər vurur, çünki biz Amerika Birləşmiş
Ştatlarından başqa ölkələrə edilən yardımdan məhrumuq. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bir çox ölkələrə, o
cümlədən keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrə hər il maliyyə yardımı və maddi yardım göstərir. 907-ci
maddəyə görə bizə belə yardım göstərilməsinə embarqo qoyulubdur. Ancaq zərər bir bundan ibarət deyildir. Bu
maddə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına mane olur. Biz bu maddənin
aradan götürülməsinə çox çalışırıq və Amerikanın dövlət dairələrində çoxları bu maddənin ləğv olunması üçün
səylər göstərirlər. O cümlədən, bizimlə əməkdaşlıq edən neft şirkətləri bu sahədə öz xidmətlərini göstərirlər.
Mən bu günlərdə Konqresdə oldum, bir çox konqresmenlərlə, senatorlarla görüşdüm. Nümayəndələr
Palatasının spikeri Qinqriç, Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri Gilman və başqaları ilə görüşdüm. Konqresmen
Kinq bu barədə çox dəyərli bir qanun layihəsi təqdim edibdir. Güman edirəm ki, bunların hamısı 907-ci maddənin
götürülməsi üçün yaxşı zəmin yaradıbdır. Prezident Bill Klinton dünən bəyan etdi ki, 907-ci maddənin aradan
götürülməsi üçün o, öz səylərini davam etdirəcəkdir. Bu fikir iki prezidentin imzaladığı sənəddə də öz əksini
tapıbdır.
Mən sizə də müraciət edirəm, hörmətli dostlar. Öz səylərinizi əsirgəməyin. Biz azərbaycanlılar sülhsevər
insanlarıq, xalqıq, ölkəyik. Biz sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq istəyirik. Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışırıq. Ancaq bunun şərti var. Şərt də odur ki,
Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlardan çıxmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunmalıdır, yurd-yuvasından qaçqın düşmüş bir milyon azərbaycanlı öz elinə-obasına qayıtmalıdır. Buna nail
olmaq üçün imkanlar var. Sizə müraciət edirəm ki, buna nail olmaq üçün bizə kömək edəsiniz. Biz sülh
arzulayırıq. Sülh əldə etmək üçün kim kömək edirsə, o, xeyirxah iş görür. Biz ölkəmizdə sülh olmasını istəyirik.
Ermənistanla Azərbaycan arasında həmişə etibarlı sülh yaratmaq istəyirik. Biz bölgəmizdə sülh, dünyada sülh
istəyirik.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqı sülhsevər xalqdır. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada sülhü, əminamanlığı və ədaləti bərqərar etmək üçün çox işlər görmüşdür. Son illərdə Amerika prezidenti cənab Bill
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Klintonun xarici siyasəti bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Bosniyada münaqişənin dayandırılması
məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun prezidentinin xüsusi xidmətləri nəticəsində mümkün olmuşdur.
Dünyanın bir çox yerlərində də hərbi münaqişələrin söndürülməsi, aradan qaldırılması Amerika Birləşmiş
Ştatlarının səyləri nəticəsində olmuşdur. Ümidvaram ki, Qafqazda sülhün bərqərar olması və Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları, onun görkəmli dövlət və siyasi
xadimləri, şəxsiyyətləri bundan sonra da öz səylərini əsirgəməyəcəklər, Amerikanın prezidenti cənab Bill
Klinton bu məsələnin də həll olunması üçün cəsarətli addımlar atacaqdır. Biz sizə çox böyük ümid bəsləyirik.
Mən iki-üç gündən sonra sizin ölkənizi tərk edəcəyəm. Vətənə böyük sevinclə, ümidlərlə qayıdacağam. Siz
burada bizdə böyük ümidlər doğurursunuz. Arzu edirəm ki, o ümidlər həyata keçirilsin. Bir daha sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun! Bu salona toplaşdığınıza, bizə diqqət və qayğı göstərdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, çox
səbirlə mənim bu böyük nitqimə qulaq asdınız. Mən sizin hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının xalqına səadət, xoşbəxtlik, firavan həyat arzu edirəm. Mən badəmi Texasın, Hyüstonun şərəfinə
qaldırıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqının şərəfinə, dövlətinin şərəfinə qaldırıram, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının prezidenti, mənim əziz dostum cənab Bill Klintonun şərəfinə qaldırıram. Sağ olun, sizin şərəfinizə!
Bilirsiniz, fikirlər çoxdur, ona görə istəyirəm hamısını deyim. Xasiyyətim belədir, mən həmişə fikrimi
dövlət məsələlərində cəmləyirəm. Şəxsi məsələlərimi həmişə unuduram. Mənim üçün bu gün xoşbəxt bir gündür,
– mənim nəvəm olubdur. Siz məni təbrik etdiniz. Çox sağ olun. Bu, mənim oğlumun oğludur. Bu, mənim üçün
xüsusilə qiymətlidir. Bu, mənim altıncı nəvəmdir. Bunlar hamısı məni sevindirir. Mənim taleyimdə belə olubdur
ki, ilk nəvəm 1981-ci ildə doğulubdur. O zaman mən Gürcüstanda idim, orada təntənəli mərasim keçirilirdi.
Sovetlər İttifaqının hər yerindən oraya qonaqlar gəlmişdilər. Mənim nəvəmin doğulması orada böyük bir hadisəyə
çevrildi. Çox sevindim, məni çox təbrik etdilər. Sonra, 1986-cı ildə Moskvada yaşayarkən mən Rusiyanın uzaq bir
vilayətinə – Uzaq Şərqə səfərə getmişdim. Orada olanda daha bir nəvəmin doğulması haqqında mənə məlumat
gəldi. Nəhayət, üçüncü dəfədir ki, mənim nəvəmin doğulması barədə öz Vətənimdən uzaqda olduğum zaman
məlumat alıram. Bunun da özünün xüsusi əhəmiyyəti var. Mən çox sevinirəm ki, bu məlumatı məhz burada,
Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Hyüstonda aldım. Sizin mənə göstərdiyiniz bu qayğıya, təbriklərə görə çox sağ
olun. Nəvəsi olan hər bir adam bilir ki, nəvə nə qədər şirindir. Xüsusən biz belə hesab edirik. Güman edirəm,
texaslılar da belə hesab edirlər ki, oğul nəvəsi daha şirin olur. Ona görə də mən sevinirəm. Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm. Sizin hamınızı öpürəm.
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HYÜSTON–BAKI ASSOSİASİYASININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Uort!
Hörmətli cənab Peres!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və Hyüston – Bakı Assosiasiyasının üzvləri ilə görüşməyimə çox
şadam. Mənə göstərdiyiniz bu diqqət və qayğıya görə və bu gün buraya toplaşdığınıza görə sizə təşəkkür
edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərim çərçivəsində sizinlə keçirdiyim bu görüşü çox əhəmiyyətli hesab
edirəm. Çünki Hyüston–Bakı, Hyüston– Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasını yaratmaqla siz hələ 25 il bundan
əvvəl Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı əlaqələrin əsasını qoymusunuz.
Hyüston və Bakı şəhərlərinin qardaşlaşması, dostluq əlaqəsi yaranması haqqında təşəbbüs göstərmiş və
bu işin əsasını qoymuş amerikalı dostlarımıza, eyni zamanda 25 il müddətində bu assosiasiyanı, bu dostluq,
qardaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmiş, qoruyub saxlamış insanların hamısına təşəkkürümü, minnətdarlığımı
bildirirəm.
Mən sizinlə birlikdə fəxr edirəm ki, bu dostluğun, əlaqələrin, Hyüston–Azərbaycan, Hyüston–Bakı
Dostluq Assosiasiyasının, Bakı və Hyüston şəhərlərinin qardaşlaşmasının təşəbbüskarlarından olmuşam və
vaxtilə – 25 il bundan əvvəl Azərbaycan tərəfindən bu qərarı məhz mən qəbul etmişəm.
İnsan düşündükcə heyrətə gəlir. XX əsrin, sona çatan əsrin dörddə bir hissəsi – 25 il bizim dostluq və
qardaşlıq əlaqələrimizin tarixidir. Mən çox xoşbəxtəm ki, 25 il bundan əvvəl Amerika ilə Azərbaycan arasında
əlaqələr yaratmaq üçün Azərbaycanda belə bir addım atılıbdır və mən bunun təşkilatçısı olmuşam. Xoşbəxtəm
ki, 25 il bundan sonra yaşayıb, bu günə çatıb, bu gün Azərbaycan Respublikasının, müstəqil Azərbaycanın
prezidenti olaraq buraya – Hyüstona gəlib bu hadisənin 25 illik yubileyini sizinlə birlikdə qeyd edirəm.
Mənim sevincim sevincimə qovuşub. Çünki müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi mən ilk dəfə Amerika
Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlmişəm. Səfər çox uğurlu olubdur, yaxşı nəticələr veribdir, Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etməsi, genişlənməsi üçün yeni mərhələ olubdur,
yeni yollar açılıbdır. Amerikanın prezidenti cənab Bill Klintonla, Amerika hökumətinin digər yüksək vəzifəli
şəxsləri ilə çox səmərəli görüşlər keçirmişəm, əhəmiyyətli sənədlər imzalanıbdır.
Nəhayət, mən bizim köhnə, çox etibarlı dostumuz olan Hyüstona gəlmişəm və Hyüstonda bu cür gözəl
təəssüratlar altında olarkən bir xoş xəbər çatıbdır ki, mənim nəvəm dünyaya gəlibdir.
Mən həyatımı xalqıma, millətimə, ölkəmə xidmət etməyə həsr edən bir şəxsəm. Həyatımı indiyə qədər məhz
bu işə həsr etmişəm. Ancaq eyni zamanda, mən də insanam, mənim də ailəm var. Ailəmi, uşaqlarımı çox sevirəm.
Ailəm, uşaqlarım mənə həmişə ilham, ruh veriblər, mənə dayaq olublar. Həyatımı çiçəkləndiriblər, məni daim
sevindiriblər. Xoşbəxtəm ki, ailəm məni heç vaxt incitməyib, uşaqlarım mənə heç vaxt narahatçılıq gətirməyiblər.
Əksinə, həmişə mənə sevinc, xoşbəxtlik gətiriblər.
Güman edirəm, hər biriniz bu hissiyyatları özünüzdə görürsünüz, bilirsiniz. Ona görə də təsəvvür edə
bilərsiniz, mən nə qədər sevinirəm ki, nəvəm olubdur. Bu, mənim altıncı nəvəmdir. Bu, mənim oğlumun
oğludur. Bu, mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir.
Sizə təşəkkür edirəm ki, siz bu sevincimi mənimlə bölüşürsünüz, məni bu gün təbrik etdiniz. Mən
Amerikada səfərdə olduğum günlərdə çox yaxşı əhval–ruhiyyədəyəm. Dünən bu xəbəri alandan sonra mənim
əhval–ruhiyyəm, kefim daha da yüksəklərə qalxıbdır.
Cənab Uort və Peres burada öz çıxışlarında Hyüston–Bakı Assosiasiyasının gördüyü işlərdən danışdılar,
bizə çox dəyərli məlumatlar verdilər. Bu məlumatlar sevindiricidir. Birinci növbədə ona görə sevindiricidir ki,
bu assosiasiya, bu dostluq əlaqələri 25 il müddətində yaşayıbdır. Bu dövrdə çox dəyişikliklər əmələ gəlibdir. Biz
bu əlaqələri yaradarkən Azərbaycan, Bakı Sovetlər İttifaqının tərkibində idi. Sonra Sovetlər İttifaqı dağılıbdır,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edibdir. Azərbaycanda bir neçə il mürəkkəb ictimai–siyasi proseslər
gedibdir. Qonşu Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz edibdir, Azərbaycanın torpaqları işğal olunubdur,
işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın düşübdür. Azərbaycan böyük bir sosialiqtisadi böhran keçiribdir.


Görüşdə ABŞ-dakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri də iştirak etmişlər.
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Bütün bunların, bu dəyişikliklərin hamısına baxmayaraq Hyüston–Bakı, Hyüston–Azərbaycan əlaqələri
yaşayıb, inkişaf edib və bu gün də yaşayır. Ümidvaram ki, bu əlaqələr – Hyüston– Bakı, Hyüston–Azərbaycan
əlaqələri bundan sonra daha da sürətlə inkişaf edəcək, genişlənəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti
kimi mən sizi əmin edirəm ki, bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün öz tərəfimdən, dövlət tərəfindən bütün
imkanları yaradacağam və əlimdən gələn köməyi edəcəyəm.
İndi bunun üçün imkanlar genişlənibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri, onların da
hamısının mərkəzi buradadır, Hyüstondadır. ABŞ-ın neft şirkətləri Azərbaycan ilə uzunmüddətli iş görmək üçün
müqavilələr imzalamışlar. Bizim bu işlərimiz, deyə bilərəm ki, XXI əsrin axırınadək davam edəcəkdir. Hesab
edirəm ki, bu böyük neft şirkətləri Hyüston–Bakı, Hyüston–Azərbaycan, Texas–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf
etməsi üçün öz paylarını verməli və öz xidmətlərini göstərməlidirlər.
Mən burada bu assosiasiyanı yaradanlardan biri cənab Vördü və onun xanımını xüsusi salamlayıram.
Cənab Vörd öz xanımı ilə birlikdə hələ 20 il bundan əvvəl Azərbaycana gəliblər. Onlar Xəzər dənizindəki neft
mədənində olublar. Onun indi mənə söylədiyinə əsasən belə başa düşdüm ki, onlar yeddi gün Neft Daşlarında
yaşayıblar.
Neft Daşları sahildən təxminən 100 kilometr məsafədədir. O illər Neft Daşlarında işləyənləri, orada
yaşayanları biz qəhrəman hesab edirdik. Ona görə də əgər Amerikanın vətəndaşı, hyüstonlu cənab Vörd və onun
xanımı Bakıya, Azərbaycana gəliblərsə və gedib orada, Neft Daşlarında, Xəzər dənizinin ortasında yaşayıblarsa,
– Xəzər dənizi isə çox qəribə bir dənizdir, həm gözəldir, həm də çox təhlükəli dənizdir, çünki onun gözəlliyi
qədər də, eyni zamanda fırtınası, güclü küləyi, dalğaları vardır, – o dövrdə orada yaşamağın özü böyük
qəhrəmanlıqdır.
Məhz belə macəra axtaranların səyi nəticəsində Hyüston – Azərbaycan əlaqələri 25 ildir ki, yaşayıb və bu
gün bu qədər yüksək səviyyəyə çatıbdır. Hyüston–Bakı əlaqələrini 25 il müddətində yaşadanların hamısına
təşəkkür edirəm. Elan edirəm ki, onlar Azərbaycanın daimi vətəndaşlarıdır.
İndi biz Xəzər dənizində yeni neft yataqları üzərində işləyirik, yeni platformalar olacaqdır. Xəzər
dənizində Neft Daşları kimi yeni kiçik adalar olacaqdır. Gəlib oraları görmək istəyən və həmin o platformalarda
yaşamaq istəyən adamlar üçün mən hər bir şərait yaradacağam və hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm.
Sizin assosiasiyanın proqramlarının hamısını bəyənirəm. Onları daha da genişləndirmək olar. Mən onları
dəstəkləyirəm və onların həyata keçirilməsi üçün öz tərəfimizdən lazımi yardımları edəcəyəm.
Azərbaycan indi müstəqil dövlətdir. Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bərabərhüquqlu
əlaqələr yaranıbdır. Bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün dünən, avqust ayının 1-də Vaşinqtonda çox dəyərli,
tarixi əhəmiyyətli sənədlər imzalanıbdır. Onlar Hyüston–Bakı, Hyüston–Azərbaycan, Texas –Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yeni imkanlar, şərait yaradıbdır. Gəlin bu imkanlardan daha da səmərəli
istifadə edək.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram. Sizə – hyüstonlulara, texaslılara uğurlar arzulayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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“EKSSON” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ TERRİ KUNS İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Terri Kuns!
Azərbaycan Respublikasının və şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə, fəxri texaslı
seçildiyimə, yeni nəvəmin dünyaya gəlməsi münasibətilə səmimi təbrikinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Nəvənizin dünyaya gəlməsi münasibətilə mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Vaşinqtonda ARDNŞ ilə “Eksson” arasında “Naxçıvan” yatağı üzrə müqavilə imzalanmasından yadigar
olaraq mənə hədiyyə etdiyiniz qartal fiquru həqiqətən mənim ürəyimə yatan hədiyyədir. Siz doğru deyirsiniz,
Azərbaycan özü böyük bir qartala bənzəyir. Xalqımız azadlıq uğrunda uzun müddət, bir çox on illər, əsrlərlə
mübarizə aparıbdır. Azadlığa məhz ona görə nail olub ki, xalqımız qartala məxsus xüsusiyyətlərə malik xalqdır.
Mən bilirəm ki, qartal Amerika Birləşmiş Ştatlarının azadlıq simvoludur. Azadlıq simvolu olan qartalın
birini – Dövlət gerbinizdəki qartalın əksini beşinci gün prezident cənab Bill Klinton da bağışlayıbdır. Bu,
mənim üçün çox böyük hədiyyədir. Sizin hədiyyənizi də çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
“Naxçıvan” yatağına dair “Eksson” ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında birbaşa müqavilə
imzalanmasından məmnun qaldığımı vurğulayaraq, həm də onu bildirmək istəyirəm ki, Amerikanın bu şirkəti
respublikamıza gələndən bəri mən ona xüsusi münasibət göstərmişəm.
Hörmətli cənab Terri Kuns!
1994-cü ildə ilk müqavilə, “Əsrin müqaviləsi” imzalanandan sonra qalmış kiçik hissənin paylanması çox
böyük çətinlik yaratmışdı. Xatırlayırsınız, o vaxt sizin kimi bir çox böyük şirkətlər həmin hissəni almaq
istəyirdilər. Belə şirkətlər həm sizin ölkədən, həm Avropadan, həm də bizim qonşulardan var idi. Siz bilirsiniz,
mən də bilirəm, adlarını çəkmək istəmirəm, – bu, artıq tarixdə qalıbdır.
O vaxt qərar qəbul etmək mənim üçün də çətin idi, çünki sizinlə bərabər həmin şirkətlərin hamısı da
mötəbər şirkətlər idi və həqiqətən bizimlə yaxşı əlaqələr yaratmaq istəyirdilər. Çox düşündüm və son qərarı
qəbul etdim. O qərar da “Əsrin müqaviləsi” imzalanandan sonra “Eksson” şirkətinin müqaviləyə daxil olmasına
imkan yaratdı. Ondan sonra da sizinlə dəfələrlə görüşümüz olub və istəmişəm ki, müstəqil yataqda işləyəsiniz.
Nəhayət, yaxşı ki, bu da baş verdi. Yatağın da adı “Naxçıvan”dır, mənim doğulduğum yerin adıdır. Ona görə
bunun daha da çox məsuliyyəti var.
Gərək elə edəsiniz ki, oradan hasil olan neft, ümumiyyətlə yataqdakı işlər o birilərin hamısından yaxşı
olsun. Mən doğulduğum yeri bir də ona görə sevirəm ki, 1990-cı ildə Moskvada yaşayarkən həyatım böyük
təhlükə altında olduğu zaman, – o vaxt məni çox təqib edirdilər və qarşımda çox böyük məhrumiyyətlər
dururdu, – Azərbaycana döndüm və Bakıda da yaşamaq mümkün olmadığına görə doğulduğum yerə, Naxçıvana
getdim. Mən orada ağır, çox çətin illər keçirdim, amma Naxçıvan məni bağrına basdı, qoynuna aldı. Mən də
onları yaşatdım, bəlkə də mən oraya getməsəydim, onları da böyük təhlükə gözləyirdi. Ona görə də mən
Vətənimi, doğulduğum yeri çox sevirəm. O ağır gündə mənə əl uzatdı, mən bunu xüsusi qiymətləndirirəm.
“Eksson” şirkətinin “Naxçıvan” yatağı ilə birgə fəaliyyətinə inamla baxıram və hesab edirəm ki, bu işlərə
əməli surətdə başlayacaqsınız. Bilirəm ki, “Eksson” Amerikanın böyük neft şirkətidir. Ancaq bilmirəm, siz
indiyə qədər Ağ evdə müqavilə imzalamısınızmı? (Cənab Kuns bildirir ki, xeyr, birinci dəfədir.) Görürsünüz,
biz nəinki sizinlə müqavilə imzaladıq, həm də onu Ağ evdə imzalamağa nail olduq. Mən sizinlə Bakıda
dəfələrlə görüşmüşdüm, Amerika Birləşmiş Ştatlarında görüşmüşdüm. Amma indi Ağ evdə və Sizin hökumətin
başçıları ilə birlikdə, onların iştirakı ilə müqavilə imzalandı, – bunun özü tarixi hadisədir, – müqaviləni də siz
imzaladınız.
... Cənab Kuns, sizin ARDNŞ ilə birlikdə suyun dərin qatlarında yerləşən B-9 adlı blok üzərində də
işlədiyiniz, həmin struktur barədə də tezliklə müqavilə bağlanması, B-9 yatağına ad verilməsinin
məqsədəuyğunluğuna dair söylədiklərinizlə bağlı bildirirəm ki, bu müvəqqəti addır, müqavilə imzalananda
bunun da adı olacaqdır. Natiq Əliyevə tapşıraram, mənə məlumat versin.
... Xəzərdəki qaz yataqlarının ehtiyatı istismarı və mavi yanacağın həcmi barədə “Eksson” şirkətinin
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə təkliflər hazırlayacağı və yaxın bir neçə həftə ərzində bunların son
təklif halına salınacağı fikri ilə əlaqədar bildirirəm ki, əgər məsələ hazırlanıbsa, Natiq Əliyevə göstəriş verərəm
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və danışıqlar aparıb son layihəni təqdim edərsiniz. Mən sizin dediklərinizlə razıyam. Bizim regionda da qaza
böyük ehtiyac var. Türkiyədə, başqa ölkələrdə də ehtiyac var. Ona görə bu işə tezliklə əməli surətdə başlasaq,
çox yaxşı olar. Yeri gəlmişkən, “AMOKO” şirkəti prezidentinin söylədiyinə görə onlar daha dərin qatlarda
işləyirlər. Deyilənə görə, 3 min metr dərinlikdə işləmək üçün müqavilə bağlayıblar.
Görüşümüzün sonunda qeyd etmək istəyirəm ki, bizim dostluğumuz çox etibarlıdır və verdiyiniz
təkliflərin də hamısına baxacağıq. Qaz yataqlarına dair təklifləri tezləşdirmək haqqında fikirlərinizlə tamamilə
razıyam.
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“TEKSAKO” ŞİRKƏTİNİN VİTSE-PREZİDENTİ ROBERT BLAK İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Robert Blak!
İlk öncə xoş sözlər üçün təşəkkürümü bildirir və sizinlə, habelə şirkətin digər rəhbərləri ilə görüşdən
məmnun qaldığımı söyləmək istəyirəm.
...Texas qonaqpərvərliyi barədə sizin sözlərinizi təsdiqləyərək deyirəm: bu, həqiqətən çox gözəl,
heyrətamizdir.
... Siz söylədiniz ki, Azərbaycana gəlməkdə gecikmisiniz. Buna isə bir neçə il əvvəl şirkətin direktorlar
şurasının Xəzər regionuna gəlməmək barədə qərarı səbəb olmuşdur. Sizin bu qərardan təəssüflənməyiniz və
səhvinizi səmimi etiraf etməyiniz xoşuma gəlir. Kim deyirsə, səhv etmir, o, yalan danışır. Gərək səhvi başa
düşəsən, etiraf edəsən və razılaşasan ki, səhv buraxmısan.
... Deyirsiniz ki, şirkətin idarə heyəti keçən il dəyişib və indi yeni rəhbərlik Azərbaycanın neft
yataqlarının işlənməsində uzun müddət iştirak etmək üçün əməkdaşlığa başlamaq istəyir, – bu fikri yalnız
alqışlamaq olar. Mən dəfələrlə demişəm– Azərbaycanın qapısı bütün dünyaya, bütün şirkətlərə, xüsusən
Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinə açıqdır. Ona görə də hələ imkan var, yaxşı ki, səhvinizi başa
düşmüsünüz.

636

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

“ARKO” NEFT ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ MAYK BOBLİN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Mayk Boblin!
ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə ölkənizə ilk rəsmi səfərim, prezident Bill Klintonla, ABŞ
hökumətinin yüksək vəzifəli digər şəxsləri ilə apardığım danışıqlar barədə söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə
minnətdarlığımı bidirirəm. Əminəm ki, uğurla davam edən bu səfər Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin, ilk öncə
isə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın güclənməsinə kömək edəcəkdir.
... Yeni nəvəmin dünyaya gəlməsi münasibətilə səmimi qəlbdən gələn təbrikinizi məmnunluqla qəbul edirəm.
Mənə üzərində dünyanın ən qədim xəritəsi əks olunan çini vaza hədiyyə etməyinizə və həmin xəritədə Azərbaycanın
indi olduğu kimi, qədim zamanlarda da dünyada mühüm yer tutmasının əks edildiyi barədə söylədiklərinizə görə
ürəkdən təşəkkür edirəm.
Mənim ABŞ-dakı Yəhudi Təşkilatları Prezidentlərinin Konfransı Təşkilatı başçıları ilə görüşümün böyük
rəğbətlə qarşılanması barədə dediyiniz sözlərlə ürəkdən şərikəm və bildirirəm ki, həmin tədbirin həqiqətən çox
böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Onlar mənə çox böyük diqqət göstərdilər və bizim aramızda daha da sıx dostluq
əlaqələri yaranıbdır.
... Sizin Azərbaycanla əlaqələri daha da sıxlaşdırmaq və canlandırmaq barədə təklifləriniz olduqca
maraqlıdır və diqqətlə nəzərdən keçiriləcəkdir.
“Arko” Şirkətinin Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin həllinə – Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına və ABŞ Konqresinin vaxtilə qəbul etdiyi 907-ci düzəlişin ləğv
edilməsinə hər cür kömək göstəriləcəyinə dair söylədiyiniz fikirlərə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha
bəyan edirəm ki, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi demokratik dövlət quran respublikamız xarici ölkələrin
iş adamları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə daim xüsusi diqqət yetirir və “Arko” şirkəti ilə də əməkdaşlığa
maraq göstərir.
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“ŞELL” ŞİRKƏTİNİN İCRAÇI DİREKTORU FİLİPP VATS İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Filipp Vats!
İlk öncə təmsil etdiyim Azərbaycan Respublikasının, onun xalqının, şəxsən mənim və ailəmin ünvanına
söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
... Sizin icraçı direktor olduğunuz ABŞ-ın Hollandiya və Böyük Britaniya ilə birgə şirkəti “Şell” bir çox
ölkələrdə böyük nüfuz qazandığı kimi Azərbaycanda da yaxşı tanınır. Hollandiyaya mənim rəsmi səfərə gəlməyim
barədə Sizin arzunuza cavab olaraq bildirirəm ki, mən belə bir dəvət almışam və vaxt tapıb Hollandiyaya səfərə
gedəcəyəm. “Şell”in respublikamızla əlaqələrə böyük maraq göstərməsini məmnunluqla yüksək qiymətləndirirəm.
... Sizin, dəniz yataqlarının işlənməsində böyük təcrübəyə malik olan “Şell” şirkətinin Azərbaycanla
uzunmüddətli əlaqələr qurmaq və ölkəmizə külli miqdarda sərmayə qoymaq niyyətiniz, infrastrukturların
formalaşdırılması, neft və qaz kəmərlərinin layihələşdirilməsi və çəkilməsi barədə təklifləriniz olduqca
maraqlıdır və diqqətlə öyrəniləcəkdir.
... Mən “Şell” şirkətinin Bakıda YUNİSEF-in keçirdiyi bir tədbirə sponsorluq etdiyini yaxşı xatırlayıram
və əminəm ki, şirkətinizin respublikamızla sıx əlaqələr qurması hər iki tərəf üçün faydalı olacaqdır. Mən
“Şell”in Azərbaycanda yeni iş yerləri yaratmaq, mədəniyyət, təhsil sahələrinin inkişafına kömək göstərmək
barədə təkliflərini xüsusilə yüksək qiymətləndirirəm və ümidvar olduğumu bildirirəm ki, bu sahələrdə də
əməkdaşlığımız yaxşı nəticələr verəcəkdir.
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“MOBİL” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ BİLL SKOLİNS İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Bill Skolins!
ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə ölkənizə ilk rəsmi səfərə gəlməyimə, səfərin uğurla
keçməsinə, Vaşinqtonda Ağ evdə “Mobil” şirkəti ilə ARDNŞ arasında imzalanmış müqaviləyə verdiyiniz
yüksək qiymətə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Mən hazırda xarici ölkədə səfərdə olan “Mobil” Şirkəti Direktorlar Şurasının sədri cənab Noto ilə
görüşlərimi də məmnunluqla xatırlayıram.
Bilirsiniz ki, əvvəllər biz müqavilələri konsorsium təşkil edib bir neçə şirkətlə imzalayırdıq. İndi isə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və “Mobil” şirkəti bir yataqda müştərək iş görmək üçün müqavilə imzalayıblar.
Bunun çox böyük əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, həmin müqavilə Vaşinqtonda Ağ evdə imzalanıbdır.
Mən bilirəm ki, “Mobil” çox böyük şirkətdir, dünyanın əksər ölkələrində iş görür. Amma güman edirəm ki, siz
Ağ evdə heç vaxt müqavilə imzalamamışdınız (cənab Skolins bildirir ki, 150 illik tarixə malik olan “Mobil”
şirkəti indiyədək Ağ evdə həqiqətən müqavilə imzalamamışdır). İmzalanan müqavilənin tezliklə əməli surətdə
həyata keçirilməsi çox vacibdir.
... Siz “Oğuz” yatağında geofiziki işlərin artıq başa çatdığı, tezliklə qazma işlərinə başlanılacağı barədə
məlumat verdiniz. Bu bir daha göstərir ki, “Mobil” şirkətinin imkanları çox genişdir. Biz birinci mərhələni
keçdik, müqavilə imzalandı, buna Ağ evdə xeyir-dua verildi. ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor və mən
müqavilələrin imzalanması mərasimində nitq söylədik. Biz sizə yol açmışıq, indi əməli işə başlayın. Əgər sizin
burada işləriniz yaxşı getsə, fəaliyyət dairəniz daha da genişlənə bilər.
Əminəm ki, gələcəkdə əməkdaşlığımız daha da genişlənəcək və möhkəmlənəcək, bu əməkdaşlıq bütün
sahələri əhatə edəcək, “Mobil” şirkəti öz imkanlarından istifadə edərək respublikamızın qarşılaşdığı
problemlərin həlli, xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması, ABŞ
Konqresinin vaxtilə qəbul etdiyi ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğv edilməsi sahəsində səylər göstərilməsi işinə
daha fəal qoşulacaqdır.
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HYÜSTONDA QAN MƏRKƏZİNDƏKİ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Tiqyu!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu gün ilk öncə, təkcə Amerikada deyil, həm də bütün dünyada məşhur olan tibb müəssisəsində –
qan mərkəzində olmağımdan çox məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm. Burada mənə verilən məlumatdan
aydın oldu ki, 13 bölməyə, 600 peşəkar işçiyə malik olan və gəlirlə işləyən özəl bir müəssisə kimi fəaliyyət
göstərən qan mərkəzi burada donorlardan alınan və laboratoriya sınağından keçirilən qanı dünyanın 21 ölkəsinə,
161 tibb müəssisəsinə göndərir. Bu mərkəzdə, həmçinin ABŞ-ın hər bir ştatında fəaliyyət göstərən buna bənzər
qan mərkəzlərində hazırlanan qan hər il minlərlə adamı yenidən həyata qaytarır, onların sağlamlığının bərpa
olunmasında çox vaxt həlledici rol oynayır.
Mən qan mərkəzinin laboratoriyasına baxdım, buradakı müasir avadanlıq və cihazlarla tanış oldum.
Mənim üçün bilmək çox maraqlıdır ki, dünyanın ən məşhur kardioloq-cərrahı professor Mişel Debeyki bu
qan mərkəzinin təsisçilərindən biridir və bu mərkəzdə QİÇS-in profilaktikası ilə əlaqədar da çox böyük işlər
görülür. Ümidvaram ki, Amerika alimlərinin bu sahədə əldə etdikləri yüksək nəticələr sayəsində yaxın
gələcəkdə bəşəriyyət XX əsrin bu dəhşətli bəlasından xilas ola biləcəkdir.
Mən bir daha bildirirəm ki, bu məşhur qan mərkəzi ilə tanışlıqdan məmnun qaldım, burada görülən işləri
yüksək qiymətləndirirəm və gələcək fəaliyyətinizdə sizə daha böyük uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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HYÜSTONDAKI TİBB MƏRKƏZİNDƏ DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ÜRƏK CƏRRAHI
PROFESSOR MİŞEL DEBEYKİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Hyüston
3 avqust 1997-ci il
Cənab doktor Debeyki!
Biz Sizinlə görüşməkdən çox məmnunuq. Bu, bizim üçün tarixi hadisədir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə hazırlaşarkən, səfərimin proqramı tərtib edilərkən, Hyüstona
gələcəyim məlum olarkən Sizin bu tibb mərkəzinə gəlməyi və Sizinlə görüşməyi arzu etdim. Mən çox şadam ki,
bu, bizə nəsib oldu. Çünki biz hamımız Sizi əfsanəvi bir adam kimi tanıyırıq.
Mənim yadımdadır, dünyada ilk dəfə ürək köçürülməsi baş verəndə Sizin adınız məşhur oldu. O vaxt biz
Sovetlər İttifaqının tərkibində yaşayırdıq. Mətbuatda Sizin barənizdə çoxlu yazılar gedirdi. Bu, bizim üçün
möcüzə idi ki, ürəyi köçürmək olarmı? Ancaq bunların hamısı indi arxada qalıbdır. Siz o vaxtdan indiyədək çox
nailiyyətlər əldə etmisiniz. Siz nadir bir insansınız. Şəxsən mən Sizə həmişə heyranlıqla münasibət
göstərmişəm.
Siz son vaxtlar Rusiya televiziyasında bir neçə dəfə göründünüz. Prezident Boris Yeltsinin xəstəliyi
Rusiyada çox böyük təşviş doğurmuşdu. Onun ürəyində cərrahiyyə əməliyyatı aparılmalı idi. Sizi dəvət etdilər
və Siz bu işi etdiniz. Biz Rusiya televiziyasına daim baxırıq. ABŞ-ın Si-En-En və digər kanallarını
Azərbaycanda tuta bilsək də, Amerika televiziyasına daim baxa bilmirik. Çünki vaxt fərqi vardır. Amma Rusiya
ilə Azərbaycanda vaxt təxminən eyni olduğuna görə biz bu televiziyaya daha çox baxırıq. Şəxsən mən televiziya
ilə Sizin Moskvaya gəlməyinizə baxırdım, Sizin cürbəcür izahatlarınızı dinləyirdim, keçirdiyiniz əməliyyatdan
xəbərim var idi. Bu, yeganə bir hadisə deyil. Məlumdur ki, Siz Amerikada və bir sıra başqa ölkələrdə çox
cərrahiyyə əməliyyatları keçirmisiniz. Mən indi buraya gələndə Siz Belçikanın kralını müalicə etdiyinizə görə
orada hazırlanmış heykəlinizi göstərdiniz. Siz bunlara layiqsiniz. Buradakı fotolar, bütün bu eksponatlar sizin
fəaliyyətinizi əks etdirir.
Dünyanı təəccübləndirən bir də odur ki, Siz bu işlə uzun illərdir məşğulsunuz və daim fəaliyyətdəsiniz.
Çünki cərrahiyyə əməliyyatları aparan adamlar adətən çox zəhmət çəkirlər. Görünür, Siz çox dözümlüsünüz. Bu
qədər iş görərək, indiyədək görkəmli fəaliyyətdəsiniz. Mən Sizi təbrik edirəm. Sizinlə görüşməyimi çox
əlamətdar bir hadisə hesab edirəm.
Bizim hələ ki, belə bir cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyacımız yoxdur. Amma buna baxmayaraq mən Sizi
ölkəmizə, Azərbaycana dəvət edirəm.
Siz bilirsiniz ki, mən Amerikaya prezident Bill Klintonun dəvəti ilə gəlmişəm. Burada mənim çoxlu
görüşlərim və danışıqlarım olub. Avqustun 1-də cənab Bill Klintonla bizim çox səmərəli danışıqlarımız olubdur
və biz çox əhəmiyyətli sənədlər imzalamışıq. Ölkələrimizin əlaqələri partnyorluq səviyyəsindədir. Biz neft
istehsalı sahəsində xüsusilə geniş əməkdaşlıq edirik.
Hyüstonla Azərbaycanın paytaxtı Bakı 25 il bundan əvvəl qardaşlaşıblar. Mən o vaxt Azərbaycanın
rəhbəri idim. Mən bu qardaşlaşma işinin təşəbbüskarı olmuşam. Çox şadam ki, 25 il sonra Hyüstona gəlmişəm.
Bizə göstərdiyiniz diqqətə görə mən Sizə təşəkkür edirəm. Bizə verdiyiniz məlumatlar çox
heyranedicidir. Bu işdə mən Sizə nailiyyətlər arzu edirəm.
M i ş e l De b e y k i: Cənab Prezident, çox sağ olun.
Cənab Prezident, bildirmək istəyirəm ki, bizim böyük nailiyyətlər əldə etmiş məktəblərimiz, elmi tədqiqat
mərkəzlərimiz, ümumiyyətlə, bu tibb mərkəzi Azərbaycan ilə çox yaxından əməkdaşlıq edə bilər. Biz ölkənizin
həkimlərinin, alimlərinin burada ixtisaslarının artırılması kurslarını təşkil edə bilərik. Xahiş edirəm, hər hansı
bir sahədə Sizə kömək edə biləriksə, bunu bizə bildirəsiniz. Biz bunu məmnuniyyətlə edə bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Biz bu imkandan mütləq istifadə edərik.
M i ş e l D e b e y k i: Cənab Prezident, istəyirəm, Sizə öz vizit kartımı da verim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Debeyki, mən də bu kitabları Sizə hədiyyə edirəm, amma istəyirəm oraya
öz ürək sözümü yazım.
M i ş e l D e b e y k i: Cənab Prezident, Siz indi buradan uşaq xəstəlikləri müalicə olunan xəstəxanaya
gedəcəksiniz. Orada görəcəksiniz ki, düz 31 il bundan əvvəl ilk peyk fəzaya buraxılan zaman biz cərrahiyyə
əməliyyatları tarixində çox mühüm rol oynayan yeni bir kəşfin əsasını qoyduq. Bu da insan bədəninin ayrı-ayrı
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hissələrinin təsvirinin lazer vasitəsilə göstərilməsi olubdur. Bunu orada Sizə əyani surətdə göstərəcəklər. Sonra
biz bu peykdən istifadə edərək, Cenevrədə oturub Hyüstonda aparılan cərrahiyyə əməliyyatlarının gedişinə baxa
bilərdik. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bizdə buna teletibb deyirlər. Əgər gələcəkdə bu vasitədən
istifadə etmək və bütün əhalinizə mərkəzimizin ixtiyarında olan imkanlardan faydalanmaq imkanı yaratmaq
istəsəniz, biz bu cür teletibb qaydalarını ölkənizdə tətbiq edə bilərik. Beləliklə də biz bu teletibbdən hamının
faydalanmasına imkan yaradarıq.
Bunun üçün Azərbaycanda bir telemərkəz yaradılmalıdır ki, o, bizimlə əlaqə saxlaya bilsin. Biz dünyanın
bir çox ölkələri ilə teletibb əlaqəsi yaratmaq sahəsində iş aparmışıq. Fikirlərimi açıq söyləmək üçün bir misal
gətirmək istəyirəm. Məsələn, biz bu yaxınlarda burada, Hyüstonda oturaraq Yaxın Şərqdə olan bir xəstəni
teletibb əlaqəsi yolu ilə müayinə etdik, ona diaqnoz qoyduq və bu, çox əla nəticələr verdi. Yəni teletibb
əlaqəsinin köməyi ilə bütün əməliyyatları aparmaq mümkündür. Bu, lazım olan informasiyanı tez bir zamanda
əldə etmək üçün çox gözəl imkandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən bu kiçik hədiyyəni Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu,
Azərbaycan xalçasıdır, onu istədiyiniz yerdə asarsınız.
M i ş e l D e b e y k i: Bu əfsanəvi bir xalçadır və onu ən qiymətli hədiyyə kimi qəbul edirəm. Çox sağ
olun. Doğrudan da mənim üçün çox qiymətli hədiyyədir. Təşəkkür edirəm. Cənab prezident, mən Sizinlə
görüşümdən çox-çox məmnun oldum. Bir daha bildirirəm ki, əgər mən Sizin üçün bir şey edə bilsəm, xahiş
edirəm, məlumat göndərəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizin bu əlləriniz 60 min əməliyyat keçiribdir. Sizinlə görüşməyim
böyük hadisədir. Mən çox məmnunam. Sizi Azərbaycana dəvət edirəm.
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TEXAS UŞAQ XƏSTƏXANASINDAKI
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Burada mənə məlumat verdilər ki, cəmisi 43 il əvvəl məşhur “Beyir” tibb kollecinin nəzdində yaradılmış
və fəaliyyətə başlamış bu şəfa ocağı hazırda 456 çarpayısı olan iri xəstəxanaya çevrilmişdir və bütün ölkədə böyük
şöhrət qazanmışdır. Bu xəstəxanada elm və texnikanın nailiyyətləri geniş tətbiq olunur və müalicə işləri əsasən
kompüterləşdirilmişdir. Əldə olunan təcrübə telerabitə vasitəsilə dünyanın bir çox ölkələrinə operativ şəkildə
çatdırılır. Xəstəxanada həmçinin tədris aparılır. Xəstəxana dünyanın bir çox ölkələri ilə əməkdaşlıq edir və onlara
xidmət göstərir. Burada bir sıra uşaq xəstəliklərinin müalicəsində yeni nəzəriyyələrin tətbiqi böyük maraq doğurur.
Xəstəxanadakı teletibb rabitəsi vasitəsilə Hyüstondan minlərlə kilometr uzaqda yerləşən hər hansı məntəqədə xəstəni
müayinə etmək, ona diaqnoz qoymaq mümkün olur. Əlbəttə, bütün bunlar haqqında məlumat almaq çox maraqlıdır,
lakin bunlarla əyani surətdə tanış olmaq həmin marağı qat-qat artırır və bu zəngin təcrübədən istifadə etmək istəyini
gücləndirir. Xüsusilə xəstəxana rəhbərlərinin Azərbaycan ilə Texas uşaq xəstəxanası arasında geniş əlaqələr
qurulmasına maraq göstərmələrini yüksək qiymətləndirirəm.
Mən xəstəxanada görülən əzəmətli işlərlə tanış olmaqdan məmnun qaldığımı bildirirəm, həmin işləri
yerinə yetirənlərə ürəkdən təşəkkür edirəm və bu tibb ocağına qarşıdakı fəaliyyətində daha böyük uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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AMERİKANIN GÖRKƏMLİ İCTİMAİ-SİYASİ XADİMİ QREQ LAFLİN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Laflin!
İlk öncə ölkəmiz barəsində, Azərbaycanda baş verən proseslər haqqında söylədiyiniz səmimi və xoş
sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi Azərbaycanın dostu hesab edirəm və ölkəmizin haqq işinin
müdafiə olunmasında Sizin xidmətlərinizi bir daha yüksək qiymətləndirirəm.
Mən belə bir mühüm cəhəti xüsusi olaraq vurğulamaq fikrindəyəm ki, son illərdə Amerikada Azərbaycanı
sevən insanların çoxalmasının olduqca böyük əhəmiyyəti vardır və mən bunu Dünya Birliyində respublikamızın
nüfuzunun artmasının bariz nümunəsi hesab edirəm.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması, 907-ci düzəlişin ləğv olunması üçün dünya
ictimaiyyətinin, ölkəmizin dostlarının böyük təsir gücünə malik olduğunu nəzərə çatdırmaqla məmnunluqla bunu da
qeyd etməyi vacib sayıram ki, həqiqətlə səsləşən belə addımların sayca artması bizi olduqca sevindirir və haqq
işimizin qalib gələcəyinə inamımızı artırır.
Mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Əminəm ki, dəvətimi qəbul etməklə Siz Azərbaycandakı
dostlarınızın sayını yeni-yeni insanlar hesabına daha da artıracaq, bir çox amerikalı dostlarımız kimi əsl
azərbaycanlı dostluğunun möhkəmliyi və səmimiliyinin nə demək olduğunun canlı şahidi olmaq imkanı
qazanacaqsınız. Sağ olun.
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İLLİNOYS ŞTATININ ƏN VARLI VƏ ELİTAR AİLƏLƏRİNDƏN
BİRİ OLAN PRİTSKERLƏRLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Çikaqo
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Tomas Pritsker!
Hörmətli cənablar!
Mən ilk öncə bildirirəm ki, ABŞ-ın İllinoys ştatının ən varlı və elitar ailələrindən biri olan Pritskerlər
ailəsinin üzvləri ilə görüşdən məmnun oldum. Qeyd etmək istəyirəm ki, sizin prezidenti olduğunuz, Amerikada
və dünyada böyük nüfuz qazanmış “Hyyat” korporasiyası Azərbaycanda da yaxşı tanınır. Bu korporasiyanın
Azərbaycanla əlaqələrinin hazırkı vəziyyətindən razı qaldığımı vurğulayaraq eyni zamanda nəzərə çarpdırmağı
önəmli sayıram ki, əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirmək çox vacibdir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə ölkənizə ilk rəsmi səfərimdən
məmnunluqla söhbət açaraq bildirmək istəyirəm ki, avqustun 1-də Vaşinqtonda prezident Bill Klintonla və ABŞ
hökumətinin yüksək vəzifəli digər rəsmi şəxsləri ilə keçirdiyim görüşlərin, apardığım danışıqların, imzalanmış
sənədlərin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bu görüşlər, danışıqlar və imzalanmış sənədlər Azərbaycan–Amerika
əməkdaşlığının inkişafında yeni bir mərhələ açmışdır.
Hüquqi demokratik dövlət quran, bazar münasibətləri yolunu seçmiş Azərbaycan Dünya Birliyi ilə sıx
əlaqələr yaratmağa xüsusi diqqət yetirir. Biz respublikamıza sərmayə qoymaq istəyən xarici ölkələrin işgüzar
dairələrinin nümayəndələri, hər bir şirkət ilə münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsinə ciddi fikir veririk və
onlara hər cür şərait yaradırıq.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsi,
bir milyon nəfərdən artıq soydaşlarımızın öz doğma yurdlarını tərk edərək qaçqın vəziyyətində çadırlarda
yaşaması, ölkəmizin iqtisadiyyatına və mədəniyyətinə vurulmuş böyük zərərin bizim üçün ən ağrılı problem
olaraq qalır. Bütün bunlara baxmayaraq, biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə nizama salmaq
istəyirik. Elə buna görə də 1994-cü il mayın 12-də əldə edilmiş atəşkəsə dönmədən əməl edirik.
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda fəal iştirak edirik. Mən Minsk qrupuna
həmsədrlik edən üç böyük dövlətin - ABŞ, Rusiya və Fransanın prezidentləri Bill Klintonun, Boris Yeltsinin,
Jak Şirakın Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatı yüksək qiymətləndirirəm və bildirirəm ki, ATƏT-in üzvü
olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Lissabon Zirvə toplantısında qəbul edilmiş prinsiplər əsasında
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasına respublikamız tərəfdardır. Buna görə bir daha
nəzərə çatdırıram ki, Azərbaycanın haqq işinin dünya ictimaiyyəti, Amerikanın rəsmi dairələri, nüfuzlu adamları
tərəfindən müdafiə edilməsi bu gün olduqca vacibdir.
Təəssüflə bildirirəm ki, Ermənistanın respublikamıza hərbi təcavüz etməsinə baxmayaraq, 1992-ci ildə
ABŞ Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na ədalətsiz 907-ci düzəlişi hələ də qüvvədə qalır və Azərbaycanı
ABŞ dövləti xətti ilə göstərilən humanitar yardımdan məhrum edir. Biz əmin olmaq istərdik ki, Amerikanın
Azərbaycanla əməkdaşlıq edən bütün nüfuzlu adamları bu düzəlişin tezliklə ləğv edilməsinə əməli kömək
göstərəcəklər.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə işlənməsi sahələrində
xarici ölkələrin bir sıra nüfuzlu şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələrdə Amerika şirkətləri də yaxından iştirak
edirlər. Lakin respublikamızın təkcə neft sahəsində deyil, digər sahələrdə də birgə fəaliyyət üçün geniş
imkanları vardır. Bu baxımdan cənab Tomas Pritsker, Sizin – “Hyyat” korporasiyasının prezidentinin,
korporasiyanın respublikamızda fəaliyyət dairəsini genişləndirmək niyyətləri barədə təkliflərinizi məmnunluqla
qarşılayıram və ümid edirəm ki, bu təkliflər tezliklə əməli işlərdə öz layiqli ifadəsini tapacaqdır.



Görüşdə “Hyyat” korporasiyasının prezidenti Tomas Pritsker, “Hyyat develon hant”ın prezidenti Nikolas
Pritsker, “Hyyat internəşnl” korporasiyasının prezidenti Beri Koringen, “Bakı otel” şirkətinin prezidenti Raulo
Pərviz və digər şəxslər iştirak etmişlər.
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“ÇİKAQO TRİBUN” QƏZETİNİN REDAKSİYA HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Çikaqo
4 avqust 1997-ci il
Mən sizi – “Çikaqo tribun” qəzetinin rəhbər nümayəndələrini salamlayıram.
Mən Çikaqoya dünən gecə gəlmişəm. Bu gün Çikaqoda bu, mənim birinci görüşümdür. Burada birinci
görüşüm qəzetlə, jurnalistlərlədir. Mən qəzet işçilərinə, jurnalistlərə, informasiya orqanlarına həmişə müsbət
münasibət bəsləyirəm.
Bilirsiniz ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına prezident cənab Bill Klintonun dəvəti ilə rəsmi səfərə
gəlmişəm. Artıq doqquzuncu gündür ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarındayam. Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda,
Hyüstonda olmuşam, indi Çikaqoya gəlmişəm. Bir çox görüşlər keçirilibdir. Mən 70-dən artıq görüş
keçirmişəm.
Amerikada mənim üçün ən əhəmiyyətli, vacib görüş avqustun 1-də Ağ evdə prezident cənab Bill
Klintonla keçirdiyim görüşdür. Bizim çox müfəssəl, ətraflı, əhəmiyyətli danışıqlarımız oldu. Biz bunun
nəticəsində çox mühüm sənədlər imzaladıq. Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin partnyorluq əlaqələri
səviyyəsində olduğunu bəyan etdik. Prezident Bill Klintonla mənim imzaladığım Birgə bəyanatda bizim
ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və dostluq, partnyorluq əlaqələrinin olması təsdiq edilibdir.
Biz dövlətlər, hökumətlərarası bir neçə sənəd də imzaladıq.
Ağ evdə Amerika hökumətinin yüksək vəzifəli şəxslərinin və mənim iştirakımla Amerika Birləşmiş
Ştatları neft şirkətlərinin Azərbaycanla müştərək iş görməsi haqqında müqavilələr də imzalandı. Mən hesab
edirəm ki, bu, Azərbaycan–Amerika əlaqələrində tarixi bir hadisədir. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Bizim bütün sahələrdə – siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, humanitar, mədəni sahələrdə əlaqələrimizin inkişaf
etməsi üçün yeni mərhələ açılıbdır. Ona görə mən çox məmnunam, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında bizə göstərilən qayğı, diqqət və qonaqpərvərliyə görə həddindən artıq məmnunam.
Bu gün və sabah Çikaqonu ziyarət etdikdən sonra mən Vətənə qayıdacağam. Vətənə çox gözəl əhvalruhiyyə ilə qayıdıram. Deyəcəyim bu qədər. Sizin suallarınıza cavab verməyə hazıram.
S u a l: Cənab prezident, icazənizlə birinci sualı verim.
Azərbaycandan, Mərkəzi Asiyadan, ümumiyyətlə Qafqazdan çəkiləcək boru kəmərlərinə Amerika
Birləşmiş Ştatlarında çox böyük maraq vardır. Bəziləri bu kəmərlərin Rusiyadan, bəziləri İrandan və
digərləri Türkiyədən keçəcəyini iddia edirlər. Hətta bəziləri hesab edirlər ki, boru kəmərləri Rusiyanın
Novorossiysk limanına çəkilməlidir. Bilmək istərdik ki, Siz prezident kimi bu boru kəmərlərinin hansı marşrutlarına üstünlük verirsiniz? Ümumiyyətlə, zəngin enerji ehtiyatlarının bölgədən Qərb bazarlarına ixrac
olunması üçün çəkiləcək bu boru kəmərləri barədə nə deyə bilərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan, Xəzər dənizi hövzəsi enerji ehtiyatları ilə çox zəngindir. Xəzər
dənizinin şərq sahilində yerləşən Mərkəzi Asiya ölkələrində də böyük enerji ehtiyatları vardır. Azərbaycan artıq
dünyanın böyük şirkətləri, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə bu qaz və neft yataqlarının birgə
işlənməsinə başlayıbdır.
Bu günə qədər görülən işlər onu göstərir ki, bu ehtiyatlar bizim gözlədiyimizdən də çoxdur. Ona görə də
bunları bir boru xətti ilə, bir neft kəməri ilə ixrac etmək mümkün deyil. Bunun üçün bir neçə neft kəməri
olmalıdır. Bunun başqa səbəbi də var ki, əgər bir yerdən maneçilik olarsa, o biri istiqamətdən nefti ixrac etmək
mümkün olsun.
Azərbaycanın Qərb şirkətləri konsorsiumu ilə yaranmış müştərək iş nəticəsində əldə ediləcək ilkin neftin
ixracı barədə bizim cənab Bill Klintonla hələ iki il bundan əvvəl danışıqlarımız, məsləhətləşmələrimiz olmuşdur
və biz iki neft kəməri çəkilməsini qərara aldıq. Biz artıq bunları icra edirik. Bir neft kəməri Bakıdan,
Azərbaycandan Rusiyanın Novorossiysk limanına çəkilibdir. Qarşıdakı sentyabr-oktyabr aylarında biz
konsorsiumla birgə işlədiyimiz yataqlardan ilkin neft alacağıq. Həmin nefti bu kəmərlə ixrac edə biləcəyik.
Buna bir az maneçilik vardır. Həmin kəmərin 100 kilometri Çeçenistan ərazisindən keçir. Çeçenistan ilə Rusiya
arasında bu barədə razılıq əldə olunmamışdı. Ancaq mən iyul ayının əvvəlində Moskvada rəsmi səfərdə olarkən
biz bu məsələni həll etdik. Çeçenistanın prezidenti Aslan Məshədov Azərbaycana gəldi. O xahiş etdi ki, neft
kəmərinin Çeçenistandan etibarlı və təhlükəsiz keçməsi üçün üstəlik – Rusiya, Azərbaycan və Çeçenistan
arasında müqavilə imzalansın. Mən bu məsələni Moskvada müzakirə etdim. Prezident Boris Yeltsin də buna
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razılıq verdi. Bundan bir neçə gün sonra Rusiyanın və Çeçenistanın nümayəndələri Bakıya gəldilər. Biz burada
üçtərəfli müqavilə imzaladıq. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, biz nefti bu boru kəməri ilə ixrac edəcəyik.
Biz ikinci neft kəmərinin tikintisinə başlamışıq. O, gələn ilin sentyabr ayında hazır olacaqdır. Həmin
kəmər Qərb istiqamətində – Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına çəkilir. Burada da bir problem
yoxdur.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda neft yataqları çox zəngindir və böyük neft hasilatı gözlənilir. Həmin
iki boru kəməri bu neftin ixracını təmin edə bilməyəcəkdir. Ona görə də konsorsium bir neçə təklif
hazırlayıbdır. Biz böyük neft kəmərinin tikilməsinə başlamalıyıq. Bu kəmərin marşrutları haqqında bir neçə
təklif vardır. Bunların hamısı müzakirə ediləcəkdir. Ancaq şəxsən mən bu kəmərin marşrutunun
Azərbaycandan, Gürcüstandan, Türkiyədən keçərək Aralıq dənizinin Ceyhan limanına çıxmasına üstünlük
verirəm.
Hələlik bu da tam yetərli deyildir.
Qazaxıstanın “Tengiz” yatağında artıq xeyli neft istehsal olunur. Mən iyun ayında Almatıda rəsmi səfərdə
olarkən Prezident Nazarbayevlə bir saziş imzaladıq. Biz Xəzərin dibi ilə boru kəməri çəkib “Tengiz” neftini
Bakıya gətirmək, oradan isə dediyim bu neft kəmərləri ilə Qərbə ixrac etmək istəyirik.
S u a l: Cənab Prezident, xahiş edərdik, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münasibətlər
barədə bizim məlumatlarımızı təzələyəsiniz. Hazırda Ermənistanla hər hansı diplomatik münasibətlər
qurulubmu və təmaslar varmı? Bu barədə fikirlərinizi bilmək istəyirəm.
C a v a b: Bilirsiniz ki, Azərbaycan və Ermənistan hələ Sovetlər İttifaqının tərkibində olan zaman, 1988ci ildə Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz etmişdir. Məqsəd isə ondan ibarət idi ki, Ermənistan
Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətini qoparıb özünə birləşdirmək istəyirdi. Bu münaqişənin
qarşısı vaxtilə alına bilərdi. Ancaq bunu etmədilər. Sonrakı illərdə bu münaqişə genişlənibdir. Bunun
nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri bəzi səbəblərdən, xarici ölkələrin köməyindən istifadə edərək
Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20 faizini işğal ediblər. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq
azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır. Onlar yerlərindən-yurdlarından didərgin düşüblər, Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində çadırlarda yaşayırlar.
Qarşınızda olan bu xəritədə üç rənglə rənglənmiş bu ərazinin hamısı Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunmuşdur və indi də işğal altındadır. Orada yaşamış bir milyondan çox azərbaycanlı bu
ərazilərdən zorla qovulubdur.
Qırmızı rənglə rənglənmiş ərazi Dağlıq Qarabağ vilayətinin ərazisidir. Yaşıl və sarı rənglərlə rənglənmiş
ərazilər isə Dağlıq Qarabağın ətrafında olan, Dağlıq Qarabağ vilayətinə aidiyyəti olmayan inzibati
rayonlarımızın ərazisidir. Bu torpaqlar artıq dörd ildir ki, işğal altındadır. Bizim bu torpaqlarımızın işğal altında
olmasına və işğal edilmiş bu torpaqlarda bizə ağır zərbələr vurulmasına, böyük itkilər verməyimizə,
insanlarımızın çadırlarda yaşamasına baxmayaraq, atəşin kəsilməsinə razılıq vermişik. Üç il bundan əvvəl atəşin
kəsilməsi haqqında Ermənistanla saziş imzalamışıq.
Münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün danışıqlar aparılır. Bu danışıqlar ATƏT-in Minsk
qrupu vasitəsilə aparılır. ATƏT-in Minsk qrupunun apardığı danışıqlar və bizim səylərimiz nəticəsində keçən
ilin dekabr ayında ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Lissabon Zirvə görüşündə bu
münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasının prinsipləri müəyyən edilibdir. Bu prinsiplər üç maddədən – birincisi,
Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınmasından; ikincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsindən; üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin
- həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasından ibarətdir. Biz bu prinsipləri
qəbul etmişik. Lissabon Zirvə görüşündə ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən 53-ü bu prinsiplərə səs veribdir.
Ermənistan isə buna etiraz edir. Onlar Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi statusu almağı iddia edirlər.
Biz bir çox güzəştlərə, kompromislərə getmişik. Ancaq Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi verilməsinə,
Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik.
Bu, eyni zamanda beynəlxalq hüquq normalarına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə,
ATƏT-in prinsiplərinə ziddir.
Bu ilin əvvəlindən ATƏT-in Minsk qrupunun üç həmsədri müəyyən olunubdur. İndi Minsk qrupuna
Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa həmsədrlik edirlər. Bu üç ölkənin prezidentləri – Bill Klinton,
Boris Yeltsin, Jak Şirak iyunun 20-də Denverdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması barədə bəyanat veriblər. Bütün bunlar münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün bizə böyük
ümidlər verir.
Təəssüf ki, son vaxtlar çox mənfi hallar da meydana çıxıbdır. Bu ilin əvvəlində aşkar olunubdur ki,
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri son üç il ərzində Ermənistana gizli, qeyri-qanuni yolla bir
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milyard dollar məbləğində silahlar veriblər. Bu silahların içərisində çox dəhşətli ağır silahlar, o cümlədən zenit
raketləri, uzaq məsafəni vuran raketlər var. Onların arasında hətta nüvə başlıqlı raketlər də vardır.
Bu silahların siyahısı artıq bizə məlumdur. Çünki Rusiyanın mətbuat orqanları bunların bir çoxunu artıq
dərc ediblər. Hətta bu silahların verilməsi üçün Rusiya hökuməti tərəfindən qəbul edilmiş bəzi sərəncamların
surətləri də mətbuatda dərc olunubdur. Bu məsələ bizi çox narahat edir.
Mən bu ilin mart və iyul aylarında Moskvada olarkən, prezident Boris Yeltsinlə danışıqlar apararkən bu
məsələni çox kəskin qoymuşam. Ona rəsmi məktubla da müraciət etmişəm. Biz tələb edirik ki, bu silahlar
Ermənistandan çıxarılsın və Rusiyaya qaytarılsın. Çünki bu qədər silahların kiçik bir ərazisi olan Ermənistanda
qalması çox təhlükəlidir. Bu, təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün bölgəmiz üçün təhlükəlidir.
Sizdə olan xəritədə həmin silahların atəş imkanları öz əksini tapıbdır. Bilirsiniz ki, Ermənistanda Rusiyanın
hərbi bazaları vardır. Orada Rusiyanın böyük hərbi hissələri yerləşir. Azərbaycan isə tam müstəqil bir dövlətdir.
Bizim ölkəmizdə heç bir xarici dövlətin, o cümlədən Rusiyanın bir nəfər də olsun əsgəri yoxdur.
Rusiyanın Ermənistana silah verməsi şübhəsiz ki, vəziyyəti çətinləşdirir. Ancaq eyni zamanda mən cənab
Bill Klintonla apardığım danışıqlardan, Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirdiyim görüşlərdən çox ümidli əhvalruhiyyədəyəm.
Prezident Bill Klintonla mənim danışıqlarımda bu məsələ çox mühüm yer tutdu. Mən bəyan etdim ki,
Minsk qrupunun son dəfə bizə – həm Ermənistana, həm də Azərbaycana verdiyi təklifləri mən danışıqları
intensivləşdirmək üçün əsas kimi qəbul edirəm. Prezident Bill Klintonun və mənim imzaladığımız Birgə
bəyanatda yazılıbdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişənin 1997-ci ildə həll edilməsinə xüsusi səylər
qoyacaqdır.
Biz bölgəmizdə, Ermənistanla Azərbaycan arasında tam sülhün bərpa olunmasının tərəfdarıyıq.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir, qaçqınlar öz yerlərinə, yurdlarına qayıtmalıdırlar, Dağlıq
Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməlidir. Mən hesab edirəm ki,
bu şərtlər əsasında biz böyük sülh əldə edə bilərik.
S u a l: Cənab Prezident, biz bilirik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistan ərazisinin
yaxınlığında yerləşir. Azərbaycanın ərazisində isə Dağlıq Qarabağ adlı bir erməni anklavı vardır.
Ermənistanla danışıqlar zamanı Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunması məsələsi də müzakirə
olunurmu? Ümumiyyətlə, Siz bu halı necə şərh edərdiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, bunlar bir-birinə bənzər şeylər deyildir. Sadəcə olaraq 20-ci illərin əvvəllərində
Sovetlər İttifaqının xəritəsini düzəldərkən çox ədalətsizlik ediblər. Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanı
Ermənistana verilmiş bu kiçik dəhlizlə Azərbaycanın əsas hissəsindən ayırıblar. Dağlıq Qarabağ isə
Azərbaycanın mərkəzində olan bir yerdir və ora erməni anklavı deyildir. Bu münaqişə başlayanda orada
yaşayanların 70 faizi ermənilər, 30 faizi isə azərbaycanlılar olub.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin qorunması bizim əsas vəzifələrimizdən biridir. Biz
bunu heç vaxt Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirmirik.
Bu münaqişə başlayandan sonra Dağlıq Qarabağda mən söylədiyim vəziyyət yaranıbdır. Bir daha
bildirmək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Ermənistana mənsub olmayıb. İş onda deyildir ki, hansı ərazidə
kim yaşayır. Sizin Amerikada da elə ştatlar var ki, orada ermənilər çox sıx yaşayırlar. Bu o demək deyil ki, ora
Ermənistanın ərazisidir. Ona görə də, bir də qeyd edirəm ki, Siz dediyiniz bu məsələlər bir-birinə bənzər deyil,
bir-biri ilə bağlı deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, mənim sualım silahlar barədədir. Sizdə məlumatlar, sübutlar varmı ki,
Ermənistana verilmiş bu silahlar Rusiyanın rəsmi dairələri tərəfindən Çeçenistana göndərilmək üçün
nəzərdə tutulmuş, lakin Çeçenistana gəlib çatmayan, Ermənistana gedən silahlar olubdur? Yəni
Rusiyanın ayrı-ayrı qüvvələri, dairələri həmin silahları Çeçenistanda olan rus qoşunlarına göndərilmək
adı ilə almış, sonradan isə varlanmaq məqsədi ilə silahları Ermənistana ötürmüşlər?
C a v a b: Bizdə belə bir məlumat yoxdur. Amma bizdə dəqiq sənədlər var ki, Rusiyanın hansı hərbi
dairəsindən və Ermənistandan çox uzaq olan yerlərdən bu silahları böyük təyyarələrlə daşıyıb Ermənistana
gətiriblər. Mən sizə dedim ki, Ermənistanın ərazisində Rusiyanın hərbi hissələri, hərbi bazası vardır.
Gürcüstanın ərazisində də Rusiyanın hərbi hissələri, bazası vardır. Ermənistana verilən silahların bir qismi də
həm Ermənistanda olan hərbi hissələrdən, həm də Gürcüstanda olan hərbi hissələrdən verilibdir. Bizdə bu
barədə sənədlər vardır.
Rusiyanın prokurorluğu indi bu barədə istintaq aparır. Mən sizə deyə bilərəm ki, Rusiyanın yüksək
vəzifəli şəxsləri, məsələn, keçmiş müdafiə naziri Qraçov, Baş qərargahın keçmiş rəisi general Kolesnikov, etiraf
edirlər ki, bu silahları veriblər.
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Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı bu barədə qərar qəbul edibdir. Onlar Amerikanın
prezidentinə vaxt veriblər ki, bu məsələni araşdırmalıdır və avqustun 1-dək Senata məlumat verməlidir. Biz
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatına bu cür ədalətli qərar qəbul etdiyinə görə çox minnətdarıq. Çünki
bilirsiniz ki, bu, təkcə Azərbaycana qarşı yönəldilmiş dəhşətli bir hadisə deyildir. Ümumiyyətlə, dünyada
silahların məhdudlaşdırılması, azaldılması, münaqişələrin qarşısının alınması zamanı Rusiyanın Ermənistana bu
qədər külli miqdarda dəhşətli, ağır silahlar verməsi, əlbəttə, bütün bu prinsiplərdən kənar olan bir haldır.
S u a l: Cənab prezident, Siz Çikaqoda hər hansı bir ticarət müqaviləsinin imzalanmasını
planlaşdırmısınızmı? Çikaqoda hansı şirkətlərlə görüşləriniz olacaqdır?
C a v a b: Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Ağ evdə dörd böyük müqavilə
imzalanıbdır. Biz bu müqavilələri ABŞ-ın “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” və “AMOKO” şirkətləri ilə
imzalamışıq. Həmin müqavilələrin hər biri Xəzərin Azərbaycan sektorundakı böyük neft yataqlarımızın
müştərək işlənməsi üçün imzalanıbdır. Bu, Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı iqtisadi
əlaqələrin inkişafında böyük bir addımdır.
Burada, Çikaqoda bir sənəd imzalanması nəzərdə tutulmayıbdır. Amma Çikaqoda bir çox görüşlər
olacaqdır. Ola bilər, həmin görüşlər gələcəkdə yeni sazişlərin imzalanmasına gətirib çıxaracaqdır.
C i m K a l l a h e r (“Çikaqo tribun” qəzeti redaksiya heyətinin rəhbəri): Cənab prezident, Sizə çox
minnətdarıq ki, bizə böyük hörmət bəsləyib, nəzərdə tutulan bu qədər görüşlərinizin arasında vaxt tapıb
redaksiyamızı ziyarət etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də Sizə təşəkkür edirəm ki, Siz Azərbaycana maraq göstərirsiniz. Mən Sizin
qəzetinizə hörmət və ehtiramımı bir daha bildirirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın
həqiqətləri haqqında qəzetinizdə bundan sonra da doğru-düzgün, obyektiv materiallar dərc ediləcəkdir. Mən
eyni zamanda məmnunam ki, keçmişdə tanış olduğum şəxslərlə burada bir daha görüşdüm. Vaxtilə Sizinlə biz
Moskvada bir yerdə çalışmışıq. Doğrudur, Siz bir tərəfdə, mən digər tərəfdə olmuşam. Amma indi bir yerdəyik.
Bu da tarixi bir hadisədir.
C i m K a l l a h e r: Biz çox istərdik ki, Moskvadakı müxbirimiz Bakıya getsin və Azərbaycanda
iqtisadi inkişaf və bir çox digər məsələlər barədə məqalələr yazsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gəlsin. Mən Sizin qəzetin hər bir müxbirini qəbul etməyə hazıram. Azərbaycana
gələn hər bir müxbir ölkəmiz haqqında hər şeyi öyrənmək imkanı əldə edəcəkdir. Bizim ölkəmizin qapıları
hamının üzünə açıqdır. Azərbaycanda demokratiya, plüralizm, mətbuat azadlığı vardır. Azərbaycanın qapıları
xüsusən xarici investisiya üçün açıqdır. Xarici jurnalistlər üçün isə həddindən artıq açıqdır.
Mən sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Azərbaycana gəlin, sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu
kitabları və xəritələri də sizə bağışlayıram.
C i m K a l l a h e r: Cənab prezident, qəzetimizin bu il 150 illiyi tamam olur. “Çikaqo tribun”
qəzetinin əsası 1847-ci ildə qoyulubdur. Biz bunu yubiley kimi bayram edirik. Çünki Amerika Birləşmiş
Ştatlarında çox az sayda qəzet vardır ki, “Çikaqo tribun” qədər uzunömürlü olsun. Azərbaycan kimi, biz
də özümüz özümüzü dəyişmək dövrünü keçiririk. Baxırsınız, burada dəyişikliklər gedir. Biz təmir işləri
aparırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu yubiley münasibətilə mən sizi təbrik edirəm.
C i m K a l l a h e r: Cənab prezident, biz istəyirik ki, “Çikaqo tribun”un 150 illiyinə həsr olunmuş
bu kitabı Sizə bağışlayaq. Bu, Amerikanın 150 illik tarixinin “Çikaqo tribun”un gözü ilə əksidir. Bu
kitabda Çikaqonun və Amerikanın tarixinə aid çox dəyərli məlumatlar vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Bu kitaba görə mən Sizə təşəkkür edirəm.
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“FMS” ŞİRKƏTİNİN VİTSE-PREZİDENTİ MAK KLANQ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Çikaqo, “AMOKO” nun binası
4 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Klanq!
İlk öncə səmimi sözlərinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Vurğulayıram ki, Dünya Birliyi ilə əlaqələrinin
daha da sıxlaşdırılmasına böyük əhəmiyyət verən müstəqil Azərbaycan xarici ölkələrin bütün iş adamları ilə, o
cümlədən “FMS” şirkəti ilə bir çox sahələrdə əməkdaşlığı möhkəmləndirmək istəyir.
Nəzərinizə çatdırıram ki, xarici sərmayədarların ölkəmizdə fəaliyyət göstərməsi üçün böyük və çox
möhkəm hüquqi baza yaradılmışdır. Bu baxımdan Sizin “FMS” şirkəti ilə respublikamız arasında əlaqələrin
daha da sıxlaşdırılması barədə irəli sürdüyünüz bir sıra yeni təklifləri razılıqla qarşılayıram. Azərbaycanın
üzləşdiyi problemlərin aradan qaldırılması, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
və ABŞ Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na 1992-ci ildə qəbul etdiyi ədalətsiz 907-ci düzəlişin tezliklə ləğv
olunması üçün əlinizdən gələni əsirgəməyəcəyiniz barədə söylədikləriniz, heç şübhəsiz, Ermənistanın
təcavüzünə məruz qalmış, torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan artıq vətəndaşı ağır qaçqın həyatı
keçirməyə məcbur edilmiş Azərbaycanda minnətdarlıqla qarşılanacaq və münaqişənin tez bir zamanda sülh yolu
ilə həll olunacağına olan ümidləri artıracaqdır.
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“KATERPİLLAR” VƏ “MOTOROLA” ŞİRKƏTLƏRİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Çikaqo
4 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Fauts!
Hörmətli cənab Gelvin!
İlk əvvəl ölkəmiz haqqında söylədiyiniz səmimi sözlərəё görə təşəkkür edirəm. Mən prezident Bill
Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a ilk rəsmi səfərimdən məmnunluqla söhbət açmaq istəyirəm və onu uğurlu səfər
sayaraq dövlətlərimizin, xalqlarımızın əlaqələri tarixində tarixi hadisə kimi qiymətləndirirəm.
Nəzərə çatdırıram ki, avqustun 1-də Ağ evdə prezident Bill Klintonla, ABŞ hökumətinin digər rəsmi
şəxsləri ilə keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar, imzalanan sənədlər Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığının
yeni mərhələsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. ABŞ-ın “Şevron”, “Eksson”, “Mobil”, “AMOKO” şirkətləri
ilə ARDNŞ arasında bağlanmış müqavilələr ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın sıxlaşdığına parlaq
nümunələrdir. Qeyd edim ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə işlənməsi üçün tarixi
müqavilələrdə ABŞ-ın bir çox şirkətləri yaxından iştirak edir. Bildirirəm ki, Amerika ilə bütün sahələrdə geniş
əlaqələr üçün ölkəmizdə böyük potensial imkanlar vardır. Bu baxımdan “Katerpillar”, “Motorola” şirkətlərinin
də respublikamızla münasibətlərinin hazırkı vəziyyətindən razıyam və əminəm ki, qarşılıqlı faydaya əsaslanan
bu əməkdaşlıq yaxın gələcəkdə daha da genişlənəcəkdir.
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“AMOKO” KORPORASİYASININ DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDRİ
LOURENS FULLER İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Çikaqo
4 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Fuller!
Hörmətli cənablar!
Prezident Bill Klintonun dəvəti ilə ABŞ-a ilk rəsmi səfərimdə Sizinlə və şuranın digər üzvləri ilə
keçirdiyim görüşdən məmnun qaldığımı bildirirəm, səmimi sözlərinizə görə təşəkkür edirəm, “AMOKO”nun
Azərbaycanla əməkdaşlığı sıxlaşdırmağa daim diqqət yetirməsindən razılıqla bəhs etməyi özümə borc bilirəm.
Mən eyni zamanda “AMOKO” şirkəti ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin yaradılmasında
və inkişafında şirkətin keçmiş prezidenti Don Steysinin xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək əmin olduğumu
bildirirəm ki, bu vəzifəyə yeni təyin edilmiş Cak Pitmen bünövrəsi möhkəm qoyulmuş əlaqələrin daha da
sıxlaşması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.
Nəzərə çatdırıram ki, gördüyü böyük işlər sayəsində “AMOKO” ölkəmizdə yaxşı nüfuz qazanmışdır və
bir çox sahələrdə Azərbaycana yaxından kömək göstərmişdir. Bildirirəm ki, Azərbaycanın haqq işinin
beynəlxalq aləmdə geniş təbliğ edilməsi, ölkəmizin qarşılaşdığı ağrılı problemlərin aradan qaldırılması üçün
“AMOKO”nun göstərdiyi səylərin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu səyləri yüksək qiymətləndirərək vurğulayıram
ki, hazırda ABŞ Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na 1992-ci ildə qəbul etdiyi 907-ci düzəlişin ləğvinə
xüsusi diqqət yetirməyin vacibliyi olduqca zəruridir.
Nəzərə çatdırıram ki, ABŞ-a rəsmi səfərim zamanı Vaşinqtonda prezident Bill Klintonla keçirdiyim
görüşlər, apardığım danışıqlar, imzalanmış dövlətlərarası sənədlər Azərbaycan–Amerika Birləşmiş Ştatları
əməkdaşlığının tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmasında mühüm rol oynamışdır. Mən Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqların birgə işlənməsi barədə ABŞ-ın “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” və “AMOKO” şirkətləri
ilə ARDNŞ arasında müqavilələrin imzalanmasını da tarixi hadisə kimi səciyyələndirirəm.
Qeyd edim ki, “AMOKO” ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün
Azərbaycanda hər cür imkanlar vardır və ölkəmiz bu şirkətlə əlaqələrə xüsusi maraq göstərir. Vurğulayıram ki,
qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər ölkəmizin və xalqımızın arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində
böyük əhəmiyyət daşıyır.
... “AMOKO” Korporasiyası Direktorlar Şurasının sədri cənab Lourens Fullerin mənə təqdim etdiyi
qiymətli xatirə hədiyyəsinə – Birləşmiş Ştatların tarixində görkəmli rolu olmuş prezident Avraam Linkolnun
kiçik heykəlinə görə təşəkkür edirəm. Mən prezident Linkolnun Amerika Birləşmiş Ştatları tarixindəki böyük
xidmətlərini yaxşı bilirəm, bu barədə çox oxumuşam. O, doğrudan da dünyanın ən dəyərli insanlarından biri
olmuşdur. Belə bir hədiyyəni qəbul edərkən mən çox məmnunam.
Mən cənab Fullerin – “Prezident Linkoln olmasaydı, indi Amerika Birləşmiş Ştatları iki hissədən ibarət
olardı, vahid Amerika olmazdı” – fikrinə şərikəm və bildirirəm ki, bu sahədə Linkolnun xidmətləri həqiqətən
həddindən artıq böyükdür. Ona görə də Amerika xalqı onu daim xatırlayır, unutmur. Təsadüfi deyil ki, Siz də
mənə hədiyyə olaraq məhz Linkolnun heykəlini təqdim etdiniz. Bu, mənim üçün çox qiymətli hədiyyədir.
Hörmətli cənab Fuller! Mən Sizi Azərbaycana dəvət edirəm.



Görüşdə Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədri, “AMOKO”nun keçmiş prezidenti Don Steysi və
Direktorlar Şurasının digər üzvləri iştirak edirdilər.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ AMERİKA–AVROPA–ASİYA
TİCARƏT
PALATASI VƏ “MİD-AMERİKA KOMİTƏSİ” ADINDAN RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Çikaqo, “AMOKO”nun binası
4 avqust 1997-ci il
“AMOKO” Korporasiyasının Direktorlar Şurasının sədri cənab Lourens Fuller!
“Katerpillar” şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri cənab Donald Fayts!
“FMS” şirkətinin vitse-prezidenti cənab Mak Klanq!
“Motorola” şirkətinin prezidenti!
Mən sizinlə burada görüşməkdən çox məmnunam. Çikaqo dünyanın ən böyük şəhərlərindən, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının böyük sənaye, maliyyə, mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Biz Amerika Birləşmiş
Ştatlarının çox möhtəşəm və əzəmətli tarixinə nəzər salarkən Çikaqo şəhərinin və İllinoys ştatının xidmətlərinin
xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini görürük. Sizin şəhəriniz dünyada çox böyük maraq oyadır, doğurur. Şəhərinizə
dünyanın hər yerindən gəlmək istəyənlər var və gəlirlər, Çikaqonun qonağı olurlar.
Çikaqonun təbii gözəlliyi, memarlıq abidələri, iqlimi ilə və xüsusən şəhərinizdəki işgüzar münasibətlə
tanış olan hər bir kəs buradan özü üçün bir pay götürür, öz işlərini qurmaq, yaratmaq üçün faydalanır. Ona görə
mənim də Çikaqoya gəlməyə çox böyük həvəsim var idi. Mən Birləşmiş Ştatlara rəsmi səfərə hazırlaşdığım
zaman bu şəhəri görməyi də proqramıma saldım. Nəhayət, mən buna nail oldum.
Amerika–Avropa–Asiya Ticarət Palatasının, Beynəlxalq İşgüzar Əməkdaşlıq üzrə Orta Amerika
Komitəsinin, Amerikanın böyük şirkətlərinin, böyük maliyyə mərkəzlərinin, mətbuat və kütləvi informasiya
orqanlarının nümayəndələri, çox hörmətli, dəyərli şəxslər bu salona toplaşıblar.
Mənə və Azərbaycan nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz bu qayğıya, diqqətə, hörmətə görə sizə təşəkkür
edirəm. Sizinlə burada görüşməyimdən çox şadam. Bilirəm ki, bu, tarixi bir salondur. Amerikaya gələn yüksək
vəzifəli dövlət xadimləri, siyasətçilər və iqtisadiyyatla məşğul olan böyük şəxslərlə, adətən, bu salonda görüşlər
keçirilir. Bu salonun divarları belə görüşlərin çox şahididir. Mən çox xoşbəxtəm ki, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının prezidentinə, nümayəndə heyətinə bu tarixi salonda belə bir yüksək səviyyəli görüş nəsib
olubdur.
Əmin ola bilərsiniz ki, mən bugünkü görüşümüzü çox yüksək qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bu
görüş Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsinə güclü kömək
edəcəkdir. Hər halda, biz öz tərəfimizdən bu görüşə bu arzularla, istəklərlə gəlmişik. Ümidvaram ki, bizim bu
arzularımız çin olacaqdır.
Siz Azərbaycanı artıq tanıyırsınız. Amma bəlkə də hamınız Azərbaycan haqqında dolğun məlumata malik
deyilsiniz. Ona görə də ola bilər ki, sizin vaxtınızı bir qədər alım. Mən bugünkü Azərbaycan haqqında bir neçə
kəlmə demək istəyirəm.
Azərbaycan Qafqazda yerləşən bir ölkədir. Azərbaycanın çox qədim, çoxəsrlik tarixi vardır. Azərbaycan
bu böyük tarixi dövründə çoxlu sınaqlardan, mərhələlərdən, çətinliklərdən keçib. Amma Azərbaycan xalqı öz
torpağında yaşayıb, yaradıb, mübarizə aparıb, daim milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi arzusu ilə yaşayıb,
nəhayət, son illər buna nail olubdur.
Bilirsiniz ki, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edibdir. Azərbaycan keçmiş
əsrlərdə də müstəqil bir dövlət kimi yaşayıbdır, ancaq sonra bu müstəqilliyi itiribdir. 1918-ci ildə Azərbaycan
müstəqillik əldə edibdir, Azərbaycanda ilk demokratik respublika qurulubdur. Ancaq təəssüf ki, bu respublika
23 ay yaşayıbdır. Sonra Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulubdur. Bu hakimiyyət 70 il ömür sürübdür.
1991-ci ilin sonunda Sovetlər İttifaqı dağılmış və bunun nəticəsində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə
etmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdəndir. Biz buna
daim minnətdarıq.
Son illər Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələri ilə əlaqələr qurubdur, diplomatik əlaqələr yaradıbdır,
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq edir. Azərbaycan dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının üzvüdür.
Nəhayət, Azərbaycan Dünya Birliyində özünə layiqli yer tutubdur.
Dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra Azərbaycan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq qərarı
qəbul edibdir. Biz bu qərarı, hökmü ardıcıl surətdə yerinə yetiririk. Bu, bizim strateji məqsədimizdir.
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Doğrudur, bu illər Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq asan olmayıbdır. Biz çox çətinliklərlə
rastlaşmışıq. Azərbaycana həm xarici dövlətlər tərəfindən edilən müdaxilə, cürbəcür təsirlər, həm də ölkənin
daxilində gedən ictimai-siyasi proseslər, ayrı-ayrı qrupların, bəzən silahlı qrupların hakimiyyət uğrunda
apardıqları mübarizə respublikamızın həyatında çox gərginlik yaradıbdır. Ancaq ölkəmiz üçün bunların
hamısından ağır, çətin problem Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın hərbi təcavüzə məruz qalmasıdır.
Doqquz il bundan əvvəl, Azərbaycan və Ermənistan hələ Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən
Ermənistan Azərbaycana hərbi təcavüz edibdir. Ermənistan Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ
vilayətini qoparıb Ermənistana birləşdirməyi qarşısına məqsəd qoyubdur. Bu, sonra böyük bir münaqişəyə
çevrilibdir. Müharibə gedib, insanlar tələf olubdur. Azərbaycan şəhidlər verib, on minlərlə insan həlak olubdur.
Cürbəcür səbəblərə görə, bəzi ölkələr, dövlətlər tərəfindən edilən yardıma görə Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş ərazilərdən 1 milyon Azərbaycan vətəndaşı öz
yerindən-yurdundan didərgin, qaçqın düşübdür. Onların hamısı bir neçə ildir ağır şəraitdə çadırlarda yaşayırlar.
Biz bu münaqişəni ləğv etmək istəyirik. Ona görə də Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşin
dayandırılması haqqında üç il bundan əvvəl saziş imzalanmışdır. Biz bu atəşkəsi qoruyub saxlayırıq. İndi atəş
yoxdur. Amma eyni zamanda hələ tam sülh də yoxdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Azərbaycan
ərazisinin bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Ancaq buna baxmayaraq biz məsələnin
sülh yolu ilə həll olunmasını istəyirik və bunun üçün ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsindən daim istifadə
edirik.
Məmnuniyyətlə qeyd edə bilərəm ki, Minsk qrupu ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının ötən ilin dekabrında Lissabonda keçirilən Zirvə görüşündə bir təklif irəli sürübdür. Bunun
nəticəsində Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasının prinsipləri qəbul edilibdir.
Bu prinsiplər aşağıdakılardan ibarətdir: Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının ərazi bütövlüyünün
tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi, Dağlıq
Qarabağın bütün əhalisinin – həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması.
Biz bu prinsipləri qəbul etmişik. Lissabon Zirvə görüşündə ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən 53-ü bu
prinsipləri dəstəkləyibdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, Ermənistan bu prinsiplərə etiraz edibdir. Ermənistan nə
istəyir? Onun iddiası Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi statusu əldə etməkdir. Bu isə heç vəchlə mümkün ola
bilməz. Biz buna razı ola bilmərik. Dünya Birliyi də buna razı ola bilməz. Bu iddia Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Nizamnaməsinə, ATƏT-in prinsiplərinə, Beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Biz ikinci erməni
dövlətinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaranmasına imkan verə bilmərik.
Erməni xalqı öz müqəddəratını müəyyən edibdir. Erməni xalqının müstəqil Ermənistan dövləti,
respublikası vardır. İkinci Ermənistan Respublikasının yaranması mümkün deyildir. Ona görə də Ermənistan
gərək kompromis yoluna gəlsin. Biz isə çox kompromis addımlar atmışıq. Lissabon Zirvə görüşündə irəli
sürülən prinsipləri qəbul etməyimiz bizim atdığımız kompromis addımdır.
Bizə çox ümid verən odur ki, Lissabon Zirvə görüşündən sonra Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
həll edilməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun yeni həmsədrləri
müəyyən olunublar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minsk qrupuna həmsədrlik etməsi bizi sevindirir və biz buna
çox böyük ümid bəsləyirik.
Üç ölkənin prezidentləri – Bill Klinton, Boris Yeltsin, Jak Şirak iyunun 20-də Denver şəhərində
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün bəyanat veriblər. Bunlar çox
ümidvericidir.
ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin həll olunması üçün bizə son vaxtlar əməli təkliflər veribdir. Biz
danışıqları intensivləşdirmək üçün onu əsas kimi qəbul etmişik. Bunlar hamısı bizə çox böyük ümidlər verir. Bu
ümidlər mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərim zamanı daha da güclənibdir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi bu, mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk
rəsmi səfərimdir. Bildirmək istəyirəm ki, bu səfər zamanı hər gün, hər vaxt, hər yerdə bizə çox böyük qayğı,
diqqət və qonaqpərvərlik göstərilir. Mən buna görə təşəkkür edirəm.
Avqustun 1-də Vaşinqtonda Ağ evdə Birləşmiş Ştatların prezidenti cənab Bill Klintonla görüşüm oldu.
Bu, çox mühüm, məzmunlu, böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir görüşdür. Biz bütün məsələləri müzakirə
etdik, çox açıq, sərbəst danışıq apardıq. Bu görüş, danışıqlarımız səmimilik, mehribanlıq, dostluq şəraitində
keçdi. Bu, məni çox sevindirir, bizim hamımızı çox şad edir. Bu görüşlər zamanı biz bir çox məsələlər barədə
eyni fikirdə olduğumuzu bildirdik. Yenə də deyirəm, xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə həll olunması məsələsini ətraflı müzakirə etdik. Bizdə çox böyük ümidlər oyandı. Cənab Bill Klinton bu işlə
şəxsən məşğul olur və bundan sonra da məşğul olacağını bəyan etdi.
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Bizim bu görüşlərimizin, danışıqlarımızın nəticəsində Ağ evdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün çox mühüm və tarixi əhəmiyyəti olan sənədlər imzalandı. Bu
sənədlərin əsas mənası ondan ibarətdir ki, bizim əməkdaşlığımız partnyorluq, dostluq xarakteri daşıyır. Bu fikir
və bizim dövlətlərarası əlaqələrimizi müəyyən edən bir çox başqa belə fikirlər prezident Bill Klintonun və
prezident Heydər Əliyevin imzaladıqları Birgə bəyanatda öz əksini tapıbdır.
İnvestisiyaların qarşılıqlı qorunması üçün prezident Bill Klintonla mən çox əhəmiyyətli bir saziş
imzaladıq. Enerji ehtiyatları sahəsində əməkdaşlıq etmək haqqında Ağ evdə müqavilə imzalandı.
Mən Müdafiə Nazirliyində görüşlər keçirdim. ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlıq haqqında da saziş imzalandı. Amerikaya səfərim zamanı bir neçə başqa sənəd də imzalandı.
Bütün bunlarla yanaşı, avqustun 1-də Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri
arasında çox dəyərli müqavilələr imzalandı. Bunlar “Şevron”, “Eksson”, “Mobil”, “AMOKO” şirkətləri ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanan müqavilələrdir. Bu müqavilələr Amerika Birləşmiş Ştatları
şirkətlərinin Azərbaycanın neft və qaz yataqlarında yeni sahələrdə görəcəyi işlərlə bağlıdır. Bu müqavilələrin
imzalanmasında vitse-prezident cənab Albert Qor iştirak etdi, nitq söylədi. Prezident Bill Klintonla apardığımız
danışıqlarda və müqavilələrin imzalanmasında dövlət katibi xanım Olbrayt, nazirlər cənab Deyli, cənab Penya,
prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi cənab Berger və yüksək vəzifəli başqa şəxslər iştirak etdilər.
Avqustun 1-i Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı əlaqələrdə tarixi bir günə çevrildi. Biz
bundan çox razıyıq. Danışıqlar zamanı, imzalanan sənədlərdə və xüsusən Birgə bəyanatda Azərbaycanın
demokratik respublika, ölkə kimi iqtisadi islahatlar keçirməsi, demokratiya yolu ilə getməsi və bunun
nəticəsində də Azərbaycanın Dünya Birliyinə daha da bağlanması məsələləri Amerika tərəfindən dəstəkləndi.
Bunlar imzalanan sənədlərdə öz əksini tapdı. Bu, bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd etdiyim kimi, biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qururuq. Bu, bizim ölkə üçün
asan iş deyildir. Uzun illər totalitar rejim altında yaşamış ölkə üçün birdən-birə demokratiya yolu, bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə getmək, islahatlar keçirmək, iqtisadiyyatı dəyişdirmək böyük problemlərdir. Biz böyük
çətinliklərlə rastlaşmışıq. Ancaq mən bu gün sizə bəyan edirəm, – bu, bizim strateji yolumuzdur, biz bu yolla
gedirik.
Prezident Bill Klintonla mənim imzaladığım sənəddə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin,
suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün Amerika tərəfindən dəstəklənməsi əks olunubdur. Bu gün mən sizə
bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini tarixi hadisə hesab edir. Bu, bizim tarixi
nailiyyətimizdir. Biz bu müstəqilliyimizi qoruyuruq və qoruyacağıq. Biz dövlət müstəqilliyimizi heç vaxt əldən
verməyəcəyik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daimidir, əbədidir, sarsılmazdır.
Bilirsiniz ki, bizim dövlət müstəqilliyimizə cürbəcür istiqamətlərdən maneçilik törədən qüvvələr vardır.
Bunlar çox böyük qüvvələrdir. Ancaq hamı bilməlidir ki, biz bundan sonra nəyin bahasına olursa-olsun dövlət
müstəqilliyimizi qoruyub saxlayacağıq. Biz heç kəsə heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, ölkəmizi bir daha öz
əlinə keçirsin, yaxud bizi milli azadlıqdan məhrum etsin. Biz buna heç vaxt yol verməyəcəyik.
Biz demokratik respublika, dövlət qururuq, bazar iqtisadiyyatı yaradırıq, iqtisadi islahatlar həyata
keçiririk. Mən bildirmək istəyirəm ki, bizim bu sahədə nailiyyətlərimiz vardır. Azərbaycanda inflyasiya 1994-cü
ildə 1600 faiz, 1995-ci ildə 84 faiz, 1996-cı ildə 6 faiz idi. Bu ilin birinci yarısında isə inflyasiya sıfır dərəcəsinə
enibdir.
Azərbaycanda 1989-cu ildən keçən ilə qədər iqtisadiyyat ilbəil aşağı düşürdü. Biz kəskin iqtisadi-sosial
böhran içində idik. Milli gəlir, daxili məhsul ildə 20-25 faiz, sənaye məhsulu istehsalı ildə 25-30 faiz aşağı
düşürdü. Biz bu tənəzzülü dayandırdıq. 1996-cı il dönüş ili oldu. Keçən il həm sənaye məhsulu istehsalı, həm də
ümumi daxili məhsul 1,2 faiz artdı. 1997-ci ilin birinci yarısında isə ümumi daxili məhsul 5,2 faiz artıbdır. Kənd
təsərrüfatı, sənaye məhsulları istehsalı artır. Bizim milli valyutamız sərbəstdir. Ümumiyyətlə, biz hər şeyə
sərbəstlik vermişik.
Ölkəmizdə xarici ticarət keçən il 40 faiz artıbdır. Biz xarici ticarəti sərbəstləşdirmişik. İqtisadiyyatda
böyük liberallaşdırma aparmışıq. Respublikamızın qapılarını xarici investisiyalar üçün açmışıq. Xarici
investisiyaların Azərbaycana gəlməsi üçün çox güzəştli şərait yaratmışıq. Bunların nəticəsində Azərbaycana
xarici investisiyalar ardıcıl surətdə gəlir və artır. Biz keçən il, bu il idxal və ixracda, nəhayət, müsbət saldo əldə
etmişik. Bu ilin birinci yarısında bizdə ixrac idxaldan üstündür. Biz hər bir şirkətin Azərbaycana gəlib sərbəst
fəaliyyət göstərməsi, ölkəmizə investisiyaların gəlməsi üçün gömrük vergilərini sərbəstləşdirmişik. Bizdə ən
aşağı gömrük vergisi vardır.
Azərbaycanda xarici investorların sərmayələrinin qorunması üçün çox dəyərli qanunlar qəbul olunubdur.
Biz xarici sərmayələrə immunitet haqqında qanun qəbul etmişik.
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Azərbaycana investisiya qoyan hər bir fiziki və yaxud hüquqi şəxs respublikamızda qanunların
dəyişilməsindən asılı olmayaraq on il müddətində investisiyanı qoyduğu şərtlərlə işlədə bilər.
Biz xarici sərmayədarların gəlirlərinin repatriasiya olunması haqqında da qanun qəbul etmişik. Bir çox
başqa qanunlar da qəbul etmişik. Bunlar hamısı Azərbaycanda bir tərəfdən iqtisadiyyatı liberallaşdırıb,
sərbəstləşdirib, azad sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa böyük imkanlar yaradıbdır, ikinci tərəfdən, Azərbaycana
xarici investisiyaların gəlməsi üçün çox əlverişli şərait yaradıbdır.
Biz aqrar sektorda çox güclü islahatlar keçirmişik. Bizdə aqrar sektorun maldarlıq sahəsi artıq tamamilə
özəlləşdirilibdir. Biz torpaqları özəlləşdiririk. Keçən il torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi haqqında çox radikal
qanun qəbul etmişik. Bildirmək istəyirəm ki, MDB-nin üzvü olan ölkələr arasında bu, ən radikal qanundur.
MDB-nin üzvü olan başqa ölkələrin əksəriyyətində torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi haqqında qanun qəbul
etməyə hələ ki, cəsarət göstərə bilmirlər. Amma biz bunu etmişik, torpaq şəxsi mülkiyyətə verilir. Hər bir torpaq
sahibi torpağı satmaq, başqa şəxsə vermək hüququ alıbdır.
Özəlləşdirmə geniş miqyasda həyata keçirilir. Özəlləşdirmədə xarici şirkətlər, xarici ölkələrin
vətəndaşları da bərabər hüquqla iştirak edə bilərlər. Azərbaycanda xarici ölkələrin iş adamlarının iştirakı ilə
xeyli birgə müəssisə yaradılıbdır. Bunların sayı çoxdur.
Bütün bunların sırasında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə iqtisadi əlaqələrimiz xüsusi yer tutur. 1994-cü ildə
biz ilk dəfə böyük neft müqaviləsi imzalamışıq. “Əsrin müqaviləsi” adı verilmiş bu müqavilə 30 il müddətində
bağlanıb. Görünür ki, bunun ömrü bir-iki dəfə də uzadılacaqdır.
Bu müqavilədə ABŞ-ın beş neft şirkəti iştirak edir. Müqavilənin əsasını qoyanlardan biri və bu barədə
böyük təşəbbüs göstərən Amerikanın “AMOKO” şirkətidir. “AMOKO” ilə bizim əməkdaşlığımız böyük tarixi
əhəmiyyətə malikdir.
Mən “AMOKO” şirkətinin binasında olmağımdan, onun rəhbərləri ilə görüşməyimdən çox şadam. Qeyd
etməliyəm ki, bu, ilk müqavilə olubdur. Ondan sonra daha bir neçə müqavilə imzalanıbdır. Onların
əksəriyyətində ABŞ-ın şirkətləri böyük hissəyə malikdirlər.
Avqustun 1-də bir günün içərisində dörd böyük müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilələr ABŞ-ın paytaxtı
Vaşinqtonda və bütün dünya üçün dəyərli yer olan Ağ evdə imzalanıbdır. Bu həm bizim üçün, həm də Amerika
şirkətləri üçün tarixi hadisədir.
Mən sizin qarşınızda çıxış edərkən bəyan edirəm ki, Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bundan sonra da bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə aparacaqdır. Başqa iqtisadiyyat Azərbaycanda bərpa oluna bilməz. Siz bilirsiniz ki,
Rusiyada və MDB-yə daxil olan bəzi digər ölkələrdə indi cürbəcür danışıqlar gedir ki, Sovetlər İttifaqını
yenidən bərpa etsinlər, sosializm quruluşuna qayıtsınlar. Belə proseslərin getməsini siz bilməlisiniz. Mən isə
sizə bildirirəm ki, Azərbaycanda geriyə yol yoxdur.
Biz bundan sonra heç vaxt sosialist siyasi-iqtisadi sisteminin bərpa olunmasına yol verməyəcəyik. Siyasi
cəhətdən bizim yolumuz demokratik dövlət quruculuğu yoludur. Siyasi plüralizm, insan hüquqlarının və
azadlıqlarının qorunması, mətbuat, vicdan azadlığı – bunlar hamısı Azərbaycanda bərqərar olub və bundan
sonra daha da möhkəmlənəcəkdir.
İqtisadi cəhətdən bizim yolumuz bazar iqtisadiyyatını yaratmaq, onun yolu ilə getmək və insanlara
sərbəstlik verməkdir. Ümumiyyətlə, biz insanlara azadlıq və sərbəstlik veririk və bundan sonra onu daha da
genişləndirəcəyik. Bazar iqtisadiyyatını tətbiq edib iqtisadiyyatımızı canlandırmaq və inkişaf etdirmək üçün biz,
şübhəsiz ki, xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsinə çalışırıq. Sevindirici haldır ki, biz artıq bunun
şahidiyik.
Bu gün burada deyildiyi kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri Azərbaycana bu yaxınlarda bir
milyard dollara yaxın sərmayə qoymağı başa çatdıracaqlar. Ancaq imzalanmış müqavilələrdə Amerika şirkətləri
tərəfindən Azərbaycana təxminən on milyard dollara qədər investisiya qoyulması nəzərdə tutulur. Bu, tək neft
yataqlarının işlənməsi üçün deyil, hasil olan neftə də aiddir. Onu da bilməlisiniz ki, Xəzər dənizi böyük neft və
qaz ehtiyatlarına malik bir hövzədir, onun neft və qaz ehtiyatları günbəgün və ilbəil daha da çoxalır.
Mərkəzi Asiya və Qafqaz, Xəzər dənizini əhatə edən ölkələr əməkdaşlıq etməlidirlər. Biz bu
əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Eyni zamanda Mərkəzi Asiyadan Xəzər dənizi və Azərbaycandan keçməklə Qara
dəniz vasitəsilə Avropaya yeni bir nəqliyyat dəhlizi açmışıq. Bu dəhliz artıq işləyir. Bu, qədim “İpək yolu”nu
bərpa etmək deməkdir. Həmin yol ilə Mərkəzi Asiyadan Avropanın ən kənar ölkələrinə yüklər daşınır, eyni
zamanda əksinə – Avropadan Mərkəzi Asiyaya yüklər daşınır. Bu sahədə biz çox işlər görmüşük. Bundan sonra
bu nəqliyyat dəhlizini daha da inkişaf etdirəcəyik.
Xəzər dənizi hövzəsindən hasil olunan neftin ixracı üçün də lazımi tədbirlər görürük. İki neft kəmərinin
tikilməsi haqqında qərar qəbul olunubdur. Biri hazırdır – Bakıdan Rusiya ərazisi vasitəsilə Qara dənizin
Novorossiysk limanına gedir. İkincisi Azərbaycandan Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Qara dənizin Supsa limanına
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çəkilir. Bunlar ilkin neftin ixracı üçün yaradılan kəmərlərdir. Qarşımızda isə böyük neft kəmərinin çəkilməsi
durur. Bütün bu müqavilələrin həyata keçirilməsi nəticəsində bir neçə ildən sonra Azərbaycan ildə təqribən 60
milyon ton neft ixrac etməlidir. Ona görə də böyük neft kəməri çəkilməlidir. Bu neft kəmərinin də bir neçə
marşrutları var. Həmin marşrutlardan biz neft kəmərinin Azərbaycandan, Bakıdan Türkiyəyə və oradan Aralıq
dənizinin Ceyhan limanına getməsinə üstünlük veririk. Başqa variantlar da var, ancaq buna üstünlük veririk.
Biz Qazaxıstanın “Tengiz” neft yatağından “Şevron”– “Tengiz” neft şirkətinin hasil etdiyi neftin dünya
bazarına çıxarılması üçün Azərbaycandan yol açırıq. Artıq 1350 min ton neft tankerlərlə Qazaxıstandan Bakıya
gətirilib, oradan da dəmir yolu ilə Qara dəniz limanına çıxarılıbdır. “Tengiz” yatağında çox böyük neft
ehtiyatları olduğuna görə Qazaxıstanla Azərbaycan arasında iyun ayında saziş imzalanıb və Qazaxıstan neftinin
Azərbaycana gəlməsi üçün Xəzər dənizinin dibi ilə neft kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulubdur. Gələcəkdə də
Mərkəzi Asiyadan Avropaya – Qərbə ən əlverişli yol məhz Xəzər dənizindən, Azərbaycandan keçən yoldur. Biz
bu yolun gələcəkdə daha da genişlənməsinin tərəfdarıyıq və öz tərəfimizdən lazımi tədbirlər görəcəyik.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox başqa şirkətləri neft şirkətləri ilə bərabər bizimlə əməkdaşlıq
edirlər. Burada “Katerpillar” şirkətinin rəhbəri bu barədə məlumat verdi. Onlar Azərbaycanda çox işlər görürlər
və gələcəkdə də görəcəklər. Yaxud, “Motorola” şirkətinin prezidenti burada iştirak edir. “Motorola”
Azərbaycanda özünə çox görkəmli yer tutubdur. Bundan sonra da onun imkanları genişlənəcəkdir. Başqa
şirkətlər də bütün bu müqavilələrin həyata keçirilməsinə qoşulublar. Siz bilirsiniz ki, hər bir neft şirkətinin
ətrafında onlarca başqa neft şirkətləri o layihələrin həyata keçirilməsi ilə məşğuldurlar və ona cəlb olunurlar.
Amerikanın nə qədər şirkəti Azərbaycanda iş görə bilər. Bu, həm Azərbaycan üçün, həm də Amerika
Birləşmiş Ştatları üçün faydalıdır. Bu, həm də bizim ölkələrarası iqtisadi əlaqələri genişləndirəcək, inkişaf
etdirəcəkdir.
Buna mane olan amillər də vardır. Onlardan biri və ən başlıcası vaxtilə Amerika Konqresi tərəfindən
Azərbaycana qarşı qəbul edilmiş 907-ci düzəlişdir. Beş ildir ki, 907-ci düzəlişə görə Azərbaycan Amerika
Birləşmiş Ştatlarının hər bir yardımından məhrumdur. Siz bilirsiniz ki, ABŞ bir çox ölkələrə, o cümlədən
keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrə maddi və maliyyə yardımı edir. Bizim qonşularımız –
Ermənistan, Gürcüstan, Mərkəzi Asiya ölkələri Amerikadan ildə 100 milyon dollar, bəlkə də ondan artıq
maliyyə yardımı alırlar. Azərbaycan isə bu yardımdan məhrumdur. Bu, çox ciddi paradoksdur.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını Azərbaycana, Xəzər dənizinə gətirmişik. Buna görə də bəzi
qonşularımız bizdən narazıdırlar və bizi ittiham edirlər ki, nə üçün ABŞ-ın şirkətlərini Xəzər dənizinə,
Azərbaycana, Qafqaza gətirmişik. İkinci tərəfdən isə, ABŞ Konqresi Amerika tərəfindən Azərbaycana
göstərilən hər cür yardıma embarqo qoyubdur. Son illər biz bununla çox ciddi məşğul olmuşuq. Bu günlər mən
çox şadam ki, nəhayət, Amerikanın dövlət dairələrində, Konqresində, parlamentində, ictimaiyyətində fikir
formalaşıb ki, 907-ci düzəliş Azərbaycana qarşı ədalətsizdir və əsassızdır. Bəziləri deyir ki, biz heç bilmirik bu
maddə Konqresdə necə qəbul olunubdur. Kim gətirib bu maddəni gündəliyə salıbdır və biz də bunu anlamadan
səs vermişik. Biz belə sözlər də eşitmişik. Ancaq olan olub, keçən keçib. Beş il məhrumiyyətlər altında
qalmışıq, belə ayrı-seçkiliyə dözmüşük. Bundan sonra dözə bilmərik.
Burada olduğum günlərdə apardığım danışıqlar zamanı 40-dan artıq Konqres üzvü ilə görüşdüm.
Nümayəndələr Palatasının spikeri cənab Qinqriç ilə görüşdüm, Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri cənab Gilman
ilə də ətraflı danışıqlarım oldu. Bir çox hörmətli senatorlarla da danışıqlar apardım. Onlar mənə bildirdilər ki, bu
düzəlişin ləğvinə çalışacaqlar.
Prezident cənab Bill Klinton əvvəllər də demişdi və avqustun 1-də də bəyan etdi ki, 907-ci düzəliş aradan
götürülməlidir və bu, biz imzaladığımız sənəddə öz əksini tapıbdır. Nyu-Yorkdan olan konqresmen cənab Kinq
907-ci düzəlişin ləğv edilməsi üçün yaxşı bir layihə təqdim edibdir. Güman edirəm ki, həm Konqres, həm
Amerika hökuməti, həm də başqa qüvvələr birləşib sentyabr ayında Konqres işə başlayan kimi bu düzəlişin
aradan götürülməsi üçün çalışacaqlar. Bu düzəliş tək Azərbaycana qarşı ayrı-seçkilik deyil, eyni zamanda
Amerika – Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsinə maneçilik törədir, əngəl törədir. Ona görə də gərək
Amerikanın şirkətləri də, iş adamları da, Azərbaycana sərmayə gətirənlər də çalışsınlar ki, bu düzəliş aradan
götürülsün.
Nəhayət, mən bir məsələ haqqında da danışmaq istəyirəm. Biz Azərbaycanda sülh tərəfdarıyıq, sülh
istəyirik. Biz öz müstəqilliyimizi əldə etmişik, müstəqil dövlətik. Yaşamağımız və müstəqil dövlət kimi inkişaf
etməyimiz üçün bizə sülh lazımdır. Ona görə də Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması bizim üçün əsas məsələdir. Təəssüflər olsun ki, buna mane olan qüvvələr az deyil.
Bu ilin əvvəlində aşkar olubdur ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəzi rəhbər vəzifəli şəxsləri son iki ildə
gizli olaraq, qeyri-qanuni yolla Ermənistana 1 milyard dollar dəyərində çox böyük güclü, təhlükəli silahlar və
sursatlar veriblər. Bunlar, əlbəttə ki, bizim son üç ildə apardığımız sülh danışıqlarına, prosesinə zidd bir
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hərəkətdir. Bu məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin özü və başqa dövlət dairələri bəyan ediblər. Biz bunu
bilən kimi qəti etirazımızı bildirdik. Mən Rusiyanın prezidentinə müraciət edərək o silahların Ermənistandan
çıxarılıb geri qaytarılmasını tələb etmişəm.
Siz bilirsiniz ki, Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları, hissələri yerləşir. Qafqazda, Gürcüstanda da belə
hərbi hissələr, bazalar var. Azərbaycanda isə yoxdur və heç vaxt olmayacaqdır. Biz tam müstəqilik və
suverenliyimizi bundan sonra da qoruyacağıq. Ancaq bizim bölgəyə bu qədər təhlükəli silahların verilməsi
böyük narahatlıq hissi doğurubdur. Amerikanın Senatı da bu məsələni müzakirə edib, bu barədə qərar qəbul
edibdir. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı bu işini, təşəbbüsünü davam etdirəcək və
məsələnin həll olunması üçün səy göstərəcəkdir. Bunlar Qafqazda Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh əldə
etmək üçün çox vacibdir.
Biz işğal edilmiş ərazilərimizin azad olunması, yurd-yuvasından didərgin düşmüş azərbaycanlıların
yerlərinə qaytarılmasını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını və Ermənistanla uzunmüddətli,
etibarlı sülh şəraitində yaşamağı istəyirik. Hesab edirəm ki, belə sülh yaranarsa, bu, Ermənistan üçün,
Azərbaycan üçün çox böyük imkanlar açar. Mən əminəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında belə bir sülh
yarana bilər. Bu da Qafqaz bölgəsində, bizim bölgədə tam sülhün bərqərar olması üçün böyük əsas olar.
Əminəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Amerikanın prezidenti hörmətli cənab Bill Klinton bu məsələnin həll
olunmasında öz səylərini əsirgəməyəcəkdir.
Mən buradakı görüşümdən bir daha məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Sizə hörmət və ehtiramımı
bildirirəm. Sizi və Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin bütün iş adamlarını Azərbaycanda iş görməyə dəvət
edirəm.
Eyni zamanda Azərbaycanın da təbii gözəlliyi vardır. Çikaqo şəhəri də gözəldir, Bakı şəhəri də.
Azərbaycanda da çox görməli yerlər var. Oraları da seyr etmək, onlardan həzz almaq hər biriniz üçün dəyərli
olardı. Mən sizi Azərbaycanda görmək istəyirəm. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çikaqo şəhərinə daha
da çiçəklənmə arzu edirəm. Biz indi 80-ci mərtəbədəyik. Əgər bundan yuxarılara qalxmaq istəyirsinizsə, qalxın.
Siz dünyada belə rekordlar qoymusunuz. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarına təkcə binaların mərtəbələrini
artırmağı yox, Amerikanın qüdrətini, iqtisadiyyatını daha da yüksək mərtəbələrə qaldırmağı arzu edirəm. Mən
sizə cansağlığı, səadət arzulayıram. Amerika xalqına səadət, xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının çiçəklənməsini arzu edirəm.
Bu gün “AMOKO” şirkəti mənə bir dəyərli hədiyyə verdi, – prezident Linkolnun mərmərdən kiçik bir
heykəli. Bu, mənim üçün çox dəyərlidir. Mən yaxşı bilirəm ki, Amerikanın tarixində prezident Linkolnun xüsusi
xidmətləri olmuşdur. “AMOKO” şirkəti prezidentinin bir fikri ilə tam razıyam ki, əgər Linkolnun cəsarəti və
qəhrəmanlığı, müdrikliyi olmasaydı, Amerika Birləşmiş Ştatları da parçalanmış olardı. Parçalanma çox təhlükəli
şeydir. Linkoln o vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu parçalanmadan xilas edibdir. İndi biz Azərbaycanın
parçalanması təhlükəsinin qarşısını almağa çalışırıq. Prezident Linkoln kimi, biz də Azərbaycanın bütövlüyünü
qoruyub saxlamaq istəyirik. Ona görə də bu hədiyyə mənim üçün çox qiymətlidir və buna görə çox təşəkkür
edirəm.
Mən isə “AMOKO” şirkətinə məşhur Azərbaycan rəssamının bir rəsmini təqdim etmək istəyirəm. Bu
rəsm çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Azərbaycanda yüz illər bundan qabaq da
neft və qaz çıxıbdır. 1848-ci ildə Azərbaycanda ilk neft fontanı vurubdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında –
Pensilvaniyada neft fontanı 1852-ci, ya da 1855-ci ildə olubdur. Biz sizdən qabaqdayıq. O vaxt nefti bu cür
çətinliklərlə çıxarırdılar. Biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Əgər insanlar o çətin vəziyyətdə, şəraitdə neft
çıxarmasaydılar, indi Azərbaycan böyük neft ölkəsi olmazdı.
Ona görə də mən bu rəsm əsərini “AMOKO”ya Azərbaycan ilə Amerikanın neft sahəsində əlaqələrinin
bir rəmzi kimi təqdim edirəm. Güman edirəm ki, bu rəsm əsəri sizin şirkətinizdə öz görkəmli yerini tutacaqdır.
Biz nefti bax, bu cür, bu rəsm əsərində gördüyünüz kimi çıxarmağa başlamışıq. Azərbaycan neftçiləri əlli
il bundan qabaq Xəzər dənizində, Neft Daşlarında ilk dəfə neft fontanı əldə ediblər və Xəzər dənizinin neft
yataqlarını açıblar. Biz burada da pionerik. Bu, əlli il bundan qabaq olubdur. İndi isə, XX əsrin sonunda Xəzər
dənizinin zəngin neft yataqlarını məhz Azərbaycan dünyaya təqdim etdi. Xəzər dənizində olan bütün neft
yataqları bu əlli il içərisində Azərbaycan neftçiləri tərəfindən kəşf olunub, açılıbdır.
İndi orada Azərbaycan ilə bərabər, dünyanın böyük neft şirkətləri, o cümlədən Amerika Birləşmiş
Ştatlarının neft şirkətləri müştərək iş görürlər. Bunların hamısı bizim ölkələrimizi bir-birinə çox bağlayan
amillərdir. Mən arzu edirəm ki, bizim bu əlaqələrimiz bundan sonra daha da sıx olsun.
Bir daha sizi salamlayıram, xoşbəxtlik arzulayıram.
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Mən badəmi Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Amerika xalqının, ölkənizin çox güclü, qabaqcıl şirkətlərinin
şərəfinə, Amerika dövlətinin, Amerikanın prezidenti, mənim dostum, hörmətli cənab Bill Klintonun şərəfinə, sizin
şərəfinizə qaldırıram. Sağ olun.
***
NAHARDA İŞTİRAK EDƏN AMERİKA JURNALİSTLƏRİ ÜÇÜN MƏTBUAT KONFRANSI
L o u r e n s F u l l e r: Cənab prezident, Sizdən soruşmaq üçün mənə xeyli suallar göndərilib. Siz bu
sualların əksəriyyətinə öz nitqinizdə cavab verdiniz. Xahiş edirəm, mümkünsə bu suallardan bir neçəsinə cavab
verəsiniz.
S u a l: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, – Vaşinqtona, Nyu-Yorka, Hyüstona,
Çikaqoya səfəriniz haqqında öz təəssüratlarınızı bizimlə bölüşə bilərsinizmi? Sizin fikrinizcə, bu səfər
uğurlu oldumu? Amerika Birləşmiş Ştatlarına növbəti səfərinizdə hansı yenilikləri arzu edərdiniz?
C a v a b: Bildirmək istəyirəm ki, bu, mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərimdir. Mən və
məni müşayiət edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin bütün üzvləri bu səfərdən həddindən artıq razıyıq.
Köməkçilərim hesablayıblar ki, bu səfər zamanı mən bu günə və bu dəqiqəyə 75 görüş keçirmişəm. Görüşlərim bu
gün və sabah davam edəcəkdir. Bu, mənim üçün çox əhəmiyyətli bir nailiyyətdir. Çünki hər bir görüş işgüzar
xarakterlidir. Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsinə həsr olunur, hər bir görüş Azərbaycan
həqiqətlərini Amerika Birləşmiş Ştatlarına çatdırmaq məqsədi daşıyır.
Biz iyulun 27-dən bu günə qədərki bütün günlərimizdən çox razıyıq. Hər yerdə böyük qonaqpərvərlik,
qayğı və diqqət hiss etmişik. Bu görüşlərin hamısı dostluq, mehribanlıq şəraitində keçibdir. Hesab edirəm ki,
Amerika–Azərbaycan əlaqələrində dostluq münasibətləri yaranıbdır. Biz prezident Klintonla ölkələrimizin
partnyorluğu haqqında sənəd imzalamışıq. Hesab edirəm ki, bu, mənim rəsmi səfərimin ən gözəl nəticəsidir.
Mən bizə göstərilən qayğıya, qonaqpərvərliyə görə prezident Klintona və görüşdüyüm bütün şəxslərin
hamısına təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bütün bu günlər, keçirdiyimiz görüşlər ölkələrimiz arasında əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi üçün yeni imkanlar açıbdır. Mənim, bizim Azərbaycanda vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bu
imkanlardan dərhal səmərəli istifadə edək. Biz bunu edəcəyik.
Hesab edirəm ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına ikinci dəfə gələnə qədər bizim əlaqələrimiz çox
yüksək səviyyələrə qalxacaqdır. Onda biz daha yeni addımlar atacağıq. Mən buna inanıram. Azərbaycan ilə
Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bütün sahələrdə əlaqələr uzunmüddətlidir. Biz bu əlaqələri çox vacib və
əhəmiyyətli hesab edirik. Sağ olun.
L o u r e n s F u l l e r: Cənab prezident, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərinizə, bu səfər
zamanı əldə etdiyiniz böyük uğurlara görə Sizi təbrik edirəm. İllinoys ştatına, Çikaqoya gəldiyinizə və bu
görüşdə bizimlə bir yerdə olduğunuza görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm.
Cənab prezident, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Amerika şirkətlərinə göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə
Sizə minnətdarıq.
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ NƏVƏSİNİN DÜNYAYA GƏLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ
“MOTOROLA” ŞİRKƏTİ ADINDAN HƏDİYYƏ – VAZA TƏQDİM EDİLDİKDƏN SONRA ÜRƏK
SÖZLƏRİ:
Mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərimin ən gözəl səhifəsi bir də ondan ibarətdir ki, mən Amerikada
olarkən avqustun 2-də nəvəm dünyaya gəlibdir. Bu, mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir. Məni təbrik etdiyinizə
görə sizə təşəkkür edirəm və bu vazanı da nəvəmə verəcəyəm.
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AMERİKADAKI AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT CƏMİYYƏTİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİ
İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Çikaqo
4 avqust 1997-ci il
Hörmətli soydaşlarımız!
Mən çox məmnunam ki, respublikamızın hüdudlarından kənarda, o cümlədən Amerika Birləşmiş
Ştatlarında azərbaycanlılar artıq bir-birinə yaxınlaşırlar, bir yerə toplaşırlar və cəmiyyətlər qururlar. Doğrudur,
indi azərbaycanlılar dünyanın hər yerinə səpələniblər. Elə bir ölkə tapmazsan ki, orada azərbaycanlı olmasın:
birində çoxdur, birində azdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar təşkilatlana,
bir-biri ilə yaxşı ünsiyyət qura bilmirlər.
Ölkəmiz dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra, ondan əvvəl də, hələ Sovetlər İttifaqının tərkibində olan
zaman da Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycana qarşı fikir yaradan erməni lobbisi olubdur. Amerikada
erməni lobbisi, diasporu güclüdür. Soruşuram ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə qədər erməni yaşayır? Biri
deyir bir milyon, biri deyir ondan az.
Y e r d ə n s ə s: Cənab prezident, Amerikada 700 min erməni yaşayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 700 min. Mən belə başa düşdüm ki, siz Kaliforniyada yaşayırsınız, orada da
ermənilər çoxdur. Mənə elə gəlir ki, siz daha dəqiq bilərsiniz. Deyirsiniz ki, Amerikada 700 min erməni yaşayır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 300 milyon əhalisi vardır. Fikir verin. 300 milyon əhalisi olan bir ölkədə 700 min
erməni Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətinə təsir edə bilir. Doğrudur, biz deyirik ki, ermənilərlə
azərbaycanlıların münasibəti pisdir. Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə var, müharibə gedir.
Keçmişdə də erməni-azərbaycanlı qırğınları olubdur. Ola bilər, ermənilər kiminsə xoşuna gəlməsin, ancaq
ermənilər öz millətləri üçün çox dəyərlidirlər Biz bunu etiraf etməliyik, deməliyik. Bunu nə üçün deyirəm?
Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə qədər azərbaycanlı yaşadığını bilmirəm. Hər halda, mən bundan əvvəl
iki dəfə Nyu-Yorka gəlmişdim, oraya azərbaycanlılar az miqdarda toplaşdılar. Mən Amerika Birləşmiş
Ştatlarına rəsmi səfərə gəlmişəm. Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda, Hyüstonda olmuşam, indi də buraya, Çikaqoya
gəlmişəm. Burada az miqdarda azərbaycanlı görürəm. Amerikada yaşayan azərbaycanlılar elə təkcə buraya
toplaşanlardan ibarət deyildir. Ola bilər ki, hamı buraya gələ bilməyibdir. Siz deyirsiniz ki, cəmiyyət
qurmusunuz. Bu cəmiyyətin nə qədər üzvü var? Amerikada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan haqqında
düşünürlərmi, yoxsa yox?
Amerikada yaşayan ermənilərin 99 faizi Dağlıq Qarabağın harada yerləşməsi barədə qətiyyən heç nə
bilmir. Dağlıq Qarabağ dağlıq, kiçik bir yerdir. Bu bölgənin özündə yaşayan ermənilər bir balaca təhsil
aldıqdan, orta məktəbi bitirdikdən sonra ayrı-ayrı şəhərlərə gedirlər, orada oxuyurlar və geri qayıtmırlar. Mən
Sovet hökuməti vaxtında da Azərbaycana rəhbərlik edirdim və bunların hamısını bilirəm. Dağlıq Qarabağ
ermənilərinin bir hissəsi Yerevanda qalır, amma əksəriyyəti Rusiyaya və başqa ölkələrə gedir. İndi Dağlıq
Qarabağın özündə cəmisi 80 min erməni var. Ancaq harada erməni varsa, o, Dağlıq Qarabağ haqqında düşünür.
Dağlıq Qarabağda qaldırılmış bu məsələ tam qondarmadır. Onlar bunu qəsdən ifrat dərəcəyə gətirib
çıxarıblar. Bu yaxınlarda mənə dedilər ki, Ermənistanda yaşayan ermənilər münaqişənin sülh yolu ilə
qurtarmasını daha çox istəyirlər, nəinki Amerikadakı ermənilər. Amerikada yaşayan ermənilər deyirlər ki, gərək
Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun, Ermənistana bağlansın. Soruşan gərək, axı, sən Amerikada yaşayırsan, nə üçün
belə deyirsən? Bax, milli bağlılığı onu belə hissiyyatlara gətirib çıxarıbdır.
Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi işğal olunubdur. Bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan
didərgin düşübdür. Yeddi milyon yarım əhalisi olan ölkənin vətəndaşlarından bir milyonu qaçqındır, çadırlarda
yaşayır. Bu, dəhşətli haldır. Dünyada ərazisində bu qədər qaçqını, köçkünü olan ikinci bir ölkə yoxdur. Amma
gəlin görək, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bu dərdlə yaşayırlarmı, yoxsa yox? Bağışlayın, mən sizinlə açıq
danışıram.
Bilirsiniz, mən Azərbaycana vaxtilə 14 il rəhbərlik etmişəm. Sonra 5 il Sovetlər İttifaqına rəhbərlik edən
adamlardan biri olmuşam, Azərbaycana yenə də öz qayğımı göstərmişəm. Bundan sonra mən 6 il əziyyətlər
çəkmişəm, cürbəcür məhrumiyyətlərlə üzləşmişəm. Siz bunların hamısını yəqin ki, bilirsiniz. Ancaq mən harada
oluramsa-olum, ürəyim həmişə Azərbaycanladır. Mən 5 il Moskvada, Kremldə oturmuşam. Sovetlər İttifaqının
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ən yüksək vəzifəli şəxslərindən biri olmuşam. Mən bütün Sovetlər İttifaqı üçün məsul idim. Amma mənim
ürəyim Azərbaycanda idi. Həmin 5 il içərisində Azərbaycan üçün çox işlər gördüm. Mən özümü tərifləmək
istəmirəm. Azərbaycan üçün bəla ondan başladı ki, 1987-ci ildə ermənilər bizim azərbaycanlıların bəziləri ilə
birlikdə yığışdılar, mənim Kremldən istefa verməyimə nail oldular.
Mən istefa verəndən cəmi 20 gün sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi ortaya atıldı. Aqanbeqyan adlı bir
erməni var. O, ömründə nə Ermənistanda, nə də Dağlıq Qarabağda yaşayıbdır, həmişə Moskvada yaşayıbdır,
alimdir. Həmin Aqanbeqyan o vaxt gəlib Fransada bəyanat verdi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana bağlanmalıdır
və o, bu məsələni Qorbaçovla razılaşdırıbdır. Bundan iki ay sonra Dağlıq Qarabağda üsyan, münaqişə başladı.
Azərbaycanın bəlaları da o vaxtdan başlandı.
O vaxt ermənilərin bir məqsədi var idi ki, Heydər Əliyevi Kremldən kənarlaşdırsınlar. Çünki bilirdilər ki,
mən Moskvada oturmuşam və belə bir məsələnin qaldırılmasına yol verməyəcəyəm. Məni Kremldən
kənarlaşdırdılar. Amma təkcə onlar yox, bizim bəzi bədxah azərbaycanlılar da bu işə kömək etdilər. Onlar
birləşdilər, məni Kremldən kənarlaşdırdılar. Bundan sonra Azərbaycan nə günlərə düşdü.
Mən Azərbaycana 14 il rəhbərlik edərkən respublikamızı hansı səviyyələrə qaldırmışdım. Biz sovet
rejimində yaşayırdıq. Məgər biz bu rejimi dəyişdirə bilərdik? Amma iş ondadır ki, bu rejim altında olsa da sən
xalqın, millətin üçün nə edirsən. Əgər sən bu rejimi dəyişdirə bilməzsənsə, onda onun imkanlarından istifadə
edib xalqına kömək göstər. Mən bunu etdim. Azərbaycan o illərdə çox yüksəklərə qalxdı, amma bayaq dediyim
kimi, 1988-ci ildən Azərbaycanın tənəzzülü başlandı. Azərbaycanın başına bu bəlalar gəldi. Respublikamızın
ərazilərinin bir qismi işğal olundu. Ölkədə bir rəhbər o birisini yıxdı, o birisi onu yıxdı. Azərbaycan bu günlərə
qaldı.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Bu gün bundan əvvəlki görüşümdə mən
prezident Linkoln haqqında danışırdım. Bəli, prezident Linkoln olmasaydı, o vaxtlar Amerika Birləşmiş Ştatları
bəlkə də parçalanmışdı. Şimal ilə cənub müharibə aparırdı və ölkə parçalanırdı. Linkoln Amerika Birləşmiş
Ştatlarını birləşdirdi. Azərbaycan da parçalanırdı. 1993-cü ildə Azərbaycan artıq parçalanmışdı. Ölkədə
vətəndaş müharibəsi başlanmışdı, qardaş-qardaşa güllə atırdı. Ermənistan silahlı qüvvələri gəlib bizim
torpaqlarımızı işğal edirdi. Azərbaycanda isə adamlar bir-birinə atəş açırdı, bir-birini öldürürdü. Nə üçün? O
istəyirdi hakimiyyətdə olsun, bu istəyirdi hakimiyyətdə olsun. Bizim bəlamız da, dərdimiz də budur. Bizim milli
nöqteyi-nəzərdən çatışmazlığımız da budur.
Allaha şükürlər olsun ki, biz indi Azərbaycanda sabitlik yaratmışıq. Amma bu sabitlik nəyin bahasına
yaranıbdır? Siz yəqin qəzetləri oxuyursunuz, bilirsiniz ki, biz o vaxt Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin
qarşısını çətinliklə aldıq. Ancaq Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizdəki bu vəziyyətdən istifadə etdilər, gəlib
bir neçə rayonumuzu da işğal etdilər. Əlbəttə, işğal edəcəkdilər, çünki respublikanın daxilində adamlar bir-biri
ilə vuruşurdular – o deyirdi hakimiyyətdə mən olacağam, bu deyirdi mən olacağam. Olan silahdan, sursatdan
bir-birinə qarşı istifadə edirdilər. Ermənilərə atəş açılmırdı. Ona görə də Ermənistan silahlı qüvvələri gəlib
torpaqlarımızın bir hissəsini işğal etdilər.
Biz üç ildən çoxdur ki, müharibədə atəşi dayandırmışıq. Ölkənin daxilində olan cürbəcür silahlı dəstələri
ləğv etdik, sabitlik, rahatlıq yaratdıq. Mən bayaqkı görüşümdə də bunları danışdım. İndi Azərbaycanda
iqtisadiyyat tamam sərbəst inkişaf edir. Ölkədə inflyasiya 1994-cü ildə 1600 faiz, 1995-ci ildə 84 faiz, 1996-cı
ildə 6 faiz idi. 1997-ci ilin birinci yarısında isə inflyasiya sıfır faizdir. Təsəvvür edin, bu nəticələr
torpaqlarımızın 20 faizinin işğal altında qaldığı, bir milyondan çox vətəndaşımızın qaçqın vəziyyətdə yaşadığı,
onların çoxunun işsiz olduğu bir vaxtda əldə edilibdir.
Azərbaycanda milli valyuta möhkəmlənibdir. Son vaxtlar manatın dəyəri dollara nisbətən 15 faiz artıb.
Xarici ticarətin həcmi 40 faiz artıb. Keçən il ölkə iqtisadiyyatında tənəzzül dayandı. İndi iqtisadiyyatda sürətli
inkişaf gedir. Sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, ümumi daxili məhsul istehsalı artır. Biz özəlləşdirmə
aparırıq, iqtisadiyyatı dəyişdiririk, torpaqları şəxsi mülkiyyətə, xalqa veririk. Bu barədə qanun qəbul etmişik.
Bilirsiniz ki, respublikamızda torpaqlar, mal-qara vaxtilə ümumiləşdirilmişdi. İndi bunların hamısı şəxsi
adamlara verilibdir. Bunun da çox yaxşı nəticələri vardır. İndi Azərbaycanda ətin, südün, yağın haradan gəlməsi
problemi yoxdur. Çünki bunların hamısı özəl sektordadır. Amma Sovet İttifaqı vaxtında biz bu çətinlikləri
görürdük. Çünki bunların hamısını dövlət etməli idi. Dövlət isə bunları çatdıra bilmirdi. İndi torpağı da
paylayırıq. Şübhəsiz ki, bu proses bir-iki ilə başa çatacaq. Torpağın bir il bundan əvvəl paylandığı yerlərdə
gözəl nəticələr əldə edilibdir.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar aparılır, demokratiya bərqərar olubdur. Ölkədə demokratik, dünyəvi
cəmiyyət yaradırıq. Biz İslam dininə mənsubuq. Amma dinin ölkəmizdə hakim olmasına yol verə bilmərik.
Bizim ölkəmiz açıq, mədəni ölkədir. Azərbaycanın qapıları Qərbə də, Şərqə də açıqdır, kim istəyir gəlsin.
Amma bizim dərdimiz, çətinliyimiz nədir? Bax, bu həqiqəti sübut etdirə bilmirik.
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Bilirsiniz ki, ABŞ Konqresi beş il bundan əvvəl Azərbaycana qarşı 907-ci düzəliş qəbul edibdi. Mən dörd
ildir Azərbaycanın prezidentiyəm, dörd ildir çalışıram ki, bu maddə ləğv edilsin. Bəziləri mənə deyirdilər ki, bu,
mümkün deyil. Amma mən Amerikaya bu rəsmi səfərim zamanı, Nyu-Yorkdan başlayaraq Çikaqoya qədərki
bütün görüşlərimdə hiss etdim ki, bu sahədə böyük dəyişiklik yaranıbdır. Məsələn, Amerikanın şirkət rəhbəri ilə
görüşümdə heç mən özüm söhbət açmasam da, o mənə deyir ki, biz 907-ci düzəlişin ləğv olunmasına çalışırıq.
Bu, böyük dəyişiklikdir. Biz 907-ci düzəlişin ləğv olunması üçün çox işlər görürük.
Mən bu gün Amerikanın bir çox nüfuzlu şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşdüm. Onların bir çoxu ilə
indiyədək görüşməmişdim. Amma bu görüşlərdə onların hər biri mənə dedi ki, 907-ci düzəlişin aradan
qaldırılmasına biz də xüsusi səylər göstəririk. Bəli, prezident Bill Klinton da, Konqresdə Nümayəndələr
Palatasının sədri cənab Qinqriç də, Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri cənab Gilman da mənə söz verdilər ki,
907-ci düzəlişin ləğv edilməsinə nail olacaqlar. Hamı mənə söz verdi ki, 907-ci düzəliş bu ilin sentyabr ayında
ləğv olunacaqdır.
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğal ediblər, bir milyondan çox
vətəndaşımız yerindən-yurdundan qaçqın düşüb, amma ermənilər burada məsələni tərsinə çeviriblər: guya
Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır. Ona görə də Konqres respublikamıza qarşı belə bir maddəni qəbul
edibdir.
Görürsünüz, vəziyyət necə olub? Görək Amerikada yaşayan bir azərbaycanlı öz səsini qaldırıbmı? 907-ci
düzəlişi Konqresdə kim keçiribdir? Ermənilər keçiriblər. Konqresmenlərin çoxu mənə deyir ki, biz o vaxt bu
907-ci düzəlişin nə olduğunu heç bilmirdik. Söyləyirlər ki, o vaxt gecə iclas qurtarhaqurtarda bu layihəni
gətirdilər, biz də səs verdik, iclas qurtardı, çıxıb getdik. Bəli, bu maddəni Konqresdə ermənilər keçiriblər.
Yəqin siz bilirsiniz ki, prezident Bill Klinton məni Amerikaya rəsmi səfərə dəvət edəndən sonra ermənilər
burada hay-küy saldılar. Birinci olaraq cənab Klintona məktub yazdılar ki, Heydən Əliyevin Amerikaya səfərini
ləğv edin. Bill Klintona 15-ə yaxın erməni təşkilatı məktub yazmışdı.
Bununla da kifayətlənmədilər, mənim haqqımda təbliğat kağızları yaydılar, tərcümeyi-halım, şəxsiyyətim
haqqında cürbəcür böhtanlar, məni təhqir edən sözlər yazdılar. Mənim şəklim olan 50 mindən çox poçt kartı
hazırlamışdılar. Klintona göndərsinlər ki, Heydər Əliyev Amerikaya gəlməməlidir.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabr ayında Lissabonda
keçirilən Zirvə görüşündə biz böyük bir qələbə əldə etdik. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi baş verəndən
bəri ilk dəfə nail olduq ki, ATƏT-in Zirvə görüşündə bu münaqişənin aradan qaldırılması üçün əsas prinsiplər
qəbul edildi və Zirvə görüşünə toplaşmış 54 ölkənin dövlət və hökumət başçısından 53-ü həmin prinsiplərə səs
verdi. Təkcə Ermənistan həmin prinsiplərə etiraz etdi.
İndi nə oldu? Biz Lissabonda o cür nailiyyət əldə etmişdik. Amma Azərbaycandakı müxalifət qüvvələri,
qəzetləri yaydılar ki, guya biz Lissabonda məğlub olduq və s. Lissabondan Bakıya qayıdanda gördüm ki, camaat
narahatdır. Dedim ki, narahat olmayın.
Mən böyük işlər görürəm. Müxalifətdə olan qüvvələr də başa düşürdülər ki, biz Lissabonda böyük
nailiyyət əldə etmişik. Mən o vaxt da dedim, – Lissabonda qəbul edilən prinsiplər kiminsə məğlub olması,
kiminsə qalib gəlməsi deyil, yox. Biz Lissabon Zirvə görüşündə öz dövlətimizin mövqeyini müdafiə etmək üçün
çox əhəmiyyətli bir sənəd əldə etdik. Ermənistanda isə Lissabonda qəbul edilmiş bəyanata görə yas saxladılar.
Hamıya məlum oldu ki, Ermənistan Lissabonda qəbul olunmuş sənədə indiyədək etiraz edir. Əgər bu,
Azərbaycanın məğlubiyyətidirsə, zərərinədirsə, onda Ermənistan bu prinsipləri niyə dəstəkləmir? Yenə də deyirəm,
ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən 53-ü bunu dəstəklədi. Bundan savayı, prezident Bill Klintonla mənim
imzaladığımız sənəddə yazılıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Lissabonda qəbul olunmuş üç prinsipi dəstəkləyir.
Lissabonda Amerikanın vitse-prezidenti bu prinsiplərə səs veribdir. Mən onunla orada görüşüb danışmışam.
Amerikanın prezidenti Ağ evdə imzaladığımız sənəddə yazır ki, ABŞ bu prinsipləri dəstəkləyir.
Bir daha qeyd edirəm, görün ermənilər nə qədər narahat oldular ki, Lissabon Zirvə görüşündə qəbul
edilmiş bəyanatdan sonra, siz bunu bilirsiniz, 15 erməni təşkilatı Bill Klintona etiraz məktubu yazdı ki, nə üçün
Siz Lissabonda bu qərarı dəstəkləmisiniz? Demək, Ermənistanda bu prinsiplərin əleyhinə çıxdılar. Amerikada
yaşayan ermənilər Bill Klintonu ittiham etdilər, ona irad tutdular və tələb etdilər ki, o, bu prinsipləri ləğv
etdirsin. Amma Azərbaycanın içində olan, özlərini müxalifət adlandıran qüvvələr hay-küy saldılar ki, “biz
burada uduzmuşuq, Ermənistan tərəfi udub”. Belə dərdimiz də vardır. Amma bunlar heç, ölkəmizin daxilində
olan işlərdir, böyük şey deyil. Biz bunların öhdəsindən gəlirik. Yəni xalq hər şeyi görür, adamlar ağı qaradan
seçirlər. İndi əvvəlki vaxt deyil.
Mən onu demək istəyirəm ki, görün ermənilər burada Ermənistan üçün necə vuruşurlar. Amma gəlin
görək, buradakı azərbaycanlılar Azərbaycan üçün vuruşurlarmı, onlar bir yerə yığışırlarmı, bu işə səylərini
qoyurlarmı?
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Gərək ki, bizim bu görüşümüzdə kimsə dedi ki, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar, türklər 150 milyard
dollar sərvətə sahibdirlər. Bəs bu pul hara sərf olunur? Hamısı elə qarınamı sərf edilir, hamısı bu adamların daha
da zənginləşməsinəmi sərf olunur? Gərək onlar bunun heç olmasa bir hissəsini özlərinin Vətəni olan
Azərbaycana ayırsınlar.
Bilirsiniz, harada yaşayırsansa yaşa, Vətəndən, Ana torpaqdan şirin şey yoxdur. Mən on il Moskvada
yaşadım, özü də ən yüksək vəzifədə işlədim. Azərbaycan xalqının, müsəlman aləminin tarixində nə keçmiş rus
imperiyası dövründə, nə də Sovet İttifaqının hakimiyyəti zamanı o cür zirvəyə çatan azərbaycanlı, müsəlman
olmamışdır. Bu da tarixdir. Bəziləri deyirlər ki, Heydər Əliyev Siyasi Büronun üzvü olubdur və sairə. Bəli,
olmuşam. Mən bununla fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan xalqını tanıtmışam, Azərbaycan xalqını Kremlin
sarayına qaldırmışam. Bununla fəxr edirəm. Mən orada on il yaşadım, ancaq mənim ürəyim də, gecəm də,
gündüzüm də Azərbaycanla oldu. Çünki Azərbaycan mənim doğma Vətənim, torpağımdır. Ola bilərdi ki, bəlkə
də başqa yerdə rahat yaşayardım. Amma Bakıya gəldim. Mənim vaxtilə yetişdirdiyim, tərbiyə etdiyim, vəzifəyə
gətirdiyim adamlar Bakıda yaşamağıma mənə imkan vermədilər. Naxçıvana getdim. Əgər orada da yaşamağa
qoymasaydılar, çıxıb bir dağda yaşayacaqdım, amma Azərbaycan torpağında yaşayacaqdım.
Mən 1993-cü ildə yenidən Bakıya gələndə də dedim , – ancaq ona görə gəlmişəm ki, xalqıma xidmət
etmək istəyirəm. Mən bu xidməti etdim. İndi də edirəm. Bu sözü ona görə deyirəm ki, bəs kənarda yaşayan hər
bir azərbaycanlı Azərbaycan üçün nə edir?
Bu görüşdə birinci çıxış edən dostumuz dedi ki, biz Azərbaycana nə etməliyik, Azərbaycan bizə nə
etməlidir. Mən Vaşinqtonda gedib Kennedinin qəbrini ziyarət etdim. Orada gözəl sözlər yazılıbdır. Con
Kennedi prezident andı içərkən amerikalılara müraciətlə deyibdir: “Siz düşünməyin ki, Amerika sizə nə
etməlidir. Düşünün ki, siz Amerikaya nə etməlisiniz”. Bunlar çox müdrik sözlərdir. Bu sözlər elə bizim
ölkəmizə də aiddir. Mən də Kennedinin bu sözləri ilə sizə deyirəm: Siz düşünməyin ki, Azərbaycan sizə nə
etməlidir. Düşünün ki, siz Azərbaycana nə etməlisiniz. Çünki hər insan – əgər onun əli, qolu, gözü, başı
üstündədirsə – harada olur-olsun yaşaya bilər. Bir az pis, bir az yaxşı yaşayar. Mən həyatın hər bir üzünü
görmüşəm. Lap pis də, ağır da, lap yüksək şəraitdə də yaşamışam. Mən heç vaxt zəngin sərvət sahibi
olmamışam. Çünki Sovet İttifaqında bu yox idi. Ancaq tutduğum vəzifəyə görə çox yüksək şəraitdə yaşamışam.
Moskvada, Kremldə oturmuşam və böyük bir villada yaşamışam. Amma sonra oradan aşağıya düşmüşəm, gedib
Naxçıvanda bir komada yaşamışam. Nə olsun? İnsan yaşayır. Mən də yaşadım.
Demək istəyirəm ki, insan harada olsa yaşayacaqdır. Şərt o deyildir. Şərt odur ki, insan milləti, Vətəni,
torpağı üçün nə edir. Şərt budur. Mən həmişə belə yaşamışam. İndiyə qədər xalqım üçün əlimdən nə gəlib
etmişəm, bundan sonra da edəcəyəm. Sizi də dəvət edirəm ki, bunu edəsiniz.
Bilirsiniz, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların bəziləri bəlkə də bugünkü müstəqil Azərbaycanda
doğulmayıblar. Nə olsun ki, Azərbaycanda doğulmayıblar? Amerikada yaşayan ermənilər Ermənistanda
doğulublar? Onlar Dağlıq Qarabağda doğulublar? Onların heç birisi Ermənistanda doğulmayıb. Dağlıq
Qarabağda doğulmayıbdır. Amma ermənidirlər. Ona görə də Ermənistan haqqında düşünürlər. Ancaq
Amerikada yaşayan azərbaycanlıların biri deyir mən İranda doğulmuşam, o biri deyir Turanda doğulmuşam.
Biri deyir orada, o biri deyir burada doğulmuşam. Başqa biri deyir ki, əşşi, mənə nə var, arvadım ingilisdir.
Moskvada yaşayan başqa birisi deyir ki, mənim arvadım rusdur, ona görə də azərbaycanlılığımı bir az
itirmişəm. Belələri də var. Harada doğulmusan, fərqi yoxdur, əgər sən azərbaycanlısansa, özünü azərbaycanlı
hesab edirsənsə, demək, bilməlisən ki, harada doğulmağından, harada yaşamağından asılı olmayaraq, dünyada
azərbaycanlıların indi bir müstəqil dövləti vardır. İkincisi yoxdur. Var? Varsa, deyin. Yoxdur.
Hər bir azərbaycanlı fəxr etməlidir ki, nəhayət, Azərbaycan xalqının dünya birliyinə daxil olan müstəqil
dövləti vardır. Bu, hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Təsəvvür edin, Azərbaycan prezidenti Amerika
Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlib, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bayrağı hər yerdə dalğalanır. Mən
Vaşinqtonda “Bleyer haus”da yaşadığım dörd gün ərzində Azərbaycanın bayrağı onun üstündə durmuşdu, hara
gedirəm, orada Azərbaycanın bayrağını görürəm. Ağ evə gəlmişəm, Azərbaycan və Amerika dövlətlərinin
bayraqlarının qarşısında ABŞ prezidenti ilə yan-yana oturmuşuq. Avtomobilimin içində Azərbaycanın bayrağı
vardır. Mənim bu rəsmi səfərim müddətində burada Azərbaycanın dövlət himni dəfələrlə səslənibdir. Bunlar
hamısı nə qədər böyük tarixi hadisələrdir!
Nə vaxt belə olub? Bu, Şah İsmayıl vaxtında da olmayıbdır. Baxmayaraq ki, Şah İsmayıl o vaxt
Azərbaycanın padşahı idi.
Azərbaycan indi müstəqil dövlətdir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan 181 dövlətdən biridir.
Biridir, ancaq çox dəyərli bir dövlətdir. İndi bütün dünya etiraf edir ki, Azərbaycan həm coğrafi-siyasi
vəziyyətinə, həm təbii sərvətlərinə və bütün başqa amillərə görə dünyanın bir çox dairələrinin diqqətini cəlb
edən bir ölkədir.
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Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, ona görə də gərək hər bir azərbaycanlı nə mümkündür, onu etsin.
Sizin vəzifəniz bu olmalıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan sizin dayağınızdır. Azərbaycan prezidenti kimi mən
dünyada yaşayan hər bir azərbaycanlıya qayğı göstərməyə, hər bir azərbaycanlının dərdinə şərik olmağa
hazıram. Mənim və dövlətimizin köməyinə ehtiyac duyan hər bir azərbaycanlıya kömək etməyə hazıram. Çünki
o azərbaycanlıdır.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi, mənim üçün hər bir azərbaycanlı, harada yaşamasından,
doğulmasından asılı olmayaraq, əzizdir. Mənim məsləhətim ondan ibarətdir ki, siz Azərbaycanla daha da sıx
əlaqə saxlayasınız. İmkanınız olanda Azərbaycana gəlin.
Bir az bundan əvvəl mən “AMOKO” şirkətinin prezidenti ilə görüşdüm. Bu günlər mən “Motorola”,
“Katerpillar”, “FMS” və digər şirkətlərin rəhbərləri ilə də görüşmüşəm. Kim bir il bundan qabaq Azərbaycanda
olubsa və bu il yenə də respublikamıza gedibsə, deyir ki, sizin ölkənizdə nə qədər böyük dəyişikliklər baş veribdir.
Axı, biz Azərbaycanı tikib yaratmışıq.
Həqiqəti demək lazımdır ki, 1920-ci ildən sonra – indi sovet hökumətinə pis də demək, onu tənqid etmək
də olar, o dövrdə Azərbaycan sürətlə inkişaf edibdir. Bu həqiqətdir, bunu danmaq olmaz. Biz həmin o illərdə
Azərbaycanda böyük iqtisadi potensial yaratmışıq. O cümlədən 1970-1980-ci illərdə, mən Azərbaycana
rəhbərlik etdiyim dövrdə respublikamızda çox böyük iqtisadi potensial yaratmışıq. Fabriklər, zavodlar, elektrik
stansiyaları tikmişik. Biz indi, məsələn, elektrik enerjisi sahəsində də tamamilə müstəqilik, azadıq. Amma
keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrin əksəriyyəti belə deyildir. Ukrayna kimi böyük bir dövlət
elektrik enerjisi böhranı içərisindədir. Çünki vaxtilə onun özünün elektrik stansiyaları olmayıbdır. Rusiyaya
bağlı olubdur, indi Rusiya elektrik enerjisini kəsibdir. Deyir, pul verirsən verirəm, pul vermirsən vermirəm.
Amma mən vaxtilə Azərbaycanda 9 elektrik stansiyası tikdirdim ki, biz Sovetlər İttifaqının ümumi şəbəkəsindən
asılı olmayaq. Ona görə də biz sərbəstik. Doğrudur, həmin stansiyaların bəziləri köhnəlib, onları təmir etmək,
modernləşdirmək lazımdır. Biz bunu edəcəyik. Amma bunun kökü, əsası var.
Biz o vaxt Azərbaycanda böyük iqtisadi potensial yaratmışıq. Bunlar hamısı yaranıb. 1988-1989-cu
illərdə isə Azərbaycanda dağılma prosesi gedib, ölkəyə rəhbərliyə gələnlərin hər biri dağıdıb. İndi biz son illər
yenə də yaradırıq. Respublikamıza gələnlər də bunların hamısını görürlər. Bu inkişafın səbəbi isə odur ki, biz
adamlara sərbəstlik, azadlıq vermişik. İnsanlar özləri qururlar, yaradırlar, özlərinə binalar, yaşayış evləri tikirlər,
mağazaları qaydaya salırlar, yaxşı ofislər inşa edirlər. Son iki-üç ildə Azərbaycanın, Bakının siması çox güclü
surətdə dəyişib. Ona görə də Vətənə gəlin, bunlara baxın, görün, ziyarət edin.
Bilirsiniz, ermənilər harada yaşasalar da Ermənistana gedirlər, Eçmiədzini ziyarət edirlər, sonra isə
deyirlər ki, biz getdik torpağımızı ziyarət etdik. Axı Sizin də Vətəniniz var. O, hamınızın Vətənidir. Bu,
müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır.
Bu əsrdə bizim ən böyük nailiyyətimiz nədir? Azərbaycanın öz dili var. Azərbaycan öz dilində yazır,
oxuyur, danışır. Azərbaycanın dövlət dili, Ana dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycanın bütün universitetləri,
məktəbləri, elmi Azərbaycan dilindədir. Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti var. Heç bir Şərq ölkəsinin bizim
qədər böyük mədəniyyəti yoxdur. Üzeyir Hacıbəyovun, başqa bəstəkarlarımızın yazdığı əsərlərə bərabər əsərlər
müsəlman Şərqinin hansı ölkəsində var? Görün nə qədər güclü ədəbiyyatımız, elmimiz vardır.
Akademiyanın prezidenti Fəraməz Maqsudov burada sizin aranızda əyləşib. Bu akademiya 50 il bundan
əvvəl yaranıbdır. Amma XX əsrdə Azərbaycan elmi nə qədər inkişaf edibdir.
Mən Rusiyaya rəsmi səfərə getmişdim. Orada Elmlər Akademiyasına getdim, həqiqəti demək lazımdır ki, o,
Sovetlər İttifaqının Elmlər Akademiyası adı altında Rusiyanın Elmlər Akademiyası 250 il bundan əvvəl yaranıbdır.
O, çox güclü elmi mərkəzdir. Mən getdim, oranı ziyarət etdim, Rusiyanın böyük alimləri qarşısında çıxış etdim.
Amma elə bizim alimlərimiz də o alimlərə bərabərdirlər. Bunlar hamısı bizim millətimizin necə inkişaf etdiyini
göstərir. Ona görə də Azərbaycan təkcə coğrafi anlayış deyil, Azərbaycan müstəqil dövlətdir, özü də möhkəm, güclü
dövlətdir.
Mən bu gün bundan əvvəl keçirdiyim görüşdə dedim. Bəlkə bəziləriniz eşitməmisiniz, – bilin ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əlindən heç vaxt verməyəcəkdir. Heç vaxt!
Geriyə yol yoxdur. Sovet sosialist quruluşu Azərbaycanda bərpa oluna bilməz. Biz heç bir dövlətin
himayəsi altına bir daha düşməyəcəyik. Bilin, bu, daha bəsdir!
Əsrlər boyu gah onun himayəsi altında olmağımız, gah bunun müstəmləkəsi olmağımız daha bəsdir!
Bundan sonra belə olmayacaqdır. Bunlar hamısı bizim həm gördüyümüz işlərdir, həm də qarşımıza
qoyduğumuz məqsəddir. Amma bunu biz tək etməməliyik. Siz də buna qoşulmalısınız. Bunların hamısına nail
olmaq üçün iş görməliyik. Bizim millətimizin bir mənfi xüsusiyyəti var: dedi-qodu, ədavət, bir-birinin
ayağından çəkmək, bir-biri ilə münaqişə aparmaq, bir-birinə paxıllıq etmək və özü öz millətini ləkələmək.
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Bilirsiniz, bizim bəzi adamlar var, gəlib burada, Amerikada otururlar, deyirlər ki, Azərbaycanda iqtisadi
islahatlar getmir, demokratiya yoxdur, insan haqları pozulur, budur, odur. Bunu ermənilər Azərbaycan haqqında
onsuz da deyir də, bəs deyil? Amma, indi görün, prezident Bill Klinton nə deyir. Biz Ağ evdə sənədləri
imzalayarkən Bill Klintonun çıxışını siz eşitdiniz? Əgər eşitməmisinizsə, bizimkilər yazıblar, alın, götürün,
baxın.
Biz Ağ evdə Amerika–Azərbaycan münasibətləri haqqında birgə bəyanat imzaladıq. Həmin bəyanatda
göstərilir ki, Amerika Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü qoruyur, ona dəstək verir. Azərbaycan
demokratiya yolu ilə gedir. Azərbaycanda iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Azərbaycan mütərəqqi yol
tutubdur. Bunlar hamısı bizim imzaladığımız sənəddə öz əksini tapıbdır. Əgər bütün bu məsələlərə ən yüksək
qiymət verən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdırsa, onun prezidentidirsə, bu, Amerikanın və onun prezidentinin
verdiyi qiymətdir. Amma bunun müqabilində bəziləri yenə də ermənilərin səsinə qoşulurlar. Bədxah adamların
danışdıqları həmin sözləri ermənilər də deyirlər. Bu sözləri Azərbaycandan gəlmiş, burada oturan, yaxud da
respublikamızın içində olan bəzi adamlar danışırlar.
Bilirsiniz, öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq üçün milləti ləkələmək, millətə böhtan atmaq lazım deyil.
Milli mənafe hər şeydən üstün olmalıdır. Birinci milli mənafedir, sonra şəxsi mənafe. Yoxsa, sən kiməsə xoş
gəlmək, kimdənsə acıq çıxmaq, kiməsə zərbə vurmaq üçün niyə millətini, ölkəni ləkələyirsən?
Biz böyük çətinliklə ayaq üstə durmuşuq. 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldıq, biz 1994cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”ni imzaladıq. Ertəsi gün – sentyabrın 21-də həbsxanadan bir qrup
cinayətkarı qaçırdılar. Sentyabrın 29-da mən Nyu-Yorka gələndən sonra bizim iki nəfər dövlət xadimimizi –
parlament sədrinin müavini Afiyəddin Cəlilovu və polkovnik Şəmsi Rəhimovu terror yolu ilə öldürdülər. Elə
bilirdilər ki, bizi bununla sarsıdacaqlar. Bunu bizim daxili qüvvələr etdilər. Onlar Azərbaycanda hakimiyyəti
yenə də devirmək istəyirdilər. Amma onlar bizi sarsıda bilmədilər.
Bundan sonra o vaxt baş nazir vəzifəsini aparan Surət Hüseynov və xüsusi təyinatlı polis dəstəsindən olan
cinayətkarlar dövlət çevrilişinə cəhd etdilər. Siz bu barədə eşitmisiniz, bilirsiniz, onların əlində çoxlu silah var idi.
Amma məndə silah yox idi. Mən televiziya vasitəsilə xalqa müraciət etdim. İki saatın içində Prezident sarayının
qarşısına yarım milyon adam toplaşdı. Onlar gəlib məni həmin o cinayətkarlardan müdafiə etdilər. Silahla yox.
Cinayətkarlara bu da dərs olmadı. Altı aydan sonra, 1995-ci ilin mart ayında yenidən istədilər bizi silah
gücü ilə devirsinlər. Bunu həmin o xüsusi təyinatlı polis dəstəsi – oraya cinayətkarlar yığışmışdı – etmişdi. Biz
bunun da qarşısını aldıq. Ondan sonra öz məqsədlərinə nail olmaq üçün mənim təyyarəmi raketlə vurmaq,
məndən savayı 89 adamı da öldürmək istədilər. Allah buna imkan vermədi, başqa terror aktları da oldu.
Mən o vaxt demişəm, bu gün də deyirəm. Mən bu məsuliyyəti üzərimə götürərkən dərk etmişəm ki,
xalqımın, millətimin yolunda həlak ola bilərəm. Mən xalqımın, millətimin yolunda nə vaxt lazım olsa qurban
getməyə hazıram.
Biz bu qədər çətin yollar keçib Azərbaycanda nəhayət, ictimai-siyasi vəziyyəti, iqtisadiyyatı
sabitləşdirmişik, demokratiya yolu ilə gedirik, bütün demokratik prinsipləri tətbiq edirik. Belə olan halda gəlib
burada ayrı-ayrı yalan sözlər demək, danışmaq, yaxud qəzetlərə yazmaq, bunu bizim daxilimizdən etmək, – bunlar
hamısı xalqımıza qarşı xəyanətdir, başqa şey deyildir.
Yenə də deyirəm, əgər kiminlə ədavətin varsa, bundan xalqın mənafeyinə zərbə vurmaq üçün istifadə
etmə. Kiminlə ədavətin varsa, ədavətini apar.
Mən sizinlə səmimi, açıq danışıram. Ürəyim istəyir ki, dünya azərbaycanlıları daha birləşsinlər, daha da
sıx olsunlar. Bu da çox lazımdır. Biz buna da nail olacağıq. Bəlkə bunun da qarşısında bəzi çətinliklər vardır.
Deyirsiniz ki, Kaliforniyada bir cəmiyyət yaratmaq istədiniz, konqres keçirdiniz. Siz əgər belə bir
konqres, azərbaycanlıların konqresini keçirmək istəyirdinizsə, gərək Azərbaycan dövləti ilə əlaqəyə girəydiniz,
Azərbaycan dövləti də sizə dəstək verəydi. Azərbaycan Prezidenti, ola bilər, sizi təbrik edərdi, yanınıza
nümayəndə göndərərdi. Amma siz bunu etmədiniz. Əgər doğrudan da belə bir niyyətiniz olubsa, gərək bunu
edəydiniz. Belə olmasın ki, bu o Azərbaycandandır, bu isə bu Azərbaycandandır. Fərqi yoxdur. Bizim aramızda
bir Araz var. Rəhmətlik Şəhriyar bu barədə nə deyib, yadınızdadır? Biz bu il Şəhriyarın 90 illik yubileyini
keçirəcəyik, buna hazırlaşırıq. İndi nə olsun ki, vaxtilə aramızı kəsdilər. Aramızı Araz kəsmədi, bizi
parçaladılar. Nə olsun? Nə fərqi var ki, biri o tayda, biri bu tayda doğulubdur? Hamısı azərbaycanlıdır.
Ona görə də gəlin daha da birləşək, bir olaq. Bir daha deyirəm, bütün azərbaycanlıların indi dünyada bir
Vətəni var. O da müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. Bir dövləti var. Bu, müstəqil Azərbaycan
Respublikasıdır, onun dövlətidir. Gəlin hamımız bu dövlətin, bu Vətənin ətrafında sıx birləşək. Kim harada
yaşayır-yaşasın. Biz hamıya sərbəstlik veririk. İndi Azərbaycandan da kim istəyir, gedib harada yaşayır yaşasın.
Keçmiş vaxt deyil, biz heç kimin qarşısını almırıq. Amma harada yaşayırsansa yaşa, öz Vətənini həmişə
665

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

qəlbində saxla. Con Kennedinin sözünə uyğun desək, hər gün fikirləş, sən Azərbaycan üçün nə etmisən? Bu
barədə hər gün fikirləş. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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“MOTOROLA” BEYNƏLXALQ ŞƏBƏKƏLƏR SİSTEMİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Çikaqo Tarixi Cəmiyyətinin binası
4 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Amandi!
Hörmətli cənablar!
İlk əvvəl müstəqil respublikamızın ünvanına, ölkəmizdə demokratik hüquqi dövlət quruculuğu, iqtisadi
islahatlar sahəsində görülən böyük işlərə münasibətdə söylənilən xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm, “Motorola”
beynəlxalq şəbəkələr sisteminin rəhbərləri ilə görüşdən razı qaldığımı bildirirəm.
Deməliyəm ki, xarici iş adamlarının respublikamızda normal fəaliyyət göstərməsi üçün hüquqi baza
yaradılmışdır. Azərbaycan dünyanın bütün şirkətləri üçün açıqdır.
Məlum olduğu kimi, müstəqil dövlət kimi Dünya Birliyi tərəfindən tanındığımız altı il ərzində
Azərbaycan Respublikası onu narahat edən bir sıra problemlərlə üzləşmişdir ki, bunlardan ən ağrılısı
Azərbaycanın əzəli ərazisi və ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək istəyən Ermənistanın
təcavüzü nəticəsində yaranmış, ərazimizin 20 faizinin işğal olunmasına, bir milyondan artıq azərbaycanlının
doğma yurdundan qovularaq qaçqın vəziyyətində ağır şəraitdə çadırlarda yaşamasına səbəb olmuş Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsidir. Ümid edirik Azərbaycanla faydalı əməkdaşlıq münasibətləri yaratmış “Motorola”
rəhbərləri də bu münaqişənin sülh yolu ilə həllində ölkəmizə dəstək verəcəklər.
Digər ağrılı problemimiz ABŞ Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na 1992-ci ildə qəbul etdiyi və
Azərbaycanı ABŞ-ın dövlət xətti ilə göstərdiyi maliyyə yardımından məhrum etmiş ədalətsiz 907-ci dizəlişin
ləğv olunması üçün səyləri artırmağın vacibliyidir. Ümid edirik ki, “Motorola” şirkətinin rəhbərləri bu düzəlişin
ləğvində fəal iştirak etməklə tez bir zamanda onun aradan qaldırılması üçün səylərini artıracaqlar.
Mən, cənab Amandi başda olmaqla, “Motorola” şirkətinin bütün rəhbərlərini Azərbaycana səfərə dəvət
edirəm .



Görüşdə “Motorola” beynəlxalq şəbəkələr sisteminin prezidenti Fernando Amandi, vitse-prezidenti Ceri
Lukomski, “Motorola” korporasiyasının Asiya və Afrika ölkələri üzrə icraçı direktoru Loren Minkot, Avropa
ölkələri üzrə icraçı direktoru Qreq Tomson və sistemin digər rəhbərləri iştirak etmişlər.
Qeyd: Heydər Əliyev avqustun 4-də Çikaqoda «911» təcili yardım mərkəzi ilə də tanış oldu. Mərkəzin
rəhbərləri dövlətimizin başçısını səmimi salamlayaraq onların işinə maraq göstərdiyinə görə minnətdarlıqlarını
bildirdilər. «911» xidməti ABŞ-da məşhurdur. Çikaqolular bu mərkəzi «Çikaqonun ürəyi» adlandırırlar. Burada
quraşdırılan avadanlıq Amerikanın «Motorola» şirkətinin istehsalıdır. Şirkət texniki xidmət və servis
proqramlarını da həyata keçirir. Çikaqo şəhərinin bələdiyyə, habelə inzibati orqanları ilə əlaqə də bu mərkəz
vasitəsilə həyata keçirilir.
667

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ “MOTOROLA” ŞİRKƏTİNİN TƏŞKİL
ETDİYİ ZİYAFƏTDƏ ÇIXIŞI
4 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizə təşəkkür edirəm ki, bu gün Çikaqonun belə gözəl möhtəşəm, tarixi əks etdirən zəngin eksponatlarla
dolu muzeyində sizinlə bu görüşü keçiririk. “Motorola” şirkətinin bu təşəbbüsünə və qonaqpərvərliyinə görə
təşəkkür edir, bu salona toplaşanların hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bu axşamı, gecəni Amerika
Birləşmiş Ştatlarının və onun böyük “Motorola” şirkətinin Azərbaycana diqqəti, qayğısı kimi qiymətləndirirəm.
Biz bu gün söhbət zamanı müəyyən etdik ki, “Motorola” Azərbaycanda çox işlər görüb, xeyli investisiya
qoyubdur və Azərbaycanda çox böyük planları da var. Ümid edirəm ki, biz bundan sonra daha geniş əməkdaşlıq
edəcəyik. Bu da Amerika–Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığının bir hissəsidir. Bunlar hamısı mənim və prezident
Bill Klintonun avqustun 1-də Vaşinqtonda imzaladığımız sənədlərə uyğundur və həmin sənədlərdən irəli gələn
vəzifələrin həyata keçirilməsidir. Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Mənə təqdim edilən hədiyyələr üçün minnətdaram. Mən həqiqətən memarlığa çox bağlı adamam və
memarlıqla əlaqədar olan hər bir hədiyyə, o cümlədən sizin verdiyiniz kitab mənim üçün çox dəyərlidir. “Həyat
ağacı” hər bir insana lazımdır, mənim üçün bəlkə daha da çox lazımdır. Çünki mən üzərimə çox böyük
məsuliyyət götürmüşəm: ağır və çətin vəziyyətdə olan Azərbaycan Respublikasını, torpaqlarının 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan Azərbaycan Respublikasını demokratik, dünyəvi, hüquqi
dövlət etmək, bazar iqtisadiyyatı yolu idə gedən bir ölkə etmək kimi böyük vəzifələri üzərimə götürmüşəm.
Əminəm ki, mən bu şərəfli vəzifələri şərəflə də yerinə yetirəcəyəm. Ancaq mənim yardıma da ehtiyacım var.
“Həyat ağacı” mənə yardım edəcəkdir. Ona görə də bu hədiyyə üçün sizə həddindən artıq minnətdaram. Sağ
olun. Sizin hamınıza cansağlığı, səadət, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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AMERİKA–AVRASİYA SƏNAYE-TİCARƏT PALATASININ SƏDRİ YELENA
TEPLİTSKAYA İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Çikaqo, “Hyyat recensi” oteli
4 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanım Teplitskaya!
İlk əvvəl xoş sözlərə və məni “İlin adamı” seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Düzü, rəhbərlik etdiyiniz
Amerika–Avrasiya Sənaye–Ticarət Palatasının belə qərar qəbul edəcəyini əsla gözləmirdim. Nəinki
gözləmirdim, heç təsəvvürümə də gətirmirdim. Büna görə Sizə çox minnətdaram. Sizin Amerika biznesinin
Azərbaycandakı təmsilçiləri dairəsinin bir qədər də geniş olması, kiçik və orta biznes nümayəndələrini də
ölkəmizlə tanış etmək, hər bir ölkənin tərəqqisinin kiçik və orta biznesin tərəqqisinə əsaslanması barədə
fikirlərinizlə tamamilə razıyam. Vurğulayıram ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığı, xüsusən iqtisadi əlaqələri
genişləndirmək üçün böyük imkanlar var. Biz əməkdaşlıq etməliyik və edəcəyik.
Hörmətli xanım Teplitskaya, Sizin Azərbaycana xarici sərmayələrin qoyuluşu, bunların əsasən hansı
sahələri əhatə etməsi, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi və başqa məsələlərlə bağlı suallarınıza cavab olaraq
deyirəm ki, ölkəmiz dünya ölkələrinin üzünə açıqdır, Azərbaycana sərmayə qoymaq istəyən xarici şirkətlər üçün
hər cür hüquqi-normativ baza yaradılmışdır. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar bildirirəm ki, bu
problem ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Mənim Birləşmiş Ştatlara ilk rəsmi səfərim çərçivəsində apardığım danışıqlardan və keçirdiyim
görüşlərdən sonra ABŞ Konqresinin vaxtilə Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi ədalətsiz qərarın ləğv edilməsinə də
böyük ümidlər yaranmışdır. Ümidvaram ki, 1997-ci ilin sonunadək Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həllinə və ədalətsiz 907-ci düzəlişin aradan qaldırılmasına nail ola biləcəyik.
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“KATERPİLLAR” ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN VƏ
ÇIXIŞI
Çikaqo, “Hyyat recensi” oteli
5 avqust 1997-ci il
E l R a s s i: Zati-aliləri Prezident Heydər Əliyev!
Bizimlə görüşə vaxt ayırdığınıza görə Sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Biz İllinoys ştatında,
Çikaqo şəhərində Sizi salamlamaqdan böyük şərəf duyuruq.
Cənab Prezident, çox istəyirik ki, Siz bizim “Katerpillar” şirkətinin müəssisələrindən birini ziyarət
edəsiniz. Lakin bilirik ki, iş cədvəliniz çox gərgindir. Siz və nümayəndə heyətinizin üzvləri müəssisələrimizdən
birinə qonaq gəlsəniz bizə böyük şərəf verərdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizin müəssisələrdən birini ziyarət etmək istəyirdim. Ancaq görürsünüz ki,
bir dəqiqə də boş vaxtım yoxdur. Güman edirəm ki, əməkdaşlığımız davam edəcək, mən Amerikaya növbəti
səfərim zamanı Sizin bu xahişinizi mütləq yerinə yetirəcəyəm.
E l R a s s i: Çox sağ olun, cənab Prezident!
V a r r i S t a b s: Cənab Prezident, Siz dünənki görüşdə çıxışınızda dediniz ki, yeni nəvənizin anadan
olmasından böyük iftixar hissi keçirirsiniz, sevinirsiniz. Həmin görüşdə Sizə vaza hədiyyə edilərkən dediniz ki,
onu nəvənizə bağışlayacaqsınız. Biz isə qərara almışıq ki, nəvənizin ömrünün lik illərində onun üçün faydalı
olan bu hədiyyəni Sizə təqdim edək. Xahiş edirəm, bunu bizdən qəbul edəsiniz. Bu hədiyyə iki oyuncaq
buldozer və iki papaqdan ibarətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən çox məmnunam ki, bu gün “Katerpillar” şirkəti kimi böyük bir
şirkətin nümayəndələri ilə görüşürəm. “Katerpillar” dünyanın çox məşhur, nüfuzlu şirkətidir. Siz dünyanın çox
yerlərində böyük işlər görürsünüz. Mən hələ 10 il bundan əvvəl “Katerpillar” şirkəti haqqında çox şey
eşitmişdim. Mən 1980-ci illərdə Moskvada Sovetlər İttifaqı Baş nazirinin birinci müavini olarkən yaxşı bilirdim
ki, “Katerpillar” şirkəti Sovetlər İttifaqı ilə çox sıx əməkdaşlıq edir. Siz o vaxt Sovetlər İttifaqında çox işlər
görürdünüz. Bunlar mənə məlum idi.
İndi mən Azərbaycan Respublikasının Prezidentiyəm. İndi məni müstəqil Azərbaycan Respublikasının
mənafeləri düşündürür. Mən sizin şirkətlə əməkdaşlığı çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Biz istəsək də, istəməsək
də siz bu əməkdaşlığa qoşulmusunuz.
Sizin bu gün burada verdiyiniz məlumatlar onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri
ilə və digər şirkətlərlə bizim 1994-cü ildən indiyədək imzaladığımız müqavilələr Amerikanın və başqa ölkələrin
nə qədər şirkətlərinin həmin müqavilələrin əməli surətdə həyata keçirilməsində iştirak etməsinə şərait yaradır.
Çoxları hesab edirdilər ki, biz, məsələn, “AMOKO”, “Şevron”, “Pennzoyl”, “Üunokal”, “Mobil”, “Eksson”,
“Makdermott” və başqa şirkətlərlə müqavilə imzalamışıqsa, demək, biz ancaq bu şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik.
Amma bu məlumdur, mən bilirəm, sizin bugünkü danışıqlarınız da onu göstərdi ki, hər müqavilənin ətrafına
onlarca cürbəcür şirkət, o cümlədən ən çoxu Amerika şirkətləri toplaşıblar və onlar birgə fəaliyyət göstərirlər.
Bu təbiidir. Biz hesab edirik ki, bu, belə də olmalıdır. Çünki bir neft şirkəti bu işləri təkcə görə bilməz.
Beləliklə, xarici ölkələrin şirkətləri Azərbaycana gəlirlər və gələcəklər. Biz isə onlara hər cür şərait
yaradacağıq. Sizin bu gün verdiyiniz məlumatlar onu təsdiq edir ki, Azərbaycan öz qapılarını dünya ölkələri
üçün həqiqətən geniş açıbdır. Azərbaycanda iş görmək, əməkdaşlıq etmək üçün respublikamızda çox əlverişli
şərait yaranıbdır. Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyat formalaşır, hər bir şirkət gəlib orada özünə yer tapır.
Mən bilirdim ki, “Katerpillar” şirkəti Azərbaycanda işləyir. Amma mən sizin verdiyiniz məlumatların, ola
bilər, təkcə beş faizini bilirdim, onun 95 faizini sizdən aldım. Məsələn, siz dediniz ki, Azərbaycanda 1500
kvadratmetr sahəsi olan ofisiniz var, nümayəndəniz Gənc Aslan respublikamızda işləyir. Ancaq mən bilmirəm
ki, sizin aldığınız bu 1500 kvadratmetrlik sahə haradadır. Əlbəttə, onun harada olduğu məni maraqlandırmır.
Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bizdə o qədər azadlıq, sərbəstlik var ki, xarici şirkətlər ölkəmizə gəlirlər,


Görüşdə “Katerpillar” şirkətinin vitse-prezidenti El Rassi, şirkətin keçmiş Sovet İttifaqına mənsub olmuş ölkələr üzrə
icraçı direktoru Hans Dorinq, şirkətin məmulatının satışı üzrə diler Əkrəm Gənc Aslan, “Borusan makina” şirkətinin
icraçı direktoru Varri Stabs, “Solor turlins” şirkətinin vitse-prezidenti Con Porter, bu şirkətin mühəndisi Dan Doğramaçı,
“Katerpillar” şirkətinin enerji və neft bölməsinin rəhbəri Terri Qoff, həmin şirkətin Vaşinqtonda hökumətlə iş üzrə
nümayəndəsi Ronald Kolqan iştirak etmişlər.
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ayrı-ayrı təşkilatlarla öz işlərini görürlər. Biz heç kimin işini məhdudlaşdırmırıq, keçmiş dövrlərdə olduğu kimi,
onların üzərinə ciddi nəzarət qoymuruq. Bu, belə də olmalıdır.
Mən dünənki çıxışımda dedim ki, Azərbaycanda sərbəstlik yaranıbdır. Bax, Azərbaycanda sizin
gördüyünüz iş bunun əyani sübutudur.
Sizin bugünkü görüşdə verdiyiniz məlumatlar məni sevindirdi. Mən sizin şirkətin prezidenti ilə dünən
görüşdüm. Oradakı görüşdə o, nitq də söylədi. Amma mən indi dəqiq bildim ki “Katerpillar” şirkətinin bu günü
və onun Azərbaycan ilə əməkdaşlığının gələcəyi nədən ibarətdir. Siz özünüz Azərbaycana yol açmısınız. Mən
bunu dəstəkləyirəm. Gələcəkdə mənim yardımıma ehtiyacınız olsa, mən sizə yardım göstərməyə hazıram.
Qaz-kompressor stansiyasının yaranması bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mənim bu işdən xəbərim vardır.
O, mənim nəzarətim altındadır. Amma bilmirdim ki, bu işlərdə “Katerpillar” şirkəti də iştirak edibdir.
Əlbəttə, “Katerpillar” böyük bir ailədir. Onun tərkibində olan digər şirkətlərin hərəsi bir istiqamətdə iş
görür. Bu, çox gözəldir, mən sizi təbrik edirəm. Bir daha deyirəm ki, mən sizin işlərinizi dəstəkləyirəm.
İnanıram ki, Siz Azərbaycanda gələcəkdə də çox işlər görəcəksiniz.
Bilirsiniz ki, biz Azərbaycanda xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə 9 müqavilə imzalamışıq. Biz ilk
müqaviləni 1994-cü ildə imzalamışıq. O vaxtdan iki il yarım vaxt keçir. Yenə deyirəm, bu müqavilələrin sayı 9a çatıb. Amma bizim gördüyümüz işlər təkcə neft sahəsi ilə məhdudlaşmır. İqtisadiyyatın başqa sahələrində də
bizim çox böyük işlərimiz vardır. Ümidvaram ki, siz bu sahələrdə də geniş işlər görəcəksiniz və görməlisiniz.
Ona görə də bizim əməkdaşlığımız çox uzunmüddətli olacaqdır. Siz bizim partnyorumuzsunuz. Biz sizin şirkət
üçün də respublikamızda lazımi şərait yaradacağıq.
Hesab edirəm ki, bu partnyorluqda sizin borcunuz ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında
Azərbaycanı daha da geniş təbliğ etməlisiniz. Görürsünüz, Azərbaycanda nə qədər böyük azadlıq var. Bu barədə
məlumatları Amerika Birləşmiş Ştatlarında geniş təbliğ edin. Harada mümkündürsə, bunu edin. Əlbəttə, mən
demirəm ki, siz gedib “Si-En-En”də çıxış edin. Amma bu da mümkündür.
Siz bilirsiniz ki, bizim problemlərimizdən biri ABŞ Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na qəbul etdiyi
907-ci düzəlişin ləğv olunmasıdır. Mən dünən sizə bu barədə geniş danışdım. Siz bizim vəziyyətimizi bilirsiniz.
Bilirsiniz ki, bizim ən böyük problemimiz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsidir.
Bu münaqişədə Azərbaycanın heç bir günahı yoxdur. Biz Ermənistana hücum etməmişik, Ermənistanın
torpağına göz dikməmişik. Ermənistan bizim ərazimizə göz dikibdir. Ermənistan Azərbaycanın tərkib hissəsi
olan Dağlıq Qarabağ vilayətini ələ keçirməyə çalışıbdır, ona görə də müharibəyə başlayıbdır.
Hər bir ölkənin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, öz torpağını, Vətənini qorusun. Biz də bunu edirik. Yəni bu
münaqişədə bizim heç bir günahımız yoxdur. Mən dünən də dedim, bəzi səbəblərdən, bir sıra dövlətlərin
Ermənistana çox yardım etməsi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini
işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyon Azərbaycan vətəndaşı qaçqın düşübdür. Onlar çadırlarda
ağır vəziyyətdə yaşayırlar. İndi görün, 1992-ci ildə nə qədər böyük ədalətsizlik olubdur: hərbi təcavüzə məruz
qalan da. Amerika Konqresi tərəfindən cəzalanan da bizik. Axı, belə ədalətsizlik olmaz.
Əlbəttə, bunun səbəbləri vardır. Bilirik ki, Amerikada erməni lobbisi çox güclüdür. O vaxt Azərbaycanı
Amerikada yaxşı tanımırdılar. Erməni lobbisi ABŞ-da təbliğat apararaq bu cür ədalətsiz qərarı qəbul etdirib. Biz
bir neçə ildir ki, bunun ləğv olunması üçün çalışırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarına sübut etmək istəyirik ki, biz
Amerikanın dostuyuq.
Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox böyük iqtisadi maraqları vardır. Biz bu maraqları təmin
edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda böyük siyasi marağı da vardır. Belə
olan halda, heç yarayarmı ki, Azərbaycana qarşı bu qədər ədalətsizlik olsun?
Mən on gündür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdəyəm. Burada çoxlu görüşlər keçirdim,
danışıqlar apardım. Məmnunam ki, bu görüşlərin, danışıqların hamısı çox müsbət nəticələr verdi. Mən Ağ evdə
də, Konqresdə də, digər dairələrdə də keçirdiyim bütün görüşlərdə bir daha inandım ki, artıq burada həqiqəti
bilirlər. Mətbuat dairələri də bu həqiqəti bilir.
Bildiyiniz kimi, konqresmen Kinq 907-ci düzəlişin ləğv olunması haqqında Konqresə bir layihə təqdim
edibdir. Lazımdır ki, konqresmenlər ona səs versinlər. Həmin layihə Konqresdə müzakirə edilməmişdən qabaq
konqresmenlərin böyük bir qrupu bu layihəyə imza atsa, ona tərəfdar çıxsa, bu məsələ yaxın aylarda həll oluna
bilər. Bizə belə vədlər veriblər. Sizdən isə xahiş edirəm ki, siz də bu işə tamam qoşulasınız.
“Katerpillar”ın Konqresdə çox böyük dostları vardır. Konqresmenlərdən bir çoxu ilə sizin sıx əlaqəniz
vardır. Siz onlara sadəcə olaraq anlatmalısınız ki, ədalətli mövqe tutmaq lazımdır. Biz bu işi zorla həyata
keçirmək istəmirik. Biz sadəcə onu istəyirik ki, hər şey ədalətli olsun. Əgər bu məsələyə ədalətli, obyektiv,
qərəzsiz yanaşılsa, 907-ci düzəliş tezliklə aradan götürülə bilər. Mən sizi bu sahədə bizimlə əməkdaşlığa dəvət
edirəm.
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Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaq, onu sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Mən sizi bu
barədə də əməkdaşlığa dəvət edirəm. Siz öz imkanlarınızdan istifadə edin. Çünki biz XXI əsrdə sizinlə çox
uzunmüddətli əməkdaşlıq edəcəyik. Bunun üçün isə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh olmalıdır.
Azərbaycanda və bölgədə sülh, əmin-amanlıq yaranmalıdır. Müharibənin yenidən başlanması təhlükəsinin
qarşısı alınmalıdır. Bizim məqsədimiz budur. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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ÇİKAQO ƏMTƏƏ-XAMMAL BİRJASINDA TOPLAŞANLAR QARŞISINDA ÇIXIŞI
5 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərim nəticəsində burada – Çikaqoda sizin çox əzəmətli birjanı
ziyarət etmək mənim üçün əlamətdar hadisədir.
Biz – uzun illər sosialist sistemi, quruluşu olan bir ölkədə yaşamış adamlar keçmiş illərdə bəzən
televiziyada, yaxud kino ekranlarında belə birjaları görəndə həm təəssüflənir, həm də bunu qəribə hadisə kimi
qəbul edirdik. Çünki qapalı ölkədə, öz valyutası, maliyyə sistemi dünya valyutaları, maliyyə sistemləri ilə bağlı
olmayan və onlardan tamamilə fərqli olan bir ölkədə, tamamilə başqa bir maliyyə, iqtisadiyyat sistemi olan
ölkədə uzun illər yaşadığımıza görə bunlar, yəni sizin birja kimi müəssisələr bizim üçün çox yad idi.
Yalnız dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra, öz ölkəmizin, iqtisadiyyatımızın, maliyyəmizin,
sərvətlərimizin sahibi olandan və dünyaya açılandan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında, digər sərbəst
ölkələrdə olan maliyyə sisteminin və onun birja kimi böyük müəssisələrinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk
etməyə başlamışıq.
Biz ölkəmizdə iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı sistemi əsasında qururuq və inkişaf etdiririk, bunu tətbiq
edirik. Geniş miqyasda özəlləşdirmə aparır, sahibkarlığı genişləndirir, xüsusi mülkiyyəti bərqərar edirik. Bunlar
hamısı müstəqil Azərbaycan Respublikasının bank-maliyyə sistemində çox ciddi islahatlar keçirməyin zəruri
olmasına gətirib çıxarıbdır. Ona görə də biz dünya təcrübəsindən, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox
böyük təcrübəsindən istifadə etməyə çalışırıq. Bu sahədə çox işlər görmüşük və bunların müsbət nəticələri var.
Ancaq bundan sonra daha çox işlər görməliyik, məsələn, sizin bu birja kimi bir birja yaratmalıyıq. Bu barədə
qanun, qərarlar qəbul etmişik, mən lazımi fərmanlar vermişəm, indi əməli iş görürük. Odur ki, sizin təcrübəniz
bizim üçün çox əhəmiyyətlidir, məhz buna görə də mən burada, Çikaqoda olarkən sizin birjanı ziyarət etməyi
çox vacib bildim.
Verdiyiniz məlumatlara görə təşəkkür edirəm. Buradan sizin birjanın mənzərəsini seyr edərkən insan
həqiqətən çox heyrətə gəlir. Bu, bizim üçün indiyə qədər tanış olmayan bir hadisədir. Yenə də deyirəm, televiziya ilə
görəndə buna ekzotik bir hal kimi baxırdıq. Amma görün, bunun nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Siz deyirsiniz ki, bir
gündə burada 750 milyard dollar satılır-alınır. Bunu təsəvvür etmək mümkün deyildir. Sizin sistemin – sərbəst
maliyyə, iqtisadiyyat sisteminin üstünlüyü bundan ibarətdir.
Siz Azərbaycanda gedən işlər və mənim fəaliyyətim haqqında çox xoş sözlər dediniz. Sizə təşəkkür
edirəm. Eyni zamanda məmnunam ki, burada – Amerikada, Çikaqoda siz Azərbaycanda gedən işləri bilir və
onları qiymətləndirirsiniz. Bu da məni çox sevindirir. Siz Azərbaycanın təbii sərvətləri, iqtisadi potensialı
haqqında, xüsusən bizim zəngin neft sərvətlərimiz haqqında danışdınız. Doğru buyurdunuz, keçmişdə biz bu
təbii sərvətlərdən istədiyimiz kimi istifadə edə bilmirdik, çünki Sovet İttifaqı kimi bir dövlətin tərkibində idik.
İndi biz bu sərvətlərin sahibiyik, onlardan özümüz istədiyimiz kimi istifadə edirik. Qısa bir müddətdə – iki il
yarımda biz doqquz böyük müqavilə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri ilə
müqavilələr imzalamışıq. Bunların hamısının çox böyük gələcəyi var. Ona görə də sizin indi verdiyiniz
məlumatlar və birjanın nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olması bizim üçün çox dəyərlidir.
Bu işləri biz hələ sizdən öyrənməliyik. Biz neft hasil etməyi bilirik. Xəzərdə neft yataqlarının hamısını biz
kəşf etmişik. Dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görülməsini də bilirik və bu işə başlamışıq. Amma
bu imkanlardan birjalarda istifadə etməyi hələ yaxşı bilmirik. Siz bunları bizə öyrətməli, bütün sirləri
öyrətməlisiniz. Bu sirləri biləndən sonra biz öz böyük neft sərvətlərimizlə gəlib bu birjada qiymətləri
qaldıracağıq. Bizə öyrədərsiniz, Meksikanın gördüyü işdən biz də görərik. Bəlkə sizinlə əməkdaşlıq etsək ondan
da yaxşı nailiyyətlər qazanarıq.
Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Həmkarlarımın da burada gördükləri mənzərə həddindən artıq güclü təsir
bağışlayır. Amma bunun içində nə var, – hələ o qədər də bilmirik. Bunu öyrənməliyik, amma bir günə
öyrənmək olmaz. Ona görə sizinlə daimi əlaqə qurmaq, məsləhətlərinizi almaq istəyirik. Bizim Milli Bankın
sədri, maliyyə naziri, iqtisadiyyat üzrə müşavirim buradadır. Onların hamısına göstəriş verirəm ki, sizinlə sıx
əlaqə saxlasınlar, öyrənsinlər. Güman edirəm, belə şeyi birinci dəfədir görürsünüz, elədirmi?
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Çox sağ olun, təşəkkür edirəm .
Çikaqo birjası ilə tanışlıqdan məmnun qaldığımı bir daha bildirirəm. Cənab Santner, Sizi Azərbaycana
dəvət edirəm.



Çıxışdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə Çikaqo Əmtəə-Xammal Birjasının fəxri üzvü
nişanı təqdim olundu.
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AMERİKA MALİYYƏ VƏ BANK QURUMLARININ RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
“Çikaqo klub”
5 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənablar!
Səmimi sözlərə görə görüş iştirakçılarına təşəkkürümü bildirirəm. ABŞ-a uğurlu rəsmi səfərimdən
olduqca razıyam. Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsini məmnunluqla xüsusi
vurğulamağı səfərimin başlıca nəticəsi kimi yüksək qiymətləndirirəm. Nəzərinizə çatdırıram ki, Ağ evdə cənab
Bill Klintonla, Amerika hökumətinin yüksək vəzifəli digər şəxsləri ilə keçirdiyim görüşlər, apardığım
danışıqlar, imzalanan sənədlər tarixi əhəmiyyət daşıyır.
Qeyd edim ki, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi demokratik dövlət quran, fikir plüralizminə
geniş yer verilən, insan hüquqlarının möhkəm qorunduğu Azərbaycan Respublikasının qarşılaşdığı problemlər
də vardır. Bu problemlərdən ən ağrılısı Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsidir. Məlumdur ki, əzəli Azərbaycan
torpağı Dağlıq Qarabağın Ermənistana ilhaq edilməsi üçün Ermənistan Respublikasının 1988-ci ildən
respublikamıza qarşı başladığı hərbi təcavüz 1992-1993-cü illərdə iri miqyaslı müharibəyə çevrilmiş,
Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal olunmasına, bir milyondan artıq azərbaycanlının öz el-obasından
didərgin düşməsinə, ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşamasına səbəb olmuşdur, ölkəmizə milyard dollarla maddi və
mənəvi ziyan dəymişdir. Buna baxmayaraq biz münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq və bu yolda
səylərimizi bir an da olsun dayandırmırıq. Biz bu münaqişənin ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında həllinə çalışırıq və ümid edirik ki,
ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonun təsdiqlədiyi kimi, 1997-ci ildə bu münaqişə öz həllini tapacaqdır.
Vurğulayım ki, ABŞ Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na 1992-ci ildə qəbul etdiyi 907-ci düzəliş
Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığına müəyyən maneələr yaradır. Büna görə də bu ədalətsiz düzəlişin aradan
qaldırılmasına Amerikanın nüfuzlu maliyyə və bank qurumları rəhbərlərinin də səylər göstərməsi olduqca
vacibdir. Biz buna böyük ümidlər bəsləyirik.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə işlənməsi üçün bir sıra xarici ölkələrin nüfuzlu
neft şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələrin həyata keçirilməsinə artıq başlanmışdır. Bununla bağlı avqustun 1-də
Ağ evdə ABŞ-ın “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” və “AMOKO” şirkətləri ilə ARDNŞ arasında imzalanmış
sənədləri bir daha yüksək qiymətləndirirəm.
Nəzərə çarpdırım ki, Dünya Birliyi ilə əlaqələrin sıxlaşdırılmasına respublikamızda daim xüsusi diqqət
yetirilir. MDB ölkələri arasında birinci olaraq Azərbaycanda torpaqlar şəxsi mülkiyyətə verilmişdir, özəlləşdirmə
uğurla həyata keçirilir, inflyasiya sıfıra enmişdir, manatın alıcılıq qabiliyyəti xeyli artmışdır.
Bir daha qeyd edirəm ki, mən Amerikanın nüfuzlu bank və maliyyə qurumlarının rəhbərləri ilə görüşümdən
məmnun qaldığımı bildirirəm və görüş iştirakçılarını Azərbaycana dəvət edirəm.



Görüşdə “AMOKO” korporasiyasının maliyyə məsələləri üzrə vitse-prezidenti Con Kol, “Sosayte Ceneral”
bankının vitse-prezidenti Mey Mallou, “Ceys Manhetten” bankının icraçı direktoru Piter Lind, “Qoltman Şacs”
bankının icraçı direktoru Con Gilpertson, “Stibank”ın icraçı direktoru Con Qrinney, “Morqan Stenli”, “Lazert
Freres”, “Kridit Syus Boston”, “Bank of Amerika” banklarının rəhbərləri iştirak etmişlər.
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MİÇİQAN GÖLÜNDƏ GƏMİ İLƏ GƏZİNTİ ZAMANI “AMOKO”
KORPORASİYASININ,
İLLİNOYS ŞTATININ VƏ ÇİKAQO ŞƏHƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞI
5 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Bu gün mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərimin son günüdür. Sabah erkən, səhər saat 9-da
Sizin ölkənizi tərk edəcəyəm. Çox şadam ki, bu son günlərdə, son saatlarda yenə də amerikalı dostlarımızla bir
yerdəyik və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən gözəl guşələrindən biri olan Çikaqoda və onun ətrafındakı
Miçiqan gölündəyik. Bildirmək istəyirəm ki, mən və məni müşayiət edən Azərbaycan nümayəndə heyəti
səfərimizdən çox razıyıq və çox böyük iftixar hissi ilə öz ölkəmizə dönürük.
Biz hesab edirik ki, bu səfər çox uğurludur, yaxşı nəticələrlə sona çatır və ən önəmlisi odur ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələri yeni mərhələyə qaldırdıq. Bu, bizim üçün həqiqətən tarixi
səfərdir və Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin tarixində çox əlamətdar hadisədir. Bu, bizim fikrimizdir. Ancaq
bu günlərdə ABŞ-ın bir çox qəzetlərində verilən yazıları oxuyarkən mən görürəm ki, bu, təkcə bizim fikrimiz
deyil, eyni zamanda Amerikanın dövlət dairələrinin, ictimaiyyətinin fikridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti hörmətli cənab Bill Klinton və hökumət üzvləri də bu səfəri, aparılan danışıqları, əldə olunan
nəticələri, imzalanmış sənədləri məhz belə yüksək qiymətləndiriblər. Biz bu səfərlə Amerika–Azərbaycan
əlaqələrində XXI əsrə böyük bir qapı açmışıq. Çünki ABŞ-da, Ağ evdə imzalanmış sənədlər uzunmüddətli,
etibarlı əməkdaşlığımızın çox gözəl əsasını qoydu.
Bizi sevindirən cəhət bir də ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimaiyyətində və bir çox
rəsmi dairələrində son illər Azərbaycan haqqında yaranmış səhv fikirlər, təəssüratlar, Azərbaycana mənfi
münasibət aradan götürülməkdədir.
Prezident Bill Klintonun və Azərbaycan prezidentinin imzaladığı birgə bəyanatda bizim əlaqələrimizin
partnyorluq xarakteri daşıması əks edilibdir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Hamınız əmin ola bilərsiniz ki,
biz həqiqətən çox etibarlı partnyor olacağıq.
Amerikanın prezidenti Bill Klinton imzaladığımız Birgə bəyanatda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini,
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam dəstəklədiyini bəyan edibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti
Azərbaycanda demokratik hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində əldə olunan nailiyyətləri yüksək qiymətləndirib,
ölkəmizin iqtisadi islahatlar keçirməsini və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməsini bəyənibdir. ABŞ prezidenti
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün bundan sonra da ciddi səylər
göstərəcəyini bəyan edibdir. Amerika prezidenti Azərbaycana qarşı ayrı-seçkilik aktı olan 907-ci düzəlişin
aradan götürülməsinin zəruriliyini bildirib və bu sahədə öz səylərini göstərəcəyini bəyan edibdir. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi ilə əlaqədar meydana gələn
prosesləri qeyd edib və bu sahədə Azərbaycanla ABŞ arasında əməkdaşlığın zəruri olduğunu bildiribdir. Bizim
imzaladığımız bəyanatda göstərilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik,
hümanitar və bütün başqa sahələrdə sıx əməkdaşlıq edəcəklər. Biz bunları yüksək qiymətləndiririk. Bütün
bunlara görə mən bir daha təşəkkür edirəm.
Bununla yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycan arasında Ağ evdə,
ABŞ hökuməti rəhbərlərinin iştirakı ilə imzalanan neft müqavilələri də ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafı
üçün çox böyük amildir.
Nyu-Yorkun Kennedi adına hava limanına ayaq basandan indiyədək, bu qayıqda Miçiqan gölündə
səyahət edənə qədər biz sizin ölkədə yüksək qonaqpərvərlik, böyük diqqət və qayğı hiss edirik və daim belə
qonaqpərvərliklə əhatə olunmuşuq. Bunların hamısına görə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm
ki, bizim əlaqələrimizin əsasını qoyan şirkətlərdən birincisi “AMOKO”dur. Mən bunu daim yüksək
qiymətləndirmişəm və bu gün də yüksək qiymət verirəm. Güman edirəm ki, “AMOKO” şirkəti bununla öz
xalqına, ölkəsinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına çox böyük xidmətlər göstərir. Çünki Azərbaycan-Amerika
Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin yaranması və inkişafı, genişlənməsi həm Azərbaycanın, həm də Amerikanın milli
mənafelərinə uyğundur və bu mənafelər üçün lazımdır.
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Biz bu günlər Amerikada olarkən “AMOKO” şirkətinin diqqətini, qayğısını daim hiss etmişik. Bu gün
burada, bu gəmidə də sizin qonağınızıq. Siz ilk dəqiqələrdən son saatlara qədər bizimləsiniz. Buna görə çox
təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, biz heç vaxt borclu qalmayacağıq. Azərbaycanlıların xasiyyəti belədir
ki, hörmətə qarşı ikiqat hörmət edirlər, qonaqpərvərliyə qarşı ikiqat qonaqpərvərlik göstərirlər. Güman edirəm
ki, indiyə qədər bunu hiss etmisiniz. Əmin ola bilərsiniz ki, bundan sonra da belə olacaqdır.
Mən bu gün, bu saatlarda gəmidə olarkən iyirmi beş il bundan əvvəlki bir hadisəni xatırlayıram. O vaxt,
1972-ci ildə Rusiyanın mədəniyyət xadimləri – böyük bəstəkarlar, müğənnilər, musiqiçilər, böyük yazıçılar,
şairlər Azərbaycana gəlmişdilər. Azərbaycanın dənizin mərkəzində olan neft yatağı – Neft Daşları o vaxt
əfsanəvi bir yer kimi bütün dünyada hər kəsin nəzər-diqqətini cəlb edirdi. O vaxt biz, – ola bilər, 500-600 adam,
böyük bir gəmidə Bakıdan Neft Daşlarına üzürdük. Yolumuz dörd saat çəkdi. Çox gözəl bir gün idi. Neft
Daşlarını hər bir qonağa göstərmək mənim üçün çox böyük fəxr idi, çünki Azərbaycan neftçiləri dünyada ilk
dəfə dənizin dibindən neft çıxarmağa nail olmuşdular. Biz bununla fəxr edirdik.
Amma iyirmi beş il müddətində nə qədər böyük dəyişikliklər baş veribdir. İndi biz Xəzər dənizini
dünyaya açmışıq. İyirmi beş il bundan öncə Xəzər dənizində bu qədər böyük sərvətlərin olduğunu heç özümüz
də dəqiq bilmirdik. Bilsəydik də, onlardan istədiyimiz qədər istifadə edə bilməzdik. Çünki onların sahibi
deyildik, mənsub olduğumuz böyük ölkə onun sahibi idi. O vaxt mən çox çalışırdım ki, Neft Daşlarını
genişləndirəm, ancaq Moskva buna imkan vermirdi. Çünki onlar üçün Sibirdəki neft yataqlarından daha ucuz
neft əldə etmək əlverişli idi. Biz hasil etdiyimiz neftin də sahibi deyildik.
Amma bunlara baxmayaraq, biz çalışırdıq. Məhz azərbaycanlıların səyləri nəticəsində Xəzər dənizinin
neft yataqları kəşf olunubdur. Xəzər dənizində bütün neft yataqları məhz Azərbaycan neftçilərinin, alimlərinin
səyləri nəticəsində kəşf edilibdir. Hesab edirəm müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünya qarşısında ən
böyük xidməti ondan ibarətdir ki, Xəzər dənizinin zəngin neft-qaz yataqlarını dünyaya təqdim edibdir.
Mən çox şadam ki, biz bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatları, onun böyük neft şirkətləri ilə əməkdaşlıq
edirik. Bu əməkdaşlığımızın böyük gələcəyi, böyük ömrü var, məhz ona görə mən dedim ki, biz bu günlərdə
XXI əsrə böyük bir qapı açdıq. İnanıram ki, qarşıda qoyduğumuz bütün məqsədlərə nail olacağıq, gələcək
nəsillər bizim bu xidmətlərimizi unutmayacaqlar, qiymətləndirəcəklər. Biz ölkələrimiz, xalqlarımız üçün,
Amerika Birləşmiş Ştatları, müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün çox dəyərli işlər görürük. Bununla fəxr edə
bilərik. Gün o gün olacaq ki, həmin neft yataqlarında böyük platformalar qurulacaq və biz hamımız bir gün
yığışıb böyük gəmi ilə Neft Daşlarına, ondan uzaqda olan “Azəri”,”Günəşli”, “Çıraq” və başqa neft yataqlarına
bir yerdə üzəcəyik. Bu günlər uzaqda deyil, biz bunları da görəcəyik.
Mən çox məmnunam ki, biz bu gün Çikaqonun gözəl mənzərəsi ilə tanış oluruq. Bu gölün ətrafında olan
park mənə Bakının dənizkənarı bulvarını xatırladır. Ancaq sizin burada səmaya qalxmış binalarınız məni heyran
edir. Siz doğru dediniz, mənim memarlığa çox böyük həvəsim var. Burada, Çikaqoda indiyə qədər, yəni
əsrlərdən-əsrlərə memarlıq tarixində görünməmiş nümunələri görürəm. Bu şəhərin özünəməxsus gözəlliyi
vardır. Bu gözəlliyi də burada səmayadək qalxmış gözəl binalar tamamlayır. Siz öz məskəninizin, öz yerinizin
təbii gözəlliyinə quruculuğunuzla daha çox gözəllik gətirmisiniz. Mən heyranam, sizi təbrik edirəm.
Əziz dostlar, mən “AMOKO” şirkətinə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bu gün bizimlə bu gəmidə, bu
masa arxasında oturan şəxslər artıq yaxın dostlarımızdır. Hər birinizlə Azərbaycanda dəfələrlə görüşmüşəm.
Mən şadam ki, nəhayət, Vətəninizdə də sizinlə görüşürəm. Çox sağ olun.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatları xalqının şərəfinə badə qaldırır, ölkənizə, xalqınıza sülh, əmin-amanlıq,
səadət arzulayıram. “AMOKO” şirkətinin, onun rəhbərlərinin şərəfinə, Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin
şərəfinə, bizim dostluğumuzun, tərəfdaşlığımızın şərəfinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, mənim
dostum cənab Bill Klintonun şərəfinə badə qaldırıram. Sağ olun.

Qeyd: Azərbaycan prezidenti bu səyahətdən çox məmnun olduğunu bildirdi. İllinoys ştatının, Çikaqo şəhərinin,
“AMOKO” korporasiyasının rəhbərlərinə təşəkkür etdi.
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ABŞ-a RƏSMİ SƏFƏRİN YEKUNLARI HAQQINDA TƏYYARƏDƏ JURNALİSTLƏRƏ
BƏYANATI
6 avqust 1997-ci il
Hörmətli jurnalistlər, mətbuat işçiləri, məni müşayiət edən şəxslər!
Amerika Birləşmiş Ştatlarına mənim rəsmi səfərim başa çatıb, biz Vətənə qayıdırıq. Bu səfər çox
uzunsürən səfər oldu. Bir çox günlər biz sizinlə bir yerdə idik, siz daim mənim yanımda idiniz. Güman edirəm
ki, bu səfərin bütün anlarının hamısını müşahidə etmisiniz. Ancaq bununla bərabər, səfərin yekunu olaraq mən
sizinlə “Boinq” təyyarəsinin salonunda, Atlantik okeanının üzərindən keçərkən görüşməyi qərara almışam və
səfər, onun yekunları haqqında bir neçə söz demək istəyirəm.
Birincisi, bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bu, Azərbaycan Prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk
rəsmi səfəridir. Bu səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonun dəvəti ilə həyata keçirilibdir.
Bu səfər məzmununa, mənasına görə, imzalanmış sənədlərə və ümumən yekunlarına görə tarixi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu, bizim Azərbaycan xalqı, milləti üçün, müstəqil Azərbaycan üçün həqiqətən tarixi hadisədir.
Bilirsiniz ki, mən Azərbaycan prezidenti seçiləndən xarici siyasətimizdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
əlaqələrə xüsusi yer, xüsusi əhəmiyyət verirəm. Bu gün deyə bilərəm və buna əsasım var ki, bu sahədə çox işlər
görə bilmişik. 1993-cü ildən indiyə qədər biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələri əvvəlcə yaratmağa, sonra
da inkişaf etdirməyə çalışmışıq. Bu günlərdə artıq özünüz də gördünüz ki, biz bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə
etmişik.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın əlaqələrinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə
Qərb demokratiyasını, mədəniyyətini Qərbdə həm iqtisadiyyat, həm siyasət sahəsində, həm də ictimai sahədə
əldə olunmuş nailiyyətləri öyrənmək, onlardan bəhrələnmək, istifadə etmək, bu təcrübəni Azərbaycanda tətbiq
etmək müstəqil dövlət kimi, tutduğumuz yolda çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Amerika
Birləşmiş Ştatları xüsusi yer tutur. Qərb texnologiyasını, Amerika texnologiyasını, Amerikanın iqtisadiyyatında
inkişaf etmiş təcrübəni, prinsipləri, nailiyyətləri öyrənmək və onları Azərbaycana gətirmək, hesab edirəm ki,
Azərbaycanın gələcəyi üçün çox lazımdır, zəruridir.
Bunlarla yanaşı, şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etmək və bu əməkdaşlığı bütün
sahələrə yaymaq da bizim həm dövlət quruculuğumuz üçün, həm də beynəlxalq aləmdə özümüzə layiq yer
tutmaq üçün, Azərbaycanın ən böyük problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həll olunması üçün çox əhəmiyyətlidir və çox vacibdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın ən böyük dövlətidir. Böyük deyəndə, yəni iqtisadi cəhətdən inkişaf
etmiş, yüksək texnologiyaya malik olan və demokratiyanın, bazar iqtisadiyyatının inkişafında böyük nailiyyətlər
əldə edən bir ölkədir. Ona görə də mən indiyə qədər də belə düşünmüşəm, indi də hesab edirəm ki, bu ölkə ilə
əlaqələr bu günümüz və gələcəyimiz üçün çox əhəmiyyətlidir. Məhz bunlara görə mən prezidentlik fəaliyyətim
zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışmışam.
Bu sahədə bizim atdığımız addımlar məlumdur. Bu sıradan mən xüsusən Amerikanın prezidenti cənab
Bill Klinton ilə ilk dəfə 1994-cü ildə Nyu-Yorkda görüşümü qeyd etmək istəyirəm. Məhz o görüş zamanı bizim
aramızda şəxsi münasibətlər yarandı və ölkələrimiz, xalqlarımız arasında əlaqələr qurmaq və inkişaf etdirmək
üçün böyük zəmin yarandı. Bilirsiniz ki, mən 1995-ci ildə Nyu-Yorkda prezident Bill Klinton ilə ikinci dəfə
görüşdüm, beynəlxalq təşkilatlarda, toplantılarda, – Budapeştdə, Moskvada, Londonda, Parisdə, başqa ölkələrdə
də onunla görüşlərim olmuşdur. Bütün bü görüşlər zamanı hər dəfə Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün danışıqlar aparmışıq. Bu gün məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, mən hər dəfə Azərbaycana qarşı
artan müsbət münasibəti hiss etmişəm, şəxsən prezident Bill Klintonun özü tərəfindən hüsn-rəğbət hiss etmişəm.
Amerika hökumətinin başqa yüksək vəzifəli şəxsləri ilə də mənim çox görüşlərim olubdur. O cümlədən
vitse-prezident Albert Qor ilə bir neçə dəfə görüşmüşəm, keçmiş dövlət katibi Kristofer, indiki dövlət katibi
xanım Olbrayt ilə, bir çox başqa vəzifəli şəxslərlə görüşmüşəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana
çoxsaylı nümayəndə heyətləri, konqresmenlər, senatorlar, iş adamları, şirkətlərin nümayəndələri gəliblər. Mən
bütün görüşlərin hamısından səmərəli istifadə etməyə, Azərbaycan–Amerika əlaqələrini addımbaaddım irəliyə
aparmağa çalışmışam.
Bu baxımdan bizim iqtisadi əlaqələrimizin inkişaf etməsi ümumi əlaqələrimizin inkişafına çox gərəkli
yardım göstərir. Xüsusən 1994-cü ilin sentyabrında biz dünyanın, o cümlədən Amerikanın böyük neft şirkətləri
ilə müqaviləni imzalayandan sonra bu sahədə də iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf etməyə başlayıbdır. Bilirsiniz ki,
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Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının müştərək işlənməsi üçün ondan sonra imzalanmış müqavilərələrdə də
Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri iştirak edirlər. O cümlədən “Dan ulduzu” “Əşrəfi” neft yataqlarının
işlənməsi barədə Amerikanın “AMOKO” və digər şirkətləri ilə müqavilə imzalamışıq. Nəhayət, bunların
məntiqi nəticəsi olaraq, biz avqustun 1-də Vaşinqtonda dörd böyük neft müqaviləsi imzaladıq.
Şübhəsiz ki, bunlar bizim iqtisadi əlaqələrimizin inkişafına böyük imkanlar yaradıbdır. Ancaq təkcə bu
şirkətlər deyil. Biz bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən gördünüz ki, hər bir belə müqavilənin
ətrafına dünyanın, o cümlədən Amerikanın bir çox böyük şirkətləri toplaşırlar. Beləliklə, həm Amerika, həm də
dünyanın bir çox başqa ölkələri, xüsusən Qərb ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrimiz çox sürətlə inkişaf edir.
Bunlar hamısı bizim bu səfərimizə qədər görülən işlərdir və səfərimizin müvəffəq, uğurlu olması üçün
yaxşı zəmin, əsas yaratdı. Bu səfər, şübhəsiz ki, bizim üçün lazım idi. Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycan
Prezidentinin Amerikaya rəsmi ziyarətini çoxdan planlaşdırırdı. Biz də bununla razı idik, şəxsən mən də bunu
istəyirdim, arzulayırdım. Nəhayət, bu səfər baş tutdu, yerinə yetirildi. Artıq biz onun yekunları haqqında
danışırıq.
Siz səfərin gedişini müşahidə etmisiniz, görüşlərin hamısında iştirak etmisiniz. Şahidisiniz ki, biz iyulun
27-də Nyu-Yorkun Kennedi hava limanına enən dəqiqədən bu gün, bir neçə saat bundan öncə Çikaqonun hava
limanından səmaya qalxana qədər mən və məni müşayiət edənlərin hamısı gərgin işlə məşğul olmuşuq. Biz gecə
də, gündüz də işləmişik və mən çox məmnunam ki, belə müvəffəqiyyətli işləyə bilmişik. Hesablayıblar ki, bu
günlərdə, səfər zamanı mən 88 görüş keçirmişəm. Düzü, mən heç vaxt bunları saymıram, hesablamıram. Ancaq
köməkçim Dilarə Seyidzadə hesab aparır və bu barədə mənə vaxtaşırı məlumat verir.
Bəli, bu say özü də bu müddətdə görülən işlərin nə qədər çox olduğunu göstərir. Ancaq məsələ təkcə
sayda deyildir. Hesab edirəm ki, hər bir görüşümüz çox mənalı, əhəmiyyətli olub, əlaqələrimizin inkişaf
etdirilməsinə kömək edib və nəhayət, biz buna nail olmuşuq.
Bu görüşlər Amerikanın bugünkü, müasir həyatının demək olar, bütün sahələrini əhatə etdi. Birinci
növbədə, ictimaiyyətlə – mətbuatla çox geniş görüşlərimiz olubdur. Bu gün mətbuat da o deməkdir ki, hər şeyi
cəmiyyətə yayır. İkincisi, dövlət nümayəndələri – Amerikanın prezidenti, hökumət üzvləri ilə və yüksək vəzifəli
digər şəxslərlə çox əhəmiyyətli görüşlərim oldu. İlk dəfədir ki, biz Vaşinqtonda, Amerika Konqresində
olmuşuq, Ağ evdə olmuşuq. Amerika Konqresində – həm Nümayəndələr Palatasında, həm də Senatda çox
görüşlər keçirdik. Elmi-tədqiqat mərkəzlərində, universitetlərdə olduq. Məsələn, bilirsiniz ki, Corctaun
Universiteti Amerikanın və dünyanın ən böyük universitetlərindən biridir. Əgər bu universitet 1776-77-ci ildə
yaranıbsa və indiyə qədər yaşayıbsa, dünya elminə, siyasətinə böyük töhfələr veribsə, əlbəttə ki, orada, o salona
toplaşan universitetin nümayəndələri qarşısında çıxış etmək, Azərbaycan haqqında danışmaq, Azərbaycanın
həqiqətlərini çatdırmaq çox böyük əhəmiyyətli iş idi.
Təkcə bunlar deyil, bizim cürbəcür görüşlərimiz olub, bilirsiniz. Hər bir şəhərdə, hər bir yerdə biz
Amerikanın biznes dairələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşük. Özü də təkcə biznes adamları deyildi, siz bunu
gördünüz. Bu, Nyu-Yorkda da, Vaşinqtonda da, Hyüstonda da, Çikaqoda da oldu. Görüşlərimizdə yüksək
biznes dairələrinin nümayəndələri ilə bərabər dövlətin, parlamentin, ictimaiyyətin nümayəndələri də, mətbuat
işçiləri də və çox böyük hörmətə malik, tanınmış siyasətçilər də var idi.
Bu görüşlər zamanı aparılan danışıqlar və mənim həmin görüşlərdəki nitqlərim, çıxışlarım, onlara
çatdırdığım sözlər, hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanı yenidən açdı, yenidən tanıtdı.
İndiyə qədər biz Azərbaycanı tanıtmağa çalışmışıq. Ancaq hesab edirəm ki, bu günlərdə biz bu barədə daha da
yüksək səviyyəyə qalxdıq.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında görüşlərdən danışarkən, əvvəlcə Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər
Təşkilatındakı görüşlər haqqında demək istəyirəm. Bu da çox əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı ilə bizim əlaqələrimiz artıq qurulubdur, yaxşıdır. 1994-cü ildə BMT ilə əlaqələrimiz mənim orada ilk
çıxışımla başladı və sonra bu əlaqələr genişləndi. Ancaq bu dəfə həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi
Kofi Annan ilə görüşüm, ətraflı danışığımız oldu, eyni zamanda orada bir çox başqa görüşlərimiz oldu.
Məsələn, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə görüşmək və onların qarşısında çıxış etmək çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Yaxud, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bütün ölkələri təmsil edən səfirlər qarşısında çıxış etmək,
onlarla görüşmək, Azərbaycan haqqında məlumat vermək və onların suallarına cavab vermək çox vacibdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının binasında jurnalistlərlə görüşmək, mətbuat konfransları keçirmək – bunlar da
bizim üçün çox əhəmiyyətli idi.
Ancaq mən yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərim haqqında danışmaq istəyirəm. Şübhəsiz ki,
bunun zirvəsi avqustun 1-i idi. O gün biz sizinlə bərabər Ağ evdə olduq, prezident Bill Klinton ilə mənim
görüşüm oldu. Biz nəzərdə tutulan vaxtdan xeyli çox – üç saat yarım-dörd saat Ağ evdə olduq. Prezident Bill
Klinton ilə mənim təkbətək görüşüm də oldu. Bizim nümayəndə heyətinin az bir hissəsi ilə Amerika nümayəndə
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heyətinin az bir hissəsi də görüşdü. Sonra isə bizim nümayəndə heyəti ilə Amerika nümayəndə heyəti görüşdü.
Sonra birgə yemək mərasimi oldu. Yemək mərasimi, ziyafət zamanı da biz danışıqlar apardıq. Ağ evdə demək
olar ki, bütün bu saatlarda əlaqələrimiz Azərbaycan haqqında, bizim problemlərimiz haqqında danışıqlara həsr
olundu.
Mən bütün bu danışıqlardan, söhbətlərimizdən, prezident Bill Klinton ilə təkbətək danışığımdan – çox
səmimi, mehriban, çox dostcasına olan danışıqdan həddən ziyadə razıyam. Çünki mən Azərbaycanın bütün
problemlərini prezident Bill Klintona və onun yanında olan vitse-prezident Albert Qora, dövlət katibi xanım
Olbrayta, prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Bergerə, nazirlər Penyaya, Deyliyə və başqa yüksək
vəzifəli şəxslərə çatdıra bildim. Mən onu deyə bilərəm ki, prezident Bill Klinton və həmkarları Azərbaycanın
bütün bu problemlərini indi çox yaxşı bilirlər, bizim fikirlərimizlə razıdırlar, Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq
etmək istəyirlər, Azərbaycanla olan əlaqələri yüksək qiymətləndirir və bunları daha da genişləndirmək, inkişaf
etdirmək istəyirlər.
Sevindirici hal odur ki, bizim danışıqlarımız bütün məsələləri əhatə etmişdir: Azərbaycan – Amerika
əlaqələri, – burada biz bütün məsələləri əhatə etdik; beynəlxalq aləmdəki vəziyyət və problemlər; Qafqaz
regionundakı, Mərkəzi Asiya regionundakı vəziyyət; ümumiyyətlə Qafqazı, Azərbaycanı əhatə edən regionda
vəziyyət və qonşularımızla münasibətlərimiz. Bütün hamısı müzakirə olundu. Bütün bu məsələlər barəsində çox
geniş fikir mübadiləsi apardıq, çox əhəmiyyətli dialoqumuz oldu. Məmnuniyyətlə qeyd edə bilərəm ki,
məsələlərin tam əksəriyyətində eyni fikirdə olduq. Bu, çox əhəmiyyətlidir.
Bunların hamısının nəticəsi Amerika – Azərbaycan əlaqələri haqqında Ağ evdə prezident Bill Klinton ilə
mənim, Azərbaycan prezidentinin imzaladığımız birgə bəyanatdır. Bu, tarixi bir sənəddir, bizim əlaqələrimizdə
iki prezident tərəfindən imzalanmış ilk sənəddir. Bu, özü-özlüyündə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq
məzmununa gəldikdə isə, bu sənədin bizim üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, Azərbaycan xalqının,
respublikasının həyatında tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyini nümayiş etdirir. Elə sənədin adı bunu göstərir. Bu
sənəd Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin bundan sonra inkişafının prinsiplərini özündə əks etdirir.
Siz bu sənədlə tanış olacaqsınız, biz bunu dərc edəcəyik. Güman edirəm, siz də, bizim tədqiqatçılarımız,
siyasətçilərimiz də bu sənədi öyrənəcək, təhlil edəcək və onun hər kəlməsinin mənasını araşdıracaqlar. Amma
onu bildirmək istəyirəm ki, bu, bir gündə, bir saatda yaranan sənəd deyildir. Bu sənədin dünyaya gəlməsinin
əsası 1993-cü ildən indiyə qədər əlaqələrimizdə apardığımız işlərdir. Odur bunun əsasını təşkil edən. Amma
eyni zamanda sənədin hazırlanması da çox iş, vaxt tələb etdi. Həm Amerika tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi
onun üzərində çox işlədi. Mən sizə bildirə bilərəm, sirr deyil ki, biz iyulun 31-də gecə yarıya qədər o sənədin
üzərində işləyirdik. Nəhayət, onun Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi – ingilis və Azərbaycan dillərində eyni
sənədin olmasına nail olmağa çalışdıq.
Bunlar da öz gözəl nəticəsini verdi. Mən çox fəxr edirəm, sevinirəm, çox şadam ki, Amerika–Azərbaycan
əlaqələrinin yeni mərhələsinin əsasını təşkil edən belə bir təməl artıq mövcuddur, biz onu imzalamışıq.
Sənədin məzmunu haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Birincisi, bir də qeyd edirəm, bu sənəd
bizim gələcək əlaqələrimizin prinsiplərini müəyyən edir. Sənəddə göstərilir ki, siyasi sahədə, təhlükəsizlik,
iqtisadiyyat, ticarət sahəsində Amerika–Azərbaycan tərəfdaşlıq əməkdaşlığını inkişaf etdirmək haqqında iki
prezident razılıq əldə ediblər. Bunun özünün çox böyük əhəmiyyəti var.
Bu sənəddə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsi tam açıq-aşkar
göstərilibdir. Yəni bu münaqişənin həll olunması sahəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm mövqeyi, həm
də görəcəyi işlər burada öz əksini tapmışdır. Orada göstərilir ki, birincisi, bu münaqişə sülh yolu ilə və ATƏT-in
Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər əsasında həll olunmalıdır. Bunun çox böyük əhəmiyyəti
vardır. İkincisi, orada göstərilir ki, Azərbaycan prezidenti ATƏT-in Minsk qrupunun verdiyi təklifləri,
danışıqları intensivləşdirmək üçün əsas kimi qəbul edibdir və münaqişənin 1997-ci ildə həll olunması nəzərdə
tutulubdur. Bu sənəddə deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Rusiya və Fransa ilə birlikdə ATƏTin Minsk qrupu vasitəsilə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına bundan sonra da çalışacaqdır. ABŞ
prezidenti buna söz verdi. Bunlar çox böyük əhəmiyyətli məsələlərdir. Eyni zamanda bunlar bizə çox böyük
ümidlər verir.
Bilirsiniz ki, danışıqlarımız zamanı biz Amerika hökuməti tərəfindən belə bəyanatları bir neçə dəfə
almışıq. Ancaq indi bu bəyanatlar Azərbaycan və Amerika prezidentlərinin imzaladıqları sənəddə əks
olunubdur. Bu, çox əhəmiyyətlidir.
Bununla bərabər, “Azadlığı müdafiə aktı”na edilmiş 907-ci əlavənin, maddənin aradan götürülməsi
məsələsi də bu bəyanatda çox qəti əksini tapmışdır. Orada göstərilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti
bu maddənin aradan götürülməsini zəruri hesab edir və buna öz səylərini göstərəcəkdir.
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Bizim üçün çox əhəmiyyətlidir ki, bu bəyanatda Amerika Birləşmiş Ştatları qeyd edir: demokratiyanın,
bazar iqtisadiyyatının inkişafında Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələdədir. Azərbaycan Respublikası bu
yolla gedib, gedir və ABŞ-ın prezidenti Azərbaycanın bu yolla getməsini dəstəkləyir. Bu sənəddə göstərilir ki,
Azərbaycan demokratiya və bazar iqtisadiyyatına, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə sadiqdir,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti bu prinsiplərə sadiqdir. Bu da bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bu sənəddə Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi ilə əlaqədar çox əhəmiyyətli maddələr vardır.
Orada göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi ilə əlaqədar ölkəmizin qarşılaşdığı çətinlikləri
Amerika tərəfi qəbul edir. Amerika Azərbaycan Respublikasının Avropa–Atlantika Əməkdaşlığı İttifaqına daxil
olmasını və bu strukturla əməkdaşlıq etməsini çox bəyənir və alqışlayır.
Bilirsiniz ki, biz Avropada adi silahlar haqqında cinah sazişinə mayın 15-də Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə birgə imza atdıq. Ancaq onu da bilirsiniz ki, bizim bu sahədə problemlərimiz də var idi. Biz buna imza atmaq
istəmirdik. Amerika Birləşmiş Ştatları mənə bu barədə müraciət etmişdi. Bilirsiniz ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti
Albert Qor prezident Bill Klintonun tapşırığı ilə mənimlə bu barədə geniş telefon danışıqları aparmışdır. Biz bu
sazişə imza atarkən razılaşdıq ki, birgə Amerika–Azərbaycan bəyanatı olacaqdır. O vaxt bu bəyanat elan
olundu. İndi bu sənəddə də o bəyanatın adı çəkilir. Yəni bu sənəddə – Amerika və Azərbaycan prezidentlərinin
imzaladıqları sənəddə həmin bəyanat təsdiq edilir. Bu da gələcəkdə bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Orada bir çox başqa məsələlər barədə də çox əhəmiyyətli müddəalar vardır. Yenə də deyirəm, siz onu
oxuyacaqsınız, özünüz təhlil edəcəksiniz. Ancaq çox əhəmiyyətli cəhət odur ki, Azərbaycanın bügünkü ictimaisiyasi, iqtisadi həyatı, dövlətimizi möhkəmləndirməklə əlaqədar bizim, Azərbaycan prezidentinin gördüyü işlər,
hazırkı reallıq, bu sahədə fəaliyyətimiz Amerika, onun prezidenti tərəfindən bəyənilir və dəstəklənir. Bu, çox
sevindirici haldır. Çünki biz həqiqətən öz daxili həyatımızda demokratik hüquqi dövlət qururuq, iqtisadi
islahatlar aparırıq, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik, bir çox tədbirlər, o cümlədən geniş özəlləşdirmə proqramı
həyata keçiririk. Artıq bunların nəticələri vardır. Ancaq bunların hamısının Amerika Birləşmiş Ştatları
tərəfindən, onun prezidenti tərəfindən bəyənilməsi və bizə bu barədə dəstək verilməsi bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bunlara görə və xüsusən, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması,
907-ci maddənin aradan götürülməsi, Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi barədə bu
sənəddə əks olunmuş müddəalara görə mən çox sevinirəm. Hesab edirəm ki, respublikamızın ictimaiyyəti də,
xalqımız da sevinməlidir və onlar bunu yüksək qiymətləndirəcəklər.
İqtisadi əlaqələrimizin inkişafı sahəsində biz avqustun 1-də böyük bir addım atdıq. Bilirsiniz ki, – mən
bunu Amerikada dəfələrlə dedim, – biz Xəzər dənizindəki neft yataqlarını 50 il əvvəl kəşf etmişik və bu sahədə
böyük işlər görmüşük. İndi son illər biz Xəzər dənizinin, zəngin neft yataqlarını dünyaya təqdim etmişik. Bu,
Azərbaycanın məhz dünya ictimaiyyəti qarşısında xidmətidir. Çünki Xəzər dənizinin bu neft yataqları bütün
dünyanın nəzər-diqqətini cəlb etmişdir. İndi bu, dünyanın marağını cəlb etmişdir. Həmin yataqları kəşf edən,
dünyaya göstərən Azərbaycandır.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana çox böyük maraq göstərir. Bu baxımdan ABŞ ilə Azərbaycan
arasında Xəzər dənizindəki və Mərkəzi Asiya, Qafqaz bölgəsindəki enerji ehtiyatlarından və nəqliyyat
vasitələrindən istifadə olunması haqqında həm xüsusi sazişin imzalanması, həm də bu məsələnin iki prezidentin
imzaladığı sazişdə öz əksini tapması çox əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, bizim hökumətlərimiz arasında bu barədə
xüsusi bir saziş imzalandı. Amerikanın naziri cənab Penya, Azərbaycan Respublikasının naziri Həsən Həsənov
bu sazişi imzaladılar.
Cənab Bill Klintonla mənim imzaladığımız ikinci sənəd – investisiyaların qorunması haqqında sənəd də
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu da, sadə bir sənəd deyil. Güman edirəm ki, iqtisadçılarımız, siyasətçilərimiz
bu sənədi də geniş təhlil edəcəklər. Həm biz, həm də Amerika tərəfi bu sənədin üzərində də çox işlədik.
Nəhayət, bu sazişdə hər iki tərəf üçün çox əhəmiyyətli maddələr öz əksini tapdı. Prezident Bill Klinton da, mən
də onu imzaladıq. Sonra bizim imzaladığımız sənəd – investisiyaların təşviqi haqqında “Eksimbank”la sənəd də
ABŞ tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bu da çox vacibdir.
Siz məni müşayiət edirsiniz, ona görə də bilirsiniz ki, ABŞ-ın müdafiə naziri ilə mənim Pentaqonda
görüşüm, çox əhəmiyyətli danışığımız oldu. Biz bu sahədə əməkdaşlığımız haqqında da saziş imzaladıq.
İmzalanan bu sazişlər Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin hüquqi, normativ bazasını yaradır. İndiyə qədər
bizim belə bir hüquqi, normativ sənədlərimiz yox idi. Biz nəinki bu sənədləri imzaladıq, həm də çox böyük bir
baza yaratdıq.
Nəhayət, neft müqavilələrinin Ağ evdə imzalanması da tarixi hadisədir. Birincisi, bu, Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin daha da genişləndirilməsini nümayiş etdirir. İkincisi də, bu
müqavilələrin Ağ evdə imzalanması buna xüsusi əhəmiyyət verir. Biz ilk neft müqavilələrini Azərbaycanda
imzalamışıq. Bundan sonra bir neft müqaviləsi Parisdə Fransa prezidenti Jak Şirakın və mənim iştirakımla
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Yelisey sarayında imzalanıbdır. Digər bir müqavilə Moskvada Kreml sarayında Rusiya prezidenti Boris
Yeltsinin və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə imzalanıbdır. Nəhayət, “Şevron”, “Ekkson”,
“Mobil” və “AMOKO” şirkətləri ilə dörd müqavilə Ağ evdə imzalandı. Bunların hər biri təklikdə çox böyük
iqtisadi xarakter daşıyır, həm Amerika, həm də Azərbaycan üçün çox iqtisadi faydalar gətirəcəkdir. Ancaq bu
dörd müqavilə bir yerdə elə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir ki, o, artıq bütün dünyanı lərzəyə gətiribdir. Siz bunu
bilirsiniz.
Ağ evdə neft müqavilələrinin imzalanması təcrübəsi olmamışdır. Bilirsiniz ki, bu neft şirkətlərinin hər
birinin 100-150 yaşı vardır. Məsələn, mən “Şevron” şirkətinin prezidenti cənab Matske ilə görüşüb danışarkən o
mənə dedi: Çox sağ olun ki, mən Ağ evi gördüm. Soruşdum ki, bəs siz bu qədər neft müqavilələri
imzalamısınız, onlardan hər hansı birinin Ağ evdə imzalanması olubdurmu? Cavab verdi ki, biz bu barədə heç
düşünə də bilməzdik, – nəinki müqavilə imzalamaq, mən özüm Ağ evdə ilk dəfə oldum. Həmin sözləri mənə
“Eksson” şirkətinin, “Mobil” şirkətinin, “AMOKO” şirkətinin prezidentləri də dedilər. Bu da təsadüfi hal
deyildir. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana olan xüsusi münasibətini nümayiş etdirir,
Azərbaycan ilə əməkdaşlığa Amerikanın xüsusi əhəmiyyət verdiyini göstərir, Xəzər dənizi hövzəsində,
bölgəmizdə Azərbaycanın xüsusi rolu olduğunu qeyd edir.
Bu müqavilələrin imzalanması mərasimində ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor çox gözəl bir nitq
söylədi. Neft müqavilələrinin imzalanması zamanı mənim söylədiyim nitqləri siz artıq eşitmisiniz. Bəlkə də bu,
indi adi xarakter daşıyır. Parisin Yelisey sarayında Fransa prezidenti Jak Şirak, Moskvada Kreml sarayında
Rusiya prezidenti Boris Yeltsin nitq söylədilər. Burada Ağ evdə ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor nitq
söylədi. Bu müqavilələrin imzalanmasında ABŞ hökumətinin əsas üzvləri iştirak etdilər.
Cənab Albert Qorla bərabər, dövlət katibi xanım Olbrayt, enerji naziri Penya, ticarət naziri Deyli,
prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Berger və başqa yüksək vəzifəli şəxslər bu sənədlərin
imzalanması mərasimində iştirak edirdilər. Bunlar hamısı çox əlamətdar tarixi hadisələrdir. Bu hadisə
Azərbaycanın tarixinə yazılmalıdır və yazılacaqdır. Ona görə də biz tarixi işlər görmüşük.
Bunların hamısının – mənim Ağ evdə keçirdiyim bütün görüşlərin, apardığım danışıqların, imzalanan
sənədlərin yekunu olaraq, ABŞ prezidenti ilə mənim imzaladığımız sənədlərdən sonra cənab Bill Klintonun
söylədiyi nitqi xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Siz oradaydınız, gördünüz ki, cənab Bill Klintonun nitqi çox
məzmunlu, mənalı, dərin siyasi, Azərbaycana çox dost münasibəti bildirən fikirlərlə zəngin, dolu olan bir nitq
idi. Mən bununla çox fəxr edirəm.
Mənim nitqlərim, çıxışlarım haqqında özümün danışmağım o qədər də doğru olmazdı. Yəqin ki, siz
bunları görürsünüz, bilirsiniz, eşidirsiniz. Bunlar sizin üçün yeni deyildir. Ancaq prezident Bill Klintonun
imzalanan sənədlə yanaşı, Azərbaycan haqqında şəxsən nitq söyləməsi bizim üçün yeni bir hadisədir. Bu, çox
tarixi bir hadisədir.
Mən hesab edirəm ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında – Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda, Hyüstonda,
Çikaqoda Amerikanın ən yüksək elitası ilə çox səmərəli görüşlər keçirdik. Məsələn, Vaşinqtondakı Milli Dövlət
Muzeyinin salonunda keçirilən görüşü, ziyafəti yadınıza salın. Orada Vaşinqtonun ən yüksək səviyyəli siyasi
xadimləri, biznes dairələrinin nümayəndələri, maliyyə mərkəzlərinin, mətbuatın nümayəndələri iştirak edirdilər.
Siz özünüz oradaydınız, gördünüz ki, bu nə qədər əlamətdar hadisə idi. Eləcə də Hyüstondakı ziyafətdə şəhərin
bütün elitası iştirak edirdi. Yaxud Çikaqoda Mərkəzi Amerika klubunun salonunda dünya ölkələrinin dövlət
başçılarının çoxları çıxış ediblər. Orada mənə xatırlatdılar, – o cümlədən, Sovet İttifaqının keçmiş prezidenti
Qorbaçov da vaxtı ilə Amerikaya gələrkən orada çıxış etmişdir. Başqa böyük ölkələrin dövlət başçıları da orada
çıxış etmişlər.
Bizdən əvvəl Rusiyanın baş naziri Viktor Çernomırdin Amerikaya gəlmişdi. Bilirsiniz ki, Rusiya–
Amerika müştərək komissiyası vardır. Viktor Çernomırdin və Albert Qor bu komissiyanın sədrləridir. Onların
hər ikisi Çikaqoya gəlmiş və həmin salonda çıxış etmişdilər. Həmin o salonda, o auditoriyada biz də sizinlə
birlikdə olduq və mən orada çıxış etdim. Kimin necə çıxış etdiyini biz deyə bilmərik. Ancaq mən onu deyə
bilərəm ki, Azərbaycan prezidentinin ziyafətlərdə, görüşlərdə çıxışları, söylədiyi sözlər Amerika ictimaiyyəti
tərəfindən çox müsbət qəbul olunubdur və yüksək qiymətləndirilibdir. Artıq bu, mətbuatda geniş yayılıbdır.
Sevindirici haldır ki, mənim Amerikaya səfərim ərəfəsində təxminən iki ay müddətinə Amerikada
Azərbaycana xoş münasibət bəslənilən çoxlu məqalələr dərc olunmağa başlamışdı. Nəhayət, bu səfər zamanı
verilən bu məqalələri oxumağa mənim vaxtım çatmırdı. Mənim köməkçilərim, xüsusən Rauf bu məqalələr
haqqında mənə hər gün səhər qısaca məlumat verir. Bu məqalələri mən sonra oxuyacağam. Bu məqalələr
onlarcadır, yüzdür, iki yüzdür. Ən sevindirici haldır ki, bu məqalələr cürbəcür qəzetlərdə dərc olunur. NyuYork, Vaşinqton, Hyüston, Çikaqo şəhərində və başqa şəhərlərdə çıxan qəzetlərin hamısında bizim buraya
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səfərimizə tam müsbət qiymətlər verilir, Azərbaycana müsbət münasibət göstərilir. Görürsünüz, Amerikanın
ictimaiyyətində, mətbuat dairələrində ölkəmizə münasibətdə nə qədər böyük dəyişikliklər baş vermişdir.
Siz bilirsiniz ki, mən ümumiyyətlə mətbuata xüsusi qayğı, diqqət göstərirəm. Həm Nyu-Yorkda, həm
Vaşinqtonda, həm Hyüstonda, həm də Çikaqoda mən ayrı-ayrı qəzetlərin redaksiya heyətləri ilə, onların
rəhbərləri, nümayəndələri ilə görüşdüm, suallarına cavab verdim. Mən heç bir suala cavab verməkdən
çəkinməmişəm. Bunu Amerikada da hiss etdilər, gördülər. Artıq bildilər ki, Azərbaycan prezidenti hər bir suala,
lap qərəzli, çox pis niyyətli suala da cavab verməyə hazırdır. Bəli, qərəzli, pis niyyətli suallara da cavab vermək
lazımdır. Çünki o qərəzli adamları da başa salmaq lazımdır. Amma sevindirici haldır ki, belə qərəzli, pis niyyətli
suallar ya olmayıbdır, ya da az olubdur.
Mən bir hadisəni də bildirmək istəyirəm. ABŞ-a mənim rəsmi səfərim elan olunandan, Amerikada
yaşayan ermənilər– təkcə Amerikada yaşayanlar deyil, Ermənistanda yaşayan ermənilər də – birinci cəhd
göstərdilər ki, bu səfəri ləğv etdirsinlər. Bu, mümkün olmadı. Onlar prezident Bill Klintona çoxsaylı məktublar
göndərdilər, böyük təbliğat işi təşkil etdilər. İyul ayının 8-9-da Madriddə prezident Bill Klintonla görüşərkən o
özü mənə dedi ki, mən sizin səfərinizi səbirsizliklə gözləyirəm, tez gəlin. O bunu bir neçə dəfə təkrar etdi. Həm
də bildirdi ki, erməni dostlarım buna etiraz edirlər, mənə müraciətlər ediblər. Ancaq mən bunların heç birini
qəbul etmirəm. Mən sizin səfərinizi, – mən bunları onun dediyi sözlər kimi deyirəm, – səbirsizliklə, tezliklə
gözləyirəm.
Ancaq ermənilər öz işlərini edirdilər. Onlar mətbuatda nə qədər məlumatlar yazdılar, vərəqələr çap
etdilər, yaydılar. 50 min poçt kartası hazırlayıblar və yayıblar, sonra bunun sayını 150 minə qaldırıblar.
Görürsünüz, necə kağızlar düzəldiblər, bunların hamısını ermənilər mənim əleyhimə hazırlayıblar.
Ermənilər bizim bu səfərimizin, birincisi, qarşısını almağa, ikincisi, onu ləkələməyə, ona mane olmağa
çalışırdılar. Amma onlar buna nail ola bilmədilər. Heç bir şey edə bilməzlər.
Siz görmüsünüz ki, bununla yanaşı olaraq Amerika mətbuatında çoxsaylı məqalələr və Azərbaycan
prezidentinin portretləri dərc edilmişdir. O cümlədən “Vaşinqton post”, “Uoll strit cornal” qəzetləri baxın,
Bakının mənzərəsini, Azərbaycan prezidentinin portretini verib və bu səhifəyə “Azərbaycan prezidenti, xoş
gəlmişsiniz” başlığı qoyubdur. Demək, Amerikada ermənilər kimi düşmənlərimiz də, amma belə dostlarımız da
vardır. Bunlar təsadüfi deyildir. Bunlar bizim son illər gördüyümüz işlərin nəticəsidir. Baxın, bu bir qalaq qəzeti
Rauf yığıbdır. Bu qəzetlərdə Azərbaycan haqqında, mənim Amerikaya səfərim haqqında xeyli məqalələr dərc
olunubdur.
Bilirsiniz ki, biz Amerikada olanda ermənilər bir neçə dəfə oraya toplaşdılar. Bəziləriniz gedib onları
görmüsünüz. Oraya toplaşanların hamısı muzdlu adamlar idilər. Amma biz bu təhlükəni də unutmamalıyıq.
Amerikada erməni lobbisinin bizə qarşı düşmənçilik münasibəti bizim üçün daim təhlükədir. Hətta bəziləri
mənə deyir, mən özüm də belə fikirdəyəm ki, Amerikada yaşayan ermənilər daha da ekstremistdirlər, nəinki
Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər. Ermənistanda yaşayan ermənilərin çoxu sülh istəyir.
Amma Amerikada yaşayan ermənilər bilmirlər ki, orada onlar nə əziyyətlər çəkirlər. Özləri burada kefin
içindədirlər. Amma Ermənistanı da, bölgəmizi də dağıtmağa çalışırlar. Ancaq biz sevinə bilərik ki, bütün bu
cəhdlər heç bir nəticə vermədi. Bizim bu səfərimiz uğurla başa çatdı.
Mən çox şadam. Hesab edirəm ki, sizin hamınız mənimlə eyni fikirdəsiniz. Biz böyük qürur hissi ilə
Vətənə dönürük. Hesab edirəm ki, xalqın, millətin, Azərbaycanın mənə verdiyi mandatı layiqincə yerinə
yetirmişəm.
Bəzi adamlar var – istər müxalifətdir, yaxud müxalifət deyil, bizim içimizdən olandır, Azərbaycandan
qaçıb gəlib Amerikada oturanlardır. Azərbaycanda bir məsəl var: aşığın sözü qurtaranda –“neynim-neynim”
deyər. Bunlar da görürlər ki, daha hər şey var – Azərbaycan müstəqildir, müstəqilliyini qoruyur, ölkəmizdə
insanlar rahat yaşayır, ictimai-siyasi vəziyyət sabitləşir, müharibəni dayandırmışıq, şəhid yoxdur, qan tökülmür,
həyat inkişaf edir. Axı, bunu görən adam gərək nankor olsun ki, bunu qiymətləndirməsin. Orda-burda deyirlər
ki, guya islahatlar, özəlləşdirmə həyata keçirilmir, iqtisadiyyat dağılır, məhv olur, fəlakət halındadır, bədbəxtdir,
nə bilim nədir.
İndi Rauf bu sənədləri mənə verdi. “Ci-pi Morqan” bankı Azərbaycanın göstəricilərini hazırlayıbdır. NyuYorkda mən maliyyə mərkəzlərinin rəhbərləri ilə görüşərkən “Ci-pi Morqan” bankının prezidenti çıxış etdi.
Mən dedim ki, bundan sonra çıxış etmək istəmirəm, çünki sən hər şeyi dedin. O, nəinki çıxış etdi, hətta
Azərbaycan haqqında bütün məlumatları hazırlayıb, yazıbdır: Azərbaycanda islahatlar, özəlləşdirmə və
demokratikləşdirmə necə keçirilir, iqtisadiyyat nə vəziyyətdədir – orada hamısı yazılmışdır. Bu, onlara yaxşı
cavabdır. Mən onlara cavab vermək istəmirəm.
Yaxud biz Dünya Bankına getdik. Dünya Bankının prezidenti cənab Vulfinson mənimlə söhbətində dedi
ki, siz o qədər yaxşı işləyirsiniz ki, mən sizə ikiqat artıq kredit verməyə hazıram. Mən Azərbaycanın
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göstəriciləri haqqında ona söhbət açmaq istədim. O bildirdi ki, deməyin, mən bunların hamısını bilirəm. O, çox
yaxşı bir fikir söylədi. Dedi ki, biz sizə bundan sonra da kreditlər verəcəyik. Gəlin danışaq, sizə verdiyimiz hər
kreditin 5-10 milyon dolları məhz mədəniyyətin və təhsilin inkişafına ayrılsın. Mən bunu çox məmnuniyyətlə
qəbul etdim. Çünki bizə indiyədək ayrılan kreditlər əsasən iqtisadiyyat üçün verilirdi. Bu, çox gözəl fikirdir.
Mən bu fikri dəstəklədim və bundan sonra biz bunu mütləq edəcəyik.
Amerikanın Azərbaycanda və bizim regionda böyük siyasi və iqtisadi maraqları vardır. Amerikada
dəfələrlə deyiblər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycan xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir ölkədir.
Onlar bizim ölkə ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verirlər.
Bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycana çox xoş münasibət vardır. Onu demək istəyirəm ki,
əgər iki, üç il bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında ictimaiyyətin əksəriyyəti Azərbaycana çox mənfi
münasibət göstərirdisə, bizim son illər apardığımız siyasətin nəticəsi və onun bü gün Amerikada zirvəsi ondan
ibarətdir ki, biz bu fikri tamamilə dəyişdirmişik. Hər halda dövlət dairələrində, mətbuat orqanlarında,
Konqresdə, idarəetmə orqanlarında, işgüzar dairələrdə, maliyyə mərkəzlərində biz bunların hamısını
dəyişdirmişik. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan üçün ən böyük nailiyyətdir.
Nəvəm haqqında da danışmaq istəyirəm. Şübhəsiz, bu da çox səciyyəvi haldır ki, mən ağır, məsuliyyətli,
eyni zamanda Azərbaycan üçün çox faydalı bir səfərdə olduğum zaman mənim şəxsi həyatımda da böyük bir
hadisə baş veribdir: mənim nəvəm dünyaya gəlibdir, mənim sevimli oğlum İlhamın oğlu olubdur. Bu xəbəri biz
avqustun 2-də Hyüstonda aldıq. Mən də sevindim. Məni sevindirən odur ki, Amerikada mənimlə görüşən hər bir
adam sevinc hissi ilə bunu qeyd edirdi. Biz hətta Hyüstonda tibb mərkəzinə getdik, ora da çox əhəmiyyətli idi, –
gedib oranı görənlər bunu bilirlər. Hyüstonda olan bu mərkəz dünya tibb aləmində ən böyük nailiyyətdir. Orada
məşhur bir insan, böyük alim doktor Debeyki mənimlə görüşən kimi nəvəmin anadan olması münasibətilə təbrik
etdi. Hamı məni təbrik edirdi. Mənim üçün bu da çox sevindirici haldır. Bunu sizin hər biriniz öz həyatınızda
hiss edə bilərsiniz. Kiminsə övladı var və ya gözləyir ki, olacaqdır. Kiminsə nəvəsi var, yaxud gözləyir ki,
olacaqdır.
Hamınıza gözəl övladlar, gözəl nəvələr arzulayıram. Televiziya qarşısında çıxış etdiyimə və bunun
Azərbaycan televiziyası ilə verilməsini nəzərdə tutduğuma görə bütün Azərbaycan xalqına, hər bir Azərbaycan
vətəndaşına nəvəmin anadan olması münasibətilə mənim sevincim kimi sevinc, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ
olun.
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ABŞ-a RƏSMİ SƏFƏRDƏN VƏTƏNƏ QAYITDIQDAN SONRA
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
8 avqust 1997-ci il
S u a l: Cənab prezident, səfərinizin yekunlarını necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Çox gözəl qiymətləndirirəm. Olduqca uğurlu səfərdir. Mən çox razıyam, hər şey çox yaxşı
oldu. Azərbaycan–Amerika münasibətlərində böyük nailiyyətlər əldə edilib, əməkdaşlığımızı genişləndirmək və
dərinləşdirmək üçün yeni imkanlar açılıbdır.
S u a l: Səfərin nəticələrinin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həllinə təsiri olacaqmı?
C a v a b: Şübhəsiz. Prezident Klintonun və mənim imzaladığımız Amerika–Azərbaycan birgə
bəyanatında siz bunu oxuyacaqsınız. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
aradan qaldırılması məsələsi bəyanatda layiqli yer tutur.
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«AZƏRQIZIL» DÖVLƏT ŞİRKƏTİ İLƏ AMERİKANIN «R.V. İNVESTMENT QRUP
SERVİSİS LLS» ŞİRKƏTİ ARASINDA SAZİŞİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
20 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün biz Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması
sahəsində yeni bir layihənin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq. Bu layihə Azərbaycanda təbii
sərvətlərin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müştərək işlənməsinə həsr olunmuşdur.
Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə malikdir. Bu təbii sərvətlərdən keçmiş zamanlarda da
Azərbaycan xalqının rifahı naminə istifadə olunubdur. İndi isə biz öz taleyimizin sahibi olaraq, müstəqil
dövlət olaraq təbii sərvətlərimizdən sərbəst və daha da səmərəli istifadə etmək imkanı əldə etmişik.
Son illər bu istiqamətdə bir sıra gərəkli işlər görülmüşdür. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan
Respublikasının neft və qaz yataqlarının müştərək işlənməsi barədə dünyanın iri neft şirkətləri ilə bir çox
böyük müqavilələr imzalanmışdır. Azərbaycanın zəngin neft-qaz yataqları var və bunların bir çoxu Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşir. Bu, artıq bütün dünyaya məlumdur.
Ancaq Azərbaycanın təbii sərvətləri təkcə neft və qazdan ibarət deyildir. Biz bir çox başqa yeraltı
sərvətlərə də malikik. Məlumdur ki, Azərbaycanın zəngin dəmir filizi, alunit, Filizçayda qurğuşun və sink
yataqları, eyni zamanda zəngin qızıl, mis və gümüş yataqları var. Biz bu sərvətlərdən də səmərəli istifadə
etməliyik.
Məlumdur ki, keçmiş zamanlarda Azərbaycanın dəmir filizi, alunit yataqlarından istifadə olunmağa
başlanıb və bu, öz müsbət nəticələrini veribdir. XX əsrin əvvəlindən Azərbaycanın Gədəbəy bölgəsində
olan mis yataqlarının da işlənməsinə və istifadə olunmasına başlanmışdı. Bildiyiniz kimi, bu işlər
Almaniyanın «Simens» Şirkəti və bir neçə digər xarici ölkənin şirkətləri ilə həyata keçirilibdir.
Təxminən 50-ci illərdən başlayaraq Azərbaycanın əlvan metal yataqlarının istifadə olunmasına
ciddi fikir verilib və bu sahədə bir çox kəşfiyyat işləri aparılıbdır. Bu kəşfiyyat işləri Azərbaycanın bir sıra
bölgələrində əlvan metallardan qızıl, gümüş və mis yataqlarının mövcud olduğunu aşkar edibdir.
Təəssüflər olsun ki, bu yataqlar kəşf ediləndən sonra bunların istifadə olunması barəsində uzun müddət
lazımi tədbirlər görülməyibdir. Bu, keçmişin səhvləridir. Ola bilər Azərbaycanın iqtisadiyyatının başqa
sahələrində çox imkanlar olduğuna görə keçmiş zamanlarda bu sahələrə lazımi diqqət yetirilməyibdir.
Son illər biz müstəqil dövlət kimi, Azərbaycanın bütün sərvətlərinin müəyyən edilməsi və onlardan
istifadə olunması planlarının təşkili işlərinə ciddi fikir veririk. Bununla əlaqədar Azərbaycanın qızıl,
gümüş və mis yataqlarına xarici şirkətlərin marağı da artıbdır.
Məlumdur ki, biz indiki imkanlarımıza, öz vəsaitimizə görə bu yataqlardan müstəqil istifadə etmək
imkanına malik deyilik. Ona görə də xarici ölkələrin şirkətləri ilə müştərək iş görülməsini məqsədəuyğun
hesab edirik. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanadanın şirkətləri ilə müəyyən danışıqlar
aparılıb, müəyyən öyrənilmə işləri görülübdür. Bu işlərin nəticəsində biz hələ 1995-ci ildə belə bir fikrə
gəldik ki, artıq bu yataqlardan istifadə etmək, yəni onların daha ətraflı kəşfiyyatının, işlənməsinin və
nəticədə sənaye işləri aparılmasının vaxtı çatıbdır. 1995-ci ildən indiyə qədər aparılan tədqiqatlar,
təhlillər, müzakirələr nəticəsində belə qərara gəlmişik ki, Azərbaycanın ərazisində olan bir qrup qızıl, mis
və gümüş yataqlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkəti ilə müştərək istifadə edilməsinin vaxtı gəlib
çatıbdır.
Bu məsələlərlə Azərbaycanın «Azərqızıl» Dövlət Şirkəti məşğul olubdur. Respublikanın Nazirlər
Kabineti bu məsələlərlə bilavasitə məşğul olub və öz təkliflərini irəli sürübdür. Bu təkliflər dəfələrlə
müzakirə olunub, baxılıb, təhlil edilibdir. Nəticədə mən bu barədə qərar qəbul etmişəm ki, Amerika
şirkəti ilə Azərbaycanın «Azərqızıl» Dövlət Şirkəti arasında mühüm bir saziş imzalamaq mümkündür.
Bildirmək istəyirəm ki, biz bu məsələyə həddindən artıq ciddi və diqqətli yanaşırıq. Çünki
Azərbaycanın neft və qaz yataqlarından istifadə edilməsinin böyük tarixi və bu sahədə böyük təcrübəmiz
olduğuna görə son illərdə xarici ölkələrin iri neft şirkətləri ilə Azərbaycan arasında imzalanmış
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müqavilələrin hazırlanması bizim üçün o qədər də çətin deyildir. Ancaq qızıl, gümüş, mis yataqlarından
istifadə olunması sahəsində, - mən açıq demək istəyirəm,- bizim hələ təcrübəmiz yoxdur. Bu sahədə
kəşfiyyat işləri çox aparılıb və deyə bilərəm ki, bizim geoloqlarımız, alimlərimiz bu məsələdə çox böyük
təcrübə toplayıblar və çoxlu kəşfiyyat materialları əldə ediblər. Ancaq keçmiş zamanlarda biz bu
yataqlardan, xüsusən qızıl, gümüş və mis yataqlarından bilavasitə istifadə olunmasına, yəni onların
sənaye üsulu ilə işlənməsinə başlaya bilməmişik.
Ona görə də biz bu yataqlardan istifadə etmək, xarici şirkətlərlə əlaqə yaradıb müştərək işləmək
üçün, - bir də qeyd edirəm, - çox iş görmüşük, xüsusən keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş bir neçə
müstəqil dövlətin təcrübələrini öyrənmişik. Bu gün imzalanmağa hazır olan saziş məhz belə çox böyük,
ətraflı işlərin nəticəsində mümkün olubdur.
Hesab edirəm ki, bu sazişin iqtisadi səmərəliliyi Azərbaycan üçün çox dəyərlidir. Sazişin
göstəricilərinə görə bu yataqlardan təxminən 400 ton qızıl, 2500 ton gümüş, 1,5 milyon ton mis hasil
etmək nəzərdə tutulubdur. Sazişin həyata keçirilməsi üçün ümumi sərmayə təxminən 500 milyon dollar
həcmində nəzərdə tutulur. Bu vəsaitin 30-40 milyon dolları kəşfiyyat işlərinə yönəldiləcəkdir. Sazişin
müddəti 15 ildir, sonra o, 5 il və daha 5 il artırıla bilər. Üç il kəşfiyyat işlərinə həsr olunacaqdır. Əldə
edilən gəlir hasilatın pay bölgüsü prinsipi əsasında bölüşdürüləcəkdir.
Yataqların adlarını da sizə bildirmək istəyirəm. Bunlar Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu, Söyüdlü,
Qızılbulaq və Vəcnəli yataqlarıdır. Sazişin xüsusiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, bu yataqlar Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində yerləşir, onun ərazisinin bir çox hissəsini əhatə edir, işlər bu bölgələrdə həyata
keçiriləcəkdir. Paytaxtda, Bakının ətrafında, Abşeron yarımadasında həyata keçirilən neft
müqavilələrindən fərqli olaraq, bu işlər Azərbaycanın ərazisinin, demək olar, bir çox hissəsində
görüləcəkdir. Bu da Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaqdır.
Sazişə görə işlərin aparılması üçün təxminən 10 min insan cəlb ediləcək və bunların 90 faizi yalnız yerli
əhalidən ibarət olacaqdır.
Sazişin iqtisadi göstəricilərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın «Azərqızıl» şirkətinin
payı 51 faiz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətinin payı 49 faiz olacaqdır. Hasilatın pay bölgüsünə görə
gəlirin təxminən 80 faizi Azərbaycana məxsus olacaqdır. Güman edirəm bu deyilənlərin hamısı sazişin
Azərbaycan üçün iqtisadi cəhətdən səmərəli olduğunu və sazişin imzalanmasının zəruriliyini sübut edir.
Bildirmək istəyirəm ki, iqtisadiyyat sahəsində indiyədək gördüyümüz işlər, həyata keçirdiyimiz
tədbirlər, atdığımız addımlar və imzaladığımız müqavilələr Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək
və Azərbaycan Respublikası əhalisinin, vətəndaşlarının rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün edilibdir. Bu
saziş də məhz həmin məqsədi daşıyır. Ona görə də hesab edirəm ki, bu saziş də Azərbaycan üçün
faydalıdır, xeyirlidir və mən bunları nəzərə alaraq belə bir sazişin imzalanması haqqında qərar qəbul
etmişəm. Bu saziş respublikamız üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə buraya, imzalanma
mərasiminə Azərbaycanın hökumət, dövlət nümayəndələri dəvət olunublar və mən bu sazişin
imzalanmasında iştirak edirəm. Hesab edirəm ki, bu, iqtisadiyyat, Azərbaycanın sosial problemlərinin
həlli sahəsində yeni bir addım olacaqdır. Bu sözlərlə də mən dəvət edirəm ki, saziş bu gün burada
imzalansın.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizin hamınızı bu gün burada, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda Amerika - Azərbaycan iqtisadi
əlaqələrinə həsr olunmuş yeni bir sazişin imzalanması münasibətilə təbrik edirəm. Əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bu saziş uğurlu olacaq və Azərbaycan üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkəti
üçün çox faydalı olacaqdır. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sazişin əməli surətdə həyata
keçirilməsi üçün dərhal iş başlanacaq, lazımi təşkilatlar, müştərək orqanlar, rəhbər təşkilatlar
yaranacaqdır. Şübhə etmirəm ki, bu saziş Azərbaycanın Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunacaq və ardıcıl
surətdə həyata keçiriləcəkdir.
Sazişin imzalanması münasibətilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana gəlmiş və bu
mərasimdə iştirak edən Amerika şirkətinin nümayəndələrini salamlayır və onları əmin edirəm ki,
Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan dövləti sazişin həyata keçirilməsinə nəzarət edəcək və onun yerinə
yetirilməsi üçün lazımi şəraitin yaradılmasını təmin edəcəkdir.
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Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri vəzifəsini yerinə yetirən hörmətli xanıma,
Amerikanın həyatında uzun illər çox böyük dövlət işlərində çalışmış və indi də ABŞ-ın siyasətində
görkəmli yer tutan cənab Sununuya və Amerika şirkətinin prezidenti cənab Vəziriyə buradakı çıxışlarına
və Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının ünvanına dedikləri xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm.
Bu mərasim münasibətilə mənə göndərdiyi məktuba görə Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət
Nazirliyinin müşaviri və ABŞ prezidentinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Yan
Kalitskiyə təşəkkür edirəm. Onun məktubda Azərbaycan haqqında ifadə etdiyi fikirləri yüksək
qiymətləndirirəm və Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf
etdirilməsindəki xidmətlərinə görə ona təşəkkürümü bildirirəm.
Hörmətli xanımlar və cənablar, bu gün sizinlə birlikdə biz əlamətdar bir hadisənin şahidiyik. Biz
Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi üçün yeni bir ciddi addım atırıq. Azərbaycanın ərazisində olan yeraltı
sərvətlər, o cümlədən qızıl, gümüş və mis filizi əsrlər boyu yatıb qalmış sərvətlərimizdir. Xatirimdədir, on
illərlə Azərbaycanın alimləri, mütəxəssisləri ölkəmizin xəritəsini çəkərək belə əlvan metal yataqlarının
olmasını daim qeyd ediblər, xəritələrdə işarə ediblər. Biz bununla daim fəxr etmişik, iftixar hissi ilə
cürbəcür məclislərdə demişik, ancaq bu sərvətlər indiyə qədər yerin altında yatıb qalıb və xalq bunlardan
heç vaxt istifadə edə bilməyibdir.
Biz Allahın, taleyin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi bu sərvətləri indi məhz xalqın rifah halını
yaxşılaşdırmaq, xalqa təqdim etmək üçün işə başlayırıq. Bu, tarixi hadisədir. Bu gün iftixar hissi ilə deyə
bilərik ki, bu tarixi addımı məhz indi, müstəqil Azərbaycanda biz atırıq. Biz Azərbaycanın gələcək nəsilləri
üçün böyük töhfə veririk. Bu, XXI əsrə böyük bir töhfədir. Mən şübhə etmirəm ki, bu yataqlar işlənən
zaman Azərbaycanın yeraltı sərvətlərinin daha da çox olduğunu müşahidə edəcəyik. Göstərilən rəqəmlər
ancaq ilkin rəqəmlərdir, onlar daha da artacaq və bu saziş Azərbaycan xalqına 15-20 il yox, bütün XXI
əsrdə çox böyük xidmətlər göstərəcəkdir.
Bugünkü hadisə Azərbaycanın müstəqilliyini bir daha təsdiq edir, iqtisadiyyatımızın bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyini göstərir, Azərbaycanın qapılarının xarici investisiyalara açıq olduğunu
əyani surətdə nümayiş etdirir, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətini sözlə yox, əməli işlə dünyaya
nümayiş etdirir.
Bu saziş Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin ardıcıl surətdə
inkişaf etməsini göstərir. Onu göstərir ki, avqustun 1-də Vaşinqtonda Amerika prezidenti Bill Klintonun
və Azərbaycan prezidentinin imzaladığı sənədlər bizim tərəfimizdən artıq əməli surətdə həyata keçirilir.
Fürsətdən istifadə edərək bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin Amerika
Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfəri, bu səfər zamanı keçirilən görüşlər və aparılan danışıqlar, imzalanan
sənədlər, ABŞ prezidenti cənab Bill Klinton, Amerikanın digər dövlət xadimləri ilə çox səmərəli görüşlər
və danışıqlar, əldə edilən nəticələr Azərbaycan Respublikası, xalqı üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bu
rəsmi səfərə, imzalanmış sənədlərə görə və əldə edilən çox müsbət nəticələrə görə, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında Azərbaycanın nümayəndələrinə hər yerdə, hər şəhərdə göstərilən qayğı və diqqətə, böyük
qonaqpərvərliyə görə mən bir daha, bir daha təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu münasibətlə dünən, avqustun 19-da – prezident Klintonun doğum günündə mən cənab Klintona
xüsusi məktub göndərdim. Amerika–Azərbaycan əlaqələri, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya səfərinin
yekunları haqqında öz fikirlərimi, mülahizələrimi ifadə etdim və bir daha bildirdim ki, biz Amerika–
Azərbaycan əlaqələrinə sadiqik, tərəfdaşlıq, dostluq əlaqələrinə bundan sonra da sadiq olacağıq və əldə
edilmiş nəticələri daha da yüksəklərə qaldırmaq üçün çalışacağıq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparılan danışıqlardan və keçirilən görüşlərdən, imzalanmış
sənədlərdən sonra bu gün Bakıda, Azərbaycanda Amerika şirkəti ilə Azərbaycan şirkəti arasında böyük
bir sazişin imzalanması bizim imzaladığımız sazişlərə sadiq olduğumuzu göstərir və eyni zamanda,
verdiyimiz bəyanatların həyata keçirilməsini sübut edir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən mən bütün görüşlərdə bildirmişdim ki, Azərbaycanın
iqtisadi imkanları təkcə neft və qaz sənayesi, yaxud neft-qaz yataqları ilə məhdudlaşmır. Azərbaycanın
təbii sərvətləri və iqtisadi imkanları çoxdur. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri bütün
başqa sahələrdə də Azərbaycanla əməkdaşlıq edə bilərlər və mən onları bu əməkdaşlığa dəvət etmişdim.
Bu gün imzalanmış saziş onu sübut edir ki, doğrudan da Azərbaycanın belə imkanları var və
ölkəmizin iqtisadiyyatının bir çox başqa sahələrinə güclü investisiya qoymaq mümkündür. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının çox mühüm bir şirkətinin Azərbaycanın əlvan metal yataqlarına böyük həcmdə
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investisiya qoyması bunu sübut edir. Ümidvaram ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, digər ölkələrin
şirkətləri bugünkü hadisəyə maraq göstərəcək və Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox başqa sahələrində
bizimlə əməkdaşlıq üçün təkliflər təqdim edəcəklər. Bildirmək istəyirəm ki, biz hər belə təklifə diqqətlə
yanaşacağıq və əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaranmasını təmin edəcəyik.
Bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlayaraq
ərazisində olan bütün imkanlardan bundan sonra da səmərəli istifadə etməyə çalışacaq və bu
münasibətlə xarici investisiyaların Azərbaycana gəlməsini zəruri, çox əhəmiyyətli hesab edir. Qapılarımız
hamı üçün açıqdır və Azərbaycana maraq göstərən hər bir şirkəti, ölkəni qəbul etməyə hazırıq.
Hörmətli xanımlar və cənablar, bu əlamətdar hadisə münasibətilə, Azərbaycanın gələcəyi üçün çox
əhəmiyyətli olan sazişin imzalanması münasibətilə sizi təbrik edirəm və əminəm ki, bu saziş uğurlu,
xeyirli olacaqdır. Sağ olun.
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UKRAYNANIN MİLLİ MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ UKRAYNANIN
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
22 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Sizi Ukraynanın milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və müstəqil
dövlət quruculuğu yolunda Ukrayna xalqına ən xoş arzularımı yetirirəm. Ukrayna Avropanın ən iri
ölkəsidir. Ukrayna xalqı zəngin tarixə, gözəl ənənələrə malikdir. Ukrayna xalqı ümumdünya
sivilizasiyasına böyük töhfə vermişdir.
1991-ci il avqustun 24-də Ukrayna öz müstəqilliyini elan etdi. O, Sovet İttifaqı respublikaları
arasında öz müstəqilliyini birinci elan edən respublikadır. Bu, inandırıcı surətdə göstərir ki, Ukrayna xalqı
azad, müstəqil olmaq istəyirdi, heç kimdən asılı olmaq istəmirdi. Bundan ötrü həmişə əsaslar olmuşdur,
çünki Ukrayna xalqı bir çox yüzilliklər ərzində öz dövlətçiliyinə malik olmuşdur, Ukrayna xalqının öz
bənzərsiz mədəniyyəti, öz milli ləyaqəti var. Bu ləyaqət xalqın öz azadlığı, müstəqilliyi uğrunda
mübarizəsinin ən ağır dövrlərində nümayiş etdirilmişdir. Ukraynada müstəqillik «samostiynost» hissləri
güclü idi.
Sovet hakimiyyəti illərində, Sovet İttifaqının mövcudluğu dövründə Ukraynada müstəqillik uğrunda
mübarizə aparmış adamlar həmişə olmuşlar. Yadıma gəlir, vaxt var idi ki, «samostiynost» sözü o dövrün
rejimi tərəfindən ən mənfi hal kimi qəbul edilirdi. O vaxtlar «Ukrayna millətçiliyi» pislənilirdi. Əslində isə
bu, millətçilik təzahürü deyildi. Bu, milli hisslərin, milli özünüdərk hisslərinin təzahürü idi,
«samostiynost», müstəqilliyə can atmaq isə, təbii olaraq, tamamilə normal hal idi. Şükürlər olsun ki, xalq
bu müstəqilliyə, bu «samostiynost» a nail oldu. Təsadüfi deyil ki, mümkün olan kimi, 1991-ci ilin avqust
qiyamından sonra Ukrayna xalqı öz müstəqilliyini elan etdi. Bu gün biz bu tarixi hadisənin altıncı
ildönümünü qeyd edirik.
Ukrayna olduqca böyük iqtisadi potensiala, çox geniş əraziyə, bərəkətli torpağa, zəngin təbii
ehtiyatlara, olduqca böyük intellektual potensiala malikdir. Avropanın ən böyük ölkəsi olan Ukrayna
bundan sonra və bütün dövrlərdə müstəqil, heç kəsdən asılı olmayan bir dövlət kimi yaşamağa tamamilə
qadirdir. İnanıram ki, belə də olacaqdır. İnanıram ki, müstəqillik, milli azadlıq Ukrayna üçün əbədi
olacaqdır.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında həmişə ən xoş və mehriban, səmimi
münasibətlər mövcud olmuşdur. Bu, keçmişdə də olmuşdur. Bu, XX əsrdə də olmuşdur. Biz bunun
şahidiyik. Bu, indi də, son illərdə, suveren və müstəqil dövlətlər kimi, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında
çox möhkəm, çox sıx münasibətlər yarandığı dövrdə də özünün ən yaxşı ifadəsini tapmışdır. Biz bu
münasibətləri qiymətləndiririk və bu münasibətlərin möhkəmlənməsi üçün, bütün sahələrdə
əməkdaşlığımızın inkişaf edib genişlənməsi üçün hər şeyi edirik və edəcəyik. Bundan ötrü bütün imkanlar
var, hər cür şərait var, ən başlıcası isə, həm bizim tərəfimizdən, həm də Ukrayna tərəfindən böyük istək
var. Məhz bu, Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın 1995-ci ildə Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı və
Azərbaycan prezidentinin 1997-ci ilin əvvəllərində Ukraynaya səfəri zamanı parlaq şəkildə ifadə
edilmişdir.
Dövlətlərimiz və hökumətlərimiz arasında kifayət qədər çox mühüm sənədlər imzalanmışdır və bu
sənədlər münasibətlərimizin müqavilə-hüquqi əsasını müəyyənləşdirir və bütün sahələrdə
əməkdaşlığımız üçün maksimum əlverişli şərait yaradır. Ən başlıcası budur ki, biz Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında strateji əhəmiyyətli tərəfdaşlıq münasibətləri haqqında saziş imzalamışıq. Biz bu
münasibətləri qiymətləndiririk. Şübhə yoxdur ki, onlar qanuni xarakter daşıyır, ona görə ki, Ukrayna öz
dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi və Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtdan bəri biz həm öz
siyasətimizi, həm də ən yaxın münasibətlərdə olduğumuz digər qonşu ölkələrin siyasətini təhlil edirik. Bu
ilin fevralında imzaladığımız və münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq münasibətləri kimi
müəyyənləşdirən sənəd də bizim apardığımız dərin təhlilin və təbii olaraq, Ukrayna tərəfinin də bu cür
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dərin təhlilinin nəticəsini əks etdirir. Biz qiymətləndiririk ki, Ukrayna müstəqillik mövqelərində möhkəm
dayanmışdır. Biz qiymətləndiririk ki, Ukrayna öz müstəqilliyini, öz suverenliyini bütün beynəlxalq məclislərdə
müdafiə edir. Biz qiymətləndiririk ki, MDB çərçivəsində Ukrayna ilə fəal əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlıq ən
əvvəl ona yönəldilmişdir ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi həqiqətən səmərəli orqan olsun. Bu əməkdaşlıq onunla
bağlıdır ki, baxışlarımızda, mövqelərimizdə, addımlarımızda uyğunluqlar lap çoxdur. Bütün bunlar bizi
yaxınlaşdırır və bütün bunlar iqtisadi əlaqələrimizin genişlənməsi və inkişaf etməsi üçün son dərəcə əlverişli
şərait yaradır.
Görüşlərimiz və danışıqlarımız zamanı, imzalanmış sənədlərdə iqtisadi münasibətlərimizin inkişafı
üçün çox şey nəzərdə tutulub və Ukraynanın da qoşulduğu Avropa–Asiya nəqliyyat dəhlizi bununla
əlaqədar böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan bu nəqliyyat magistralının mərkəzində yerləşir.
Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında bu nəqliyyat əlaqəsində son dərəcə mühüm rol oynayır.
Azərbaycan bu nəqliyyat dəhlizinin səmərəli işləməsi üçün, bu prosesdə iştirak edən bütün ölkələrə fayda
gətirməsi üçün və onun qardaş Ukraynaya da maksimum iqtisadi fayda gətirməsi üçün hər şey edir və
edəcəkdir.
Mən böyük məmnunluq hissi ilə demək istəyirəm ki, əslində bütün beynəlxalq məclislərdə biz –
Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç və mən xüsusi olaraq görüşməyə, fikir mübadiləsi aparmağa imkan
tapırıq. Söz yox ki, biz bir-birimizi dəstəkləyirik. Mən minnətdarlıqla qeyd edirəm ki, beynəlxalq
məclislərdə Ukrayna, onun prezidenti və Ukrayna nümayəndə heyəti Azərbaycanın ədalətli xarici
siyasətini, xüsusən Ermənistanla münaqişədə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini və Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılmasına yönəldilmiş mövqeyini dəstəkləyirlər. Buna
inandırıcı sübut olan konkret faktlar gətirmək olar. Lakin ən parlaq fakt budur ki, ATƏT-in Lissabon Zirvə
görüşündə Ukrayna Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dincliklə aradan qaldırmaq
prinsiplərini birmənalı şəkildə dəstəklədi.
Bu ilin iyulunda Madriddə Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə Azərbaycan prezidentinin görüşü
oldu. Biz bir çox məsələlər barəsində yenidən fikir mübadiləsi apardıq, - o vaxt Şimali Atlantika
İttifaqının, Avroatlantika Şurasının iclası keçirilirdi. Burada da baxışlarımız, mövqelərimiz uyğun gəlir.
Bütün bunlar münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi və dərinləşməsi üçün yaxşı əsasdır.
Bizə yaxşı məlumdur ki, Ukraynada sosial-iqtisadi və siyasi xarakterli proseslər baş verir. Lakin
bununla bərabər, bizə yaxşı məlumdur ki, Ukraynanın demokratik, tərəqqipərvər qüvvələrinin qəti
mövqeyi və bütün xalq tərəfindən seçilmiş Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın qəti mövqeyi ardıcıl
surətdə irəliləməyi təmin edir. Biz inanırıq ki, iqtisadi, sosial və siyasi islahatlar proqramlarının bundan
sonra da həyata keçirilməsi Ukraynanı Avropada və dünyada daha güclü, qüdrətli, çiçəklənən demokratik
bir ölkəyə çevirəcəkdir.
Biz Ukraynaya, Ukrayna xalqına böyük dostluq hissləri bəsləyirik və bunu ürəkdən istəyirik. Buna
görə də mən Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinə böyük ehtiram hissi ilə gəlmişəm. Ukraynanın
Müstəqilliyi gününü burada biz ukraynalı dostlarımızla birlikdə qeyd edirik. Mən Ukrayna xalqını bu
tarixi hadisə münasibətilə, bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Ukrayna xalqına firavanlıq,
xoşbəxtlik və uğurlar arzulayıram. Ukrayna xalqına Azərbaycan xalqının səmimi salamını və xoş
arzularını yetirirəm. Dostum prezident Leonid Kuçmaya ən xoş arzularımı yetirərək, ona
səadət,Ukraynaya tərəqqi, əmin-amanlıq və müstəqillik, milli azadlıq yolunda yeni-yeni uğurlar
diləyirəm.
Sağ olun!

691

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

POLŞAYA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
26 avqust 1997-ci il
Polşa Respublikasına rəsmi səfərimin məqsədi aydındır. Mən dəfələrlə demişəm ki, biz dünyanın
bütün ölkələri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaradırıq. Gənc, müstəqil dövlət kimi
bu, bizim xarici siyasətimizin əsas istiqamətidir. Polşa Avropanın böyük ölkəsidir və Avropa Birliyində,
Avropa Şurasında çox böyük mövqeyi vardır. Polşa indi Şərqi Avropada NATO-ya daxil olan ölkələrdən
biridir. O, Azərbaycana da çox maraq göstərir.
Polşanın prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə mənim bir neçə görüşüm olubdur və o, məni rəsmi
səfərə dəvət edibdir. Mən bu dəvəti qəbul etmişəm və Polşaya rəsmi səfərə gedirəm. Güman edirəm ki, bu
səfər çox əhəmiyyətli olacaqdır. Biz bir çox sahələrdə əlaqələr yaradacağıq və bu əlaqələri inkişaf
etdirəcəyik. Polşa ilə Azərbaycan arasında qədim zamanlardan əlaqələr olubdur. Elə bu əsrin əvvəllərində
də bizim əlaqələrimiz olubdur.
S u a l: Hörmətli Prezident, Polşaya rəsmi səfəriniz ərəfəsində - avqustun 25-də Çeçenistan
nümayəndə heyəti ilə danışıqlar apararkən bundan əvvəl imzalanmış üçtərəfli sazişin həyata
keçirilməsi vəziyyətinin öyrənilməsi barədə verdiyiniz tapşırığın nəticəsi ilə bağlı nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Şübhəsiz ki, dünən mən buna cavab ala bilmədim. Mən göstəriş verdim, güman edirəm ki,
bunu bu günlərdə aydınlaşdıracaqlar. Ancaq Çeçenistanla Polşanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə,
Çeçenistanın vitse-prezidenti Azərbaycana gəlibdir. O hələ də buradadır. Bir neçə sahədə iqtisadi
əməkdaşlıq üçün lazımi tədbirlər hazırlanır. Hesab edirəm ki, bunlar lazımdır. Onlar müraciət ediblər, biz
kömək etməliyik. Ancaq əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bizim Çeçenistandan, Rusiya ərazisindən keçən
ilkin neftin ixracı üçün olan kəmər gərək işləsin. Çünki artıq sentyabr ayı gəlib çatır, biz neft hasil
edəcəyik və onu ixrac etməliyik. Ümid edirəm ki, Abbas Abbasov mənim verdiyim tapşırığı
araşdıracaqdır. Çeçenistanın vitse-prezidentinin dediyinə görə, guya bu məsələ onlardan asılı deyildir,
guya Rusiya tərəfi bu barədə lazımi tədbirlər görmür. Əgər belədirsə, Abbas Abbasov bu məsələləri
aydınlaşdıracaq və biz əlavə tədbirlər görəcəyik.
S u a l: Şimal neft kəməri vaxtında hazır olmasa nə kimi tədbirlər görüləcəkdir?
C a v a b: Biz çıxış yolu tapacağıq.
S u a l: Polşada hansı sazişlər imzalanacaq?
C a v a b: Biz Polşada bir çox sazişlər imzalayacağıq. Bizim əlaqələrimizin genişləndirilməsi
haqqında siyasi bəyannamə imzalanacaqdır. Bu, çox əhəmiyyətlidir. Polşa–Azərbaycan əlaqələri və
beynəlxalq məsələlərdə Azərbaycanın və Polşanın mövqeləri, prinsipləri bu sənəddə öz əksini tapacaqdır.
S u a l: Azərbaycan neftinin Polşa vasitəsilə dünya bazarına çıxarılmasına bu ölkənin marağı
çoxdurmu?
C a v a b: Onlar Azərbaycan neftinə çox maraq göstərirlər. Baxıb görərik, nə kimi imkanlar vardır.
Biz, hər halda, bu barədə Avropanın bir çox ölkələri ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN VƏ POLŞA ARASINDA ƏMƏKDAŞLIĞIN MÜXTƏLİF SAHƏLƏRİNİ
ƏHATƏ EDƏN SƏNƏDLƏRİN İMZALANMA MƏRASİMİNDƏN SONRA POLŞA
VƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTLƏRİNİN BƏYANATLARI VƏ BİRGƏ MƏTBUAT
KONFRANSI
Varşava, Prezident sarayı
26 avqust 1997-ci il
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: – Sizin hamınızı salamlayıram. Bu səfər tarixi əhəmiyyətli bir
səfərdir, çünki biz müstəqil Azərbaycan prezidentini Polşada heç vaxt qəbul etməmişik.
Heydər Əliyev cənablarını salamlayıram. Biz indicə onunla bir çox sənədlər imzaladıq. Bu sənədlər
Polşa ilə Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, hüquqi, mədəni, elmi, turizm sahələrində əməkdaşlığa yaxşı
zəmin yaratmalıdır.
Polşa Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. İndiyədək biz cənab
Əliyevlə Parisdən başlayaraq Madridədək müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə görüşmüşük. Güman edirəm ki,
həm Polşanın, həm də Azərbaycanın malik olduğu bir sıra imkanlardan istifadə etmək üçün dövlətlərimiz
arasında ikitərəfli münasibətlər yaratmaq vaxtı nəhayət gəlib çatmışdır. Mən imkanlar dedikdə, həm
regional, həm də beynəlxalq imkanları nəzərdə tuturam.
Yüksək səviyyədə Madrid görüşü zamanı Polşanın NATO-ya qoşulması məsələsini cənab Əliyev
aydın, səmimi surətdə və ürəkdən dəstəklədiyinə görə ona hamının qarşısında təşəkkür etmək istərdim.
Mən bunu ona şəxsi görüşümüz zamanı da dedim.Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan Azərbaycan
tərəfindən bu dəstək bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Polşanın suveren qərarını və ölkəmizin
NATO-ya daxil olması haqqında Şimali Atlantika paktının qərarını belə dürüst və aydın dəstəklədiyinizə
görə Polşanın, polyakların adından sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim.
Cənab prezident, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, gələn il ATƏT-də sədrlik edəcək Polşa Dağlıq
Qarabağ məsələsinin ədalətli həllinə nail olmaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. Biz bu fikirdəyik
ki, sədr kimi Polşa bu məsələdə mühüm rol oynaya bilər. Biz hesab edirik ki, müharibənin olmaması
şəksiz müvəffəqiyyətdir. Amma Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün
olmaması meydan oxumaq deməkdir, elə bir vəzifədir ki, biz onu öz qüvvələrimiz və imkanlarımız
daxilində yerinə yetirməyə çalışacağıq. Bu məsələdə də Polşa Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi,
prezidenti ilə qarşılıqlı fəaliyyətə hazır olduğunu bildirir.
Cənab prezident, öz sevincimi bir daha ifadə etmək istəyirəm və Sizi, Azərbaycanın Polşaya gəlmiş
nazirlərinin, müxtəlif işgüzar, siyasi dairələrin nümayəndələrinin simasında mötəbər nümayəndə
heyətinin bütün üzvlərini salamlayıram. Ümidvaram ki, bu üç gün gözəl gələcəyimiz üçün PolşaAzərbaycan münasibətlərində əsl dönüş, kəşf olacaqdır. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Azərbaycan və Polşa xalqları öz aralarında əlaqələrin zəngin tarixinə malikdirlər. Bu əlaqələrin
kökləri uzaq keçmişə, orta əsrlərə gedib çıxır. Keçmiş zamanlarda Polşa və Azərbaycan xalqları arasındakı
əlaqələri səciyyələndirən çox faktlar gətirmək olar. Lakin tarixdə hələ heç vaxt Polşa torpağında
Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan rəhbəri ilə görüşlər olmayıbdır. Ona görə də bu hadisə
münasibətlərimizin daha da inkişaf etdirilməsi üçün özlüyündə çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bununla
bərabər, bu hadisə Polşa - Azərbaycan əlaqələri, münasibətləri tarixinə çox mühüm səhifə yazır.
Buna görə də mən prezident Aleksandr Kvasnevskinin dəvətini böyük məmnunluq hissilə qəbul
edərək, Polşa xalqına ən səmimi hörmət və məhəbbət hissləri ilə Polşaya, Varşavaya sizinlə görüşə
gəldim.
Azərbaycanda Polşanın, polyak xalqının tarixinə yaxşı bələddirlər. Polyak xalqı öz tarixinin bütün
mərhələlərində öz müstəqilliyi, milli azadlığı, dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparmışdır. Odur ki, biz,
Azərbaycan prezidenti kimi mən də çox böyük sevinc hissi keçiririk ona görə ki, indi Polşa tamamilə azad
ölkədir, müstəqil dövlətdir və Polşa xalqı öz qəlbinin hökmü ilə istədiyi yolla gedir. Buna görə də biz
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Avropada təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi sahəsində Polşanın atdığı addımları alqışlayırıq, Polşanın
NATO-ya qəbul edilməsini dəstəklədik, bu zaman onu əsas tutduq ki, bu, Avropada təhlükəsizliyin
möhkəmlənməsinə kömək edən amil olacaq, bu, Polşa xalqının,Polşa dövlətinin iradəsinə uyğundur.
Xalqın, dövlətin iradəsi isə hər şeydən üstündür.
Hesab edirəm ki, indi biz Polşa ilə Azərbaycan arasında sıx münasibətlər yaranması mərhələsini
keçiririk. Bu gün imzalanmış sənədlərin, xüsusən Polşa ilə Azərbaycan arasında dostluğun və
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında bəyannamənin olduqca böyük əhəmiyyəti var. Bu sənədlərin
hamısı bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək və inkişaf etdikmək üçün yaxşı
normativ-hüquqi zəmin yaradır. Əmin edirəm ki, bu sənədləri imzalayarkən öz üzərimizə götürdüyümüz
öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün hər şeyi edəcəyik.
Lakin bu,başlanğıcdır. Biz bunu davam etdirməliyik. Ona görə də bu gün mən prezident Kvasnevski
cənablarını Azərbaycana, əvvəllər olduğu kimi, yenə də dəvət etdim. Azərbaycan prezidentinin Polşaya
səfərindən sonra biz Polşa prezidentinin ölkəmizə rəsmi səfərini də səbirsizliklə gözləyəcəyik.
Fürsətdən istifadə edərək, ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında Dağlıq Qarabağ üstündə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar sənədin qəbul olunması məsələsinə baxılarkən
göstərilmiş köməyə görə prezident Kvasnevskiyə və Polşa dövlətinə təşəkkür etmək istəyirəm.
Siz bu münaqişənin tarixini bilirsiniz. O, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycanın
tərkibindən qopararaq Emənistana birləşdirmək məqsədilə 1988-ci ildə başlanmışdır. Bu münaqişə Sovet
İttifaqının mövcud olduğu dövrdə başlanmışdır. Təəssüf ki, o vaxtkı Sovet İttifaqının rəhbərliyi,
kommunist rəhbərliyi sonralar çox geniş inkişaf edərək böyük bir müharibəyə çevrilən bu münaqişənin
qarşısını almağa, onu dayandırmağa qadir olmamışdır. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin
20 faizi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir. İşğal olunmuş torpaqlardan, öz yaşayış
yerlərindən bir milyon nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlı qovulmuşdur, onların
əksəriyyəti artıq beş ildir çadırlarda, çox ağır şəraitdə yaşayır.Azərbaycan xalqı böyük insan tələfatına,
böyük iqtisadi itkilərə məruz qalmışdır.
Xalqımıza, respublikamıza olduqca böyük mənəvi ziyan vurulmuşdur. Lakin bütün bunlara
baxmayaraq, 1994-cü ilin may ayında biz atəşkəs haqqında saziş bağlanmasına razılıq verdik və üç ildən
çoxdur bu sazişə əməl edirik. Bu da səciyyəvi haldır ki, münaqişə zonasına hər hansı xarici qoşunlar və ya
sülhyaratma qüvvələri yeridilməmişdir. Bu, regionumuzda baş vermiş hadisələr fonunda müsbət amildir
Bununla bərabər, burada prezident Kvasnevskinin doğru dediyi kimi, atəş dayandırılmışdır, amma sülh
yoxdur. Biz tam sülhə nail olmağa çalışırıq və bəyan etmək istəyirəm ki, biz regionumuzda, Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh olmasını istəyirik. Bununla yanaşı, biz Azərbaycanın suveren hüquqlarının
tapdanmasına, onun ərazi bütövlüyünün pozulmasına yol verə bilmərik. Buna görə də ötən ilin
dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında bir çox məsələlər, o cümlədən Avropanın müxtəlif
bölgələrindəki münaqişələr müzakirə edilərkən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə aradan
qaldırılması prinsiplərinin qəbul olunması məsələsi də nəzərdən keçirildi.
Lakin erməni tərəfi bu dəfə də qeyri-konstruktiv mövqe tutdu və sənədin qəbul edilməsinə
konsensus vermədi. Biz bir çox dövlətlərin başçılarına,o cümlədən Polşa prezidenti cənab Kvasnevskiyə
müraciət etmək məcburiyyətində qaldıq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dincliklə aradan qaldırmaq
prinsipləri göstərilən sənədi birgə səylərlə qəbul etmək mümkün oldu. ATƏT-in üzvü olan 54 ölkədən 53ü, o cumlədən Polşa bu sənədi dəstəklədi. Buna görə də imkandan istifadə edərək, ədalətli işi
dəstəklədiklərinə görə prezident Kvasnevskiyə, Polşa dövlətinə öz təşəkkürümü bir daha bildirirəm.
Bu üç prinsip nədən ibarətdir? Onlar Azərabycan və Ermənistan respublikalarının ərazi
bütövlüyünün tanınmasından, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək özünüidarə statusu
verilməsindən, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin - həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən ibarətdir. Bu prinsiplərdə qeyri-təbii heç nə yoxdur. Onlar həm
Ermənistanın, həm Azərbaycanın, həm də Dağlıq Qarabağın mənafelərinə tamamilə uyğundur. Amma
Ermənistan bununla razılaşmadı. Nəyə görə, ona görə ki, indiyədək o, Dağlıq Qarabağ üçün dövlət
müstəqilliyi statusu almaq iddiasındadır.
Əlbəttə, biz bununla razılaşmamışıq və heç vaxt da razılaşmayacağıq, ona görə ki, Azərbaycan
ərazisində ikinci erməni dövləti yaradılmasına yol verə bilmərik. Erməni xalqı öz müqəddəratını təyin
edib, müstəqil Ermənistan Respublikası var və o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, bütün beynəlxalq
təşkilatlara daxildir. Buna görə də biz heç cür yol verə bilmərik ki, daha bir erməni dövləti yaransın.
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Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarə statusu verilməsi isə beynəlxalq hüquqa uyğundur və
hətta dünya praktikasındakı mövcud nümunələrdən yüksəkdir.
Biz hər halda ümid edirik ki, Dünya Birliyi bu məsələnin dincliklə nizama salınması üçün tədbirlər
görəcəkdir. Bir də ona görə ki, ABŞ, Rusiya və Fransanın həmsədrlik etdikləri ATƏT-in Minsk qrupu indi
bu məsələ ilə məşğuldur. Biz buna böyük ümidlər bəsləyirik. Biz ATƏT-in üzvü kimi və gələn il ATƏT-də
sədrlik edəcək bir ölkə kimi Polşanın köməyinə də böyük ümidlər bəsləyirik.
Bizim başqa problemlərimiz də var. Bütün bunlar barədə biz bu gün prezidentlə çox ətraflı
danışdıq. Ən başlıcası budur ki, sənədlər imzaladıq. Biz Polşa ilə dostluq və əməkdaşlığı xarici
siyasətimizin mühüm hissəsi hesab edirik. Biz bu münasibətlərə çox böyük strateji əhəmiyyəti olan
tərəfdaşlıq kimi baxırıq. Bir daha bəyan edirəm ki, öz tərəfimizdən biz əməkdaşlığımızın daha da
genişlənməsinə, dostluq əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsinə nail olmaq üçün hər şey edəcəyik.
Diqqətinizə görə sağ olun.
***
S u a l: Sual hər iki prezidentədir. Siz Azərbaycan neftinin Polşa vasitəsilə Avropaya nəql
olunması məsələsini müzakirə etdinizmi? Nə qərara gəldiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu məsələ barəsində fikir mübadiləsi etdik. Bir halda ki, sual verilib, mən
ona bir qədər geniş cavab verəcəyəm.
Bəli, Xəzər bölgəsi olduqca böyük neft və qaz ehtiyatlarına malikdir. Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda neft və qaz yataqları 50 ildən artıqdır işlənilir və bu illər ərzində olduqca çox - bir neçə yüz
milyon ton neft çıxarılmışdır. İndi Azərbaycan özünün bütün ərazisindəki, o cümlədən Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı öz təbii ehtiyatlarından istifadə edilməsinin yeni mərhələsini keçirir.
1994-cü ildə biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı üç yataqdan birgə istifadə edilməsi
haqqında dünyanın ən iri transmilli şirkətlərinin konsorsiumu ilə müqavilə imzaladıq. Müqavilədə
təxminən 600 milyon ton neft, böyük miqdarda təbii qaz çıxarılması nəzərdə tutulur. Bu müqavilə 25 il
müddətinə bağlanmışdır, ondan sonra daha bir sıra müqavilələr imzalanmışdır. Bu günədək biz Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundakı iri yataqlar üçün doqquz müqavilə imzalamışıq. Bu yaxınlarda mənim
Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərim zamanı Vaşinqtonda, Ağ evdə üç müqavilə və bir saziş
imzalanmışdır. Bundan başqa, Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda da, Türkmənistan sektorunda da,
Qazaxıstan və Türkmənistan ərazilərində də ehtiyatlar var. Bunların hamısı bütün bu yataqların birgə
işlənməsi üçün ilkin zəmin yaradır. Bir çox transmilli şirkətlər onlara maraq göstərirlər və söhbət bu
neftin dünya bazarlarına nəql edilməsindən gedir.
Hazırda biz Azərbaycandan ilkin neftin Qara dənizə ixracı üçün iki boru kəməri çəkirik. Neft
kəmərlərindən biri Rusiya ərazisindən keçib onun Novorossiysk limanına, digəri isə Gürcüstan ərazisi ilə
Supsa limanına gedəcəkdir. Lakin Gürcüstan, Türkiyə əraziləri ilə Aralıq dənizinə, Ceyhan limanına
gedəcək böyük neft kəməri çəkmək də planlaşdırılır.
Lakin bu da kifayət deyildir. Söhbət mərkəzi Asiyadan, - mən Qazaxıstan və Türkmənistanı nəzərdə
tuturam, - başlayıb Xəzər dənizindən keçərək Azərbaycana, oradan da Qara dənizə doğru, ya da Türkiyə
ərazisi ilə Aralıq dənizinə doğru boru kəmərləri yaradılmasından gedir.
Bununla eyni zamanda Avrasiya nəqliyyat dəhlizi yaradılmışdır və indi o, fəal işləyir və Mərkəzi
Asiyadan Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana, Gürcüstana, Qara dəniz vasitəsilə Avropa və oradan geriyə
yük daşımalarını həyata keçirir. Bu iki yol - yüklərin nəql edilməsi və neft kəmərləri ilə neft və qazın nəql
edilməsi Avropa üçün, o cümlədən Polşa üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz prezident Kvasnevski
cənabları ilə bu mövzuda danışdıq və hesab edirəm ki, Polşanın öz yanacaq ehtiyatlarını təmin etmək,
özünün bir çox nəqliyyat məsələlərinin, o cümlədən Avropa ilə Mərkəzi Asiya və Qafqaz arasında
nəqliyyat məsələlərinin həlli üçün yaranmaqda olan bu şəraitdən istifadə etməyə imkanı var.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Mən cənab prezidentin dediklərini təsdiqləyirəm. Bəli, biz bu
məsələyə toxunduq. Çox maraqlı layihədir, danışıqları davam etdirmək nəzərdə tutulmuşdur.
S u a l: Səfirliklər açılması məsələsi müzakirə edildimi?
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Bəli, biz bu barədə danışdıq. Bu gün biz Polşa ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlığın yeni yollarını açdıq və bu əməkdaşlığın ən mühüm cəhətlərindən biri Bakıda Polşa
səfirliyinin və Varşavada Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinin açılması məsələsi olmalıdır.
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Dövlətimiz dünyada ən varlı dövlət deyildir, ona görə də bunu dərhal etmək çətindir. Lakin belə
düşünürəm ki, bu səfirliklər açılmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu fikri tamamilə dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, Polşada Azərbaycan
səfirliyi açılmalıdır.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Biz cənab Əliyevlə zarafat edib dedik: bir halda ki, səfirliklər
olmadan bu qədər sənəd imzaladıq, deməli, burada nə isə var. Lakin biz belə bir fikri kənara atırıq ki,
bürokratiya yeni sənədlər hazırlanmasına mane olur. Nümayəndəliklər lazımdır, onlar qarşılıqlı əlaqələr,
qarşılıqlı maraq olduğunun rəmzidir və tezliklə biz öz səfirliklərimizdən danışa biləcəyik.
S u a l: Siz dediniz ki, çox mühüm müqavilələr imzaladınız. Bilmək istərdik, bunlar nə kimi
müqavilələr, sazişlərdir və siz onlardan hansını həlledici hesab edirsiniz?
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Əvvəla, müstəqil Azərbaycan prezidentinin Polşaya ilk səfəri
zamanı bizim bu qədər müqavilə imzalamağımız, zənnimcə, sanballı faktdır. İmzaladığımız bəyannamə
çox mühüm sənəddir. O, hər iki dövlətin siyasi iradəsini əks etdirir. Dövlətlərimiz arasında hüquqi baza
yaradılması haqqında, ikiqat vergi qoyulmaması haqqında sazişlər, nəqliyyata, habelə turizmə dair
müqavilələr çox mühümdür.
Turizmə dair müqavilə dövlətlərimiz arasında turist hərəkatını genişləndirməyə imkan verəcəkdir.
Elm və mədəniyyət haqqında müqavilə də əhəmiyyətlidir. Müxtəsəri, bu sazişlərdən hər biri xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Lakin ən başlıcası budur ki, bu gün biz bu qədər akt imzalamışıq. Bu, sərhədləri birbirindən uzaqlarda olan ölkələrimiz arasında möhkəm və əlverişli əlaqələr yaradacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu deyilənlərlə tamamilə razıyam.
S u a l: Sual Azərbaycan prezidentinədir. Heydər Əliyeviç, xahiş edirəm deyəsiniz, Avropa
strukturlarına qoşulan, NATO-ya birincilər sırasında daxil olan Polşanın təcrübəsi Sizin üçün nə
dərəcədə qiymətlidir? Azərbaycan Avropa inteqrasiyasında Polşanın təcrübəsini təkrar etmək
niyyətindədirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Polşanın təcrübəsi bizim üçün ümumən qiymətlidir. Onun müstəqillik,
azadlıq, dövlətçilik uğrunda mübarizədə qazandığı təcrübə qiymətlidir. Onun Polşa torpağında
demokratik, hüquqi dövlət qurmaq, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini bərqərar etmək təcrübəsi çox
qiymətlidir. Avropa təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsində, Avropa strukturlarında özünü təsdiqləməkdə
Polşanın təcrübəsi bizim üçün qiymətlidir. Mən bilirəm ki, Polşa Avropa Birliyinin üzvü olmağa çalışır. Biz
bunu da alqışlayırıq. Biz Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq haqqında bəyannaməni ancaq imzalamaq imkanına
malik olmuşuq. Polşanın oraya da daxil olması çox yaxşı hal olacaqdır. Əlbəttə, biz Avropa - Atlantika
Tərəfdaşlığı Şurasının üzvüyük və burada fəal əməkdaşlıq edirik. Polşanın bu təcrübəsi də, AvropaAtlantika Tərəfdaşlığı Şurası çərçivəsində əməkdaşlığımız da bizim üçün çox faydalıdır. Sonrasını həyat
göstərəcəkdir.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Biz işləyəcəyik.
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POLŞA PREZİDENTİ ALEKSANDR KVASNEVSKİNİN AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Varşava, Prezident sarayı
26 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident Kvasnevski!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Sizə və Sizin simanızda bütün Polşa xalqına Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının
atəşin salamını və ən xoş arzularını yetirirəm.
Cənab prezident, Polşaya rəsmi səfərə gəlmək dəvətinə görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm və Polşa
torpağında, Varşavada olduğumuz ilk anlardan bizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə, dostcasına mehriban
qarşılandığımıza görə Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab prezident, mən Sizinlə tamam razıyam ki, bugünkü görüş, müstəqil Azərbaycan Respublikası
prezidentinin Polşaya ilk səfəridir və bu gün keçirilmiş tədbirlər həqiqətən tarixi hadisədir.
Cənab prezident, öz çıxışınızda Siz Polşa və Azərbaycan xalqları arasında tarixi əlaqələri parlaq
şəkildə səciyyələndirən çox aydın faktlar gətirdiniz. Fəxr edə bilərik ki, bir-birindən çox uzaqda olmasına
baxmayaraq, xalqlarımız həmişə çıx əlaqələr saxlamışlar və bu əlaqələr heç zaman qırılmamışdır.
Hörmətli prezident Kvasnevkinin dediklərinə daha bir neçə fakt əlavə etmək olar. Həqiqətən, orta
əsrlərdə Polşa ilə Azərbaycan fəal iqtisadi əlaqələr və ticarət əlaqələri saxlamışlar. Azərbaycandan
Polşaya gözəl xalçalar, pambıq, ipək və bir çox mühüm məhsul gətirilirdi. Nəinki ticarət, iqtisadi əlaqələr
mövcud idi. Həm də insani əlaqələr yaradılmışdı. Məsələn, yaxşı məlumdur ki, XV əsrdə Azərbaycan
hökmdarı Uzun Həsən Polşa kralı Yagello ilə sıx əlaqə saxlamışdır.
Azərbaycanın siyasi xadimlərindən və maarifçilərindən olan Topçubaşov əsrin əvvəlində Adam
Mitskeviçin şerlərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş, Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi,
Azərbaycanın 1918-ci ildə yazılmış və bu gün sizin eşitdiyiniz himninin müəllifi Üzeyir Hacıbəyov həmin
şerləri öz qəzetində dərc etmişdir.
XIX əsrin ortalarında Azərbaycan yazıçıları, mütəfəkkirləri, filosofları - Abbasqulu ağa Bakıxanov və
Qutqaşınlı Polşada yaşayıb yaratmış və polyak həmkarları ilə əməkdaşlıq etmişlər. Azərbaycanın
qəhrəmanlıq dastanı olan «Koroğlu» hələ ötən əsrin ortalarında polyak Xodzko tərəfindən tərcümə
edilərək ingilis və fransız dillərində nəşr olunmuşdur.
XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəli Azərbaycan və Polşa arasında əlaqələrin daha coşğun inkişafı ilə
səciyyələnir. Bunlar artıq təkcə iqtisadi, ticarət xarakteri, mədəni xarakter daşımır, siyasət sahəsinə də
keçmişdir. Polyak Ledinski və azərbaycanlı Topçubaşov çar Dumasında Polşanın və Azərbaycanın
muxtariyyəti uğrunda mübarizə aparan xüsusi fraksiya yaratmışdılar.
Bu məqsədi daşıyan, yəni çar Rusiyası tərkibində həm polyaklar üçün, həm də azərbaycanlılar üçün
azadlığa, müstəqilliyə, muxtariyyətə nail olmaq məqsədi güdən hərəkat tarixdə məlumdur. Pilsudski və
1918-ci ildə yaradılmış ilk Azərbaycan demokratik hökumətinin banilərindən biri olan Məmməd Əmin
Rəsulzadə bu zəmində fəal əməkdaşlıq etmişlər. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda ilk müstəqil
hökumətin banilərindən olan Məmməd Əmin Rəsulzadə sonralar mühacirət etmiş və 30-cu illərdə uzun
müddət Polşada yaşamışdır. Prezident Kvasnevski Azərbaycandan olan mühacirlər haqqında dedi.
Tanınmış mühacirlərdən biri burada, Polşada yaşayıb yaratmış Məmməd Əmin Rəsulzadə idi. Yeri
gəlmişkən qeyd edim ki, onun Vanda adlı xanımı Pilsudskinin qohumu idi.
Mühəndis Pototskini Azərbaycanda böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırlar. O, həqiqətən Xəzər
dənizinin şelfində ilk dəfə neft çıxarılmasının layihəsini vermiş və onun hasil olunmasını təşkil etmişdir.
Bakı şəhərinin mərkəzindəki bir neçə çox böyük memarlıq tikililərinin müəllifi olan mühəndis Ploşkonu
da Azərbaycanda böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırlar.
Polyaklar Azərbaycanda 1918-ci ildə yaradılmış ilk demokratik hökumətin fəaliyyətində də iştirak
etmişlər. Məsələn, Kuçinski qardaşları Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində işləyirdilər.
1918-ci ildə Azərbaycan demokratik hökumətinin ilk milli ordusunun qərargah rəisi general Sulkeviç idi.
Birinci dünya müharibəsindən sonra polyaklar Polşadan deportasiya olunarkən onlardan on minlərlə
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insan Azərbaycana gəlmişdi. Onlar Bakıda, Azərbaycanın digər bölgələrində yaşamışlar və
yaşamaqdadırlar. Hazırda təkcə Bakıda iki mindən çox polyak yaşayır.
Müharibədən sonrakı illərdə, - mən İkinci dünya müharibəsini nəzərdə tuturam, - Polşa ilə
Azərbaycan arasında çox sıx iqtisadi, elmi, mədəni, ədəbi əlaqələr mövcud olmuşdur. Azərbaycan
yazıçıları və şairləri polyak yazıçılarının, şairlərinin bir çox əsərlərini tərcümə etmişlər. Bu əsərlər
Azərbaycan dilində nəşr olunub və Azərbaycan oxucuları tərəfindən sevilə-sevilə oxunur. Eyni vəziyyət
Polşada da olmuşdur.
Artıq bunların hamısı tarixdir. Lakin əlaqələrimizin bütün tarixi nə qədər zəngin olsa da, bu gün baş
verən hadisələr heç zaman olmayıbdır. İndi Azərbaycan müstəqil, suveren dövlətdir. Azərbaycan 1918-ci
ildə əldə etdiyi öz dövlət müstəqilliyini 1920-ci ildə itirdikdən sonra 1991-ci ilin axırlarında Sovet
İttifaqının süquta uğraması ilə əlaqədar bü müstəqilliyi yenidən qazanmışdır. Amma bu müstəqillik artıq
əbədidir, həmişəlikdir.
Biz Polşaya minnətdarıq ki, o, çağırışımıza dərhal hay verərək, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyni
biz öz istiqlaliyyətimizi elan etdikdən sonra, demək olar, elə ilk aylarda tanımışdır.
Ötən illərdə münasibətlərimiz inkişaf etmişdir. Lakin bu gün Polşa ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərdə yeni mərhələ açılır və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bir daha demək istəyirəm ki,
əlaqələrimizin bütün çoxəsrlik tarixi ərzində Azərbaycanla Polşa arasında dövlətlərarası münasibətlər ilk
dəfə olaraq yaradılır. Bu isə Polşa prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin, Polşa və Azərbaycanın
digər dövlət xadimlərinin bu gün imzaladıqları sənədlərdə öz gözəl təcəssümünü tapmışdır.
Hesab edirik ki, münasibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı müqavilə – hüquqi əsas yaranmışdır.
Ümidvaram ki, bütün bunlar əməkdaşlığımızın genişlənməsinə və dərinləşməsinə yeni təkan verəcəkdir.
Bizdə şübhə yoxdur ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda, Bakıda Polşa səfirliyi fəaliyyətə başlayacaqdır.
Polşa Avropanın ən iri ölkələrindən biridir,mühüm strateji mövqedə yerləşir və olduqca böyük
potensiala malikdir. Polşa xalqının həyat tarixinin mərhələləri bizə yaxşı məlumdur. Bu da yaxşı
məlumdur ki, bütün mərhələlərdə Polşa xalqı azadlıq, müstəqillik və öz dövlətçiliyi uğrunda mübarizə
aparmışdır.
Polşanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş naməlum əsgərin məzarını bu gün mən Polşa
xalqının qəhrəmanlıq hünərinə çox böyük hörmət hissi ilə ziyarət etdim. İkinci dünya müharibəsində
Polşa xalqının necə böyük itkilərə məruz qaldığı, nə qədər qurbanlar verdiyi yaxşı məlumdur. Gözəl şəhər
olan Varşava öz diqqətəlayiq qədim tarixi və memarlıq abidələri ilə birlikdə yerlə yeksan edilmişdi. Polşa
xalqının zəhməti bahasına, məharəti sayəsində bərpa edilmiş gözəl Varşavaya bu gün biz hədsiz sevinc
hissi ilə gəzintiyə çıxdıq. Sizin dostlarınız kimi biz şadıq ki, son illərdə Polşa Respublikasının siyasi, sosialiqtisadi həyatında olduqca böyük dəyişikliklər baş verir.
Müstəqil, suveren dövlət olan Polşa Dünya Birliyində, Avropada öz layiqli yerini tutmuşdur. Biz də
sizin uğurlarınıza sevinirik, Avropada təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi, Polşanın suverenliyinin,
müstəqilliyinin möhkəmlənməsi sahəsində həyata keçirdiyiniz tədbirləri bəyənirik. Polşanın Şimali
Atlantika İttifaqına qəbul olunması münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Bu, Polşa xalqı üçün böyük
tarixi hadisədir. Bununla bərabər, bu, Avropada təhlükəsizliyi möhkəmləndirən son dərəcə mühüm
amildir. Əziz dostlar, sizə bu doğru yolda uğurlar arzulayıram.
Ölkələrimiz iqtisadi, mədəni, elmi-texniki əməkdaşlıq üçün olduqca əlverişli şərait yaratmaq
imkanına malikdirlər. Öz tərəfimizdən biz bundan ötrü hər şeyi edəcəyik. Belə düşünürəm ki, Polşanın
Qafqaza, Xəzər hövzəsinə, bölgəmizə marağı daha çox artmalıdır. Belə düşünürəm ki, Azərbaycan
Respublikasının Xəzər dənizi hövzəsindən energetika ehtiyatlarından istifadə edilməsi Polşa üçün
mühüm maraq doğurur.
Zənnimcə, Polşa üçün Avrasiya nəqliyyat dəhlizi də olduqca böyük maraq doğurur. Fəal işləyən bu
dəhlizlə Mərkəzi Asiyadan Xəzər dənizi, Azərbaycan vasitəsilə Avropaya və oradan geriyə yüklər daşınır.
Biz Azərbaycanla Polşanın bu sahədə fəal əməkdaşlığına dair konkret təkliflər verməyə hazırıq.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini, suverenliyini, milli azadlığını çox yüksək qiymətləndirir. Biz bu
mövqelərdə möhkəm dayanmış və heç zaman, heç bir halda bir daha yol verməyəcəyik ki, suverenliyimiz
pozulsun. Ancaq Qafqazda baş verən mürəkkəb proseslər Azərbaycana da olduqca böyük ziyan
vurmuşdur. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Vilayətini qoparıb Ermənistana birləşdirmək məqsədilə hələ
1988-ci ildə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı başlanmış hərbi təcavüz müharibəyə, çoxlu qan
tökülməsinə gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif səbəblər üzündən Azərbaycan öz ərazisinin 20 faizini itirmişdir.
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Daha dəqiq desək, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur.
Bu torpaqlardan bir milyon nəfərdən çox azərbaycanlı zorakılıqla qovulmuşdur. Dörd ildən çoxdur ki,
onlar olduqca ağır şəraitdə, əksəriyyəti isə çadırlarda yaşayırlar.
Biz böyük itkilər verdik, çoxlu adam həlak oldu, respublikamıza son dərəcə böyük mənəvi ziyan
vurulmuşdur. Lakin, buna baxmayaraq, biz atəşkəs əldə edilməsinə nail olmağı lazım bildik. Üç ildən artıq
əvvəl - 1994-cü ilin mayında Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs haqqında saziş imzalandı. İndi
müharibə yoxdur, amma sülh də yoxdur. Biz bölgəmizdə tam sülh - Ermənistanla Azərbaycan arasında
sülh yaranmasına çalışırıq, lakin bir şərtlə ki, erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisindən tatamilə
çıxarılmalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Lissabonda qəbul edilmiş üç prinsip əsasında bərpa
olunmalıdır. Fürsətdən istifadə edərək, prezident Aleksandr Kvasnevskiyə ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında respublikamızı dəstəklədiyinə görə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dağlıq Qarabağ
üstündə Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılmasının əsas prinsipləri həmin
zirvə toplantısında qəbul edilmişdir.
Biz inanırıq ki, bu münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına nail ola biləcəyik. Bunun
təminatçıları Dünya Birliyinin qüvvələri, ATƏT, bü münaqişəni aradan qaldırmaq üçün xüsusi olaraq
yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu və Minsk qrupunun həmsədrləri ABŞ, Rusiya və Fransadır. Biz isə öz
tərəfimizdən atəşkəsin qalması, tam sülhə nail olmaq üçün hər şey edəcəyik və Dünya Birliyinin bütün
ölkələrinin, ATƏT üzvlərinin, o cümlədən Polşanın kömək və dəstəyinə bel bağlayacağıq.
Hörmətli dostlar, Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə qətiyyətlə
gedir. Biz iqtisadi islahatları uğurla həyata keçiririk və artıq müsbət nəticələrə nail olmuşuq.
Azərbaycanda köhnə rejim, köhnə sistem, kommunist ideologiyası yoxdur və olmayacaqdır. Bizim yolumuz azad, müstəqil inkişaf, demokratiya yoludur, dünyanın bütün mütərəqqi ölkələrinin getdikləri
yoldur. Bütün bunlar Polşa ilə Azərbaycan arasında münasibətləri daha da möhkəmlətmək və inkişaf
etdirmək üçün yaxşı əsasdır.
Polşa xalqına əbədi olaraq səadət, firavanlıq və sülh, azadlıq və müstəqillik arzulayıram! Polşa
prezidenti, mənim dostum, gözəl insan Aleksandr Kvasnevskinin sağlığına, Polşa Respublikasının
şərəfinə, Polşa xalqının şərəfinə badə qaldırıram! Əziz dostlar, Polşa - Azərbaycan dostluğu şərəfinə,
xalqlarımızın şərəfinə badə qaldırıram!
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POLŞA TİCARƏT PALATASINDA ÖLKƏNİN İŞGÜZAR DAİRƏLƏRİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
27 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Sabahınız xeyir olsun!
Ən əvvəl, Sizi salamlamaq və bundan məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm ki, Polşa
Respublikasına rəsmi səfərim zamanı mənə ticarət palatasında Polşanın biznesmenləri, işgüzar adamları,
şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşməyə imkan verilmişdir.
Siz bilirsiniz ki, mən Sizin ölkənizə cənab prezident Kvasnevskinin dəvəti ilə rəsmi səfərə gəlmişəm.
Bu, müstəqil, suveren Azərbaycan prezidentinin Polşaya ilk rəsmi səfəridir. Demək istəyirəm ki, dünənki
gün Polşa–Azərbaycan münasibətləri baxımından öz məzmununa görə çox zəngin oldu.
Biz səmərəli danışıqlar apardıq, çox mühüm dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlər imzaladıq.
Cənab prezident Kvasnevski də, mən də bunu Azərbaycanın və Polşanın həyatında tarixi hadisə kimi
qiymətləndirdik. Qapşılıqlı münasibətlərimizdə yeni mərhələ açılır, biz bütün sahələrdə əməkdaşlığımız
üçün yaxşı müqavilə-hüquqi zəmin yaratdıq.
Polşa prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin imzaladıqları sənəd - Polşa ilə Azərbaycan
arasında dostluğun və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi haqqında bəyannamə çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. Məhz bu bəyannamə bütün sahələrdə əməkdaşlığımız üçün bünövrə qoyur. Əlbəttə
ki, bu sənəddə və imzaladığımız digər sazişlərdə iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq mühüm yer tutur.
Hesab edirəm ki, iqtisadi əməkdaşlığımızı genişləndirmək, dərinləşdirmək üçün böyük imkanlar
var və biz bu imkanlardan indiyədək istifadə edə bilməmişik. Dünən axşam cənab prezident Kvasnevski
ilə mən əvvəlki bir çox yüzilliklər ərzində Polşa ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr, ticarət əlaqələri
olduğunu sübut edən faktları xatırladıq. Məsələn, dedik ki, orta əsrlərdə - XV və XVI yüzilliklərdə
Azərbaycandan Polşaya əl ilə toxunan gözəl Azərbaycan xalçaları, pambıq, ipək, bir çox digər məhsullar
göndərilirdi. Polşadan da Azərbaycana çoxlu məhsul gətirilirdi. Bunlar iqtisadi, ticarət əlaqələrimizin
dərin kökləri olduğuna sübutdur.
Lakin təəssüflər olsun ki, bizim zəmanəmizdə bu səviyyəyə hələ çatmamışıq, halbuki indi Polşanın
da, Azərbaycanın da imkanları bir neçə əsr əvvəl olduğundan daha böyükdür. Buna görə də Polşaya
səfərim zamanı mənim vəzifələrimdən biri Polşa ilə Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin, ticarət
münasibətlərinin inkişafına təkan verməkdir.
İndi bundan ötrü hər cür şərait, imkanlar var. Polşa bir çox buxovlardan azad olmuşdur, bu
buxovlar Polşa müstəqil, suveren dövlət olduğu halda da, xüsusən İkinci dünya müharibəsindən sonra da
onun həyatında mövcud idi. İndi Polşa öz həyatını özü qurur, hansı yolla getməli, iqtisadiyyatı necə
qurmalı, ticarəti necə aparmalı, kimlərlə ticarət etməli olduğunu özü müəyyənləşdirir. Əlbəttə, bu, 10-15
il əvvəl olduğu vəziyyətlə müqayisədə prinsipcə yeni vəziyyətdir. Mən o zamanları da bilirəm, ona görə də
bu barədə danışıram.
Azərbaycan da 1991-ci ilin axırlarında öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi, bir çox onilliklərdən,
yüzilliklərdən sonra, nəhayət, müstəqil, suveren dövlət oldu. O öz taleyini özü müəyyənləşdirir, öz
məsələlərini özü həll edir, kiminlə hansı münasibətlər yaratmağı özü təyin edir. İndi həm Polşanın, həm
də Azərbaycanın ictimai-dövlət quruluşunu, həyatını səciyyələndirən tam müstəqillik, tam azadlıq elə bir
əsasdır ki, bu əsas bizə bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadiyyat və ticarət sahəsində əməkdaşlığımızı
inkişaf etdirməyə və danışmağa imkan verir.
Bunu necə və hansı tərzdə etmək məsələsinə gəldikdə, bu, əlbəttə, çox da çətin bir iş deyildir. Biz
sadəcə olaraq bu istiqamətdə lazımi addımlar atmalıyıq. Dünən mən dedim ki, Azərbaycan böyük iqtisadi

* Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev avqustun 27-də Polşa Ticarət Palatasına gələrək ölkənin aparıcı şirkətlərinin
nümayəndələri ilə görüşdü. Ticarət palatasının prezidenti Anjey Arendarski görüşü açaraq prezident Heydər Əliyevi
səmimiyyətlə salamladı və Polşanın Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri genişləndirməyə maraq göstərdiyini vurğuladı.
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potensiala malikdir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan qədimdən neft-qaz məmləkətidir. İndi Azərbaycan öz
neft sənayesinin inkişafında ikinci mərhələni yaşayır.
Son üç ildə biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının birgə işlənməsi
haqqında dünyanın aparıcı transmilli neft şirkətləri ilə bir çox iri müqavilələr bağlamışıq.
Məhz Azərbaycanın səyləri ilə indi Xəzər hövzəsi öz təkindəki sərvətləri, neft və qaz hasilatında
böyük imkanlarını üzə çıxarır, dünyanın, demək olar, bütün ölkələrinin diqqətini cəlb edir. Bizim
imzaladığımız müqavilələrdə dünyanın 11 ölkəsindən 17 neft şirkəti iştirak edir.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft ehtiyatları, hesablamalara görə, bir çox milyard
tonlara bərabərdir. Xəzər dənizinin digər sektorlarında da, məsələn, Qazaxıstan və Türkmənistan
sektorlarında da böyük ehtiyatlar var. Buna görə də indi nəinki neft və qaz yataqlarının işlənməsi və
hasilatı üçün,həm də çox zəngin məhsulun dünya bazarlarına çıxarılması üçün kompleks tədbirlər
hazırlanır.
Bölgəmizdə Avrasiya nəqliyyat dəhlizi yaradılmışdır. O, Şərq ilə Qərb arasında qədim İpək yolunun
marşrutu üzrə Mərkəzi Asiya bölgəsini Avropa ilə Xəzər dənizi, Azərbaycan vasitəsilə birləşdirir. Bu,
məhz elə bir sahədir ki, o Polşa üçün, Polşa biznesi, Polşa sahibkarları üçün maraq doğura bilər.
Azərbaycanda neft və qaz sahəsində iri kimya sənayesi kompleksi var. Zənnimcə, biz bu sahədə də
əməkdaşlıq edə bilərik.
Azərbaycan sənayesi çoxsahəli sənayedir. Bizdə qara və əlvan metallurgiya, maşınqayırma, böyük
toxuculuq sənayesi var. Odur ki, biz əməkdaşlıq üçün çox böyük imkanlar tapa bilərik.
Azərbaycanın aqrar kompleksi də çoxsahəli səciyyə daşıyır. Bir çox əsrlər əvvəl olduğu kimi, yenə
də pambıq istehsal və ixrac edirik. Azərbaycanda ipək də var. Bir çox əsrlər əvvəl buraya göndərilmiş
xalçalar Azərbaycanda bu gün də istehsal olunur, özü də onlardan da yaxşı xalçalar toxunulur.
Aqrar sektorda şərabçılıq sənayesi, üzüm və şərab məhsulu istehsalı çox mühüm yer tutur.
Azərbaycan meyvə, tərəvəz, təbiətin bir çox nemətləri ilə də zəngindir. Bizə sadəcə olaraq əməkdaşlığı
təşkil etməyə başlamaq lazımdır, artıq bundan sonra iş prosesində bir çox imkanlar üzə çıxacaqdır. Mən
hadisələri qabaqlayıb, bu imkanlardan sadəcə olaraq danışmaq istəmirəm.
Bütün bunları nəzərə alaraq, öz nümayəndə heyətimə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
prezidentini və Azərbaycan Kimya Sənayesi Şirkətinin prezidentini də daxil etmişəm. Onlar buradadırlar.
Buna görə də Polşa tərəfi onlarla bilavasitə ünsiyyətdə olmaq, əlaqələr yaratmaq və danışıqlar aparmaq
imkanına malikdir. Bunu əsas tuturam ki, bu, fəal əməkdaşlığımızın başlanğıcıdır və Azərbaycan müstəqil
dövlət olduqdan sonra Polşa ilə Azərbaycan arasında ilk tanışlıqdır. Dediyim kimi, bu, Azərbaycan
prezidentinin Polşaya birinci səfəridir. Buna görə də bu, başlanğıcdır və hesab edirəm ki, bunun ardınca
bir çox yaxşı işlər həyata keçirilə bilər.
Demək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında böyük dəyişikliklər baş verir. Biz ölkəmizdə
keçmişdə sosializm quruluşu zamanı mövcud olmuş təsərrüfat sistemindən, iqtisadi sistemdən imtina etmişik.
İndi Azərbaycan iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatının prinsipləri əsasında qurulur. Biz bütün sahələrdə iqtisadi
islahatlar aparırıq, xarici sərmayələri cəlb edirik, bəyan etmişik və bu gün də bəyan edirəm ki, Azərbaycanın
qapıları bütün dünyanın üzünə xarici sərmayələr üçün açıqdır.
Biz aqrar islahat aparırıq. Qəbul etdiyimiz qanuna uyğun olaraq torpaq kəndlilərə şəxsi mülkiyyətə
verilir, bütün sahələrdə mülkiyyətin özəlləşdirilməsi geniş miqyasda həyata keçirilir, iqtisadiyyatı, xarici
ticarəti liberallaşdırmaq üçün konkret tədbirlər görülmüş, sahibkarlıq, şəxsi təşəbbüs üçün əlverişli şərait
yaradılmışdır. Bütün bunların nəticəsində biz istehsalatda və iqtisadiyyatda təxminən 1989-cu ildən
başlanmış durğunluq hallarını dayandırmağa müvəffəq olmuşuq. Ötən il biz iqtisadiyyatın bütün
sahələrində müəyyən artıma nail olduq, cari ilin keçən aylarında isə bu artım daha böyük rəqəmlərlə
ifadə edilmişdir. Biz inflyasiyanın qarşısını almağa müvəffəq olmuşuq. Əgər inflyasiya 1994-cü ildə 1600
faiz idisə, keçən il azaldılaraq 6 faiz səviyyəsinə endirilmiş, bu il isə sıfır səviyyəsindədir.
Milli valyutamızın - manatın məzənnəsi möhkəmlənir. Ötən il o, Amerika dolları ilə nisbətdə 10 faiz
bahalaşmışdır. Cari ilin keçən ayları ərzində Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu 5,8 faiz artmışdır,
sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalında da artım nəzərə çarpır. Ötən il xarici ticarətin həcmi 30 faiz
artmışdır. Biz xarici ticarət dövriyyəsində ilk dəfə olaraq müsbət saldo əldə etmişik. Vergilərdən dövlət
gəliri normal surətdə, plan üzrə həyata keçirilir. Burada bizim elə bir problemimiz yoxdur.
Əlbəttə, iqtisadi çətinliklərimiz var. Siz bilirsiniz ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü
nəticəsində Ermənistan silahlı birləşmələri ərazimizin 20 faizini işğal etmişdir. Bunun nəticəsində
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Azərbaycanın bir milyon nəfərdən çox sakini bu torpaqlardan didərgin salınmışdır, onların əksəriyyəti
çadırlarda, çox ağır şəraitdə yaşayır. Bütün bunlar iqtisadi vəziyyəti, xüsusən sosial məsələlərin həllini
çətinləşdirir və təbii olaraq işsizlərin sayını artırır. Buna baxmayaraq, ötən il və bu il biz sosial sahədə də
kifayət qədər böyük müsbət irəliləyişə nail olmuşuq. Əmək haqqı, əhalinin həyat səviyyəsi ardıcıl surətdə
yüksəlir. Biz Beynəlxalq Balyuta Fondu, Dünya Bankı kimi dünya maliyyə mərkəzləri ilə fəal əməkdaşlıq
edirik. Biz nikbin əhvaldayıq və hesab edirik ki, iqtisadi islahatların, müəyyənləşdirdiyimiz və
müəyyənləşdirəcəyimiz bütün tədbirlərin ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi əhalinin həyat səviyyəsini
dönmədən yüksəldəcək və, təbii olaraq, iqtisadiyyatda artımı təmin edəcəkdir.
Dediyim kimi, biz xarici sərmayələri Azərbaycana fəal cəlb edirik. Demək istəyirəm ki, çoxlu qanun
qəbul etmişik və bu qanunlar Azərbaycanda xarici sərmayələr üçün əlverişli şərait olmasını təmin edir.
Hesab edirəm ki, bunların hamısı əməkdaşlığımız üçün yaxşı əsasdır. Buna görə də bu qısa
məlumatı verməklə demək istəyirəm ki, biz Polşa ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üçün
möhkəm əsas yaratmaq istəyirik.
Polşa Ticarət Palatasına bugünkü görüş üçün təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bu palata iqtisadi
münasibətlərimizin təmin olunmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Diqqətinizə görə sağ olun.
***
A n j e y A r e n d a r s k i: Cənab prezident, son dərəcə maraqlı çıxışınıza görə Sizə təşəkkür
edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, biz dekabrın əvvəllərində ticarət nümayəndə heyəti təşkil edəcəyik və o,
Bakıya gedəcəkdir. Cənab prezident dünən söz verdi ki, bizi qəbul edəcəkdir. Həmkarlarımız - Azərbaycan
biznesmenləri isə vəd etdilər ki, müvafiq firmalar hazırlayacaqlar, ona görə də indi arzu edənlərin
hamısını bu nümayəndə heyətinə dəvət edirəm.
Cənab prezidentin bir az da vaxtı var, sualı olanlar ona sual verə bilərlər.
S u a l: Hörmətli cənab prezident, xanımlar və cənablar. Mən Qdanskdan gəlmişəm. Adım
Tadeuş Ştokovskidir, gəmi təmiri və gəmi avadanlığı göndərilməsi ilə məşğulam. Bazar ertəsi mən
Bakıda armatorlarla danışıqlar aparacağam. Sualım belədir: Azərbaycanda Sizin gəmilərin
təmirinə dair proqram varmı, yoxsa bu, armatorlardan asılıdır? Bunu ona görə soruşuram ki,
Sizdə vaxtilə Polşada inşa edilmiş kifayət qədər çoxlu gəmi var. Onlar Sizə neft hasilatı
proqramının inkişafı üçün gərəkdir. Söhbət tankerlərdən, çoxsaylı yedək gəmilərindən gedir.
Sualı da ona görə verirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu suala təfərrüatı ilə cavab vermək istəmirəm. Təkcə onu deyəcəyəm ki,
Azərbaycan Xəzərdə böyük miqdarda gəmiyə malikdir. Sovet İttifaqının dövründə Xəzər dənizində
gəmiçilik əsasən Bakıdan həyata keçirilirdi, bir çox gəmilər tankerlərin funksiyalarını yerinə yetirir, neft
və neft məhsulları daşıyır. Demək istəyirəm ki, bu daşımaların həcmi sonrakı illərdə artacaqdır. Məsələn,
hazırda tankerlərimiz Qazaxıstan neftinin dəmir yolu ilə Qara dənizə, Türkiyəyə nəql edilməsi üçün onu
Tengiz yatağından Bakıya daşıyır. Avrasiya nəqliyyat dəhlizi ilə daşımalar Türkmənistanın Krasnovodsk
limanından Azərbaycan limanına Xəzər dənizi vasitəsilə həyata keçirilir. Orada bərə keçidi var. Biz bir
neçə bərəyə malikik. Bütün bunlar sübut edir ki, Azərbaycanda gəmiçiliyin genişlənməsi və inkişafı üçün
böyük perspektivlər var, Buna görə də sizin Azərbaycana gəlişinizi alqışlayıram. Düşünürəm ki, siz
gəldikdən sonra bizim Xəzər Gəmiçilik İdarəsi ilə, digər dövlət strukturlarımızla əməkdaşlığınız
məsələlərini daha ətraflı müzakirə edə biləcəksiniz. Bəri başdan deyə bilərəm ki, bu, sizin üçün də,
Azərbaycan üçün də faydalı olacaqdır.
S u a l: Mən «Elaktrim» qrupunu təmsil edirəm. Biz elektrik stansiyaları tikirik. Mən ikinci
çıxış edirəm, Azərbaycanda çərşənbə axşamı olacağam. Biz Türkiyədə çox elektrik stansiyaları
tikirik. Bununla əlaqədar bir qonşu kimi Azərbaycana da gəlmək istəyirik. Mən oraya bir qrup
türk sənayeçisi ilə gedəcəyəm. Bizi energetika ilə bağlı olan hər şey - qazanlar, turbinlər, kran
qurğuları, elektroenergetika avadanlığı üçün armatur, kabel , habelə kimya sənayesi üçün
aparatlar maraqlandırır. Biz görüşüb, məhz bu mövzuda danışmaq istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çərşənbə axşamı sizi Azərbaycanda gözləyəcəklər. İqtisadiyyat naziri
buradadır. Siz onunla danışıb razılığa gələ bilərsiniz.
S u a l: Bir sual vermək istərdim. Mən görürəm ki, burada meyvə emalı sənayesinin çoxlu
nümayəndəsi var. Bizim bir çox firmalarımız, özü də ən iri firmalarımız bu sahədə əməkdaşlığa
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maraq göstərirlər. Cənab prezidentdən soruşa bilərəmmi ki, biz bu sahədə necə əməkdaşlıq edə
bilərik?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən böyük imkanlara malik olduğumuzu dedim. Bizdə meyvə, üzüm olduqca
çoxdur, üzümçülük sənayesi, hər cür bolluca tərəvəz var. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın meşə və
dağlarında çoxlu cır meyvə də yetişir. Bilirəm ki, bu meyvələr Avropanın diqqətini həmişə cəlb edir.
Sadəcə olaraq bu məsələni daha konkret şəkildə müzakirə etmək lazımdır. Zənnimcə, biz əməkdaşlıq
üçün imkanlar tapacağıq.
A n j e y A r e n d a r s k i: Sağ olun, cənab prezident. Təəssüf ki, cənab prezidentin səfəri sona
yaxınlaşır. Cənab prezident çox lütfkarlıq edərək razılıq verdi ki, niyyət protokolu onun iştirakı ilə
imzalansın. Bu protokoldan məqsəd ikitərəfli Ticarət-Sənaye Palatasının əsasını qoymaqdır. Protokolu
Azərbaycan tərəfindən iqtisadiyyat naziri, bizim tərəfimizdən isə bəndəniz imzalayacaqdır.
POLŞA-AZƏRBAYCAN TİCARƏT-SƏNAYE PALATASININ TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
NİYYƏT PROTOKOLU İMZALANDIQDAN SONRA:
H e y d ə r Ə l i y e v: Möhtərəm xanımlar və cənablar! Bütün mərasim iştirakçılarını bu hadisə
münasibətilə təbrik edirəm.
A n j e y A r e n d a r s k i: İşin bünövrəsi qoyuldu. Bizim biznesmenlər buradadırlar. Onların yarısı
bazar ertəsi və ya çərşənbə axşamı Bakıya gələcəkdir, bir sözlə, hər şey yaxşıdır.
Cənab prezident, amma bir şey də var ki, yaxşı olan bütün işlər gec-tez qurtarır. Buraya gəldiyinizə
görə Sizə təşəkkür etmək istərdim. Düşünürəm ki, Sizin dedikləriniz və cənab nazirlərin dedikləri,
imzaladığımız sənəd əməkdaşlığımızın genişlənməsinə təkan verəcəkdir. Səfərinizdən yadigar olaraq bu
badəni Polşa biznesinin nümayəndələrindən Sizə hədiyyə vermək istərdim. Düşünürəm ki, onu
Azərbaycan şərabı ilə doldurmaq lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Polyak badəsi - Azərbaycan şərabı.
A n j e y A r e n d a r s k i: Biz cənab prezidentə təşəkkür edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, görüşənədək.
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POLŞA SEYMİNİN MARŞALI (SƏDRİ) YUZEF ZIX İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Varşava, Parlament sarayı
27 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Zıx!
İlk öncə səmimi görüş və xoş sözlər üçün təşəkkür edirəm. Şübhə etmirəm ki, Polşa torpağında
keçirdiyim görüşlər və apardığım danışıqlar, imzalanmış sənədlər Polşa- Azərbaycan münasibətlərinin
sıxlaşmasında və yaxınlaşmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Qeyd edim ki, Polşaya ilk rəsmi səfərimin birinci günü prezident Aleksandr Kvasnevski ilə görüşüm
zamanı ikitərəfli münasibətlər, regional və beynəlxalq məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılmış,
nümayəndə heyətlərinin danışıqları keçirilmişdir. Bir çox ikitərəfli sənədlər, o cümlədən Azərbaycan ilə
Polşa arasında dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında bəyannamə
imzalanmış, beləliklə, ölkələrimizin əlaqələrini genişləndirmək üçün hüquqi-normativ baza yaradılmışdır.
Bildirirəm ki, Azərbaycan Avropa strukturlarına inteqrasiya olunmağa böyük əhəmiyyət verir,
NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramını imzalayıbdır. Belə bir fikri də vurğulayıram ki, hər bir
müstəqil dövlət öz iradəsi ilə hərəkət etməlidir. Bu baxımdan Azərbaycan Polşanın mövqeyini yüksək
qiymətləndirir və ona Avropada özünün mühüm tərəfdaşı kimi baxır. Xatırladıram ki, bu cəhətləri nəzərə
alaraq, mən Madrid görüşündəki çıxışımda Polşanın NATO-ya qəbul edilməsini dəstəkləmişəm.
Polşa Seyminin marşalı kimi Sizə məlumat vermək mənim üçün xoşdur ki, biz Azərbaycanda
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qururuq. İki il öncə ölkəmizdə ilk demokratik konstitusiya qəbul
edilmiş, ilk demokratik, çoxpartiyalı parlament seçilmişdir. Prezident ilə parlament arasında
münasibətlər çox yaxşıdır. Hazırda ölkəmizdə geniş miqyaslı iqtisadi islahatlar aparılır, özəlləşdirmə
həyata keçirilir. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatına qovuşmaq yolu ilə gedir və bu sahədə xeyli iş
görülmüşdür.
Müstəqillik dövründə respublikamızın qarşılaşdığı ən ağrılı problemlərdən biri – Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi hələ də qalmaqda davam edir. Qonşu respublikanın hərbi təcavüzü ölkəmizə çox
böyük fəlakətlər gətirmiş, ərazimizin 20 faizi işğal olunmuşdur. Bununla belə, biz məsələnin sülh yolu ilə
həllinə çalışırıq. Bu isə yalnız ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər əsasındə
olmalıdır. Təcavüzkar Ermənistan isə bu prinsipləri, habelə Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini
qəbul etməkdən boyun qaçırır. İndi isə, gəlin mövcud vəziyyəti xəritə üzərində açıqlamağa səy göstərim.
Xəritədən bir daha aydın olur ki, Dağlıq Qarabağdan başqa Azərbaycanın daha 7 bölgəsini işğal etmiş
Ermənistan həqiqətən beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozan təcavüzkar dövlətdir və Dünya
Birliyi ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar bu təcavüzü mütləq qətiyyətlə pisləməlidir. Ümidvaram ki,
münaqişənin həllini öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri olan üç böyük
dövlətin – ABŞ, Rusiya və Fransanın səyləri müsbət nəticələr verəcəkdir. Görüşün sonunda Seymə
qarşıdakı seçkilərin uğurlu keçməsini arzulayıram və Polşaya, polyak xalqına yaxşı münasibət bəslədiyimi
bir daha vurğulayıram. Cənab Zıx, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.

SEYMİN FƏXRİ QONAQLAR ÜÇÜN XATİRƏ
KİTABINA YAZILMIŞ ÜRƏK SÖZLƏRİ:
«Polşa xalqına uğurlar, dövlət müstəqilliyi, milli azadlıq, demokratiya və tərəqqi yolunda çiçəklənmə
arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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POLŞA SENATININ VİTSE-MARŞALI XANIM
ZOFİYA KURATOVSKAYA İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Varşava, Parlament sarayı
27 avqust 1997-ci il
Hörmətli xanım Kuratovskaya!
Azərbaycan Respublikası, onun xalqı, ölkəmizdə gedən demokratik proseslər barədə söylədiyiniz xoş
sözlərə görə təşəkkür edirəm. Vurğulayıram ki, mən Azərbaycan ilə Polşa arasında əlaqələrin genişlənməsinə
böyük əhəmiyyət verirəm və ölkənizə ilk rəsmi səfərimi bu baxımdan yüksək qiymətləndirirəm.
Azərbaycan çətin mübarizələrdən sonra yenidən müstəqillik qazanmışdır və biz bunu tarixi
nailiyyətimiz hesab edirik. Biz müstəqilliyimizi qoruyuruq və heç vaxt əldən verməyəcəyik. Azərbaycan
müstəqillik yolu ilə inamla gedən dövlətləri yüksək qiymətləndirir və Polşa da bu cür dövlətlərdən biridir.
Azərbaycan öz müstəqilliyinə doğru getdiyi çətin yolda bir sıra çətin problemlərlə qarşılaşmışdır ki,
bunlardan ən ağrılısı Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü nəticəsində yaranmış Ermənistan Azərbaycan münaqişəsidir. Biz hələ Sovet İttifaqının tərkibində olarkən, 1988-ci ildə Ermənistanın hərbi
təcavüzünə məruz qaldıq. Üstəlik, keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərləri Azərbaycan xalqının azadlıq
mübarizəsini boğmaq üçün 1990-cı ilin yanvarında böyük hərbi qüvvə yeridərək Bakıda və başqa
bölgələrdə qanlı qırğın törətdilər.
Lakin bu, xalqımızın mübarizə əzmini qıra bilmədi. Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə başlanmış
münaqişəyə isə hələ də son qoyulmayıbdır. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi
işğal olunub, bir milyondan artıq azərbaycanlı öz vətənində qaçqına çevrilibdir. Bununla belə, biz
məsələni dinc yolla həll etməyə çalışırıq və üç ildən çoxdur ki, atəşkəsə əməl edirik. Ancaq hələlik tam
sülh də yoxdur və Azərbaycan bu ağrılı problemin ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında qəbul edilmiş
prinsiplər əsasında həllinə çalışır.
Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyətdən danışarkən onu demək olar ki, son illərdə ölkə
rəhbərliyinin müəyyən etdiyi və xalqın tam əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənən tədbirlər nəticəsində
respublikada sabitlik təmin edilmiş, ilk demokratik Konstitusiya qəbul olunmuş, ilk demokratik
parlament seçilmişdir. Hazırda geniş miqyaslı iqtisadi islahatlar, o cümlədən aqrar islahat keçirilir, xarici
sərmayələrin ölkəyə gəlməsi üçün böyük işlər görülür və bütün bunlardan ötrü lazımi qanunvericilik
bazası yaradılmışdır.
Hörmətli xanım Kuratovskaya, səmimi söhbət üçün Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
GÖRÜŞDƏN SONRA SENATIN SOSİAL SİYASƏT VƏ SƏHİYYƏ KOMİSSİYASININ SƏDRİ
AZƏRBAYCAN RƏHBƏRİNİ HƏMKARLARI ADINDAN SƏMİMİYYƏTLƏ SALAMLADI.
HEYDƏR ƏLİYEV TƏŞƏKKÜR EDƏRƏK
KOMİSSİYA ÜZVLƏRİNƏ MÜRACİƏTLƏ DEDİ:
Böyük tarixə, ənənəyə malik Polşa Senatında olmağımdan çox şadam. Bilirəm ki, siz yeni seçkilər
ərəfəsindəsiniz. Bu seçkilərdə sizə uğurlar arzulayıram. Şübhə etmirəm ki, seçkilər Polşa Respublikasının
həyatında demokratik prinsipləri daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Biz dünən və bu gün çox yaxşı danışıqlar aparmışıq. Bunlar Polşa ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin daha da inkişafına xidmət edəcəkdir. Sizə cansağlığı, xoş həyat arzulayıram. Sağ olun.
SENATIN FƏXRİ QONAQLAR
KİTABINA YAZILMIŞ ÜRƏK SÖZLƏRİ:
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«Demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayan Polşa Senatını böyük
ehtiramla salamlayıram. Polşa xalqına yeni uğurlar, tərəqqi arzulayıram, dövlət müstəqilliyinin,
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində yeni nailiyyətlər diləyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
27 avqust 1997-ci il».
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POLŞA XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ DARİUŞ ROSATİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Varşava, «Belveder» iqamətgahı
27 avqust 1997-ci il
Hörmətli canab Rosati!
İlk öncə xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. O ki qaldı, dünən rəsmi qəbulda söylədiyim nitqin
səmimiliyi və dərin təsiri barədə söylədiklərinizə onu deyə bilərəm ki, mənim sözlərim ürəkdən gələn
səmimi sözlər idi və rəsmi səfərə gəldiyim ölkəyə - Polşaya, polyak xalqına hörmət və məhəbbətdən irəli
gəlir. Mən Varşavaya da məhz bu hisslərlə gəlmişəm.
Vurğulamaq yerinə düşər ki, Polşanın da, Azərbaycanın da müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir və bu,
bizim tərəfdaşlıq münasibətlərimizin əsasını təşkil edir. Eyni zamanda bir çox məsələlərdə maraqlarımız,
fikirlərimiz də üst-üstə düşür. Bütün bunlar ölkələrimiz arasında hərtərəfli əlaqələr üçün geniş imkanlar
açır.
Qeyd edim ki, Azərbaycan regionumuzda coğrafi və strateji baxımdan xüsusi yer və mövqe tutur və
ölkəmizə münasibətdə bütün dövlətlər tərəfindən mütləq nəzərə alınmalıdır. Biz müstəqil dövlətik,
ərazimizdə heç bir xarici ölkənin hərbi bazası, qoşunu yoxdur, sərhədlərimizi də özümüz qoruyuruq. Bu
da ölkələrimizi bir-birinə yaxınlaşdırır və əməkdaşlığımızı zəruri edir.
Müstəqil Azərbaycanın qarşısında duran ən ağrılı problemlərdən biri Ermənistan - Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınmasına nail olmaqdır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi
iddiaları, təcavüzü ərazimizin 20 faizinin işğal olunması və bir milyondan çox vətəndaşımızın öz eveşiyindən qovularaq qaçqın vəziyyətində yaşaması, ölkəmizə böyük maddi və mənəvi ziyan vurulması ilə
nəticələnmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq biz münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq istəyirik.
ATƏT-in Minsk qrupunun indiki həmsədrlərinin irəli sürdükləri son təkliflər bu baxımdan ümidləri xeyli
artırır. Biz məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün danışıqlar prosesini intensivləşdirməkdən ötrü bu təklifləri
əsas kimi qəbul etmişik. Lakin ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplərdən boyun
qaçıran Ermənistan tərəfi Minsk qrupu həmsədrlərinin təkliflərini də qəbul etmir və Dağlıq Qarabağın
müstəqil dövlət statusu alması iddiasından əl çəkmir. Ermənistan başa düşmür ki, Dağlıq Qarabağ heç
vaxt müstəqil dövlət olmayacaqdır. Ermənistanın bu iddiası ATƏT-in prinsiplərinə, beynəlxalq hüquq
normalarına tamamilə ziddir və dünyada belə bir nümunə yoxdur. Ona görə də Ermənistana açıq şəkildə
deyilməlidir ki, bu, beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan iddiasından əl çəksin. Çalışmaq lazımdır ki,
Lissabon sənədini imzalayanlar, həmin sənəddə irəli sürülmüş prinsiplərin həyata keçməsinə səy
göstərsinlər. Ümidvaram ki, Polşa ATƏT-in gələcək sədri kimi bu münaqişənin ədalətlə aradan
qaldırılmasına çalışacaqdır.
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POLŞA NAZİRLƏR ŞURASININ SƏDRİ VLODZİMEJ ÇİMOŞEVİÇ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Varşava, «Belveder» iqamətgahı
27 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Çimoşeviç!
Azərbaycan Respublikasının, onun xalqının və şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə
görə, həmçinin ölkənizin iqtisadiyyatı, bank və maliyyə sisteminin yenidən qurulması sahəsində görülən
işlər barədə ətraflı məlumat verdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, bu
məlumatlar, onların öyrənilməsi və təhlili, heç şübhəsiz, öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı
münasibətləri əsasında yenidən qurmaq sahəsində ilk uğurlu addımlarını atmağa başlamış Azərbaycan
üçün faydalı olacaqdır. Qeyd edim ki, biz Azərbaycanda iqtisadiyyatın yenidən qurulmasına nisbətən gec,
əsasən 1995-ci ildən etibarən başlamışıq. Bu prosesin ləngiməsinə isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzü, habelə ölkənin daxilindəki qeyri-sabitlik olmuşdur. Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli
sürən Ermənistanın bu təcavüzü nəticəsində ərazimizin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyon vətəndaşımız
yurd-yuvasından zorla qovularaq qaçqın vəziyyətinə düşmüş, respublikamıza çox böyük maddi və
mənəvi ziyan dəymişdir. Bundan əlavə, Azərbaycanın daxilində də sabitlik yox idi. İndi isə vəziyyət
dəyişib. Biz 1994-cü ildə münaqişədə atəşkəsə nail olmuşuq, daxildə isə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar
edilmişdir. Beləliklə, biz Azərbaycanda iqtisadi islahatlar aparmağa imkan tapdıq.
İslahatların başlanmasından az müddət keçsə də, biz yaxşı nəticələrə nail olmuşuq. Müvafiq
qanunvericilik bazası yaradılmışdır, özəlləşdirmə proqramı müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir, beynəlxalq
maliyyə təsisatları - Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə səmərəli əməkdaşlıq edirik, İstehsalın
dirçəldilməsi, inflyasiyanın qarşısının alınması sahəsində önəmli uğurlar qazanılmışdır.
Vurğulayım ki, respublikamız xarici iqtisadi əlaqələrə böyük əhəmiyyət verir. Azərbaycanda xarici
iş adamlarının sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı
dünyaya açıqdır, biz dünya iqtisadiyyatına qovuşmaq yolu tutmuşuq. Hazırda Azərbaycanda dünyanın ən
inkişaf etmiş ölkələrinin qabaqcıl şirkətləri müştərək iş görürlər və bu proses getdikcə genişlənir.
Azərbaycan bu sahədə tərəfdaş ölkələrin seçilməsinə böyük əhəmiyyət verir.
Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri, o cümlədən Polşa ilə hərtərəfli əməkdaşlığı, o cümlədən
iqtisadi əlaqələri genişləndirməyə böyük maraq göstərir. Bunu bir daha vurğulayaraq cənab Çimoşeviç,
Sizi və nazirlərinizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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POLŞANIN “JİÇE VARŞAVA” QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Varşava, “Belveder” iqamətgahı
27 avqust 1997-ci il
S u a l: Cənab prezident, Siz Azərbaycanın hansı problemini ən mühüm problem sayırsınız?
C a v a b: Azərbaycanın ən mühüm problemi erməni təcavüzündən xilas olmaqdır. Bilirsiniz ki, hələ
1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycanın bir hissəsini - Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini qoparıb
Ermənistana birləşdirmək məqsədilə ölkəmizə qarşı hərbi təcavüz etmişdir. Bu, hələ Ermənistanla
Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının tərkibində müttəfiq respublikalar olduğu dövrdə başlamışdır. Lakin
sovet rəhbərliyi, sovet hökuməti bu münaqişənin güclənməsinə yol verməmək, onun qarşısını almaq üçün
lazımi tədbirlər görmədilər. Bu isə sonralar Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibəyə gətirib
çıxardı.
Müxtəlif səbəblər üzündən, bəzi ölkələrin Ermənistana arxa durduğuna görə o, Azərbaycan
ərazisinin bir hissəsini işğal edə bildi. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən işğal olunmuşdur - bu, həm Dağlıq Qarabağ Vilayətinin, həm də Dağlıq Qarabağ ətrafındakı
Azərbaycanın yeddi inzibati rayonunun ərazisidir. İşğal edilmiş rayonlardan bir milyon nəfərdən çox
Azərbaycan sakini qovulub didərgin salınmışdır. Onlar artıq beş ildir ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar.
Müharibə bir neçə il davam etdi. 1994-cü ilin mayında biz hərbi əməliyyatları dayandırmağı,
atəşkəs haqqında Ermənistanla saziş bağlamağı daha məqsədəuyğun bildik. Üç ildən çoxdur ki, atəşkəs
rejiminə əməl edilir. Biz bunu çox mühüm və müsbət hal sayırıq. Olduqca səciyyəvi haldır ki, atəşkəs
rejimi münaqişə zonasına xarici qoşunlar, sülhyaratma qüvvələri yeridilmədən saxlanılır. Bu da mühüm
amildir. Amma hələlik tam sülh də yoxdur.
Bütün bu dövrdə biz münaqişəni dincliklə aradan qaldırmağa çalışırıq. Deməliyəm ki, biz bundan
ötrü bir çox əməli addımlar atmışıq. Lakin Ermənistan qeyri-əməli mövqe tutur. Axırıncı dəfə bu məsələ
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında çox ətraflı şəkildə müzakirə edildi. O vaxt
məsələnin dincliklə nizama salınması prinsiplərini müəyyənləşdirmək təklifi irəli sürüldü. Dincliklə
nizamasalmanın üç prinsipinə dair layihə təklif olundu: birincisi-Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi
bütövlüyünün tanınması; ikincisi-Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək
özünüidarə statusu verilməsi; üçüncüsü-Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi.
Biz bu prinsiplərlə razılaşdıq, hərçənd onlar bizim üçün o qədər də məqbul deyildir, çünki
Azərbaycan unitar dövlətdir. Lakin biz Dağlıq Qarabağa çox yüksək özünüidarə statusu, çoxlu səlahiyyət
verilməsinə razı olduq. Biz buna məsələni sülh yolu ilə nizama salmaq naminə getdik. Amma Lissabon
Zirvə toplantısında Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqe tutdu, bununla razılaşmadı. Nəticədə ATƏT-in
üzvü olan 54 dövlətdən 53-ü bu prinsiplərin lehinə, Ermənistan isə əleyhinə səs verdi.
O vaxtdan bəri həmin üç prinsip bu məsələnin həlli üçün əsas olaraq qalır. Yeri gəlmişkən, bu
yaxınlarda mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdə oldum və orada prezident Klinton cənabları
ilə biz birgə bəyanat imzaladıq. Bəyanatda qeyd edilmişdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə
aradan qaldırılması üç Lissabon prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. Bu, Polşa prezidenti Kvasnevski
cənabları ilə dünən imzaladığımız birgə bəyanatda da, mənim-Azərbaycan prezidenti və Rusiya
prezidenti Boris Yeltsin tərəfindən iyulun 3-də Moskvada imzalanmvş müqavilədə də təsbit olunmuşdur.
Bir sözlə, bu prinsiplər yaşayır, mövcuddur. Lakin onların həyata keçirilməsi üçün hazırda
dünyanın üç aparıcı dövlətinin – ABŞ, Rusiya və Fransanın başçılıq etdikləri ATƏT-in Minsk qrupu öz
fəaliyyətini gücləndirməlidir. Biz ümid edirik ki, indi onlar öz fəaliyyətini gücləndirirlər. Biz bü məsələnin
dincliklə həll ediləcəyinə ümid bəsləyirik.
Bizim fikrimizcə, indi məsələnin dincliklə həlli iki mərhələdə həyata keçirilə bilər. Bunu Minsk
qrupu da təklif edir. Əyanilik üçün Azərbaycanın xəritəsini sizə göstərmək istəyirəm. Xəritədə
ermənilərin işğal etdikləri ərazilər göstərilmişdir. Bura Ermənistandır, bura isə Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikasıdır. Bu respublika vaxtilə ölkəmizdən Ermənistan ərazisi ilə ayrılmışdır. Dağlıq
Qarabağ qırmızı rənglə göstərilmişdir. O, Azərbaycanın vilayətidir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
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ətrafındakı işğal olunmuş rayonları yaşıl və sarı rənglə boyanmışdır. Biz belə hesab edirik ki, Minsk qrupu
da belə təklif edir ki, birinci mərhələdə erməni silahlı birləşmələrinin yaşıl rənglə çəkilmiş ərazidən
çıxarılmasına, qaçqınların buraya qayıtmasına və bu məsələnin həlli üçün ATƏT-in sülhyaratma
qüvvələrinin oraya gətirilməsinə nail olmaq, ikinci mərhələdə isə Ermənistan silahlı qüvvələrini Laçın və
Şuşa rayonlarından çıxarmaq və eyni zamanda Dağlıq Qarabağın statusunu Lissabon Zirvə toplantısında
nəzərdə tutulduğu kimi müəyyənləşdirmək lazımdır.
Biz bununla prinsipcə razıyıq. Mən bunu Vaşinqtonda ABŞ prezidentinə də dedim. ABŞ ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. Müxtəsəri, bu problem Azərbaycanın ən başlıca problemidir.
S u a l: Cənab prezident, deyilənlərə görə, prezident Kvasnevski gələn il Polşanın ATƏT-ə
sədr olacağını nəzərə alaraq söz vermişdir ki, bu çətin problemin həlli üçün mümkün olan hər
şeyi edəcəkdir. Siz bu perspektivləri necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsinizmi, mən buna ümid bəsləyirəm. Hesab edirəm ki, ATƏT-in sədri çox iş görə
bilər. Cari ilin dekabrından Polşa bir illiyə ATƏT-in sədri olacaq və öz imkanlarından istifadə edə
biləcəkdir. Çünki başlıcası, mən bunu prezident Kvasnevskiyə də dedim, budur ki, Ermənistan başa
düşsün: Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət statusu ala bilməz. Biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni
dövləti yaradılmasına yol verə bilmərik. Bir erməni dövləti - Ermənistan Respublikası var və o, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatına, hər sahədə Dünya Birliyinə daxildir. Məgər, cəmi 80 min erməni yaşayan bir yerdə
ikinci erməni dövləti yaratmaq olarmı? Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda nəhayət dərk etməlidirlər ki,
bu mümkün deyildir. Onlar bunu dərk etdikdə, zənnimcə, biz tez bir zamanda razılığa gələ biləcəyik.
S u a l: Cənab prezident, neft Sizin ölkənizin indiki və gələcək sərvətidir. Amma o, bölgədə
münaqişələrin stimulyatoru da ola bilər. Siz öz qətiyyətiniz sayəsində «Əsrin müqaviləsi»
adlandırılan bir müqavilə imzaladınız, lakin Rusiya ilə çətinliklər də oldu. Rusiya tələb edirdi ki,
neft kəməri onun ərazisindən keçsin. Siz Azərbaycan neftinin bu problemini necə görürsünüz:
tərəqqi yolu kimi, yoxsa münaqişə mənbəyi kimi?
C a v a b: Çətinliklər olmuşdur, var və olacaqdır. Bizim vəzifəmiz, dövlət xadimlərinin vəzifəsi
mürəkkəb hallar, xüsusən də münaqişələr yaranmasına yol verməməkdir.
Həqiqətən, 1994-cü ildə biz «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq, Azərbaycana qarşı həddindən çox
mənfi hərəkətlər oldu, amma biz bunların hamısını dəf edə bildik. Rusiya bizim Şimal qonşumuzdur, biz
onunla dostluq münasibətləri saxlamaq, fəal əməkdaşlıq etmək istəyirik. Yeri gəlmişkən, imzaladığımız
müqavilələrdə, - onların sayı artıq doqquza çatmışdır,- Rusiyanın «LUKoyl» şirkəti də iştirak edir. İndi
bizə Rusiyanın «Rosneft» şirkəti də müraciət edib. Biz ona yer ayıracağıq. Odur ki, biz Rusiyanın iştirakına
etiraz etmirik, yəni onu uzaqlaşdırmırıq. Söhbət sərmayələrdən gedir. Əgər Rusiyanın buraya qoymağa
milyardlarla sərmayəsi varsa, qoy gətirib qoysun və öz mənfəətini götürsün. Ancaq indi Rusiyanın belə
imkanlarının olmaması o demək deyil ki, biz dünyanın başqa ölkələri ilə iş görməməliyik.
Neft kəmərinə gəldikdə, bəli, Rusiya istəyir ki, bu xətt onun ərazisindən keçsin. Buna görə də ilkin
neftin ixracı üçün iki boru kəməri çəkilməsini qərara aldıq – onlardan biri Rusiya ərazisi ilə Qara dənizə,
Novorossiysk limanına, digəri isə Gürcüstan ərazisi ilə həmçinin Qara dənizə, Supsa limanına gedəcəkdir.
İş burasındadır ki, Şimal neft kəmərinin bizə aid hissəsini çoxdan qurtarmışıq, Rusiya isə öz hissəsini heç
cür qurtara bilmir. Doğrudur, burada maneə Çeçenistan olmuşdur. Lakin bu yaxınlarda, iyulda biz,Azərbaycan, Çeçenistan və Rusiya,- nəhayət, üçtərəfli saziş imzalayıb qərara gəldik ki, neft bu boru
kəməri ilə nəql edilməlidir. Çeçenlər ona görə əngəl törədirlər ki, onlar bu neft kəmərində öz payına
malik olmaq istəyirdilər. Bununla Rusiya rəhbərliyi də razılaşdı, biz də. Lakin indi, nə bilim, hansısa yeni
texniki səbəblər var. Buna baxmayaraq, düşünürəm ki, bunların hamısı aradan qaldırılacaqdır. Xəzər
hövzəsində nəinki Azərbaycan sektorunda, həm də Qazaxıstan və Türkmənistan sektorlarında neft
olduqca çoxdur. Hamıya da çatar. Bəlkə də bir deyil, bir neçə neft kəməri olacaqdır.
S u a l: Sizin belə bir ideyanız var ki, neft kəməri başqa yolla- Gürcüstan,Ukrayna və Türkiyə
əraziləri ilə Avropaya keçib getsin. Buna Moskvanın reaksiyası necə olacaqdır?
C a v a b: Axı biz neft kəmərlərindən birini Rusiya ərazisindən keçiririk. Neft kəmərlərinin hamısını
Rusiya ərazisi ilə çəkmək olmaz axı. Bu ümumiyyətlə mümkün deyildir.
S u a l: Çeçenistan müharibəsi Azərbaycana nə dərəcədə təsir göstərdi? Siz gələcəkdə
Çeçenistanı necə görürsünüz-müstəqil bir dövlət kimi, yoxsa Rusiya Federasiyasının bir hissəsi
kimi?
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C a v a b: Bilirsinizmi, Çeçenistan müharibəsi Azərbaycanın həyatına çox mənfi təsir göstərdi. Hərbi
əməliyyatlar başlanan kimi Rusiya Azərbaycanın Rusiya ilə bütün nəqliyyat kommunikasiyalarına
embarqo qoydu, onları tamamilə blokadaya aldı. Bizdə dəmir yolu, avtomobil yolu, bütün nəqliyyat
kommunikasiyaları Çeçenistandan keçir. Ona görə də embarqo qoyuldu. Amma heç də təkcə buna yox.
Hətta dəniz nəqliyyat əlaqələrinə də embarqo qoyuldu. Gəmilərimiz Həştərxanadək, Mahaçqalayadək
üzür. Biz çox yük daşıya bilərik. Lakin iki ildən aitıq bir müddətdə bizə həmin limanlara daxil olmağı
qadağan etdilər. Bu əsassız idi, çünki bunun Çeçenistanla heç bir əlaqəsi yox idi. Amma bizi iqtisadi
blokada vəziyyətinə salmaq üçün nədənsə həmin hadisədən istifadə etdilər. Bu mənada biz çox ziyan
çəkdik.
Şükürlər olsun ki, orada müharibə qurtardı. İndi kommunikasiya xətləri açıqdır, dəmir yolu da
işləyir, avtomobil yolu da. Hətta Bakıdan sərnişin qatarları Kiyev və Moskvaya gedərkən Çeçenistan
ərazisindən keçir. Ümidvaram ki, bu vəziyyət qalacaqdır.
O ki qaldı, Çeçenistanın gələcəyinə, təbii ki, Rusiya öz ərazi bütövlüyündə güzəştə getməyəcəkdir,
Çeçenistan isə müstəqilliyə nail olmağa çalışır. Danışıqlır aparırlar. Görək necə olacaqdır.
S u a l: Deyilənlərə görə, Qafqaz və Orta Asiya elə zonalardır ki, burada Qərb, Türkiyə, hətta
Çin və İslam təməlçiləri arasında nüfuz mübarizəsi gedir. Cənab prezident, Sizin haqqınızda
deyirlər ki, Siz çox ağıllı siyasətçisiniz, orta bir yolla getməyi bacarırsınız. Necə bilirsiniz,
Azərbaycan hansı yolla gedəcəkdir?
C a v a b: Bilirsinizmi, Azərbaycan orta bir yolla deyil, öz prinsipial yolu ilə gedir. Bizim yolumuz
dövlət müstəqilliyini möhkəmlətmək yoludur. Başlıcası budur. Dünən mən mətbuat konfransında bəyan
etdim ki, dövlət müstəqilliyi, milli azadlıq bizim üçün tarixi nailiyyətdir. Odur ki, biz öz müstəqilliyimizi və
azadlığımızı heç vaxt və heç kimə, heç bir ölkəyə, heç bir dövlətə güzəştə getməyəcəyik. Biz bütün
ölkələrlə münasibətləri də məhz bu prinsipi əsas tutaraq qururuq. Biz bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə
faydalı münasibətlərə malik olmaq istəyirik, amma onu necə bir dövlət-böyük, iri və ya kiçik dövlət
olmasından asılı olmayaraq, hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında. Bizim üçün hamı eynidir.
İslam təməlçiliyinə gəldikdə, əlbəttə, biz ona yol verməyəcəyik. Azərbaycanda biz demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq. Azərbaycan Avropaya daxildir. Biz ilin axırlarında Azərbaycanın Avropa
Şurasına qəbul olunacağını gözləyirik, Avropa Birliyi ilə fəal əməkdaşlıq edirik, Avroatlantika Tərəfdaşlıq
Şurasının üzvüyük, NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramını imzalamışıq. Mən iyulda Madriddə
Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurası İttifaqının iclasında iştirak etdim və orada Polşa, Çexiya və Macarıstanın
NATO-ya qəbul olunmasını alqışladım. Bax, bizim yolumuz budur, bu yol haqq-ədalət və öz milli
mənafelərimizin müdafiə edilməsi yoludur.
S u a l: Cənab prezident, Siz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin gələcəyini və bölgədə Rusiyanın
rolunu necə görürsünüz?
C a v a b: Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxilik və istəyirik ki, o, məhz müstəqil dövlətlərin
birliyinin demokratik orqanı olsun. Əgər bu prinsip MDB-də bərqərar edilərsə, bu, yaxşı iş olar. Axı biz
keçmişdə də iqtisadi cəhətdən çox sıx bağlı olmuşuq, bu gün də iqtisadi cəhətdən çox sıx bağlıyıq. Odur ki,
bu, həm Rusiya üçün, həm də digər MDB ölkələri üçün faydalı olacaqdır. Yox, əgər birlik hər hansı başqa
bir orqana çevrilməyə çalışarsa, onda nə olacağını söyləmək çətindir. Hər halda biz istəyirik ki, MDB
həqiqətən müstəqil dövlətlərin birliyinin səmərəli orqanı olsun.
S u a l: Varşavada Siz Azərbaycanda iqtisadi islahatlardan danışdınız. Bu məsələni
genişləndirə bilərsinizmi?
C a v a b: Bəli. Azərbaycanda iqtisadi islahatlar bütün istiqamətlərdə gedir. Əvvəla, biz qanun qəbul
etmişik və ölkəmizdə mülkiyyət geniş miqyasda özəlləşdirilir. Həm də bunun üçün şərait olduqca
demokratikdir. Özəlləşdirmədə xarici fiziki və hüquqi şəxslər də iştirak edə bilərlər. Biz aqrar islahatı
haqqında qanun qəbul etmişik və bu qanun həyata keçirilir, torpaq kəndlilərə şəxsi mülkiyyət kimi verilir.
Yeri gəlmişkən, MDB-nin heç də hər bir ölkəsində belə bir qanun yoxdur. Deməliyəm ki, bu, bizim
tərəfimizdən əsaslı addım sayılır. Lakin o, artıq öz nəticələrini verir. Məsələn, biz heyvandarlıq sektorunu
tamamilə özəlləşdirmişik və bu da yaxşı nəticələr verir. Biz çörəyin qiymətini tamamilə sərbəstləşdirmiş
və çörək üzərində inhisarı ləğv etmişik. Buna görə də ölkəmizdə əhalinin çörəklə təchizatı sarıdan heç bir
problem yoxdur və bütün bunlar özəl biznesin ixtiyarındadır.
Çoxlu müəssisə özəlləşdirilib. Gələn il biz özəlləşdirməni başa çatdıracağıq. Amma məsələ təkcə
özəlləşdirmədə deyildir. Biz olduqca çox qanunlar qəbul etmişik və onlar fəal cəlb etdiyimiz xarici
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sərmayəçilər üçün son dərəcə əlverişli şərait yaradır. Bağladığımız müqavilələr və onların əməli surətdə
həyata keçirilməsi xarici sərmayələri Azərbaycana cəlb edir, olduqca çox iş yerləri yaradır. Təbii ki, bunların
hamısı nəticə etibarilə Azərbaycanda iqtisadi yüksəlişə gətirib çıxaracaqdır.
Biz iqtisadiyyatı, xarici ticarəti tamamilə liberallaşdırmışıq. Ötən il ölkəmizdə xarici ticarət
dövriyyəsi 30 faiz artmışdır. Biz ixrac-idxalda müsbət saldoya nail olmuşuq, inflyasiyanın qarşısını ala
bilmişik. Məsələn, ölkəmizdə inflyasiya 1994-cü ildə 1600 faiz, 1995-ci ildə 84 faiz, 1996-cı ildə 6 faiz
idisə, indi sıfır səviyyəsindədir. Bizdə inflyasiya yoxdur. Son bir ildə valyutamızı möhkəmlətməyə və onun
dollara nisbətən məzənnəsinin 10 faiz artmasını təmin etməyə müvəffəq olmuşuq.
Bütün bunların, həm də sahibkarlıq üçün, özəl təşəbbüs üçün azadlığın sayəsində biz Azərbaycanda
tamamilə yeni bir şərait yaratmışıq. Deməliyəm ki, xalq bunu alqışlayır. Bu, xalqın həyat səviyyəsini
ardıcıl surətdə yaxşılaşdırır.
S u a l: Cənab prezident, «kommunizmin böyük tikintiləri» - iri sənaye hansı vəziyyətdədir?
C a v a b: Vəziyyət çətindir. Bu böyük tikintilər əsasən Rusiyada aparılırdı. Azərbaycana belə
tikintiləri o qədər də vermirdilər. Çünki o vaxtlar belə bir iqtisadi siyasət də var idi, bu tikintilərin çoxu
Rusiyada aparılırdı, biz isə Azərbaycanda hətta həsəd aparıb deyirdik: Nə üçün orada tikirlər, bizdə isə
yox. İndi məlum oldu ki, yaxşı ki, ölkəmizdə belə tikintilər olmayıbdır. Məsələn, müdafiə kompleksini
götürək. Onun çox iri zavodları var. 70-ci illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik edərkən Moskvaya öz
narazılığımı həmişə bildirib soruşurdum: Siz nə üçün Azərbaycanda belə zavodlar tikdirmirsiniz? İndi isə
sevinirəm, buna görə xoşbəxtəm. Çünki bütün bu zavodlar işləmir. Ona görə ki, belə müdafiə məhsulu
buraxmağa lüzum yoxdur.
Buna baxmayaraq, ölkəmizdə iri zavodlar – maşınqayırma, hesablayıcı elektron maşınları zavodları
və başqa müəssisələr var. Əlbəttə, orada vəziyyət çətindir. Məsələn, bizdə böyük bir neft maşınqayırma
zavodu var. Bir vaxtlar Sovet İttifaqının neft-mədən avadanlığına tələbatının 70 faizini biz təmin edirdik.
İndi isə hər bir ölkə, misal üçün, Rusiya özlərinin müdafiə sənayesi zavodlarını neft-mədən avadanlığı
buraxan maşınqayırma müəssisələrinə çevirmişdir və daha bizim zavodlara möhtac deyildir. Biz indi
əvvəllər olduğu qədər məhsul buraxmırıq, yalnız öz tələbatımızı nəzərə alaraq istehsal edirik, məhsulun
bir hissəsini isə Türkmənistana, Qazaxıstana göndəririk.
Bizdə böyük bir kimya kompleksi var. Yeri gəlmişkən, o da keçmiş Sovet İttifaqının digər
bölgələrindəki bir çox kimya kompleksləri ilə bağlı idi. Odur ki, burada da çətinliklər mövcuddur. Kimya
kompleksinin prezidenti mənimlə birlikdə buraya gəlmişdir. Mən ona tapşırmışam ki, Polşa ilə
əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirsin. Bilirəm ki, kimya sənayesi Polşada da inkişaf etmişdir.
Bir sözlə, bizdə böyük tikintilər yoxdur. Bununla bərabər, iri zavodlar var. Bir vaxtlar biz dənizin
dərin yerlərində quyular qazmaq üçün platformalar zavodu tikirdik. Bizim uzaqgörənliyimiz də elə
bunda idi. O vaxtlar avadanlığımız yox idi. Buna görə də Sovet İttifaqının vəsaiti hesabına bu zavod üçün
Amerika firmasından 400 milyon dollarlıq avadanlıq aldıq. İndi bu zavod çox gərəklidir. Əgər ölkəmizin
neft sənayesinin dənizdə yaratdığımız belə maddi-texniki bazası, o cümlədən də dərin dəniz özülləri
zavodu adlandırılan bu müəssisə olmasaydı, biz xarici neft şirkətləri ilə birlikdə Xəzərdə belə fəal iş görə
bilməzdik. İndi həmin zavod karımıza gəlir. O vaxtlar biz dərin qazma üçün iri platformalar, üzən
qurğular yaratmışdıq. İndi bizə onlar da gərəkdir, imzaladığımız müqavilələri həyata keçirmək üçün
onlardan istifadə edirik.
Yaxud başqa bir misal. Biz böyük neftdaşıma donanması, tankerlər yaratmışdıq, nefti onlar
daşıyırdı. Bizə onlar da lazımdır. Misal üçün, indi biz Qazaxıstanın Tengiz yatağından nefti Bakıya həmin
tankerlərlə daşıyır, sonra da dəmir yolu ilə Qara dənizə tərəf göndəririk. Gördüyünüz kimi, o vaxtlar
yaradılanlardan hansısa uzaqgörənlik idi, bu gün çox lazımdır. Hansısa indi gərək deyildir, onu yenidən
qururuq.
S u a l: Cənab prezident, əcnəbi sərmayədarların cəlb olunması üçün ölkənizdə nə edilir?
C a v a b: Bilirsiniz ki, əcnəbi sərmayədar əvvəla, fayda, ikincisi isə ictimai-siyasi sabitlik olan yerə
gedir. Bizdə fayda var, çünki bizim təbii ehtiyatlarımız əcnəbi sərmayədarları cəlb edir. Azərbaycanda
ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir. Bu da nəzərə alınır. Üçüncüsü elə qanunlar lazımdır ki, onlar əcnəbi
sərmayədarların Azərbaycanda uzun müddətli fəaliyyətinə təminat versin. Biz bir sıra belə qanunlar
qəbul etmişik və onlar, əvvəla, əcnəbi sərmayədarlar üçün əlverişli şərait yaradır, ikincisi, hətta
qanunvericiliyimizdə hər hansı dəyişikliklər edilərsə, azı 10-15 il müddətinə mənfəət və sərmayələrə
təminat verir. Bəli, biz bunu da nəzərə alırıq. Yeri gəlmişkən, bu əcnəbi sərmayədarları qane edir.
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S u a l: Cənab prezident, Varşavaya səfərinizin nəticələri necədir?
C a v a b: Nəticələr çox yaxşıdır. Mən olduqca məmnunam. Əvvəla, biz ilk dəfə olaraq birbaşa
münasibətlər yaratdıq. Bu, Azərbaycan prezidentinin Polşaya ilk səfəridir ki, bu da, prezident
Kvasnevskinin dediyi kimi, tarixi bir hadisədir. Mən onun fikri ilə razıyam. Xalqlarımız bir çox əsrlər
ərzində həqiqətən bir-birilə əlaqə saxlamışlar. Dünən biz xalqlarımızın orta əsrlərdə, hətta XV əsrdə
ticarət-iqtisadi əlaqələrinə dair faktlar gətirdik. Lakin müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan öz
prezidentinin simasında Polşaya ilk dəfə olaraq gəlir. Bu fakt özlüyündə olduqca böyük siyasi əhəmiyyətə
malikdir.
Biz çox faydalı və maraqlı söhbətlər keçirdik, danışıqlar apardıq. Bir çox beynəlxalq məsələlərdə, o
cümlədən Avropada təhlükəsizlik məsələsində baxışlarımız uyğun gəldi. Sənədlər–Polşa ilə Azərbaycan
arasında dostluq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi haqqında çox mühüm bəyannamə, iqtisadi
xarakterli bir sıra sənədlər imzaladıq. Yəni əməkdaşlığımızı genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün
normativ-hüquqi baza yaratdıq. Nəhayət, razılığa gəldik ki, yaxın vaxtlarda Polşa Azərbaycanda,
Azərbaycan isə Polşada səfirlik açacaqdır. Müxtəsəri, biz bütün sahələrdə-iqtisadiyyat, ticarət, təhsil,
mədəniyyət, siyasi məsləhətləşmələr sahəsində və digər sahələrdə münasibətlərimizin inkişafına böyük
təkan verdik.
S u a l: Cənab prezident, Sizin zəngin həyat yolunuz var. Siz respublikanızın birinci katibi,
Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olmuşsunuz,
istefa verib dövlət vəzifəsinə qayıtmısınız. Siz öz həyat yolunuz barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Deyə bilərəm ki, həyatımdan razıyam, hərçənd ki, bütün mərhələlərdə, xüsusən 1987-ci
ildə istefaya getdikdən sonra çox çətinliklər çəkmişəm. Təqiblərə məruz qalırdım, məni gözümçıxdıya
salırdılar. Təəssüf ki, bizim kommunist rejimi dövründə belə bir eybəcər qayda var idi - kimsə yüksək
vəzifədən getdikdə, o, cəmiyyətdən, hamıdan təcrid edilirdi, az qala xalq düşməninə çevrilirdi və onu
gözümçıxdıya salmağa başlayırdılar. Bu hallar mənim başıma da gəldi.
Görünür, bunlar da az imiş. 1987-ci ildə mən istefaya getdikdən sonra, 1988-ci ildə Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsi başlandı. Təbii ki, mən bu məsələ barəsində öz mövqeyimi bildirdim. Mənim
mövqeyim Qorbaçovun və onun komandasının mövqeyinə uyğun gəlmədi. Bax, burada biz toqquşduq.
1990-cı ilin yanvarında Qorbaçov öz komandası ilə Azərbaycana iri qoşun kontingenti yeritdi. Bu
sizə məlumdur. Bu, sovet rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz idi. Onlar bu yolla
xalq hərəkatını yatırtmağı, Azərbaycan xalqının iradəsini qırmağı qərara almışdılar. O vaxtlar mən
Moskvada yaşayırdım. Doğrudur, məni gözdən salmışdılar, təcrid etmişdilər. Buna baxmayaraq, mən
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyi rayonunda keçirilən mitinqə getdim və bu mitinqdə çıxış
edərək sovet rəhbərliyinin əməllərini pislədim. Təbii ki, biz əks cəbhələrdə idik. Mən Kommunist
Partiyasını dərhal tərk etdim. Bu, sensasiya idi. Siyasi Büronun üzvü Kommunist Partiyasından çıxır. İndi
bu, adi bir haldır. Çünki artıq tarixdə qalmışdır.
Bütün bunlar həyatımda çətinliklər yaratdı. Mən Moskvanı tərk etməli oldum, çünki orada daha yaşaya
bilməzdim və respublikaya, 14 il rəhbərlik etdiyim öz doğma şəhərimə - Bakıya gəldim. Amma orada da mənə
yaşamağa imkan vermədilər və mən doğulduğum Naxçıvana getdim. Orada üç il blokadada, ağır şəraitdə
yaşadım. Bəli, mən zamanın bütün məşəqqətlərini gördüm, amma buna təəssüflənmirəm. Çünki vicdanlı və
təmiz bir insan idim və belə bir insan olaraq qaldım.
Mən öz bioqrafiyamdan, öz keçmişimdən qətiyyən imtina etmirəm. Hesab edirəm ki, həyatımda nə
olmuşdusa, hamısı düzgün, normal idi. Nə olmuşdursa hamısından razıyam və hamısı ilə fəxr edirəm. Fəxr
edirəm ki, Kremldə işləmişəm - Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biri olmuşam. Fəxr edirəm ki,
Kommunist Partiyasından getmişəm. Fəxr edirəm ki, blokadalı Naxçıvanda öz həmyerlilərimlə birlikdə
olmuşam, təkcə öz həyatım uğrunda deyil, həmyerlilərimin həyatı uğrunda da mübarizə aparmışam.
Çünki orada yaşamaq çox çətin idi, bütün kommunikasiyalar kəsilmişdi, nə elektrik enerjisi var idi, nə də
qaz və su. Mən öz həmyerlilərimə kömək etməli idim. Budur, dörd ildir ki, Azərbaycanı ağır vəziyyətdən
bax beləcə çıxarıram.
S u a l: Cənab prezident, hətta indi də Sizin üçün müxtəlif vaxtlar- qiyamlar, sui-qəsd
cəhdləri olmuşdur. Lakin hamısı yaxşı qurtarmışdır.
C a v a b: Bilirsinizmi, mənim həyatım həmişə böyük təhlükə həddində olubdur. 1993-cü ildə məni
Azərbaycana dəvət etdikdə Bakıda vətəndaş müharibəsi gedirdi. Naxçıvanda mən hər halda yaxşı-yaman
dinc yaşayırdım. Bakıda hər şey dağıdıldığı, viran qoyulduğu halda buraya gəlmək üçün sakit, dinc
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həyatımı narahat, təlatümlü həyata dəyişmək mənim nəyimə gərək idi? Axı vətəndaş müharibəsi gedirdi,
adamlar bir-birini öldürürdülər. O yanda Ermənistanla müharibə gedirdi. Burada isə hələ bir daxili
müharibə aparırdılar. Rəhbərlərin hərəsi bir tərəfə qaçmışdı. Məni Bakıya çağırdılar, parlamentin sədri
vəzifəsini təklif etdilər. Mən razılaşmadım. Bir həftə mənimlə danışıqlar apardılar. Sonra gördüm ki,
ürəkdən sevdiyim xalqın vəziyyəti ağırdı.
M ü x b i r: Hamı Sizin haqqınızda deyir ki, Siz vətənpərvərsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, mən böyük vətənpərvərəm. Ona görə də, öz xalqıma, öz
torpağıma məhəbbətim məni o ağır günlərdə parlamentin sədri məsuliyyətini öz üzərimə götürməyə
vadar etdi. Lakin mən düşünürdüm ki, prezident var və onunla əməkdaşlıq edəcəyəm. Ancaq iki gündən
sonra o, Bakını xəlvəti tərk etdi və məni tək qoydu. Nə prezident var, nə də baş nazir. Yalnız parlamentin
sədri var və hər tərəfdə də müharibə gedir. Bu vəziyyətdən çıxmaq lazım idi.
Nəhayət, mən bu vəziyyətdən çıxdıqda, 1994-cü ildə mənə qarşı qiyama başladılar, mən ağır
vəziyyətə düşdüm. Bu qiyamı qaldıran adamlar silahlanmışdılar, bunlar silahlı dəstələr idi, məndə isə heç
nə yox idi. Mən televiziya ilə xalqa müraciət etdim və xalq məni müdafiə etdi. İki saatın içində Prezident
sarayının ətrafına yarım milyon adam toplaşdı. Düzdür, onlar silahsız idilər, lakin onlara qarşı silah
işlətmək mümkün deyildi.
İkinci dəfə bu hadisə altı aydan sonra baş verdi. 1995-ci ilin martında bütün müxalifət qüvvələri
məni cismən məhv etmək və hakimiyyəti ələ keçirmək üçün birləşdilər. Mən bu qiyamın da qarşısını
aldım, ona yol vermədim. Sonra mən Rumıniyadan qayıdarkən təyyarəmi vurmağa cəhd göstərdilər. Onda
Allah kömək etdi, mən özüm bir şey edə bilməzdim, çünki bilmirdim ki, raket artıq mənim təyyarəmə
doğru tuşlanmışdır. Lakin Bakı küləyi kömək etdi. Bakı küləklər şəhəridir və küləklər müxtəlif tərəflərdən
əsir. Bu dəfə külək elə əsdi ki, təyyarə başqa tərəfdən yerə endi, raket isə əks tərəfdə idi. Onlar bunu
sadəcə olaraq edə bilmədilər. Etsəydilər tək mən yox, təyyarədəki daha 80 adam həlak olardı.
Sonra biz onları tapıb ifşa etdik, məsuliyyətə cəlb etdik.
Digər təhlükəli hadisələr də çox olubdur. Amma mən həmişə demişəm: məni Allahın özü qoruyur.
Çünki xalqa vicdanla xidmət edirəm. Yəqin ki, bunu Allah görür.
M ü x b i r: Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz də sağ olun. Mən burada olmağımdan, qarşılanmağımdan,
qonaqpərvərlikdən çox məmnunam. Deməliyəm ki, sizin gözəl prezidentiniz var. Mən ona çox böyük
rəğbət bəsləyirəm. Biz onunla Parisdə, o, prezident seçildikdən bir qədər sonra tezliklə tanış olduq. Sonra
biz bir neçə dəfə görüşdük. Nəhayət, mən Polşaya gəldim.
Son illərdə Polşada böyük dəyişikliklər baş verdiyini görürəm. Bu dəyişikliklərə sevinirəm və
istəyirəm ki, Polşa həmişə azad, müstəqil olsun, bir daha heç vaxt kiminsə tabeliyi altına düşməsin.
Bu gün mən Kral sarayındakı muzeydə oldum, bütün kolleksiyaya, sənət əsərlərinə, habelə
Varşavanın necə viran qoyulduğu və necə bərpa edildiyi barədə filmə baxdım. Mən Varşavanın qədim
hissəsinə baxdım. Polşa xalqının cəsurluğu qarşısında baş əyirəm.
M ü x b i r: Cənab prezident, çox sağ olun.
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POLŞADAKI AZƏRBAYCAN İCMASININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİ VƏ ÇIXIŞI
Varşava, «Belveder”» iqamətgahı
27 avqust 1997-ci il
Mənə məlumat verdilər ki, siz mənimlə görüşmək istəyirsiniz. Mənim proqramım çox gərgindir,
ancaq bir halda ki, burada azərbaycanlılar var, qərara aldım ki, sizinlə görüşəm. Sizi dinləyirəm, özünüzü
təqdim edin, kimsiniz, burada nə işlə məşğulsunuz?
E l m a n M u s t a f a z a d ə (Polşadakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri və burada nəşr olunan
«Xudafərin» jurnalının baş redaktoru):
Hörmətli prezidentimiz, icazə verin, görüş iştirakçılarından – Eldar Avşalimovu, Namiq
Məzahiroğlunu və Polşa-Azərbaycan Dostluğu Cəmiyyətinin nümayəndəsi Lütsina Baueri Sizə
təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Avşalumovu tanıyıram, Qubada, «Qırmızı qəsəbə»də yaşayırdı. Bir dəfə də
onu qəbul etmişəm. Onu təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Siz özünüzü təqdim edin.
E l m a n M u s t a f a z a d ə: 1990-cı ildən Polşada yaşayıram, ailəliyəm. 1990-1993-cü
illərdə Polşa mətbuatı, televiziyası Azərbaycan haqqında yanlış məlumat yayanda biz, buradakı
azərbaycanlılar cəmiyyət yaratdıq və vətənimiz barədə obyektiv informasiya yayılmasına
çalışmağa başladıq. Sonra öz təşəbbüsümüzlə Azərbaycana jurnalistlər göndərdik ki, oradakı
vəziyyətlə tanış olsunlar.
Biz Sizin - Azərbaycan prezidentinin siyasətini bəyənir və alqışlayırıq. Buraya gəlişinizdən
isə həddən artıq şadıq. Polşada tatar icması da var, orduda əslən tatar olan çoxlu general var.
Polşada türkdilli qaraimlər də yaşayırlar. Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl Polşaya səfəri
zamanı onlarla görüşmüşdür. Eyni zamanda o, buraya səfərindən əvvəl Sizinlə Türkiyədə
görüşündən də danışdı və çox xoş sözlər dedi.
Məlumat verirəm ki, əvvəlki illərdə ermənilərin təbliğatı güclü idi. Onlar sayca da çoxdurlar.
Amma indi vəziyyət dəyişmişdir və biz də əlimizdən gələni edirik. Sizin Azərbaycan prezidenti
kimi Amerikaya ilk rəsmi səfərinizi buradakı azərbaycanlılar həyəcanla izləyirdilər. Səfərinizin
çox yüksək səviyyədə keçməsi bizi sevindirir. Sizin səfərləriniz, o cümlədən Polşaya səfəriniz
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə kömək edir, işğal olunmuş ərazilərimizin azad
ediləcəyinə ümidi artırır. Zənnimcə, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da nə isə bir iş görsələr,
bunu daha da tezləşdirmək olar. Sağ olun, Allah sizə ömür versin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şəxsən sən nə işlə məşğul olursan?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Şirkət açmış və ticarətlə məşğulam. Biz «Xudafərin» adlı jurnal
nəşr edirik, iki nömrəsi çıxıb, üçüncü nömrəni isə sizin Polşaya səfərinizə həsr etmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Polşada nə qədər azərbaycanlı yaşayır?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Son on ildə gəlib vətəndaşlıq hüququ alanlar 100 nəfərdən artıq
deyildir. Ümumiyyətlə isə 5 minədək azərbaycanlı var, onlar burada müvəqqəti yaşayırlar.
Hacınskinin, Sulkeviçin nəslindən olanlar da var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Həsən Hacınski. General Sulkeviç 1918-ci ildə bizim ilk respublikamızın
ordusunun baş qərargah rəisi olub.
E l m a n M u s t a f a z a d ə: İndi Qdanskda məscid tikilir. Onun memarı Kərim Hacıyev də
azərbaycanlıdır. Polşada tatar icmasına münasibət çox yaxşıdır. Onlar əsasən hərbi sahədə
çalışırlar. Polyaklar onlara məhəbbətlə yanaşırlar və deyirlər ki, onlar heç vaxt Polşaya xəyanət
etməyiblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Polşada millətlər çoxdur. Ancaq gəlin öz millətimiz, azərbaycanlılar haqqında
danışaq.
Əgər siz deyirsinizsə ki, burada yüz nəfərə qədər oturaq azərbaycanlı var, bu, yaxşı haldır. Çünki
indi azərbaycanlılar dünyanın hər yerinə səpələniblər. Ancaq indi Azərbaycan müstəqil bir dövlət
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olduğuna görə biz bütün dünyada olan azərbaycanlıların hamısının qayğısına qalırıq və mən hər bir
ölkəyə səfər edərkən orada yaşayan azərbaycanlılarla mütləq görüşməyə çalışıram və görüşüb öz
fikirlərimi çatdırıram.
Doğrusu, buradakı azərbaycanlılar haqqında bizdə məlumat yox idi. Yəni burada azərbaycanlı
icması yaranıb, yoxsa yox? Siz bürada qeydiyyatdan keçmisinizmi?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Yaranıbdır. Biz artıq buranın vətəndaşıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, bir var ki, siz şəxsən buranın vətəndaşısınız. Bir cəmiyyət kimi
qeydiyyatdan keçmisinizmi?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Cəmiyyət də, jurnalımız da dövlət tərəfindən qeydiyyata
alınıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cəmiyyətin başçısı kimdir?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Cəmiyyətin başçısı mənəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada 1990-cı ildən yaşayırsan?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Bəli. Mən 1988-ci ildən xalq hərəkatının fəallarından olmuşam.
1990-cı ildə bizim adamlara qarşı cinayət işi qaldırdılar. Məni də belə bir təhlükə gözləyirdi.
Fikirləşdim ki, kənara çıxsam daha çox iş görə bilərəm, ona görə də ailəmi də götürüb buraya
gəldim.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1990-cı ildən sonra Azərbaycanda olmusanmı?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: 1993-cü ildə, Gəncə hadisələri təzəcə baş verəndə olmuşam. Biz
hamımız o qiyamı lənətlə xatırlayırıq. Çox şadam ki, Vətənə xəyanət edib qaçanları indi tutub geri
qaytarırlar. Yəni, kimsə fikirləşməsin ki, Vətənə xəyanət etmək olar. Surət Hüseynovu, Rəhim Qazıyevi
Azərbaycana gətirməyinizi alqışlayırıq. Vətənə xəyanət edənlərə yer yoxdur. Arzumuz budur ki,
ərazilərimiz azad olsun. Siz hakimiyyətə yeni gələndə fikirləşirdim ki, Azərbaycanı Rusiyaya
bağlayacaqsınız, çünki belə deyirdilər. Amma Allaha şükür ki, Siz çox çətin şəraitdə-Azərbaycanın
blokadaya alındığı, yolların bağlandığı şəraitdə müstəqilliyimizi qorudunuz. İnanıram ki, üç-dörd ilə
Azərbaycan çox gözəlləşəcəkdir. Amma sıxıntıya dözmək lazımdır ki, yalnız və yalnız müstəqilliyimizi
qoruyaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən özün Azərbaycanın hansı bölgəsindənsən?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Mən Şuşada internatda böyümüşəm. Atam Laçından, anam
Qarabağdandır. Atam rəhmətə gedib. Bizim yalnız bir arzumuz var: Azərbaycan müstəqil olsun,
ərazisi azad edilsin və əmin-amanlıq olsun. Biz əlimizdən gələn köməyi əsirgəmirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neçə yaşın var?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Qırx yaşım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Avşalimov, sən nə iş görürsən?
E l d a r A v ş a l i m o v: Mən Belarusda, sərhəddəyəm. Brestdə yaşayıram. Yaxşı
obyektlərim var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ticarət edirsən? Bura ilə ticarət edirsən, ya Azərbaycanla?
E l d a r A v ş a l i m o v: Belarus və Polşa ilə, başqa xarici ölkələrlə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda olursan, ya yox?
E l d a r A v ş a l i m o v: Üç gün bundan əvvəl orada idim. Sonra Dağıstanda oldum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada vəziyyət necədir, yaxşıdır?
E l d a r A v ş a l i m o v: Yaxşıdır. Baş naziri dəyişiblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı baş naziri?
E l d a r A v ş a l i m o v: Dağıstanın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Dağıstanı yox, Qubanı soruşuram.
E l d a r A v ş a l i m o v: Bu günlərdə Qubada olanda mənə dedilər ki, sən yaxşı iş gördün,
hörmətli prezident ilə görüşdün, söhbət etdin.
***
Mən çox məmnunam ki, azərbacanlılar başqa ölkələrdə yaşayarkən artıq öz vətənləri haqqında
düşünürlər və ona xidmət etməyə çalışırlar. Öz vətəninə, yəni müstəqil Azərbaycan Respublikasına kiçik
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bir xidmət edən hər bir soydaşımızı biz Azərbaycanda çox böyük hörmətlə qarşılamağa hazırıq. Çünki
indi Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bir çox problemlərlə rastlaşır.
Birincisi, bilirsiniz ki, 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində
torpaqlarımızın bir qismi işğal olunmuşdur. İşğal edilmiş yerlərdən bir milyondan artıq azərbaycanlı
zorla çıxarılıb, ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Ancaq bu münaqişə başlanandan, təəssüf ki, xarici ölkələrdə
ermənilərin təbliğatı çox güclü olduğuna görə, onlar bu hadisələri Azərbaycanın əleyhinə çevirmişdilər.
Guya ki, bütün bu işlərdə azərbaycanlılar günahkardırlar, guya onlar erməniləri qırırlar, ermənilərə zülm
edirlər, guya azərbaycanlılar erməniləri blokadaya salıblar.
Əslində isə belə deyil. Bilən bilir, amma ermənilər gedib Amerikada, yaxud Fransada, başqa bir
ölkədə bu təbliğatı yayırlar. Hətta 1992-ci ilin oktyabrında Amerika Konqresində Azərbaycana qarşı bir
ədalətsiz qanun qəbul olunub, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana hər bir yardımına qadağa
qoyulubdur. Ona görə ki, guya Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıb və Dağlıq Qarabağda olan
ermənilərin hüququnu pozur. Amma əksinə, ermənilər gəlib Azərbaycanı dağıdıblar, ərazimizin 20 faizini
işğal ediblər, bir milyondan artıq vətəndaşımızın hüququnu pozubdur. Bunlar qalıb bir kənarda, 1992-ci
ilin oktyabrında Amerika Konqresində belə qərar qəbul ediblər. Biz beş ildir çalışırıq, mən Amerikada
olduğum zaman bütün görüşlərdə də çalışmışam ki, o qərarı ləğv etdirək.
Son illər gördüyümüz işlər nəticəsində dünyada-beynəlxalq təşkilatlarda, çox ölkələrdə, böyük
imkanları olan ölkələrdə fikir dəyişir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında fikir tamamilə dəyişibdir. Əgər
Konqresdə beş il öncə belə bir qərar qəbul ediblərsə, mən orada olanda 40 nəfərlə-senatorlar, yaxud
konqresmenlərlə danışdım, hamısı da deyir ki, bu qərar ədalətsizdir və ləğv olunmalıdır. Bunu prezident
Klinton da, dövlət katibi Olbrayt da, vitse-prezident Qor da deyibdir.
Bunlar hamısı görülən işlərin nəticəsidir və bu işdə bizə kömək lazımdır. Kömək odur ki, hər bir
ölkədə kim nə edə bilərsə, onu etməlidir. Amma Azərbaycanın həqiqətlərini də çatdırmalıdır.
Polşa bizim üçün uzaq bir ölkədir. Məsafəcə uzaq deyil, amma keçmişdə o qədər də əlaqəmiz
olmayıbdır. İndiyə qədər də elə bir geniş əlaqəmiz yoxdur. Amma Polşanın prezidenti Aleksandr
Kvasnevski bir il əvvəl məni buraya rəsmi səfərə dəvət etmiş və bu dəvəti bir neçə dəfə təkrarlamışdı.
Nəhayət, mən dünən gəlmişəm, burada səfərdəyəm. Biz dünən çox əhəmiyyətli sənədlər
imzalamışıq. Xüsusən iki prezident-Polşa və Azərbaycan prezidentləri - Polşa ilə Azərbaycan arasında
dostluq münasibətlərini və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək haqqında birgə bəyannamə imzalamışıq. Başqa
sənədlər də imzalanıbdır. Bu, indiyə qədər gördüyümüz işlərin nəticəsidir və Polşanı da özümüz üçün
böyük bir tərəfdaş hesab edirik. Polşanın da Azərbaycana münasibəti çox yaxşıdır və hesab edirik ki,
Polşa–Azərbaycan əlaqələrində yeni mərhələ açdıq. Bu yaxınlarda biz Polşaya səfir təyin edəcəyik və
Polşa da bu yaxınlarda Azərbaycana öz səfirini təyin edəcəkdir.
Bu baxımdan Polşada yaşayan azərbaycanlılar, əlbəttə, yaxşı olar ki, birləşsinlər, bir olsunlar, birbirinə yardım, kömək etsinlər, eyni zamanda Azərbaycanın həqiqətlərini Polşa ictimaiyyətinə çatdırsınlar.
Mən belə başa düşürəm ki, sən 1990-cı ilin Yanvar hadisələri ilə əlaqədar oradan çıxıb buraya
gəlmisən. Bildirim ki, 1990-cı ildən 1994-cü ilə qədər Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilməmişdi.
Aydındır ki, 1990-cı ildə Yanvar hadisələrinə qiymət verilə bilməzdi, çünki 1990-cı ildə Azərbaycanın
başında duran, rəhbərlik edən adamlar Yanvar hadisələrinin günahkarları idilər. Onlar buna nə cür siyasi
qiymət verə bilərdilər? Bu hadisələri onlar –Vəzirov, Mütəllibov və onların yaxın silahdaşları, həmkarları
təşkil etmişdilər.
1992-ci ildə Mütəllibov hakimiyyətdən getdikdən sonra Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldi, bir il
hakimiyyətdə oldu. Mütəllibov hakimiyyətdə olanda Xalq Cəbhəsi müxalifətdə idi və kommunist rejimini,
o cümlədən Mütəllibovun rejimini Yanvar hadisələrinə görə ittiham edirdi. Ancaq Xalq Cəbhəsi bir il
hakimiyyətdə oldu, Yanvar hadisələrini qətiyyən müzakirə etmədilər.
Yanvar hadisələrini Azərbaycanın parlamentində ilk dəfə 1994-cü ilin yanvarında şəxsən mənim
təşəbbüsümlə müzakirə etdik. Biz iki ay müzakirə apardıq və nəhayət, Yanvar hadisələri ilə əlaqədar çox
böyük qərar qəbul etdik və kimin günahkar olduğunu göstərdik. Qeyd etdik ki, bu, Sovet İttifaqının
rəhbərliyi, xüsusən Qorbaçov, onun dəstəsi tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi
təcavüzdür. Biz buna siyasi qiymət verdik, Qorbaçovu və onun bütün dəstəsini ittiham etdik,
Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərlərini-Vəzirovu, Mütəllibovu və onlarla birlikdə olan adamları ittiham etdik
və cəzalandırdıq, yəni siyasi cəza verdik.
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Ona görə də o hadisələrdə kim iştirak edibsə, onların heç biri hökumət tərəfindən təqib olunmur.
Odur ki, sən narahat olma, nə vaxt istəsən, Azərbaycana gələ bilərsən. Əksinə, biz o vaxtkı hakimiyyəti
günahlandırdıq, xalqı günahlandırmadıq. Dünən mən prezident Kvasnevskiyə də demişəm ki, 1990-cı ilin
yanvarında Azərbaycana qarşı böyük bir təcavüz olmuşdur. Bu, xalqımıza qarşı olan təcavüz idi.
Bəlkə də sən bilirsən, ya bilmirsən, - o vaxt mən Moskvada yaşayırdım. O hadisədən sonra,
yanvarın 21-də Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyimizə getdik. Orada Moskvada yaşayan beş mindən artıq
azərbaycanlı yığışmışdı. Biz matəm etdik, böyük mitinq oldu. Mən o vaxt Moskvada ağır bir vəziyyətdə
yaşadığım zaman mitinqdə çıxış etdim, Azərbaycana qarşı bu cür ədalətsiz hərəkət etdiyinə görə
kommunist rejimini ittiham etdim. Nəhayət, 1994-cü ildə öz siyasətimi davam etdirdim və Azərbaycanın
parlamenti bu barədə xüsusi qərar qəbul etdi. Biz Yanvar faciəsini hər il qeyd edirik, xalqımız bunu heç
vaxt unutmayacaqdır. Qanlı Yanvar, Yanvar faciəsi xalqımızın tarixində həmişə yaşayacaqdır, Azərbaycan xalqının azadlığa, müstəqilliyə olan cəhdi və eyni zamanda bu cəhdə qarşı edilmiş hərbi
təcavüz kimi yaşayacaqdır.
O ki qaldı,- sən deyirsən, 1993-cü ildə Azərbaycana gəlmişdin,- Gəncə hadisələri həqiqətən
Azərbaycanda vəziyyəti çox gərginləşdirmişdi və Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlamışdı. İş təkcə
Surətdə, ya Rəhim Qazıyevdə deyildi. Bəs Rəhim Qazıyev kim idi? Rəhim Qazıyev Xalq Cəbhəsinin üzvü
idi, onun liderlərindən biri idi. Xalq Cəbhəsinin vaxtında Rəhim Qazıyev Azərbaycanın müdafiə naziri idi.
Azərbaycana bədbəxtlik gətirən, Azərbaycanın torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunmasının
günahkarlarından biri Rəhim Qazıyev idi.
Surət Hüseynov kim idi? O da Xalq Cəbhəsinin himayəsində böyümüş bir adam idi. Xalq Cəbhəsinin
hakimiyyəti zamanı- Əbülfəz Elçibəy, İsa Qəmbər hakimiyyəti zamanı Surət Hüseynova Milli Qəhrəman
adı verilmişdi və Qarabağda olan qoşunların hamısı Surət Hüseynova tabe edilmişdi. Amma Surət
Hüseynovun nə hərbi təcrübəsi, nə də siyasi təcrübəsi var idi. O, sadəcə bir yun zavodunun müdiri olmuş
və qeyri-qanuni zənginləşmiş, heç bir savadı, biliyi, təcrübəsi olmayan adam idi.
Amma təkcə o deyildi. Azərbaycanda bizim mətbuat Lənkəran hadisələrinin dörd illiyini qeyd edir.
Nə idi Lənkəran hadisələri? Ələkram Hümbətov da Xalq Cəbhəsi Məclisinin üzvü idi. Xalq Cəbhəsi onu
böyütmüşdü, Rəhim Qazıyev gətirib onu Müdafiə Nazirliyində böyük bir idarənin rəisi qoymuşdu. Ona
görə də sovet ordusu Azərbaycandan çıxıb gedən zaman Lənkəran bölgəsində olan bütün silah-sursat tanklar, toplar, zirehli maşınlar hamısı Ələkram Hümbətova verilmişdi. 3 min nəfərlik ordu onun
sərəncamına verilmişdi. 1993-cü ilin iyulunda Gəncədə Surət qalxdı və həmin ayda da Lənkəranda
Ələkram Hümbətov qalxdı. Bütün Lənkəran zonasını-yeddi rayonu ələ keçirdi, iki ay o rayonlara hakimlik
etdi.
O vaxt, vətəndaş müharibəsi zamanı, Azərbaycanda dövlət böhranı yaranan zaman hakimiyyətdə
olan adamlar qaçdılar, istefa verdilər. Məni Bakıya dəvət etdilər. İsa Qəmbər istefa verdi, 1993-cü ilin
iyunun 15-də məni parlamentə sədr seçdilər. Xahiş eldilər ki, bu vəzifəni üzərimə götürüm. Əbülfəz
Elçibəy iyunun 17-də gecə xəlvətcə Bakını tərk etdi, indiyə qədər dağda, Kələkidə yaşayır. O birisi- İsa
Qəmbərov istefa verdi, getdi. Baş nazir Pənah Hüseynov istefa verdi, getdi. Azərbaycan qaldı
hakimiyyətsiz. Əlbəttə ki, belə bir hakimiyyətsizlik zamanı öz dəstələri ilə Surət Hüseynov bir tərəfdən,
Rəhim Qazıyev, Ələkram Hümbətov bir tərəfdən Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinə başladılar,
Azərbaycanı parçalamağa başladılar.
Onun üstündən indi dörd il keçir. Bu dörd ildə biz Azərbaycanda addımbaaddım sabitlik yaradırıq.
Üç ildən artıqdır ki, Ermənistanla müharibəni dayandırmışıq, atəşkəs əldə etmişik. Artıq atəş yoxdur, qan
tökülmür, insanlar qırılmır. Danışıqlar aparırıq ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını sülh yolu ilə
azad edək. Sən deyirsən, çox sevindiniz ki, Rəhim Qazıyevlə Surət Hüseynovu həbs edib Moskvadan
gətirdik. Ancaq Surət Hüseynovu doğanlar, dünyaya gətirənlər, yaradanlar Surət Hüseynov, Rəhim
Qazıyev elə bir balaca başını qaldıran kimi hökuməti, xalqı özbaşına qoyub qaçdılar!
E l m a n M u s t a f a z a d ə: O zaman Xalq Cəbhəsinə belələri soxulmuşdular.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, bizim işimiz deyil. İş sadəcə ondadır ki, əgər hansısa bir ölkədə kimsə
hakimiyyəti ələ alırsa, yaxud onu seçirlərsə, demək,o, xalqın qarşısında məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyətini
axıra qədər daşımalıdır. 1993-cü ildə mən elə bir ağır vəziyyətdə gəldim. Məni prezident seçdilər. Həmin
Surət Hüseynov sadəcə olaraq qaçıb Moskvaya getməmişdi. 1994-cü ilin oktyabrında o, Azərbaycanda
yeni bir çevriliş başladı, bunu unutmusunuz?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Biz onun əleyhinə çıxmışdıq.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Siz əleyhinə çıxdınız-çıxmadınız, bunun əhəmiyyəti yoxdur. İş ondadır ki,
mən Surət Hüseynovun o çevrilişinin qarşısını aldım. Surət Hüseynov da ona görə qaçdı və Moskvada olan
havadarları onu gizlətdilər. Biz Rəhim Qazıyevi həbs etdik, amma havadarları Azərbaycan Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından onu oğurlayıb Moskvaya apardılar.
1995-ci ilin martında bunlar hamısı-Moskvada Mütəllibov, Azərbaycanda müxalifətdə olan
qüvvələr, o cümlədən Əbülfəz Elçibəyin adamları və müxalifətdə olan başqa adamlar birləşdilər. Bizdə
XTPD var idi, ona Rövşən Cavadov başçılıq edirdi, onu qızışdırıb ortaya saldılar ki, hakimiyyəti silahla ələ
keçirsin, prezidentə sui-qəsb etsin və hamısı birləşib yeni bir hakimiyyət yaratsın. Bunlardan sizin
xəbəriniz var? Deyəsən yoxdur?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Az-çox var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hə, görürsən, az-çox. Bəs əgər Azərbaycan səni maraqlandırırsa, nə üçün
bunu bilmirsən?
E l m a n M u s t a f a z a d ə: Bunların hamısı bizi sarsıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təkcə sarsıtmamalıdır, bunları bilməlisiniz. Bəli, 1994-cü ilin oktyabrında
Surət Hüseynov və onun dəstəsi Rəhim Qazıyevlə birlikdə böyük bir çevriliş cəhdi etdi. 1995-ci ilin
martında isə hamısı birləşdi. Orada Surət Hüseynov da, Rəhim Qazıyev də, Moskvada oturan Mütəllibov
da, Xalq Cəhbəsi də, Kələkidə dağda oturan Əbülfəz Elçibəy də və Türkiyənin, Rusiyanın xüsusi xidmət
orqanları da var idi. Hamısı birləşdi ki, Azərbaycanı yenidən dağıtsınlar.
Ancaq nə o vaxt, nə də 1994-cü ilin oktyabrında mən hakimiyyəti qoyub heç yerə qaçmadım və
televiziya ilə bəyan etdim ki, Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Ya xalqımı qoruyub
saxlayacağam, ya da burda həlak olmağa hazıram. Canını qurtarıb qaçmaq böyük bir qəhrəmanlıq deyil,
qorxaqlıqdır. Hakimiyyətdə olan adam gərək heç vaxt canı haqqında düşünməsin, xalq haqqında
düşünsün və əgər lazım olsa, özünü xalqın yolunda şəhid etsin, qurban versin.
Ona görə də Polşada Azərbaycanın həqiqətlərini yaymaq istəyirsinizsə, bax, bunları yayın! Bunları
bilmirsinizsə, Azərbaycana gəlin, öyrənin, bunların hamısı Azərbaycanın mətbuatında, televiziyasında
var. Bunları edin. Mənim sizə birinci məsləhətim budur.
İkinci məsləhətim. Dediniz ki, bir jurnal, dərgi buraxırsınız. «Dərgi» bizim dilimizdə deyil, xahiş
edirəm, Azərbaycan sözlərindən istifadə edin. Dərgi deyirsiniz, adını da «Xudafərin» qoymusunuz. Mən bu
gün ona baxmışam. Bunun müstəqil Azərbaycan Respublikasına heç bir xeyri yoxdur. Bu, müstəqil
Azərbaycana başdan-ayağa zərərdir. Əgər siz Azərbaycana belə xidmət etmək istəyirsinizsə, deməli,
Azərbaycanın əleyhinə yaşayıb-işləyirsiniz. Azərbaycanda olan müxalifət qüvvələrinin bütün yalan,
uydurma, böhtan sözləri burada yazılıbdır.
Əziz oğlum, əziz qardaşım, bu, Azərbaycana xidmət deyildir. Bilirsiniz, Azərbaycanın içərisində
olanlar Azərbaycandadır. Azərbaycan demokratik hüquqi dövlət qurur. Azərbaycanda demokratiya
bərqərar olubdur. Demokratiya olan yerdə müxalifət olmalıdır və müxalifət də var. Azərbaycanda 30-dan
artıq siyasi partiya qeydiyyata alınıbdır, müxalifət qəzetləri var,- Xalq Cəbhəsinin bir neçə qəzeti var,
Müsavatın bir neçə qəzeti var, başqa partiyaların qəzetləri var. Hamısı dərc olunur, bunlar müxalifət kimi
öz fikirlərini bildirirlər. Əlbəttə, müxalifət iqtidara qarşı öz fikrini bildirməlidir. Amma bu, doğru-düzgün,
ədalətli olmalıdır, böhtan yox! Böhtan yox, yalan yox, uydurma yox, saxtalaşdırma yox!
O ki qaldı Azərbaycandan xaricdə olan təbliğata, burada Azərbaycanın nailiyyətlərini təbliğ etmək
lazımdır. Jurnalda yazırsınız ki, Azərbaycan əhalisinin 90 faizi aclıq içindədir. Ayıb deyilmi, belə şeylər
yazırsınız? Sən deyirsən 1993-cü ildən Azərbaycanda olmamısan, - dörd ildir. Müxalifətdə olan adamlar
oradan sənə yalan məlumat göndərirlər, sən də dərc edirsən. Sən kimə xidmət edirsən, kimə? Bizə belə
xidmət lazım deyildir! Bizə belə cəmiyyət lazım deyildir! Burada yazılan faktlar tamamilə iftiradır, yalandır.
Deyirsən ki, mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərim səni çox sevindirdi. Bu, adi səfər deyildir. Əgər
1988-ci ildə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi başlayandan Amerikada daim Azərbacanın əleyhinə təbliğat
getmişdisə və əks ictimai fikir yaranmışdısa, dörd ildir ki, biz addımbaaddım bu ictimai fikri dəyişdirməyə
çalışmışıq və dəyişdirmişik. Məhz bunun nəticəsidir ki, Amerikanın prezidenti Bill Klinton Azərbaycan
prezidentini rəsmi səfərə dəvət edib və Ağ Evdə, bütün başqa yerlərdə məni çox böyük hörmət-ehtiramla,
təmtəraqla qarşılayıblar. Biz böyük sənədlər imzalamışıq, o cümlədən Amerika prezidenti Bill Klinton və
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Amerika – Azərbaycan münasibətləri haqqında birgə bəyanat imzalayıblar.
Orada yazılıbdır ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatların keçirilməsində və iqtisadi artımın əldə olunmasındakı
nailiyyətləri Amerika prezidenti alqışlayır və bu nailiyyətlərdə prezident Heydər Əliyevin xüsusi xidmətlərini
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qeyd edir. O yazır ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində, Azərbaycanın demokratik inkişafında əldə
olunan nailiyyətləri alqışlayır, dəstəkləyir. Bir çox başqa fikirlər də var. Deyərəm, o bəyanatı sənə verərlər, oxu.
Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Parlamentidir, Senatıdır. Dünyada
demokratiyaya ən yüksək qiymət verən ölkədir. Təkcə ölkə yox. Amerika Birləşmiş Ştatlarında,
Vaşinqtonda Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı yerləşir. Dünyanın hər bir yerində iqtisadi
vəziyyətə, iqtisadi islahatlara ən doğru-düzgün, ədalətli qiymət verən onlardır. Bəli, Beynəlxalq Valyuta
Fondu və Dünya Bankı Azərbaycanın 1995, 1996, 1997-ci illərdə həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlara, əldə
etdiyi nailiyyətlərə ən yüksək qiymət verir.
Mən dünən burada danışırdım. Burada illik inflyasiya 14 faizdir. Əgər iqtisadiyyatdan başınız
çıxırsa, bunu bilməlisiniz,-1994-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 1600 faiz, 1995-ci ildə 84 faiz, 1996-cı
ildə 6 faiz olmuşdur. Bu ilin keçən aylarında inflyasiya sıfıra enibdir, burada isə ildə 14 faizdir. Sən başa
düşürsən, ya yox? Budur iqtisadi göstərici! Bu göstərici ilə yazmq olarmı ki, Azərbaycan əhalisinin 90 faizi
aclıq içərisindədir? Bunu düşmənlər, Azərbaycanın düşmənləri yazır.
Sən burada İsgəndər Həmidovun haqqında məqalə yazmısan ki, Azərbaycanın həbsxanalarında
siyasi məhbuslar var. Hansı siyasi məhbusdur? Surət Hüseynovu, Rəhim Qazıyevi, İsgəndər Həmidovu
siyasi məhbus hesab edirsən? İskəndər Həmidov bir il daxili işlər naziri vəzifəsində olarkən Azərbaycana
vurduğu zərbəni heç kəs vurmayıbdır. Müxalifət qüvvələri sadəcə olaraq sizdən istifadə edirlər, sizin
əlinizlə Azərbaycanın əleyhinə belə şeylər yazırlar. Mən görürəm ki, siz səmimi adamlarsınız, cavan
adamlarsınız. Amma sizin məlumatınız, biliyiniz, bu barədə təcrübəniz yoxdur. Sizdən sadəcə olaraq alət
kimi istifadə edib Azərbaycan haqqında bu cür yalanlar yazırlar.
Bu sözləri Azərbaycanda deyirlər,-qoy desinlər. Onların cavabı verilir və çox vaxt da onların
cavabını biz vermirik, xalq verir, görülən işlər, əldə olunan nailiyyətlər verir. İndi Azərbaycan dünyanın
bütün ölkələrinin iqtisadi maraq mərkəzinə çevrilibdir. Bəs Amerika Birləşmiş Ştatlarının o qədər neft
şirkətləri Azərbaycana nədən ötrü gəliblər? Əgər Azərbaycanda siyasi sabitlik, iqtisadi qanunlar, xarici
sərmayənin gəlməsi üçün imkanlar olmasaydı, onlar Azərbaycana gələ bilərdilərmi? Onlar bizdən xahiş
edirlər, bizə müraciət edirlər.
Amerikanın, Ağ evin tarixində belə hadisə olmamışdı – orada Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının
Amerika şirkətləri ilə müştərək işlənməsi haqqında dörd müqavilə imzalanmışdır. Bu dörd müqaviləyə
görə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana 8 milyard dollar sərmayə qoyacaqdır. Ondan əvvəl də
müqavilələr imzalanmışdır. Məhz buna görə də mən prezident Bill Klinton ilə ilk dəfə 1994-cü ilin
sentyabrında Nyu-Yorkda görüşdüm, ondan sonra 1995-ci ildə yenə Nyu-Yorkda görüşdüm. Neçə dəfə
beynəlxalq təşkilatlarda görüşmüşük. Təkcə onunla yox, vitse-prezident Albert Qor, dövlət katibi Olbrayt
və başqaları ilə də görüşmüşəm. Bunlar hamısı Azərbaycanı yüksək səviyyəyə gətirib çıxarıbdır.
İndi sən isə burada yazılanları yaymaqla, hansı azərbaycanlılar oxuyacaqsa, onlara yalan, böhtan
yayacaqsan. Yenə deyirəm, bunu yazan adamlar bu sözləri Azərbaycanda deyirlər. Onlar Azərbaycanda
cavablarını alırlar. Əgər onların milli mənliyi, milli düşüncəsi olsaydı, bu sözləri Azərbaycanda deyərək
xaricdə yaymazdılar. Biz bir tərəfdən Azərbaycanın imicini qaldırmağa, hər yerdə ermənilərə qarşı
Azərbaycanı yüksəltməyə çalışırıq. Amma daxildə isə müxalifətdə olan qüvvələr sizin kimi sadəlövh
adamların əli ilə düşmən qüvvələrə - ermənilərə xidmət edirlər.
Həmin bu sözləri mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərə gedərkən eşitmişəm. Elə ki elan olundu, Amerikanın prezidenti Azərbaycanın prezidenti Heydər Əliyevi dəvət edibdir, Amerikada olan bütün
erməni icmaları prezident Bill Klintona məktub yazdılar və etirazlarını bildirdilər ki, Heydər Əliyevin
Amerikaya səfəri ləğv olunsun. Mən Madriddə Bill Klintonla görüşdüm. O dedi ki, belə məktublar gəlib,
amma onların heç birinin sözünə baxmayacağam, mən sizi səbirsizliklə gözləyirəm. Bunu mənə Bill
Klinton deyibdir.
Amma ermənilər bununla qane olmadılar. Üzərində mənim şəklim və əleyhimə yazılar olan 150
min kart düzəldib ermənilər arasında yaydılar ki, hər bir erməni imzalayıb Klintona göndərsin, fikir
yaransın ki, ermənilər Azərbaycan prezidentinin əleyhinədirlər. Prezident deyəndə, onlar Azərbaycan
xalqının, Azərbaycan Respublikasının əleyhinədirlər. Ermənilər yaydıqları materiallarda, kağızlarda
həmin bu sözləri də yazırlar, sizin jurnalda yazdığınız şeylərdə Azərbaycanı günahlandırırlar. Ermənilərlə
sizin nə fərqiniz var? Mən Vaşinqtonda olanda onlar yığışıb mənim əleyhimə mitinq keçirmək istədilər,
heç bir şey çıxmadı. Ermənilərlə sizin nə fərqiniz var?
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Ona görə də siz ağlınızı başınıza yığın, cavan adamlarsınız, öz işinizlə məşğul olun. Əgər təbliğat işi
ilə məşğul olursunuzsa, Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin siyasətini, Azərbaycanın nailiyyətlərini
təbliğ edin. Amma bu jurnalda başdan-ayağa Azərbaycan ən çirkin vəziyyətdə əks olunubdur. Ona görə də
buna baxandan sonra mənim köməkçilərim dedilər ki, prezidentin onları qəbul etməsi lazım deyildir.
Çünki bu işi görürlərsə, layiq deyillər ki, prezident onları qəbul etsin. Mən isə dedim ki, yox, onları
görmək, onlarla tanış olmaq istəyirəm. Əgər onlar həqiqətən belə fikirdədirlərsə, qoy olsunlar, mən
onlara öz fikrimi demək istəyirəm. Bəlkə onlar aldanıblar, onları başa salmaq istəyirəm.
Əgər bu jurnalı buraxırsınızsa, Azərbaycanı təbliğ edin. Əgər edə bilmirsinizsə, qurtarın bu işləri,
gedin ticarətinizlə məşğul olun. Sağ olun.
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DAHİ BƏSTƏKAR FRİDERİK ŞOPENİN MUZEYİ İLƏ TANIŞ OLDUQDAN VƏ
ONUN ƏSƏRLƏRİNİN MAHİR İFAÇISI BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏLƏR LAUREATI,
23 YAŞLI RAFAEL LUŞÇEVSKİYƏ TƏŞƏKKÜRÜNÜ BİLDİRDİKDƏN SONRA
SÖYLƏNMİŞ SƏMİMİ MİNNƏTDARLIQ SÖZLƏRİNDƏN
Varşava, Ostroqski qəsri
27 avqust 1997-ci il
... Şopenin musiqisi özlüyündə polyak xalqı üçün çox böyük fəxr və sərvətdir. Sizin ifanız isə bu
dəyəri daha da artırır. Mən proqramla tanış oldum. Siz az bir müddətdə beynəlxalq miqyasda uğurlar
qazana bilmisiniz. Musiqini, o cümlədən Şopenin sənətini sevən insan kimi deyə bilərəm ki, siz bu
nailiyyətləri tamamilə haqlı olaraq və ədalətli qazanmış, yəni həmin mükafatlara layiq görülmüsünüz.
Bunu bu gün inandırıcı şəkildə nümayiş etdirdiniz. Bu gün bizə böyük zövq bəxş etdiyinizə görə sizə
təşəkkür edir və yaradıcılıq fəaliyyətinizdə yeni uğurlar diləyirəm. Sübhə etmirəm ki, parlaq ifaçı, pianoçu
kimi, o cümlədən Şopenin əsərlərinin gözəl ifaçısı kimi sizi daha böyük mükafatlar, daha böyük şöhrət
gözləyir. Çox sağ olun. İmkanınız olsa, Azərbaycana gəlin, mən sizi dəvət edirəm. Azərbaycanda peşəkar
incəsənətin, o cümlədən Şopen yaradıcılığının pərəstişkarları çoxdur. Hesab edirəm ki, siz yaxşı dinləyici
auditoriyası ilə qarşılaşacaq və razı qalacaqsınız. Sizi dəvət edirəm, gəlin. Sağ olun, sizə uğurlar
arzulayıram.
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POLŞANIN “NAFTA POLSKA” NEFT ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
YEJİ KAMİNSKİNİN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİYİ QƏBULDA SÖHBƏTDƏN
Varşava
27 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Kaminski!
Hörmətli cənablar!
İlk öncə dəvət üçün, köhnə Varşavanın mərkəzində mənim şərəfimə təşkil olunmuş qəbula görə
buraya toplaşanlara minnətdarlığımı bildirirəm və deyirəm ki, hər bir xalqın öz tarixi ilə fəxr etməyə
haqqı olduğu kimi, polyak xalqının da öz qədim mədəniyyəti, dövləti, özünün azadlığını və müstəqilliyini
təmin etmiş qəhrəmanlığı ilə fəxr etməyə haqqı var. Mən polyak xalqının azadlıq və müstəqillik əzminə
heyran qaldığımı və dərin hörmət bəslədiyimi xüsusi vurğulayaraq bildirirəm ki, yalnız vətənə olan böyük
məhəbbət İkinci dünya müharibəsi zamanı dağılmış Varşavanı qısa müddətdə bərpa etməyə imkan
vermişdir. Polşa prezidenti Aleksandr Kvasnevskinin dəvəti ilə ölkənizə rəsmi səfərim günlərində bir
daha əmin oldum ki, polyak xalqı müstəqillik və azadlıq mövqeyində möhkəm dayanır, burada öz
ölkəsinin istiqlaliyyətini ardıcıl qoruyacaq və bütün demokratik dəyişiklikləri həyata keçirəcək insanlar
nəsli var, eyni zamanda Polşada layiqli və etibarlı rəhbərlik var. Əlbəttə, Aleksandr Kvasnevski kimi ağıllı,
istedadlı və layiqli rəhbərin Polşa prezidenti olmasını bu baxımdan mühüm amil kimi qiymətləndirirəm.
Mən bizi səmimi qarşıladığına və qonaqpərvərliyinə görə, Polşa – Azərbaycan münasibətlərini
genişləndirməyə və inkişaf etdirməyə hazır olduğuna görə Polşa xalqına bir daha təşəkkür edirəm və
bildirirəm ki, əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün çox böyük imkanlar var və xalqlarımızın rifahı naminə
bunlardan hərtərəfli istifadə etmək lazımdır.
Sözümü bitirərkən bir daha polyak xalqına və Polşa rəhbərliyinə uğurlar, xoş həyat və tərəqqi
arzulayıram.
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BAKIYA QISA MÜDDƏTLİ SƏFƏRƏ GƏLMİŞ İSRAİLİN BAŞ NAZİRİ
BENYAMİN NETANYAHU İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Zuğulba, Prezident iqamətgahı
29 avqust 1997-ci il
Hörmətli baş nazir cənab Netanyahu!
Mən sizi Azərbaycan torpağında, onun paytaxtı Bakıda salamlamaqdan çox məmnunam.
Cənab Netanyahu! Mənim İsrailə qarşıdakı səfərim ərəfəsində sizin yolüstü olsa da Bakıya
gəlişinizdən razı qaldığımı bildirərək deyirəm: sizin Bakıya gəlişiniz mənim ölkənizə qarşıdakı rəsmi
səfərimin tezliklə həyata keçirilməsinə yaxşı təkan verdi. Mən hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan ilə İsrail
arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün uğurlu bir imkan yaratdı.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabrında Lissabonda
keçirilmiş zirvə toplantısında sizinlə görüşümü, apardığımız danışıqları yaxşı xatırlayıram. İstər orada,
istərsə də indi burada, Bakıda Azərbaycan–İsrail əməkdaşlığının durmadan inkişaf etdirilməsi barədə
sizinlə eyni fikirdə olmağımdan məmnunluqla söhbət açmaq istəyirəm.
Cənab Netanyahu, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ölkələrimizin münasibətləri qədim tarixi
ənənələrə əsaslanır. Bu əlaqələrin yaşadığımız günlərdə də davam etməsindən razılıqla danışmaq olar.
… Sizin Lissabonda keçirdiyimiz görüş, apardığımız danışıqlar barədə, həmçinin mənim ünvanıma
söylədiyiniz xoş sözlərdən məmnunluq duyduğumu bildirirəm. Mən prezident Bill Klintonun dəvəti ilə
ABŞ-da rəsmi səfərdə olarkən Amerika Yəhudi İcmaları Prezidentləri Konfransı Təşkilatının rəhbərləri ilə
keçirdiyim görüş, apardığım danışıqların məndə çox böyük məmnunluq hissi doğurduğunu vurğulayaraq
bildirirəm ki, biz orada Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin həlli, xüsusən Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması, ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə «Azadlığı müdafiə aktı»na
qəbul etdiyi ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğv edilməsi və digər vacib məsələlər barədə ətraflı fikir
mübadiləsi apardıq.
Mən nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, təcavüzə məruz qalmış Azərbaycana qarşı qəbul edilmiş 907-ci
maddənin tezliklə aradan götürülməsinə insan hüquqlarına hörmət edən hər bir şəxsin yaxından kömək
etməsi vacibdir. Mənim Ağ evdə prezident Bill Klintonla, ABŞ hökumətinin yüksək vəzifəli digər şəxsləri
ilə, Kapitolidə konqresmenlərlə, Nümayəndələr Palatasının spikeri, Senatın üzvləri ilə keçirdiyim
görüşlərdə bu məsələlər geniş müzakirə olunmuşdur.
… Cənab Netanyahu, Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin aradan qaldırılmasına lazımi kömək
etməyə İsrail hökumətinin hazır olduğu barədə bəyanatınızı və Azərbaycan–İsrail əlaqələrinin daha da
inkişaf etdirilməsi üçün irəli sürdüyünüz bir sıra əməli təklifləri məmnunluqla qəbul etdiyimi bildirərək
deyirəm ki, ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da canlandırılması hər iki tərəf üçün çox faydalıdır.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzündən danışarkən onu vurğulamaq olar ki, 1988-ci ildən
bəri davam edən bu münaqişə nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşmüş,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qəsd edilmişdir. Bu münaqişənin yaranmasının əsl səbəbləri Ermənistanın
Azərbaycana olan ərazi iddiaları və Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı zorla
Ermənistana birləşdirmək istəməsidir. Bildirirəm ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Ermənistanın tərkibində
olmayıb, bu əraziyə münasibətdə hər hansı iddia Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd kimi
qiymətləndirilə bilər. Əksinə, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində muxtar vilayət olmuş, orada
ermənilərlə azərbaycanlılar birgə yaşamışlar. Keçmiş sovet hökumətinin rəhbərləri tərəfindən qarşısı
alınmayan bu təcavüz ölkəmizə və xalqımıza ağır zərbələr vurmuşdur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq
biz münaqişəni sülh yolu ilə həll elmək istəyirik. Son illərdə bu münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində həll olunması sahəsində xeyli iş görülmüşdür. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan –Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla həll
edilməsi üçün konkret prinsiplər müəyyən edilmişdir. Biz bu prinsipləri həyata keçirməyə hazırıq. Lakin
təəssüf ki, Ermənistan tərəfi bu prinsipləri qəbul etmir və zirvə görüşünün çıxardığı qərar yerinə
yetirilməmiş qalır. Bu baxımdan mən, hazırda nümayəndələri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan
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üç böyük dövlətin - ABŞ-ın, Rusiyanın, Fransanın prezidentləri Bill Klintonun, Boris Yeltsinin, Jak Şirakın
münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması barədə Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatı yüksək
qiymətləndirirəm.
Minsk qrupunun həmsədrlərinin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün son
dövrlərdə göstərdikləri səylərdən, onların irəli sürdükləri yeni təkliflərdən razılığımı bildirməklə bir
daha həmin məsələnin həlli ilə bağlı ölkəmizin mövqeyini şərh etmək istəyirəm: birinci mərhələdə
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş altı rayonundan çıxarılması, ikinci
mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın statusu ilə Şuşa və Laçın rayonlarının işğaldan azad olunması məsələsi
müzakirə edilməlidir.
Cənab Netanyahu, biz belə hesab edirik ki, Azərbaycanın haqq işinin beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən daha geniş müdafiə olunması və bu münaqişənin aradan qaldırılmasında İsrailin də öz
nüfuzundan istifadə etməsi vacibdir.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən, xüsusilə də 1993-cü ildən sonra Dünya Birliyi
ilə sıx əlaqələr qurulması sahəsində də mühüm addımlar atmışdır. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
yataqların birgə işlənməsi üçün bir sıra xarici ölkələrin nüfuzlu neft şirkətləri ilə imzalanmış tarixi
əhəmiyyətli müqavilələr və hasil ediləcək neftin dünya bazarına çıxarılması üçün çəkiləcək boru
kəmərləri marşrutlarının müəyyən edilməsi sahəsində görülmüş işlər bunu bir daha təsdiq edir.
Hüquqi, demokratik dövlət quran, islahatları, özəlləşdirməni müvəffəqiyyətlə həyata keçirən
Azərbaycanda 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq rəy sorğusu əsasında ilk demokratik konstitusiya
qəbul edilmiş, xalqın seçkilərdə fəal iştirakı ilə bir sıra partiyaların təmsil edildiyi parlament seçilmişdir.
Demokratiyanın dərinləşdirilməsi sahəsində ardıcıl həyata keçirilən tədbirlər ölkəmizdə ictimai-siyasi
sabitliyin yaranmasına və güclənməsinə səbəb olmuşdur. Ölkəmizin müstəqilliyi daha da
möhkəmlənmişdir. Bu gün mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır
və dönməzdir. Heç kəs, heç bir qüvvə onu bu yoldan döndərə bilməz.
Cənab Netanyahu, sizinlə müştərək qərarımız belə olur ki, Azərbaycan–İsrail əməkdaşlığının daha
da inkişaf etdirilməsi üçün hər iki ölkə tərəfindən xüsusi işçi qrupları yaradılsın, bu qruplar irəli sürülən
təkliflərin həyata keçirilməsi məsələlərini ətraflı təhlil etsinlər və birgə müzakirə üçün layihələr
hazırlasınlar. Eyni zamanda, hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin vacibliyini də
qeyd edirik.
… Mən Sizin İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılmasının zəruriliyi barədə fikrinizi dəstəkləyirəm.
Ümid edirəm ki, bu məsələ tezliklə həll ediləcəkdir. Cənab Netanyahu, mən sizi Azərbaycana rəsmi səfərə
dəvət edirəm. Yolüstü Bakıya gəldiyinizə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
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İSRAİLİN BAŞ NAZİRİ BENYAMİN NETANYAHUNUN ŞƏRƏFİNƏ AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN ADINDAN TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Zuğulba, Prezident iqamətgahı
29 avqust 1997-ci il
Hörmətli baş nazir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycan torpağında səmimi salamlayıram. Bizim ölkələrimizin müasir vəziyyətində çox
böyük bənzərlik var. Sizin xalqınız öz müstəqil dövlətini qurmaq, yaratmaq, inkişaf etdirmək üçün bir çox
çətinliklərlə rastlaşıbdır. Siz bu çətinliklərin qarşısını alaraq, son illər ölkənizi çox inkişaf etdirə
bilmisiniz. İqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin, texnikanın, texnologiyanın inkişafında sizin ölkənizdə İsraildə əldə olunan nailiyyətlər çox yüksəkdir. Bunlar sizin ölkənizi dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
sırasına gətirib çıxarmışdır, eyni zamanda xalqınızın, əhalinizin sosial problemlərinin həll edilməsinə,
rifah halının yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Bu nailiyyətlər münasibətilə mən sizi təbrik edirəm.
Azərbaycan 1991-ci ilin sonunda yenidən öz müstəqilliyini əldə etmişdir. Bu, bizim xalqımız üçün
tarixi hadisədir və böyük tarixi nailiyyətdir. Qısa bir müddətdə Azərbaycan müstəqil dövlət kimi Dünya
Birliyində özünə layiq bir yer tutubdur. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini, milli azadlığını daimi etməyi,
möhkəmləndirməyi və inkişaf etdirməyi özünün ən müqəddəs vəzifəsi hesab edir. Ancaq bu yolda biz
böyük çətinliklərlə rastlaşmışıq.
Bizim üçün ən ağır problem, ən çətin məsələ Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır. Bu hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan
artıq Azərbaycan vətəndaşı zorla öz yurd-yuvasından çıxarılıb, çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
Xalqımıza, ölkəmizə vurulan zərbələrə baxmayaraq, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Buna
görə də üç il bundan qabaq atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq. Atəşkəsi qoruyuruq və bundan sonra da
qoruyacağıq.
Məsələnin sülh yolu ilə həll olunması Lissabonda qəbul edilmiş üç prinsip əsasında mümkündür.
Hesab edirik ki, həmin prinsiplər əsasında bu məsələ sülh yolu ilə həll oluna bilər. Bu yolda biz ATƏT-in
Minsk qrupunun fəaliyyətinə, xüsusən Minsk qrupunun həmsədrləri Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və
Fransanın fəaliyyətinə ümidlər bəsləyirik. Güman edirik ki, onların fəaliyyəti və bizim sülhsevər
siyasətimiz nəticəsində bu məsələnin həllinə nail olacağıq. Bunun üçün Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmalıdır, yurdundan didərgin düşmüş azərbaycanlılar öz
evlərinə qayıtmalıdırlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və Azərbaycan Respublikasının
tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi mümkündür.
Bu, məsələnin ən ədalətli yol ilə həll olunması üçün yaranmış imkandır. Biz heç kəsin torpağına göz
dikmirik, amma öz ərazimizin bir metrini də heç kəsə verməyəcəyik. Buna görə də Azərbaycanın işğal
edilmiş torpaqları nəyin bahasına olursa-olsun azad edilməlidir, onun ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır.
Şübhəsiz ki, bu yolda biz Dünya Birliyinin köməyinə də ümid bəsləyirik. Ümidvaram ki, bu sahədə İsrail–
Azərbaycan əməkdaşlığı da bizə çox yardım edəcəkdir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarına mənim bu yaxınlardakı rəsmi səfərim Azərbaycanla ABŞ arasındakı
əlaqələrdə tarixi bir hadisə olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti və Azərbaycan prezidenti
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı, tərəfdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün mühüm bir sənəd
imzalamışlar. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. ABŞ kimi böyük bir ölkə, inkişaf etmiş ölkə ilə
tərəfdaşlıq əlaqələri qurmağı və inkişaf etdirməyi özümüz üçün çox mühüm bir hadisə hesab edirik. Bizim
Amerika ilə əməkdaşlığımızda İsrail–Azərbaycan əməkdaşlığının da çox mühüm əhəmiyyəti var.
Azərbaycan sülhsevər ölkədir, xalqımız sülhsevər xalqdır. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir və bütün
millətlərin nümayəndələri burada bərabər hüquqlarla yaşayır və fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan bir çox
əsrlər yəhudilər üçün də doğma vətən olubdur, yaşayış yeri olubdur. Yəhudilər azərbaycanlılarla birlikdə
Azərbaycanda əsrlər boyu dostluq, mehribanlıq şəraitində yaşayıblar. Bu gün də yəhudilər Azərbaycanın
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tam bərabər hüquqlara malik vətəndaşlarıdır və Azərbaycan onlar üçün doğma vətəndir. Bunların hamısı
bizim əməkdaşlığımız üçün yaxşı imkan yaradır.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü görüş İsrail–Azərbaycan əməkdaşlığı üçün yeni bir mərhələ açır.
Buna görə də mən Sizə təşəkkür edirəm, sizə və sizinlə bərabər, Azərbaycana gəlmiş İsrail ölkəsinin,
hökumətinin nümayəndələrinə hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Xanımınız Sara xanıma Azərbaycanı ziyarət etdiyinə görə xüsusi təşəkkür edirəm. Sizinlə birlikdə Xəzər dənizinin içindən günəşin qalxmasını
müşahidə etdik. Gözəl bir mənzərədir. İnsanlar gecə yatıb səhər işığını səbirsizliklə gözləyirlər. İnsanlar
həmişə qaranlıqdan işığa çıxmağa çalışırlar. İnsanlar həmişə günəşin çıxmasının həsrətində olublar. Bu
saatlarda bu hissiyyatları sizinlə birlikdə keçiririk.
15 il olar ki, mən günəşin dənizdən çıxmasını görmürdüm. Mən 1982-ci ildə Bakıdan getmişdim və
ondan sonra bu hadisəni müşahidə etmək imkanım olmamışdır. Baxmayaraq ki, son dörd ildir mən
burada yaşayıram, ancaq belə bir imkan əldə edə bilməmişəm. Allah sizə də, mənə də belə bir fürsət bəxş
edib. Bu da çox gözəl gələcəkdən xəbər verir. Hesab edirəm ki, bu, İsrail–Azərbaycan əlaqələrinin gözəl
gələcəyinin rəmzidir. Xəzər dənizinin sahilində günəşin şüaları altında mən sizi bir daha salamlayıram.
Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
İsrail xalqının, yəhudi xalqının şərəfinə, İsrail dövlətinin şərəfinə, İsrail dövlətinin bütün
çətinliklərdən çıxmasının şərəfinə, İsrailin baş naziri, hörmətli qonağımız cənab Netanyahunun şərəfinə,
baş nazirin xanımı Sara xanımın şərəfinə, sizi müşayiət edən həmkarlarınızın şərəfinə, İsrail–Azərbaycan
dostluğu şərəfinə badələri qaldırırıq.
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AZƏRBAYCANIN VƏ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN ALİ MƏKTƏBLƏRİNƏ QƏBUL
OLUNMUŞ TƏLƏBƏLƏRİN BİR QRUPU VƏ ONLARIN VALİDEYNLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ GİRİŞ NİTQİ
Prezident sarayı
29 avqust 1997-ci il
Əziz gənclər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz yeni dərs ili ərəfəsindəyik. Sentyabr ayının 1-dən Azərbaycanın bütün orta və ali məktəblərində,
eləcə də bütün digər təhsil ocaqlarında gənclərimiz yeni dərs ilinə başlayacaq, təhsil alacaqlar. Bu,
ölkəmizin həyatında çox əlamətdar hadisədir. Gənc nəslin daim yüksək təhsil alması bizim qarşımızda
duran əsas vəzifələrdən biridir. Ona görə də mən bu gün sizinlə görüşə gəlmişəm. Sizi, bütün Azərbaycan
gənclərini, müəllimləri, respublikamızda təhsil sahəsində çalışanların hamısını yeni dərs ilinin
başlanması münasibətilə təbrik edirəm. Sizin hamınıza Azərbaycanda təhsilin inkişaf etdirilməsi
sahəsində uğurlar arzulayıram.
Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik nəticəsində
məktəblərimizin, universitetlərimizin və digər təhsil ocaqlarımızın işi normal vəziyyətə düşmüş və onlar
münasib şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. Bu, bizim ümumi işimizə çox böyük kömək edir. Bunların hamısı
xalqımızın günü-gündən təhsilinin artırılmasına, gənc nəslin, yeniyetmələrin hamısının təhsil almasına xidmət
edir. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda olan universitetlərdə, digər ali təhsil müəssisələrində oxuyan
gənclərlə yanaşı, respublikamızdan kənarda - xarici ölkələrdəki ali məktəblərə də daxil olanlar var. Onlar o
ölkələrə gedəcəklər və orada təhsil alacaqlar. Ancaq harada təhsil alacağından asılı olmayaraq, hər bir gənc üçün
universitetlərdə oxumağa başlamaq böyük səadətdir və onun gələcəyinə açılan böyük yoldur.
Bu gün buraya toplaşanların əksəriyyəti xarici ölkələrdə təhsil almağa getmək üçün hazırlaşan
gənclərimizdir.
YEKUN NİTQİ
Çox sevindirici haldır ki, buraya toplaşanların tam əksəriyyəti, bəlkə də hamısı sözlərini demək istəyirlər.
Səciyyəvi hal ondan ibarətdir ki, gənclər sərbəstdirlər, öz fikirlərini sərbəst ifadə edə bilirlər və heç bir şeydən
çəkinməyərək, utanmayaraq öz sözlərini demək üçün müraciət edirlər. Bu da bizim həyatımızın bugünkü
gerçəkliyidir və həyatımız üçün yenilikdir. Bu məni çox sevindirir. Ancaq eyni zamanda güman edirəm ki, burada
çıxış edənlər bu salona toplaşanların hamısının fikirlərini ifadə etdilər. Əgər mən imkan versəm, onda hər biriniz
danışacaqsınız. Ancaq onda biz bir neçə saat burada oturmalı olarıq.
Güman edirəm ki, çıxışlarınızı yekunlaşdırmaq olar.
Əziz gənclər, tələbələr!
Mən sizin hamınızı ali məktəblərə qəbul olunduğunuza, yeni təhsil ilinə başladığınıza görə ürəkdən
təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm və gələcək həyatınızda, xüsusən ali məktəblərdə
təhsil dövründə uğurlar arzulayıram.
Hər bir gənc üçün istədiyi, arzu etdiyi sənət üzrə, ixtisas üzrə ali təhsil almaq böyük hadisədir və bu
təhsili başa çatdırmaq bir xoşbəxtlikdir. Müasir həyat və dünyanın gələcəyi insanlardan daha da çox bilik
tələb edir. Gələcək bilikli, elmli insanların çiyinləri üstündə qurulacaqdır. Ona görə də gənclərin ali təhsil
almağa maraq göstərməsi, can atması, müsabiqələrdən keçərək ali məktəblərdə təhsil almaq hüququna
malik olması çox sevindirici haldır. Arzu edirəm ki, bu il ağır müsabiqələrdən, imtahanlardan keçib həm
respublikamızın, həm də xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil almaq hüququ əldə etmiş hər bir gənc



Heydər Əliyev bu barədə məlumat üçün sözü Prezidentin İcra Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin müdiri Fatma
Abdullazadəyə verdi. Fatma Abdullazadə müvafiq məlumatla çıxış etdikdən sonra ölkəmizdə və xaricdə ali məktəblərə
qəbul olunmuş tələbələrin çoxlu nümayəndəsi söz alaraq Prezident Heydər Əliyevə minnətdarlıqla dolu ürək sözlərini
yetirdilər
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bunun mahiyyətini, qiymətini heç vaxt unutmasın və çalışsın ki, yüksək təhsil alsın, yaxşı mütəxəssis
olsun, özünü gələcək üçün hazırlasın.
Mən bugünkü görüşümüzdən məmnunam və sevinirəm. Çünki gənclərimizlə görüşürəm. Gənclər
xalqımızın, millətimizin, ölkəmizin gələcəyidirlər. Mən Azərbaycan dövlətinin başçısı, prezidenti kimi
hazırkı işlərlə, problemlərlə yanaşı, daim respublikamızın gələcəyi haqqında düşünürəm, ona qayğı
göstərirəm və bunun üçün bu gün imkanım daxilində olan bütün tədbirləri həyata keçirirəm. Bu
tədbirlərdən biri də Azərbaycan gənclərinin ali təhsil almasının təkmilləşdirilməsidir.
Respublikamızda ali təhsil uzun müddətdir ki, özünə layiq yer tutubdur. Biz həmişə, keçmiş
zamanlarda da iftixar hissi ilə demişik ki, ölkəmizin istənilən qədər, lazım olan qədər ali məktəbləri,
universitetləri, digər təhsil ocaqları var.
Siz gəncsiniz. Keçmişimizi ancaq kitablardan oxumusunuz, valideynlərinizin sizə söylədiyi
xatirələrdən bilirsiniz. Bunun özü yaxşı haldır. Mən isə sizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz fəxr edə bilərik ki,
respublikamız XX əsrdə çox yüksək təhsil ocaqları yaratmağa nail olmuşdur. Bu təhsil ocaqlarında on
minlərlə, yüz minlərlə azərbaycanlı təhsil alıb, ölkəmizin həyatının, mühitinin irəliyə doğru
dəyişdirilməsində iştirak edibdir.
Biz müstəqil respublika olduqdan sonra başqa ölkələrin vəziyyətini daha dəqiq öyrənə bildik və
bizim üçün çox şeylər aşkar oldu.
Aşkar oldu ki, bizim ətrafımızda, qonşuluğumuzda olan ölkələrdə xeyli miqdarda savadsızlar da var.
Misal üçün, bizim qonşu, dost Türkiyə Cümhuriyyətində indi səkkizillik icbari təhsil haqqında
mübahisələr, mübarizələr gedir. Türkiyə Böyük Millət Məclisi bu məsələni müzakirə edir. Bəziləri hesab
edir ki, səkkizillik icbari təhsil lazımdır, bəziləri isə hesab edir ki, lazım deyil və gəncləri məcbur etmək
lazım deyil ki, onlar 8 ilə qədər oxusunlar. Onların bəzilərinin fikrincə, gənclər oxumasa da olar və yaxud
iki-üç il oxuyandan sonra qoy özləri bildikləri kimi yaşasınlar. Bu, şübhəsiz ki, Türkiyənin daxili
problemidir. Biz bu işə qarışmırıq. Ancaq Türkiyəni yaxşı bilən adam kimi bu, mənim üçün yeni bir
təəccüblü hadisə oldu ki, əcəba, indiyə qədər Türkiyədə gənclərin 8 il təhsil alması icbari xarakter
daşımamışdımı?
Bilirsiniz, bu heç də insanları nəyəsə məcbur etmək deyil. Bizim ölkəmizdə neçə illərlə onillik icbari
təhsil olubdur. Gənclər mütləq 10 il oxumalı, icbari orta təhsil almalıdırlar. İndi biz bunun gözəl
nəticələrini görürük. Respublikamızda savadsızlıq yoxdur. Biz bunu adi bir hal hesab edirdik. Ancaq yenə
də deyirəm ki, indi biz başqa ölkələrin vəziyyətini dərindən görəndən sonra mən bunu adi hal hesab
etmirəm. Bu bizim böyük nailiyyətimizdir və bununla biz fəxr edə bilərik. Təkcə bu deyil. Ali
məktəblərimizdə hər il xeyli miqdarda yüksək dərəcəli mütəxəssislər hazırlanmışdır. Vaxtilə hətta bizə
deyirdilər ki, Azərbaycanda ali məktəblərə qəbulu bir az ixtisar etmək lazımdır, məhdudlaşdırmaq
lazımdır. Çünki bu qədər ali təhsilli mütəxəssisə ehtiyac yoxdur, yəni tələbatdan artıqdır. Ancaq indi
zaman göstərdi ki, bu bizə o vaxt da lazımmış, bu gün də lazımdır və gələcəkdə də lazım olacaqdır.
Keçmişdə biz Sovetlər İttifaqının tərkibində idik. Bu ittifaqın tərkibində 15 respublika var idi. O
vaxt gənclərimiz təkcə Azərbaycanın deyil, həmin müttəfiq respublikaların da ali məktəblərində təhsil
alırdılar. Siz hələ gəncsiniz, ola bilər bu barədə kitablardan oxuyasınız. Amma biz 1970-ci ildən
başlayaraq Azərbaycandan gənclərin keçmiş Sovetlər İttifaqının ən böyük universitetlərinə, ali
məktəblərinə oxumağa göndərilməsinə nail olduq. Onların sayı hər il artırılırdı. Mənim xatirimdədir, 70-ci
illərin sonunda ildə 800-900 nəfər və 80-ci illərin əvvəlində ildə 1000-1400 nəfərə qədər gənclərimiz
respublikamızdan kənardakı ali məktəblərə göndərilirdi. Bunun böyük əhəmiyyəti var idi. İndi biz bunun
müsbət nəticələrini görürük. Mən bunu dəfələrlə demişəm, - biz respublikamızdan kənarda yeni bir ali
məktəb miqyasında mütəxəssislər hazırlanmasına nail olduq. Çünki hər bir ali məktəbə orta hesabla ildə
700-800 nəfər qəbul olunurdu. Əgər biz respublikamızdan kənarda ildə 800-1000 və bundan da çox
tələbə qəbul etdirirdiksə və onların ali təhsil almasına nail ola bilirdiksə, hesab etmək olardı ki,
ölkəmizdəki ali məktəblərdən başqa, daha bir böyük ali məktəbimiz var idi və bu da Azərbaycan üçün
böyük töhfə idi. Bunun da əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, o vaxtlar respublikamızdan kənarda təhsil alan
gənclər Sovetlər İttifaqı tərkibində ən yüksək təhsil verən, təcrübəyə malik olan universitetlərdə
oxuyurdular.
İndi biz qapımızı dünyaya açmışıq və dünyanın da qapısı bizim üçün açıq olduğuna görə bir
həqiqəti də demək istəyirəm ki, həm vaxtilə öz ali təhsil müəssisələrimizin, həm də keçmiş Sovetlər
İttifaqının bir çox ali məktəblərinin, xüsusən Moskvanın, Leninqradın ali məktəblərinin təhsil səviyyəsini
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lazımınca qiymətləndirə bilməmişik. Amma indi bir çox xarici ölkələrin ali məktəbləri ilə müqayisə
edərkən belə qənaətə gəlmişəm ki, bəli, Bakıda, Moskvada, Leninqradda və başqa şəhərlərdə olan yüksək
səviyyəli universitetlər insanlara dünyanın ən görkəmli təhsil müəssisələrindən heç də geri qalmayan
təhsil veriblər.
Bu bir həqiqətdir. Bu həqiqəti inkar etmək lazım deyil. Bütün bunların hamısı o vaxtlar
Azərbaycanın gələcəyi üçün yeni-yeni mütəxəssislər hazırlamaq məqsədi daşımışdır. Bu işə biz hələ
1970-ci ildən başlamışdıq. Mən bu gün çox böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, bu, şəxsən
mənim təşəbbüsümlə olmuşdur. Mən hələ o vaxtdan ölkəmizin gələcəyi barədə düşünmüşəm. Həmin
illərdən başlayaraq gələcəyimiz haqqında düşünürdüm. Zaman keçdi, artıq biz XX əsrin son illərini
yaşayırıq. İndi isə sizinlə görüşərək və bu problemlərlə daim şəxsən məşğul olaraq Azərbaycanın XXI əsri
haqqında düşünürəm.
Əziz gənclər! XXI əsr sizin əsriniz, sizin dövrünüz olacaqdır. Siz və sizin kimi Azərbaycan gəncləri,
yeniyetmələri, yüksək təhsilli insanları həmin əsrdə müstəqil, azad respublikamızı yaşadacaqsınız, inkişaf
etdirəcəksiniz. Biz bu işləri sizin öhdənizə buraxacağıq. Ona görə də mən bunu çox əhəmiyyətli hesab
edirəm.
Son illər yeni tədris ili ərəfəsində tələbələrlə görüşmək ənənəmiz olmuşdur. Bu görüşləri mən
həmişə yüksək qiymətləndirirəm. Adətən mən hər il avqustun sonlarında ali məktəblərə daxil olan
gənclərin nümayəndələri ilə Respublika sarayında görüşürdüm, onlara öz tövsiyələrimi verirdim və
sözlərimi deyirdim. Hətta həmin illərdə ölkəmizdən xarici dövlətlərə göndərilən tələbələrin, gənclərin
sonralar siyahılarını tələb edirdim, saxlayırdım. İndi sizə bildirmək istəyirəm ki, bu siyahıların hamısı
mənim şəxsi arxivimdədir. Bəlkə də həmin gənclərin özləri bilmirlər ki, onların adları, familiyaları, daxil
olduqları institutların, universitetlərin adları jurnallarda, dəftərlərdə yazılıb və indiyədək bunları əziz bir
sənəd kimi özümdə saxlamışam. Çünki bu işlərə çox böyük əhəmiyyət vermişəm.
1980-ci illərin ikinci yarısında - 90-cı illərin əvvəllərində bu ənənələr pozuldu. Bunun müəyyən
obyektiv səbəbləri də olmuşdur. Ancaq respublikamızın bu sahə ilə məşğul olan bəzi şəxsləri belə
göruşlərə, belə ənənəyə nədənsə ya qiymət verə bilməmişlər, ya da sadəcə olaraq subyektiv səbəblərə
görə bunu inkar etməyə çalışmışlar.
Mən çox məmnunam ki, bu gün bu ənənələr yaşayır və bərpa olunub. Bu gün biz tamamilə başqa bir
şəraitdə, müstəqil Azərbaycanın adı altında yeni bir ənənə yaradırıq. Mən sizə söz verirəm ki, hər il yeni
dərs ili ərəfəsində ali məktəblərə qəbul olunan gənclərlə görüşməyi özüm üçün bir vəzifə hesab edirəm
və bundan sonra da bunu davam etdirəcəyəm.
Bu gün sizin qarşınızda xoşbəxt bir yol açılıbdır. Eyni zamanda sizin üzərinizə böyük məsuliyyət
düşür. Bu sizin şəxsi vətəndaşlıq məsuliyyətinizdir. Həmçinin valideynlərinizin, müəllimlərinizin, doğma
Vətəninizin qarşısında məsuliyyət daşıyırsınız. Arzu edərdim ki, siz bütün bunların hamısını layiqincə
yerinə yetirəsiniz, Azərbaycanın layiqli övladları olasınız, respublikamızın gələcəkdə layiqli, yüksək
ixtisaslı mütəxəssisləri, vətənpərvər vətəndaşları olasınız. Bunun üçün siz gərək universitetlərdə, başqa
ali məktəblərdə təhsil dövründən səmərəli istifadə edəsiniz. Bu, çox əhəmiyyətlidir. Gənclər bəzən
gələcəklərini o qədər də dərk edə bilmirlər. Ancaq mən, bütün çətin dövrləri yaşamış bir şəxs kimi, sizə öz
həyat təcrübəmdən və gördüklərimə əsasən tövsiyə edirəm ki, həyatınızda heç bir günü itirməyin. Ali
məktəblərdə hər bir gün sizin üçün vacib və əhəmiyyətlidir. Ancaq itirilən günü siz heç vaxt geri qaytara
bilməyəcəksiniz. Çalışın heç bir günü itirməyin.
Gələcəkdə sizin çox böyük imkanlarınız olacaqdır. Siz müxtəlif arzularınızı, istəklərinizi yerinə
yetirmək üçün, cəmiyyətdə layiqli yer tutmaq üçün, ölkəyə, Vətənə, millətə faydalı olmaq üçün
oxuduğunuz dövrlərdə ali məktəblərin bütün imkanlarından istifadə edib gərək yüksək bilik toplayasınız,
özünüzü gələcəyə hazırlayasınız.
Əgər siz bunları edə bilsəniz, buna nail ola bilsəniz gələcək həyatınız çox rahat və uğurlu olacaqdır.
Mənim isə arzum budur ki, həyatınız məhz belə də olsun. Bunların hamısı birinci növbədə sizin özünüzə
lazımdır. Çünki siz təkcə özünüz üçün yox, valideynləriniz üçün də lazımsınız. Gələcəkdə ailə də
quracaqsınız, övladlarınız da olacaqdır. Ailəniz, övladlarınız üçün sizin indi bu dövrdən səmərəli istifadə
etməyiniz lazımdır. Güman edirəm ki, siz belə də edəcəksiniz.
Burada çıxış edən gənclərin hamısı eyni fikri söylədilər. Bu məni çox sevindirdi, məmnun etdi.
Diqqət yetirirdim, bizim gənclərimiz öz fikirlərini sərbəst ifadə edirlər, yəni kiminsə tərəfindən
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hazırlanmış sözləri demirlər. Bu sözlər gənclərin qəlbindən gələn təbii sözlərdir, fikirlərdir. Sizin öz
dediyiniz fikirlərlə yaşamağınız fərəhləndirici haldır.
Məlumdur ki, respublikamızın bugünkü gəncləri çətin bir dövr yaşayır, - eyni zamanda çox şərəfli
bir dövr yaşayırlar. İnsanın həyatında heç bir çətinlik daimi olmur. Sadəcə olaraq insan bu çətinliyə
dözməlidir və buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Amma indiki dövr ona görə şərəflidir ki, Azərbaycan
müstəqil dövlət olubdur. Ölkəmizdə müstəqil dövlət quruculuğu prosesi gedir, böyük ictimai-siyasi
tədbirlər həyata keçirilir, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. İqtisadiyyatımız bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında yenidən qurulur və inkişaf etdirilir. Azərbaycan həm iqtisadi cəhətdən,
həm də bütün digər sahələrdə qapılarını dünyaya açıbdır. Artıq insanlarımız sərbəstlik, azadlıq əldə
ediblər. Müstəqillik ümumi bir məfhumdur. Amma müstəqillik təkcə dövlətin, millətin müstəqilliyi deyil,
həm də hər bir insanın, vətəndaşın sərbəstliyidir, azadlığıdır və müstəqilliyidir. Bütün bunların hamısı
bizə verilibdir. Respublikamızda demokratiya, siyasi plüralizm bərqərar olunubdur, insanın bütün
azadlıqları təmin edilibdir. Hesab edirəm ki, bunların hamısı, xüsusən gənclər üçün böyük nemətdir.
Keçmiş zamanlarda bizim nəsil də çox ağır bir dövr yaşayıbdır. O vaxt biz çox məhdudiyyətlər
içərisində yaşamışıq, çətin dövrlərdən keçmişik. Amma bugünkü nəslin çətinlikləri respublikanın sosialiqtisadi vəziyyəti ilə, Ermənistan tərəfindən ölkəmizə edilmiş təcavüzlə və bunun nəticəsində
ərazilərimizin 20 faizinin işğal edilməsi, işğal olunmuş yerlərdən bir milyondan artıq vətəndaşımızın
didərgin düşməsi, qaçqın, köçkün vəziyyətində, çadırlarda yaşaması ilə bağlıdır. Bizim çətinliklərimiz
inildəyən yaralarımızdır. Biz Vətənimizin, müstəqilliyimizin, xalqımızın, torpaqlarımızın müdafiəsi
yolunda şəhidlər vermişik, gənclər itirmişik. Bax, ürəyimizi ağrıdan bunlardır. Ancaq bilmək lazımdır ki,
bütün bunlarla yanaşı, respublikamızda tam ictimai-siyasi sabitlik vəziyyəti bərqərar olubdur, insanlar
sakit, rahat, sərbəst yaşayırlar. İndi siz 3-4 il bundan əvvəlki dövrü xatırlayın. Bakıda, başqa şəhərlərdə,
ümumiyyətlə heç bir yerdə yaşamaq mümkün deyildi. Valideynlər uşaqlarını küçəyə buraxa bilmirdilər.
Çünki bir tərəfdən Ermənistanın təcavüzü və gedən döyüşlər, tökülən qanlar, ikinci tərəfdən də
Azərbaycanın daxilində, o cümlədən Bakıda hökm sürən özbaşınalıq, qanunsuzluq, ayrı-ayrı silahlı,
cinayətkar dəstələrin ardıcıl olaraq cinayətlər törətməsi, insanlara təcavüz, təzyiq etməsi, onların
öldürülməsi, mülkünün, varının zorla əlindən alınması bizim həyatımızı narahat edən hallar idi.
İndi görürsünüz, biz artıq bunları ötüb keçdik. Yəni onlar özbaşına qalmadılar. Biz respublikamızı
həmin daxili bəlalardan xilas etdik, xalqımıza əziyyət, zillət verən cinayətkar ünsürlərdən təmizlədik,
qanunu möhkəmləndirdik, qanunun aliliyini təmin və tətbiq etdik, insanları qanunlara tabe etməyə nail
olduq.
Əlbəttə, bu gün də qanunları pozanlar, cinayət edənlər var. Ancaq bunlar bir neçə il bundan öncə
olduğu kimi kütləvi və təhlükəli xarakter daşımır. Onlara qarşı da mübarizə aparılır.
İndi, Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi inkişaf etdiyi bir zamanda siz gənclər ali təhsil almağa
başlayırsınız. Ona görə mən deyirəm ki, siz ölkəmizin şərəfli bir dövründə yaşayırsınız. Əmin ola
bilərsiniz ki, respublikamızda sərbəstlik, sabitlik, əmin-amanlıq, sülh bundan sonra da təmin ediləcəkdir.
Yəqin televiziyaya baxırsınız, radioda eşidirsiniz, qəzetlərdən oxuyursunuz ki, biz bu barədə nə qədər
çalışırıq, səylər göstəririk. Çalışırıq ki, bir daha müharibə olmasın, qan tökülməsin, gənclərimiz həlak
olmasınlar.
Mən dünən axşam televiziyada bir verilişə baxırdım. Hansısa rayondan olan şəhid analarının
görüşünü verirdilər. Ağbirçək bir şəhid anası o qədər təsirli danışırdı ki, mən böyük heyranlıqla ona qulaq
asırdım. Onun oğlu Vətən yolunda həlak olubdur. Amma o, böyük nikbinlik hissi ilə danışaraq deyirdi ki,
çox böyük xoşbəxtlikdir ki, indi bizim gənclər həlak olmur, qan tökülmür, şəhidlər vermirik.
Mən sizi əmin edərək bildirirəm ki, bu, gələcəkdə də belə olacaqdır. Bu yolda çalışırıq və bundan
sonra da çalışacağıq ki, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll edək və sülh yolu ilə
respublikamızın ərazi bütövlüyünü təmin edək, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edək və oradan didərgin
düşmüş vətəndaşlarımız öz yerinə-yurduna qayıtsın. Yalnız və yalnız bu şərtlərlə sülh danışıqları
aparırıq. Başqa şərt ola bilməz. Biz torpaqlarımızın bir qarışını da, bir metrini də heç vaxt heç kəsə
verməyə razı ola bilmərik. Bu, heç vaxt ola bilməz.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və qorunub saxlanılması bizim müqəddəs
vəzifəmizdir. Biz hamımız birlikdə, siz gənclərlə, bütün Azərbaycan xalqının iradəsi ilə bu vəzifəni yerinə
yetiririk və yetirəcəyik. Ancaq bunların hamısını sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Görülən işlər, aparılan
danışıqlar, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən irəli sürülmüş bəzi təkliflər buna ümid verir. Bunların hamısı
732

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

indi həyata atılan gənclərimizin ömrünün daha da xoşbəxt olmasını təmin etmək üçün lazımdır. Qoy
gənclər bundan sonra bir də qanla, müharibə ilə, döyüşlə rastlaşmasınlar.
Beləliklə, sizin təhsil almağınız üçün indi yaxşı imkan, şərait yaranıbdır. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, siz bu imkanlardan səmərəli istifadə edəcəksiniz. Mən sizin buradakı çıxışlarınızı
diqqətlə dinlədim. Güman edirəm ki, bu çıxışlar nəinki salonda olan gənclərin hamısının fikrini ifadə edir,
ümumiyyətlə, Azərbaycanın ali məktəblərə daxil olmuş bütün gənclərinin fikrini ifadə edir. Mən bunu
belə qəbul edirəm ki, siz hamınız söz verirsiniz ki, yaxşı oxuyacaqsınız, yaxşı təhsil alacaqsınız,
respublikamızın dəyərli, layiqli vətəndaşları olacaqsınız və ölkənizə, millətinizə, xalqınıza sədaqətlə
xidmət edəcəksiniz. Əminəm ki, belə də olacaqdır. Mən sizin sözlərinizi bir and kimi qəbul edirəm.
Azərbaycandan kənara - başqa ölkələrə təhsil almağa gedən gənclərə xüsusi tövsiyəm ondan
ibarətdir ki, siz hansı ölkədə olursunuzsa-olun, birinci vəzifəniz yüksək təhsil almaqdan, o təhsil
ocağının bütün imkanlarından istifadə edib hərtərəfli, hazırlıqlı bir vətəndaş olmaqdan ibarətdir. Eyni
zamanda siz respublikamızı xarici ölkələrdə təmsil edən insanlar, gənclər olacaqsınız. Siz sadəcə olaraq
təhsil almaqla kifayətlənməməlisiniz, Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etməlisiniz, ölkəmizin həqiqətlərini təhsil
alacağınız universitetlərdə, ali təhsil müəssisələrində yaymalısınız, təbliğ etməlisiniz. Buna çox böyük
ehtiyac var. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hələ müstəqillik əldə etməmişdən əvvəl - 1988-ci ildə
Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan sonra demək olar ki,
dünyanın əksər ölkələrində, bəlkə də hamısında Ermənistanın təbliğatı çox güclü olubdur. Amma
Azərbaycanın təbliğatı ya zəif olub, ya da heç olmayıbdır. Təcavüz bizim respublikamıza qarşı olubdur, bu
münaqişə Ermənistanın təşəbbüsü ilə başlayıbdır, onlar hərbi təcavüz ediblər, Azərbaycanın tərkibində
olan Dağlıq Qarabağ Vilayətini ələ keçirmək məqsədi ilə bu çirkin işə əl atıblar. Nəhayət, onlar cürbəcür
səbəblər üzündən respublikamızın ərazisinin bir hissəsini işğal ediblər, ölkəmizə zərbələr vurublar, işğal
etdikləri yerlərdə Azərbaycanın varidatını dağıdıblar. Belə olan halda Ermənistanın təbliğatı o dərəcədə
güclü olubdur ki, xarici ölkələrin əksəriyyətində belə fikir yaranıb ki, guya burada Azərbaycan
günahkardır, guya azərbaycanlılar ermənilərin hüquqlarını tapdalayıblar, guya azərbaycanlılar
ermənilərə imkan vermirlər ki, onlar respublikamızda, o cümlədən Dağlıq Qarabağda rahat yaşasınlar.
Son illər bizim apardığımız əməli işlər, xarici siyasətimiz, təbliğat tədbirlərimiz həmin fikri dəyişdirir. Bu,
həqiqətən də çox dəyişib. Ancaq biz bu sahədə hələ çox iş görməliyik.
Siz hələ gəncsiniz. Ola bilsin ki, televiziyaya baxırsınız və bu barədə son vaxtlar televiziya çoxlu
məlumatlar verir. Bilirsiniz ki, 1992-ci ildə ABŞ Konqresi Azərbaycana qarşı ədalətsiz, ölkəmiz barəsində
ayrı-seçkilik edən bir qərar qəbul edibdir. Bu da ondan ibarətdir ki, guya Azərbaycan Ermənistanı
blokadaya aldığına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının respublikamıza hər cür yardım göstərməsinə
qadağan, embarqo qoyulubdur. Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra ABŞ keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil
olmuş respublikaların hamısına maddi və maliyyə yardımı göstərir. Məsələn, Ermənistan, Gürcüstan ildə
ola bilsin ki, 100-200 milyon dollar dəyərində yardım alırlar. Başqa ölkələr də alırlar. Amma Azərbaycan
1992-ci ilin oktyabr ayından bu yardımlardan məhrum edilibdir. Çünki bizim xarici siyasətimiz zəif
olubdur, təbliğatımız olmayıbdır. Ona görə də ABŞ Konresində ermənilər belə bir qərar qəbul etdiriblər.
Mən dörd ildir Azərbaycana rəhbərlik edirəm. Bu illər ərzində biz çalışırıq ki, həmin 907-ci əlavəni,
bu ədalətsiz qərarı ləğv etdirməyə nail olaq. Baxmayaraq ki, Amerikanın prezidenti cənab Bill Klinton
hələ 1994-cü ildə ilk dəfə görüşərkən mənə bildirdi ki, o da həmin 907-ci əlavənin əleyhinədir və onun
ləğv olunmasının tərəfdarıdır, eləcə də ABŞ-ın başqa hökumət, dövlət adamları da bunu bəyan ediblər,
ancaq Konqres bunu etmir.
Mən bu yaxınlarda ABŞ-da rəsmi səfərdə olarkən Konqresdə həddindən artıq görüşlər keçirdim,
danışıqlar apardım. Demək olar ki, bir günün içərisində Konqresdə 40-dan çox konqresmenlə, senatorla
görüşdüm. Bu, onların təcrübəsində görünməmiş bir hadisə idi. Hər birisini inandırmağa, başa salmağa,
anlatmağa çalışırdım ki, bu qərar ədalətsizdir, bunu ləğv etmək lazımdır.
Həqiqət ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir, Ermənistanın silahlı
qüvvələri ərazimizin 20 faizini işğal edibdir və işğal olunmuş ərazilərdən bir milyon Azərbaycan
vətəndaşı qovulub, onların hüquqları tapdalanıbdır. Bildirdim ki, əgər siz insan hüquqlarının
pozulduğuna, tapdalandığına görə bu cür qərar qəbul etmisinizsə, gəlin görün kim kimin hüquqlarını
tapdalayıb, pozub. Siz bunu araşdırın.
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Görürsünüz, indi bilinir ki, biz bu məsələnin həllinə nail olacağıq. Amma bu, nə qədər çətin bir işdir.
Çox iş görülməlidir. Səbəb də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın həqiqətləri, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi barədə həqiqətlər dünyaya hələ istənilən qədər çatdırılmayıbdır.
Mən dünən Polşa Respublikasından Vətənə dönmüşəm. Orada Polşa prezidenti Aleksandr
Kvasnevskinin dəvəti ilə rəsmi səfərdə idim. Bizim çox uğurlu danışıqlarımız keçdi, çox əhəmiyyətli səfər
oldu və Polşa ilə Azərbaycan arasında çox böyük əhəmiyyətə malik sənədlər imzaladıq. Dünən günün
sonunda Bakıya qayıtdım və bu gecə səhərə qədər İsrailin baş naziri cənab Netanyahu ilə görüş keçirdim.
O, Uzaq Şərq ölkələrinə - Yaponiyaya, Çinə və Cənubi Koreyaya səfərə çıxmışdı. O, xəbər vermişdi ki,
yolüstü Bakını bir neçə saat ziyarət etmək istəyir. Ancaq elə oldu ki, onun proqramına görə görüş gecə
saat 4-də alındı. Nəhayət, saat 4-dən səhər saat 9-a kimi mən onunla görüşdüm. Biz birlikdə Zuğulbada
günəşin çıxmasını müşahidə etmişik və bir neçə saat bir yerdə danışıqlar aparmışıq. Məqsədimiz də
ölkələrimiz arasında əlaqələri inkişaf etdirmək olub. Amma əsas məqsədimiz həmişə Azərbaycanın
həqiqətlərini, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin səbəblərini, bunun ölkəmizə vurduğu zərbələri
və bizim bu sahədə mövqeyimizi anlatmaqdan, çatdırmaqdan ibarətdir. Sizə deyə bilərəm ki,
söhbətlərimizin 70 faizi məhz bu məsələyə həsr olunmuşdu.
Bilirsiniz ki, mən iyul ayının sonundan avqustun əvvəllərinədək ABŞ-da rəsmi səfərdə oldum. Bu
səfər 12 gün davam etdi. Vaşinqton, Nyu-York, Hyüston, Çikaqo şəhərlərində 150-yə qədər görüş
keçirdim. Bütün danışıqlar, dövlət xadimləri ilə görüşlər, ayrı-ayrı şirkətlərin rəhbərləri və
nümayəndələri ilə, konqresmenlərlə görüşlər, ictimaiyyətin nümayəndələri ilə böyük salonlarda keçirilən
görüşlər, hətta Hyüstonda tibb mərkəzində çalışan məşhur cərrah, tanınmış tibb alimi Debeyki ilə və
mərkəzdə işləyən başqa insanlarla görüşlər - bunların hamısı Azərbaycanı tanıtmaq, respublikamızın
həqiqətlərini çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. Mən hər dəfə bu görüşləri keçirəndən sonra yenə də təhlil
edirəm ki, biz hələ bu sahədə nə qədər geri qalırıq, nə qədər iş görülməlidir.
Məsələn, baxmayaraq ki, İsrailin baş naziri Netanyahu ilə mən keçən ilin dekabrında Lissabonda
görüşmüşdüm, orada ətraflı danışıqlar aparmışdıq, ancaq bu gecə mən ona Azərbaycan haqqında,
ölkəmizin xarici və daxili siyasəti haqqında, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi barədə məlumatlar
verəndə gördüm ki, bu məlumatların çoxu onun üçün yenidir. Yəni bu məsələlər, işlər bir dəfə yox, iki
dəfə yox, üç dəfə yox, xeyli davam etməlidir. Bunları sizə ona görə deyirəm ki, siz harada olmağınıza
baxmayaraq, respublikamız haqqında həqiqətləri təbliğ edəsiniz. Bizim xarici ölkələrdə olan ayrı-ayrı
vətəndaşlarımız, gənclərimiz bəzən müxtəlif subyektiv səbəblərdən, bəzən anlamadan, bəzən qərəzli
olaraq ölkəmizin bu günü haqqında təhrifedici, yalan məlumatlar verirlər. Mən xarici dövlətlərdə olarkən
belələri ilə rastlaşıram.
Mən Polşada olanda yanıma bir-iki azərbaycanlı gəldi. Onlarla görüşdüm və gördüm ki, guya onlar
orada Azərbaycanı təmsil edirlər. Ancaq orada yaşayırlar, Azərbaycanda baş verən hadisələrdən isə nə
qədər uzaqdırlar. Onlardan soruşdum ki, Azərbaycanda nə vaxt olubsunuz? Dedilər ki, 1993-cü ildən
Bakıda olmamışıq. Məlumatları haradan aldıqları ilə maraqlandım. Gördüm ki, oradan-buradan yalan
məlumatlardan bəhrələnirlər. Bəlkə də onların günahı deyil, - onlar sadə adamlardır, sadəcə olaraq, onları
bəzən aldadırlar və həmin adamlar Polşada ölkəmiz haqqında həqiqətləri çatdırmaq əvəzinə
respublikamızın vəziyyəti barədə təhrifedici məlumatlar yayırlar.
Ona görə də sizə, - xarici ölkələrə təhsil almağa gedən gənclərimizə mənim tövsiyəm ondan
ibarətdir ki, siz Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndələrisiniz, hər yerdə respublikamız haqqında
həqiqətləri çatdırmalısınız, təbliğ etməlisiniz. Bunların hamısı siz təhsil alarkən, oxuyarkən ölkənizə,
xalqınıza, millətinizə göstərdiyiniz xidmət olacaqdır.
Hər bir xarici dövlətin özünəməxsus qanunları, adət-ənənələri var. Hər bir ölkənin siyasətini onun
daxili işi hesab edirik. Heç bir ölkənin daxili işinə qarışmırıq və bundan sonra da qarışmayacağıq. Hesab
edirik ki, hər bir ölkənin xarici və daxili siyasəti o ölkənin özünün işidir və başqa ölkələr onun işinə
qarışmamalıdır. Bunun özü müstəqillik üçün lazım olan bir şərtdir. Ancaq dediyim kimi, hər bir ölkənin
qanununu, adət-ənənəsini bilmək lazımdır. Çünki bizim Azərbaycan gənclərinin nə qədər çox biliyi,
savadı olsa bu, bir o qədər yaxşı olar. Eyni zamanda respublikamızın, xalqımızın milli xüsusiyyətlərini,
milli ənənələrini, milliliyini heç vaxt unutmaq lazım deyil və bunu heç bir şeyə dəyişmək olmaz. Əgər biz
azərbaycanlı kimi öz müstəqilliyimizi, milli azadlığımızı yüksək qiymətləndiririksə, xalqımızın tarixini,
adət-ənənələrini, xalqımıza məxsus milliliyi həmişə yaşatmalıyıq və onları hər yerdə təbliğ etməliyik. Mən
bunu ona görə deyirəm ki, bizim bəzi adamlar - gənclər, hətta gənc olmayanlar da başqa ölkəyə gedən
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kimi, dərhal cürbəcür təsir altına düşürlər. Bu da o nəticəyə gətirib çıxarır ki, həmin adamlar öz milliliyini
itirir, öz adət-ənənələrini itirirlər. Bu təhlükəlidir. Ona görə də mən sizi xəbərdar edirəm.
Şübhəsiz ki, siz xarici ölkələrdə dil öyrənməlisiniz. Mən keçmişdə də demişəm və bu gün də
deyirəm,- şəxsən arzum ondan ibarətdir ki, hər bir azərbaycanlı çox dil bilsin. Ancaq birinci növbədə öz
ana dilini - dövlət dilini yaxşı bilsin. Bizim çox gözəl, zəngin, cazibədar dilimiz var. Bəlkə də biz bu dildə
danışdığımıza görə öz dilimizin zənginliyini və gözəlliyini hələ tam dərk edə bilməmişik. Ancaq bilin ki, bu
həqiqətdir. Ona görə də bunu heç bir şeyə dəyişmək olmaz. Xarici dil bilmək, əlbəttə ki, lazımdır, vacibdir.
Mən bir daha arzu edirəm ki, vətəndaşlarımız ingilis dilini də, rus dilini də, fransız dilini də, alman dilini
də, türk dilini də, ərəb dilini də, fars dilini də, hətta Çin dilini də bilsinlər. Gənclərimiz nə qədər çox dil
bilsələr bir o qədər zəngin dünyagörüşünə malik olacaqlar. Bu, müasir dünyanın tələbləridir. Amma ən
əsası ondan ibarətdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini - Azərbaycan
dilini, dövlət dilini mükəmməl bilməlidir. Gənclərə tövsiyə edirəm ki, əgər kiminsə bu barədə çatışmazlığı
varsa, çalışın, bunu aradan qaldırın. Xarici ölkələrdə təhsil alarkən, həmin ölkənin dilini öyrənərkən, eyni
zamanda başqa dilləri öyrənərkən öz dilinizi heç vaxt unutmayın və öz ana dilinizi heç bir başqa dilə
dəyişməyin. Xalqın, millətin, insanın öz ana dilindən əziz heç bir şeyi ola bilməz.
Hətta öz dilimizdə danışmağı başqalarına da öyrədin. Ümumiyyətlə, mən fikir verirəm, respublikamıza başqa ölkələrdən gəlib işləyənlər, dövlət nümayəndələri, səfirliklərdə çalışanlar
Azərbaycan dilini öyrənməyə çalışırlar. Bu, çox sevindirici haldır. Bunun özü də yenilikdir.
Mənim xatirimdədir, keçmiş zamanda ədəbiyyat tarixini öyrənərkən fəxr edirdik ki, vaxtilə
Lermontov bir müddət Azərbaycanda olmuş, Quba zonasında yaşamışdır. O öz dostuna yazmışdı ki, mən
burada Azərbaycan dilini öyrənirəm. Avropada fransız dili kimi, Qafqazda da Azərbaycan dili çox məşhur
və mötəbər bir dildir Hətta Lermontovun belə bir yazısı da var. Biz bunu böyük iftixar hissi ilə qeyd
edirdik ki, görün, Lermontov burada yaşayıb, dilimizə belə böyük hörmət edib və bizim dilimizi
öyrənməyə çalışıb. Bunun özü tarixdə nadir bir hadisədir. İndinin özündə də bizim dili öyrənməyə
çalışırlar. Bəziləri artıq bizim dildə danışırlar. Bu, çox gözəldir. Çünki biz öz dilimizin hörmətini
qaldırmalıyıq. Ona görə ki, bizim dilə hörmət edilsin, dilimizi öyrənsinlər, mənimsəsinlər. Mən əminəm ki,
başqa ölkələrdə də bizim dilimiz nə qədər geniş yayılsa, öyrənilsə Azərbaycanın ədəbiyyatını,
mədəniyyətini ana dilimizdə oxuyanlar, öyrənənlər respublikamızın necə zəngin mənəviyyata,
ədəbiyyata, mədəniyyətə malik olduğunu dərk edəcəklər. Mən bu məsələ ilə əlaqədar öz fikirlərimi sizə
çatdırıram və güman edirəm ki, bu tövsiyələrimi unutmayacaqsınız.
Harada olursunuzsa, - istər daxildə, istərsə də xaricdə, - hər bir azərbaycanlı gəncin şərəfli borcu
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaqdan, inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Bu, bizim çoxəsrlik tariximizdə böyük, şərəfli və tarixi nailiyyətdir. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Hansı
xarici ölkədə oluramsa, orada deyirəm ki, keçmişdə bizim xalqımız hər bir çətinliyə dözübdür, bu gün də,
sabah da dözə bilər. Ancaq bundan sonra heç bir vaxt xalqımız öz dövlət müstəqilliyini əldən
verməyəcəkdir. Bu, heç vaxt ola bilməz. Bu mənim fikrimdir, iradəmdir, mənəviyyatımdır. Amma mənim
istədiyim odur ki, bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir azərbaycanlının fikri olsun və onun
iradəsinə çevrilsin.
Son illər Azərbaycanda təhsil sahəsində bir sıra dəyişikliklər gedir. Bunların bəziləri müsbət
xarakter daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bəziləri də pərakəndə getdiyinə görə respublikamızın təhsil
sisteminə, o cümlədən ali təhsilinə müəyyən zərərlər gətirir. Artıq indi vaxt gəlib çatıbdır və başlıca
vəzifəmiz ölkəmizin təhsilini qəbul etdiyimiz «Təhsil haqqında qanun» əsasında bundan sonra daha da
möhkəm qurmaq, inkişaf etdirməkdir. Hesab edirəm ki, bizim müvafiq orqanlar bu işlərlə məşğul
olacaqlar.
Respublikamızın çox güclü müəllim ordusu var. Azərbaycanın müəllimləri ən yüksək mənəviyyata,
vətəndaşlıq hisslərinə malik olan insanlardır. Müəllimlik sənəti şərəfli bir sənətdir. Mən bunu öz
həyatımda da, işlədiyim dövrlərdə müəllimlərlə görüşlərdə, danışıqlarda da hiss etmişəm ki,
Azərbaycanın müəllimləri bu şərəfli adı ləyaqətlə daşıyıblar və bu gün də daşıyırlar. Baxmayaraq ki, son
illər onların həyatında, o cümlədən maddi vəziyyətlərində çətinliklər baş veribdir, ancaq əminəm ki, onlar
bu çətinliklərə dözürlər və dözəcəklər.
1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi dövrü mənim xatirimdədir. Mənim o vaxt müəllimlərim
var idi. Onlar mənə müharibədən əvvəl dərs demişdilər. Həmin vaxtlar mən onların bir çoxunun maddi
vəziyyətini, yaşayış tərzini görürdüm. Həddən artıq ağır vəziyyətdə yaşayırdılar. Amma buna
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baxmayaraq, öz müəllimlik namusunu, şərəfini, müəllim adını həmişə uca saxlamışdılar. Mən orta
məktəbdə aldığım təhsilə görə, sonrakı dövrlərdə Azərbaycan müəllimlərinin fəaliyyətini daim müşahidə
etdiyimə görə və onların işi ilə yaxından tanış olduğuma görə Azərbaycan müəlliminin nə qədər böyük
şərəfə layiq olduğunu həmişə demişəm və yüksək qiymətləndirmişəm. Mən bu gün də Azərbaycan
müəllimlərinə öz adımdan və bütün xalqımız adından təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki
bizim hamımız - mən də, siz də Azərbaycan məktəbinə, Azərbaycan müəlliminə borcluyuq. Güman edirəm
ki, mövcud çətinliklər, problemlər aradan qaldırılacaq, orta təhsil sistemində də, ali təhsil sistemində də
müasir dövrün tələblərinə uyğun, müstəqilliyimizə, Konstitusiyamıza, qanunlarımıza uyğun şərait
yaranacaq və müəyyən işlər görüləcəkdir.
Burada çıxış edənlərdən kimsə dedi ki, xarici ölkələrdə olan tələbələrimizə qayğı, maddi yardım
göstərilməsinə ehtiyac var. Mən Nazirlər Kabinetinə, Təhsil Nazirliyinə və Prezidentin İcra Aparatının
Humanitar Siyasət şöbəsinə göstəriş verirəm ki, bu məsələni araşdırıb mənə təklif versinlər. Hesab
edirəm ki, xaricdə təhsil alan tələbələrimizə il müddətində vaxtaşırı müəyyən maliyyə yardımları etmək
olar. Maliyyə çətinliyimiz nə qədər ağır olsa da biz vəsait tapıb bunu edə bilərik. Sadəcə olaraq, mənə bu
barədə təkliflər vermək lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, bu, bir sistem halına düşsün. Mütləq bunu etmək
lazımdır. Sizi əmin edirəm ki, biz bunu edəcəyik. Sizin gələcəkdə hansısa probleminiz, çətinliyiniz olsa
çəkinmədən müraciət edə bilərsiniz. Əgər biz sizi xarici ölkələrə təhsil almağa göndəririksə, sizə qayğı da
göstərməliyik. Arxayın olun və bilin, təkcə xarici ölkələrə gedən tələbələrə yox, bütün Azərbaycan
gənclərinə, tələbələrinə, respublikamızın ali məktəblərinin tələbələrinə qayğı göstərmək mənim və
Azərbaycan dövlətinin borcudur və biz bu borcumuzu yerinə yetirəcəyik.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Sizə gələcək həyatınızda və işlərinizdə
uğurlar arzulayıram. Azərbaycandan uzaqlara gedən gənclərimizə yaxşı yol arzu edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ YENİ DƏRS İLİNİN
BAŞLANMASI MÜNASİBƏTİLƏ BAKIDAKI 18 NÖMRƏLİ MƏKTƏBDƏ
KEÇİRİLMİŞ MİTİNQDƏ NİTQİ
1 sentyabr 1997-ci il
Əziz balalar, uşaqlar, şagirdlər, tələbələr!
Hörmətli müəllimlər, valideynlər!
Mən sizi bu ümumxalq bayramı, ölkəmizdə bütün təhsil ocaqlarında tədris ilinin başlanması
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə təhsilinizdə, dərsinizdə və bütün həyatınızda uğurlar
arzulayıram.
Bu gün həqiqətən ölkəmiz və xalqımız üçün böyük bayramdır. Bu, hər bir ailəyə, insana aid olan
gündür. Kiminsə ilk övladı bu gün məktəbə ayaq basır, kiminsə artıq bir neçə uşağı məktəbə gedir,
müxtəlif siniflərdə yenidən dərsə başlayır, kiminsə nəvələri məktəbə gedirlər. Bəzilərinin övladları orta
məktəbi qurtarıb ali təhsil almaq üçün universitetlərə, institutlara gedirlər.
Bu gün respublikamızın, ölkəmizin hər bir güşəsində, hər bir evdə, ailədə əlamətdar gündür. Bu gün
məhz xalqımızın uşaqdan böyüyə qədər təhsil almasına, inkişaf etməsinə həsr olunduğuna görə hər bir
vətəndaş üçün, eyni zamanda dövlətimiz, xalqımız üçün əziz gündür. Ona görə bu gün qiymətlidir.
Bu gün Azərbaycanı hər yerdə gül-çiçək, şən əhval-ruhiyyə, sevinc əhatə edir. Çox şadam ki, bu
günü mən ümumiyyətlə, harada olursa-olsun, daim bayram kimi qeyd edərək, eyni zamanda məhz bu gün
sizinlə bir yerdəyəm, bu günü 18 nömrəli məktəbin şagirdləri, müəllimləri ilə birlikdə qeyd edirəm.
Respublikamızda son illər mövcud olan çətinliklər artıq aradan götürülübdür, məktəblərimiz
normal fəaliyyət imkanı əldə edərək işləyirlər. Keçmiş zamanlarda olduğu kimi, məktəblərimiz bu il də
şagirdlərin qəbul edilməsinə lazımi hazırlıq işləri görüblər. Bəzi yerlərdə yeni məktəb binaları açılıb, inşa
edilib, istifadəyə verilibdir. Məktəblərin qapıları bütün şagirdlərin üzünə açılıbdır. Bu, ölkəmizin
həyatının sərbəstləşməsi və normallaşmasının ən mühüm əlamətlərindən biridir.
Ona görə bunu xüsusi qeyd edirəm ki, 1988-89-cu illərdən bəri respublikamızın başına gələn
bəlalar, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz ilə əlaqədar olaraq, eyni zamanda ölkəmizin
daxilində yaranmış qarmaqarışıqlığa, özbaşınalığa, qanunsuzluğa görə həyatımızın çox sahəsində, o
cümlədən təhsil sahəsində də işlər pozulmuşdu. Məktəblərin də fəaliyyəti zəifləmişdi, hətta sıfır
dərəcəsinə enmişdi. Respublikamızda o illər hökm sürən cinayətkarlıq, özbaşınalıq bəzən hətta
valideynləri o qədər vahiməyə salmışdı ki, onlar uşaqlarını məktəbə yola sala, göndərə bilmirdilər.
Məlumdur ki, o illər ailələrin çoxunda uşaqların təhsil alması prosesi müəyyən qədər dayanmışdı.
Mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, respublikamızı bu əzab-əziyyətə salan belə hallar artıq
keçmişdə qalıbdır. Biz o halları aradan götürdük, respublikamızda əmin-amanlıq, insanlara rahatlıq
yaratdıq, cinayətkar qrupları aradan götürdük. İndi görürsünüz ki, Azərbaycanın hər bir yerində,
guşəsində bizim məktəblər sərbəst fəaliyyət göstərir, gənclər, uşaqlar sərbəst təhsil alırlar.
Bu bizim son illər respublikamızın həyatında əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən ən əhəmiyyətlisidir.
Çünki başqa sahələrdə geriliyə, çatışmazlığa müəyyən qədər dözmək olar, o halların vurduğu zərərləri
tezliklə aradan qaldırmaq olar. Amma xalqın, millətin təhsil sistemini qırmaq olmaz. Bu, elə bir işdir ki,
ardıcıl surətdə davam etməlidir. Bir il belə fasilə olsa, millətə, xalqa böyük zərbələr vura bilər. Biz bu
zərbələri aldıq və onların ağır nəticələrini də görürük. Ancaq bu gün hamımız şad olmalıyıq ki, təhsil
sistemində qayda-qanun yaranıbdır, məktəblərimiz işləyir və hər bir valideyn də öz uşağını məktəbə
rahat göndərir, onun təhsili ilə məşğul olur.
Azərbaycanda təhsil böyük yer tutur. Təsəvvür edin, ölkəmizdə bu gün 130 min uşaq ilk dəfə
məktəb astanasından keçib, sinifdə oturub dərsə başlayacaqdır. Bu il bizim orta məktəblərdə bir milyon
560 min uşaq oxuyacaqdır. 160 min müəllim - böyük bir ordudur - orta məktəblərdə dərsə başlayacaqdır.
Ali məktəblərimizdə də qəbul normal keçibdir. Bu il Azərbaycanın ali məktəblərinə,
universitetlərinə 19 min gənc qəbul olunubdur. Bütün ali məktəblərimizdə bu il 89 min, texnikumlarda
25 min tələbə, texniki peşə məktəblərində təxminən 25 min şagird təhsil alacaqdır. Bu rəqəmlər onu
göstərir ki, Azərbaycanda gənclərin hamısı təhsil ilə əhatə olunubdur. Bu rəqəmlər onu göstərir ki,
Azərbaycanın gələcəyi üçün yaxşı əsas yaradırıq, qururuq. Bu rəqəmləri nəzərinizə çatdıraraq bildirmək
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istəyirəm ki, bunlar hamısı müstəqil Azərbaycan Respublikasının iftixar edə biləcəyi göstəricilərdir. Hər
bir xalqın səviyyəsini onun bilik səviyyəsi müəyyən edir. Bilik səviyyəsinə də nail olmaq üçün təhsil daim
mövcud olmalıdır və o, ardıcıl surətdə inkişaf etməlidir. Biz buna nail olmuşuq və ümidvaram ki, bundan
sonra da bu məsələ diqqət mərkəzində olacaqdır. Biz gələcəkdə Azərbaycanın təhsilinin daha da
təkmilləşməsinə, keyfiyyətinin yüksəlməsinə nail ola biləcəyik.
Mən bu gün Azərbaycanın müəllim ordusuna hörmət və ehtiramımı bir daha bildirirəm və bəyan
edirəm ki, cəmiyyətimizdə Azərbaycan ziyalılarının içərisində müəllimlər xüsusi yer tuturlar, hörmətə
layiqdirlər və xüsusi qayğı ilə əhatə olunmalıdırlar. Mən ümidvaram ki, həm orta məktəblərdə, həm ali
məktəblərdə müəllimlərimiz gələcəkdə də öz peşələrinə sadiq olacaqlar, öz biliklərini daha da
təkmilləşdirəcəklər. Müəllimlərimizin səyi nəticəsində bizim təhsil sistemi daha da təkmilləşəcək,
bunların hamısı azad, müstəqil Azərbaycanın gələcəyinə xidmət edəcəkdir.
Əziz balalar, uşaqlar! Siz xoşbəxtsiniz. Ona görə xoşbəxtsiniz ki, artıq təhsil almağa başlayırsınız, ya
da alırsınız. Ona görə xoşbəxtsiniz ki, siz müstəqil Azərbaycanın məktəblərində təhsil alırsınız. Dövlət
müstəqilliyinin xalqımıza bəxş etdiyi nemətlərdən biri də odur ki, biz artıq öz təhsil sistemimizi
xalqımızın, millətimizin tarixinə, mənəviyyatına, ənənələrinə uyğun qururuq. Doğrudur, bu proses çox
mürəkkəb prosesdir. Bu proses qısa bir müddətdə başa çata bilməyəcəkdir. Bu gün təhsil sahəsində
çalışan bütün vətəndaşlara, müəllimlərə, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə müraciət edərək xahiş
edirəm ki, onlar tezliklə təhsil sistemində işlərin müstəqil Azərbaycanın prinsipləri əsasında qurulmasına
nail olsunlar. Burada dərsliklərin dəyişilməsi, yeni dərsliklərin yaranması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bilirəm, bu, asan iş deyil. Bu, bir çox böyük amillərlə bağlıdır, onlardan asılıdır. Ancaq mən bu gün
həm Təhsil Nazirliyinə, həm də Nazirlər Kabinetinə qəti təklif edirəm ki, onlar dərsliklərin dəyişilməsi,
müstəqil Azərbaycanın tarixinə, həyatına uyğun yazılması işi ilə daha da ciddi məşğul olsunlar. Çünki
məktəblərdə tarix, ədəbiyyat dərsləri, humanitar sahəyə aid başqa dərslər köhnə dərsliklər əsasında
aparılırsa, onlar bizə xeyir gətirmir. Onsuz da keçmiş zamanda həmin dərsliklərlə təhsil alan insanlar hələ
var, onların zehnində, fikrində dəyişilmə prosesi gedir və getməkdədir. Ancaq indi dərs alan uşaqlar,
gənclər gərək mütləq və mütləq bizim yeni dərsliklər əsasında oxusunlar.
Biz yeni əlifbaya - latın əlifbasına keçmişik. Mən hiss edirəm ki, latın əlifbasının tətbiqi çox lənc
gedir. Hesab edirəm ki, bu işləri də sürətləndirmək lazımdır. Yaşlı nəsil kiril əlifbası ilə oxuduğuna görə
latın əlifbasını oxumaqda çətinlik çəkir. Bildirmək istəyirəm ki, burada heç bir çətin iş yoxdur. Latın
əlifbası ilə kiril əlifbası arasında fərq o qədər də böyük deyildir. Sadəcə, mən yaşlı nəslə müraciət edib
deyirəm ki, bir balaca özünüzü əziyyətə salın və tezliklə bu kiril əlifbasından xilas olun.
Bizim bu günümüz, gələcəyimiz məhz latın əlifbası ilə bağlıdır. Nəşriyyata da bu gün müraciət
edirəm ki, kitabların hamısı latın əlifbası ilə çap olunsun. 1939-cu ildən indiyə qədər yazılan kitabların
hamısı kiril əlifbası ilə buraxılıb. Bu illərdə bizim ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə, tariximizdə,
elmimizdə çox böyük nailiyyətlər, ixtiralar əldə olunubdur. Bunların hamısı öz əksini kitablarda tapıbdır.
Bizim kitabxanalar belə kitablarla doludur. Şübhəsiz ki, bunlardan bu gün də, on illər sonralar da istifadə
etməli olacaqlar. Əgər biz tezliklə bütün sahələrdə latın əlifbasına keçməsək, gecikmiş olacağıq. Bu işlər
məktəblərdə xüsusilə təşkil olunmalıdır. Mən Təhsil Nazirliyindən, bütün məktəblərdən bunu tələb
edirəm.
Məktəblərimizdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, azadlığının mənası, məzmunu çox geniş
tədris olunmalıdır. Bu, çox əhəmiyyətlidir, çünki vətənpərvərlik hissləri insanlara uşaq vaxtından
aşılanmalıdır. Xalqımızın təbii xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, xalqımız vətənpərvərdir. O, ananın bətnində
vətənpərvərlik hisslərini özündə toplayır.
Tədrisin, tərbiyənin bu sahədə çox böyük əhəmiyyəti vardır, xalqımızı, millətimizi, gənclərimizi
vətənpərvərlik hissi ilə tərbiyə etmək təhsilin əsas istiqaməti, hissəsi, məktəblərimizin, müəllimlərimizin
borcudur. Siz uşaqlara hərtərəfli təhsil verməlisiniz. Uşaqlar gərək orta məktəblərdə bütün fənləri
mənimsəsinlər. Bunların hamısı ilə bərabər, bizim xalqımızın zəngin tarixini, mədəniyyətini,
mənəviyyatını, mənəvi dəyərlərini uşaqlara öyrətmək, çatdırmaq, uşaqları məhz həmin ənənələr ruhunda
tərbiyə etmək müəllimlərin müqəddəs borcudur. Mən arzu edərdim ki, müəllimlər bunu heç vaxt
unutmasınlar.
Burada olan imkanların hamısından istifadə etmək lazımdır. Bu sırada mən hesab edirəm ki,
məktəblərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin atributları yaxşı təbliğ olunmalıdır. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini təmsil edən Azərbaycanın bayrağına münasibət, onun müqəddəsliyi hər bir cocuqda,
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yeniyetmədə daxildən olmalıdır. Azərbaycanın bayrağı sadəcə bayraq deyil. O, bizim dövlətçiliyimizin,
müstəqilliyimizin rəmzidir. Keçmişdən qalan ənənələrə görə bu bayrağa o qədər də əhəmiyyət verilmirdi,
bu bayraq müəyyən qədər formal xarakter daşıyırdı. Ancaq indi biz yeni bir həyatdayıq. Biz öz müstəqil
dövlətimizdəyik, ölkəmizdəyik. Hansı ölkəyə gediriksə - gedək, Azərbaycan bayrağının o ölkədə asılması
həm Azərbaycanın orada təmsil olunmasını göstərir, həm də bizim ölkəmizi tanıdır, eyni zamanda bizdə
böyük iftixar hissi doğurur.
Mən çox ölkələrə gedirəm. Hava limanında Azərbaycan bayrağını görəndə həddindən artıq
sevinirəm. Yaşadığım iqamətgahın, əyləşdiyim avtomobilin üstündə Azərbaycan bayrağını, hansı bir yerə
danışığa gedəndə Azərbaycan bayrağını görürəm. Bu bizim müstəqil dövlətimizin rəmzidir. Ona görə də
gərək hər bir Azərbaycan vətəndaşı, xüsusən gənc nəsil bunu dərk etsin, qiymətləndirsin. Onda bayrağa
olan məhəbbət eyni zamanda Vətənə, xalqa, dövlətə olan məhəbbətə bərabər olsun. Gərək hər bir evdə
Azərbaycan dövlətinin bayrağı olsun, hər bir ailə Azərbaycan bayrağına itaət etsin. Bu bayraq tək rəsmi
yerlərdə yox, idarələrdə, küçələrdə, saraylarda, məktəblərdə yox, gərək hər bir ailənin həyatının əziz bir
hissəsi olsun.
Azərbaycanın gerbini təbliğ etmək lazımdır. Azərbaycanın gerbi bayraq ilə bərabər bizim dövlət
müstəqilliyimizi təmsil edən atributdur. Azərbaycanın gözəl himni var. Bu gün Azərbaycanın milli dövlət
himni burada səsləndi. Sevindiricidir ki, bu himn hələ 1918-ci ildə yazılıbdır. Bunun müəllifi bizim böyük
bəstəkarımız Yzeyir Hacıbəyovdur. Himnimizin sözlərini böyük şairimiz Əhməd Cavad yazıbdır. Onun
musiqisi də çox gözəldir, sözləri də çox mənalıdır, gözəldir.
Mən xarici ölkələrə səfər edərkən hər yerdə iki himn çalınır - Azərbaycanın himni, bir də getdiyimiz
ölkənin himni. Hər ölkənin himni özünə görə əzizdir. Öz xalqının müsiqisini, mənəvi xüsusiyyətlərini əks
etdirir. Bu təbiidir. Ancaq mən hər yerdə müqayisə edib görürəm ki, bizim himnin müəllifləri bu himni nə
qədər böyük məharətlə yaradıblar. Hər dəfə xarici ölkələrdə bu himni dinləyərkən mən yenidən iftixar
hissi duyuram. Ancaq himni dinləmək yox, onu oxumaq lazımdır. Bizdə təəssüf ki, bu ənənə
yaranmayıbdır. Himni dinləyirik, amma onun sözləri var. Mən hesab edirəm ki, bu bizim həyatımızda
çatışmazlıqdır. Himn çalınan vaxt insanlar bu himnin sözlərini oxumalıdırlar. Bunun əhəmiyyəti var. Bir
var ki, onu dinləyəsən, bir də var ki, o mahnının, musiqinin sədaları altında o sözləri tələffüz edəsən,
oxuyasan. Bunlar da insanlarda vətənpərvərlik hissinin daha da möhkəmlənməsinə kömək edir. Eyni
zamanda bu ona görə vacibdir ki, himnimizə xüsusi hörmətin təzahürüdür. Ona görə də mən bütün
məktəblərin - ali və orta məktəblərin qarşısında vəzifə qoyuram ki, qısa bir müddətdə bütün şagirdləp,
tələbələr, müəllimlər Azərbaycanın himnini oxusunlar. Bunu siz necə təşkil edəcəksiniz - məndən yaxşı
bilirsiniz. Ancaq bunu təşkil etmək lazımdır ki, hər bir insan himni oxuya bilsin, həm də məharətlə
oxusun.
Mən bunu tək məktəblər üçün demirəm, bütün cəmiyyət üçün deyirəm. Ola bilsin ki, mən bu
yaxınlarda bu barədə bir sərəncam da verməyə məcbur olacağam ki, bu işlər yerlərdə təşkil edilsin.
Ancaq cəmiyyətdə hər şey məktəbdən, təhsildən başlayır. Ona görə də mən bu fikri məhz burada məktəbdə, təhsil işçilərinin qarşısında deyirəm. Bu da sizin vəzifələrinizdən biridir. Arzu edərdim ki,
bunu qısa müddətdə həyata keçirəsiniz və mənə məlumat verəsiniz.
Bu çox lazımdır, vacibdir. Ancaq məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə,
xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır. Bugünkü bu körpələr gələcəyin böyük
vətəndaşlarıdır.
Müəllim vəzifəsi ona görə şərəflidir ki, o, cəmiyyət üçün ən dəyərli, bilikli, zəkalı, tərbiyəli,
vətənpərvər vətəndaşlar hazırlayır. Şübhəsiz ki, birinci növbədə müəllim özü bu xüsusiyyətlərə malik
olmalıdır, daim özünü də təkmilləşdirməlidir, öz üzərində işləməlidir. Öz üzərində işləməyən müəllim
yaxşı müəllim ola bilməz. Bizim müəllimlərin əksəriyyəti ona görə yaxşıdırlar ki, onlar daim öz üzərində
işləyir, tədris etdiyi fənni dərindən öyrənirlər, ictimai-siyasi sahədə biliklərini artırır və günü-gündən
özlərini təkmilləşdirirlər. Məktəb elə bir prosesdir, orqanizmdir ki, burada hamı - şagird də, tələbə də,
müəllim də, bütün kollektiv də inkişafdadır.
Mən sizin hamınıza bu çox şərəfli vəzifələrin yerinə yetirilməsində uğurlar arzulayıram. Ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın ali təhsil, ümumi orta təhsil sistemində indi baş verən
müsbət dəyişikliklər möhkəmlənəcək, güclənəcək və məktəblərin, ali təhsil ocaqlarının işində olan
nöqsanlar, çatışmazlıqlar, qüsurlar, bəzi qanun pozuntuları ardıcıl surətdə aradan götürüləcəkdir.
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Sizi əmin edirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasında təhsil, tərbiyə işi dövlətin əsas
vəzifəsidir, dövlət başçısının - prezidentin xüsusi qayğısı altındadır və onun əsas vəzifələrindən biridir.
Mən çalışacağam ki, bundan sonra da bu vəzifəmi layiqincə yerinə yetirim. Ümidvaram ki, siz də öz
vəzifənizi layiqincə yerinə yetirəcəksiniz.
Bu əlamətdar gün münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı, səadət arzulayıram.
Yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə bütün Azərbaycan məktəblilərini, balalarını, övladlarını,
bütün Azərbaycan müəllimlərini təbrik edirəm. Hamıya cansağlığı, səadət arzulayıram. Sağ olun.
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3-cü AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TİCARƏT SƏRGİSİNİN AÇILIŞINDA NİTQİ
Bakı İdman və Sərgi Kompleksi
3 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycanda yeni bir sərginin açılması münasibətilə sizi təbrik edir, sizə - sərginin
iştirakçılarına uğurlar arzulayıram.
Azərbaycanda cürbəcür sərgilərin, o cümlədən beynəlxalq məzmunlu sərgilərin təşkili artıq
ənənəvi xarakter alıbdır. Bu, sevindirici haldır, çünki Azərbaycanın iqtisadiyyatında mövcud olan ciddi
dəyişikliklərin və xüsusən Azərbaycan Respublikasının bütün ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin inkişaf
etməsinin təzahürüdür. Bunlar hamısı iqtisadiyyatda sərbəstləşmənin, Azərbaycanda bazar
iqtisadiyyatının gündən-günə bərqərar olmasının, inkişaf etməsinin nümayişidir.
Biz bu tədbirləri dəstəkləmişik və dəstəkləyirik, həm Azərbaycanda, həm də xaricdə olan cürbəcür
firmalara, şirkətlərə gələcək işlərində dəstək verəcəyik. Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatası da bu işlərin
təşkilatçısıdır və təşkilatçısı olmalıdır və güman edirəm, bu nümunələrdən istifadə edərək bu sahədə
fəaliyyətini daha da genişləndirməlidir.
Bugünkü sərginin məzmunu, eksponatları da çox maraqlıdır və hesab edirəm, respublikamızın
ictimaiyyəti və iqtisadi həyatı üçün çox əhəmiyyətlidir. İstehlak malları, ərzaq məhsulları,
telekommunikasiya, kompüterlər müasir həyatımızda insanlar, cəmiyyət üçün və bütün iş adamları üçün
ən vacib sahələrdir. Güman edirəm ki, bu sərgi təkcə eksponatların nümayiş etdirilməsi üçün yox,
xüsusən burada təmsil edilən malların əsasında yeni əlaqələrin, sazişlərin, müqavilələrin yaranması və
gələcəkdə daha geniş iş görülməsi üçün çox yaxşı imkan olacaqdır. Hər bir sərginin məqsədi malları,
eksponatları nümayiş etdirməklə yanaşı, yeni iqtisadi əlaqələr qurmaqdan və iqtisadiyyatı inkişaf
etdirməkdən ibarət olmalıdır. Güman edirəm ki, bu sərgi də məhz bu məqsədi, vəzifəni yerinə
yetirəcəkdir.
Sərgidə çox şirkətlər, çox ölkələrin nümayəndələri iştirak edirlər. Azərbaycanda xarici ölkələrin
şirkətlərinin, ölkəmizdə yaranmış özəl strukturların, sahibkarların sayı gündən-günə artır. Bu bizi
sevindirir, çünki biz bunlara nail olmaq istəyirik. Biz Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyat, sərbəst ticarət
yaratmaq üçün və ölkəmizin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx inteqrasiyası üçün çox tədbirlər
görürük. Arzu edirik ki, bu tədbirlər öz əməli nəticələrini versin.
Sərginin təşkilatçılarını təbrik edir, onlara təşəkkür edirəm və sərgidə iştirak edən bütün şirkətlərə
gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
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İLYAS ƏFƏNDİYEVİN «HÖKMDAR VƏ QIZI» TAMAŞASINA BAXDIQDAN SONRA
TEATRIN YARADICI KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Azərbaycan Milli Dram Teatrı
20 sentyabr 1997-ci il
Mən ilk əvvəl belə bir əsəri hazırlayıb xalqa çatdırdığınıza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. İhsan
bəy, sizə müraciət edirəm, buyurun, Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanış olun.
İ h s a n b ə y D o ğ r a m a c ı: Bu əsər böyük bir tarixi tablodur və mən inanıram ki, Allah-təala
Azərbaycanı əbədi müstəqil və payidar edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi təbrik edirəm. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 125 -ci mövsümünə
başlayıbdır. Allah bunu bizə qismət edibdir. Azərbaycan teatrının 100 illik yubileyini sizinlə birlikdə
təntənəli surətdə keçirmişik, bundan sonra 25 il yaşamışıq. Doğrudur, bu 25 il hamar yol olmayıbdır,
enişli-yoxuşlu, çətin, əzab-əziyyətli keçibdir. Ancaq bizim çox böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki,
nəhayət, Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyinə nail olubdur. Bu müstəqilliyə, azadlığa görə hər bir
əzab-əziyyətə, itkiyə, hər bir qurbana razı olmaq olardı. Çünki Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi tarixi
nailiyyətdir və çoxəsrlik tariximizdə bütün xalqımız üçün Allah tərəfindən göndərilmiş bir nemətdir. Ona
görə də mən salonda olarkən, sizinlə görüşərkən keçən 25 ili xatırlayıram. 1973-cü ildə biz teatrın 100
illik yubileyini qeyd etdik, sonra da 25 il yaşadıq.
Bu gün siz çox gözəl bir əsər təqdim etdiniz. Mən sizi bu əsər, bu tamaşanız münasibətilə təbrik
edirəm. Çox dəyərli və bu gün xalqımız üçün lazımlı əsərdir. Şübhəsiz ki, biz bu gün ilk növbədə əsərin
müəllifinin - böyük yazıçımız, dramaturqumuz İlyas Əfəndiyevin xidmətlərini qeyd etməliyik, onun
xatirəsini yad etməliyik.
Belə başa düşürəm ki, bu onun son əsəri idi.
İlyas Əfəndiyev Azərbaycan teatrına çox böyük töhfələr veribdir, böyük xidmətlər göstəribdir, çox
dəyərli əsərlər yaradıbdır. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı başqa cəhətlərlə yanaşı, bir də ona görə
əhəmiyyətlidir ki, o öz əsərlərində həm Azərbaycan xalqının tarixinin çox mühüm səhifələrini ədəbiyyat,
teatr vasitəsilə bugünkü nəsillərə çatdırıbdır, həm də öz əsərlərində müasir həyatımızın müsbət və mənfi
cəhətlərini çox gözəl təsvir edibdir. Beləliklə, xalqımızı həm tarixə hörmət bəsləməyə sövq etmişdir və bu
barədə xidmətlər göstərmişdir, tarixi bilmək üçün xalqımıza yardım etmişdir, eyni zamanda yaşadığımız
zamanda mənəviyyat, əxlaq, insanlıq, Vətənə və millətə sədaqət ruhunu aşılamışdır. Hesab edirəm ki,
xalqımız bu əsərlərdən çox bəhrələnmişdir.
Ona görə də mən bu gün İlyas Əfəndiyevin bütün yaradıcılığını, onun yazdığı əsərləri böyük
minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram. Hesab edirəm ki, o, xalqımız qarşısında öz borcunu, daha doğrusu, öz
missiyasını şərəflə yerinə yetirmişdir, xalqımıza, mədəniyyətimizə, teatrımıza, ədəbiyyatımıza çox böyük
irs, böyük sərvətlər qoyub getmişdir. Güman edirəm ki, bunu xalqımız heç vaxt unutmayacaqdır. Şübhəsiz
ki, biz İlyas Əfəndiyevin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün qərarlar da qəbul edəcəyik, şəxsən mən
edəcəyəm, çünki o buna layiqdir. Belə əsərlərlə o, onsuz da özünü xalqın qəlbində yaşadacaqdır.
Onun son əsəri - bu gün sizin təqdim etdiyiniz əsər həyatımız üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu gün
salonda üç saatdan artıq vaxt çox tez gəlib keçdi. Yəni tamaşa o qədər maraqlı, məzmunlu, mənalı idi, həm
də siz hamınız o dərəcə gözəl ifa etdiniz, salonda oturanlara bu əsəri gözəl çatdırdınız, - o cümlədən mənə
də, - heç hiss etmədim ki, nə qədər vaxt keçibdir. Bu da ona görədir ki, birincisi - əsərin həsr olunduğu
mövzu çox aktualdır, çox vacib bir mövzudur. Bu əsərlə İlyas Əfəndiyev yeni bir xidmət edibdir, bizim
tariximizin o dövrünü açıb xalqımıza göstəribdir. Bunlar indi açılıbdır. Tarixçilər, bizim salnaməçilər
bunları düzgün yazmağa başlayıblar. Ancaq bilirsiniz, indi hər bir adamın o tarix kitablarını oxumağa nə
imkanı var, nə vaxtı. Bir də ki, biri oxuyur, o birisi oxuya bilmir. Bu baxımdan teatr, kino çox təsirli bir
vasitədir. Tariximizin bu dövrü keçmişdə təhrif olunubdur. Bunu siz bilirsiniz. Biz bu dövrü yaşamışıq.


Tamaşaya sentyabrın 21-də Bakıda açılacaq Pediatriya Cəmiyyətlərinin IV Beynəlxalq Konqresinin nümayəndələri,
Türkdilli Ölkələrin Milli Pediatriya Cəmiyyətləri Birliyinin fəxri prezidenti, professor İhsan Doğramacı və digər xarici
qonaqlar da baxmışlar.
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Bu gün mənim əziz dostum İhsan Doğramacıya danışırdım, - qonaqlardan biri soruşdu ki, keçmiş
zamanlarda da belə bir pyesi tamaşaya qoymaq olardımı? Dedim, ola bilməzdi. Çünki o vaxtlar bunun
əksinə olan mövzuda tamaşalar göstərilirdi. Təəssüflər olsun. Bu, heç kimin günahı deyil - nə sizin, nə
bizim, nə mənim, nə onun. Ümumiyyətlə, yaşadığımız dövrün, o dövlətin və quruluşun yaratdığı vəziyyət
idi. Ancaq həqiqət ondan ibarətdir ki, 1964-cü ildə, siz bilərsiniz, Azərbaycanın Rusiyaya könüllü surətdə
qatılmasının 150 illik yubileyi təntənəli qeyd olundu. Böyük bayram keçirdik, ona böyük əsərlər həsr
edildi. Bu da olub.
Bilirsinizmi, biz gərək indi tariximizi düzgün araşdıraq, heç kimi günahlandırmayaq, günahkar
axtarmaq lazım deyil. Əgər belə olsa, işlərimiz yaxşı gedə bilməz. Keçmişdə nə olubsa, olub-keçib. Yenə də
deyirəm, o bayramı edənlər də günahkar deyillər. Çünki onlar həmin quruluşa, həmin sistemə xidmət
edirdilər. O quruluş tarixi də başqa cür çatdırmışdı. Əgər bizdə sərbəstlik, azadlıq, demokratiya olsaydı, o
vaxt tarixçilərdən biri, ikisi, üçü, dördü götürüb yazsaydılar ki, bu belə deyil, bəlkə də bunların qarşısını
almaq olardı.
Amma o dövrdə, o sistemdə, o ideologiyanın təsiri altında bunu etmək mümkün deyildi. Mən bunu
bir dəfə demişəm. Bir neçə il ondan sonra, 1968-ci ildə bizim böyük alimimiz, rəhmətlik akademik Ziya
Bünyadov bir balaca cəhd göstərdi və demək istədi ki, biz o vaxt Rusiyanın tərkibinə könüllü daxil
olmamışıq - bu, könüllü olmayıb, yəni özümüz müraciət etməmişik. Ona nəsə etmək istədilər, o tərəf-bu
tərəfə çəkdilər, cəzalandırmaq istədilər. Mən ona kömək etdim. Çox böyük alim olduğuna, özü də ikinci
dünya müharibəsinin qəhrəmanı olduğuna görə bəzi xeyirxah adamların, o cümlədən mənim yardımımla,
- o vaxt mən burada DTK-ya rəhbərlik edirdim, - imkan vermədim ki, ona nəsə etsinlər. Belə bir hal
olmuşdu. Yəni demək istəyirəm ki, hətta bu cür cəsarətli hallar da olurdu.
Ona görə də indi heç kəsi günahlandırmaq lazım deyil. Amma eyni zamanda bütün vasitələrlə, o
cümlədən mədəniyyət, ədəbiyyat, teatr vasitəsilə indi həqiqəti xalqa bildirmək lazımdır. Həqiqətin xalqa
belə çatdırılması daha təsirlidir, xalq bunu qavraya bilir. Yenə də deyirəm, böyük bir kitabı götürüb
oxumaq, ondan nəticə çıxartmaq olar. Amma bu o qədər də asan deyil. Lakin bunu ədəbiyyat dili ilə yazıb
çatdırmaq, sizin kimi çox gözəl aktyorların ifasında bu vasitə ilə xalqa çatdırmaq çox əhəmiyyətlidir. Mən
əsəri bu baxımdan çox yüksək qiymətləndirirəm - həm əsəri, bu faciəni, həm də sizin əsərə verdiyiniz bu
quruluşu. Çox gözəl yaratmısınız - həm aktyorlar, həm rejissorlar, bütün aktyor ansamblı həddindən artıq
gözəl ifa etdi. Mən sizi təbrik edirəm.
Ancaq bu əsərin ikinci tərəfi də var. Bir var ki, bizim tariximizi aydınlaşdırır, amma ikinci tərəfi
bundan da əhəmiyyətlidir. Xalqımızda vətənpərvərlik yaradır, müstəqillik, milli azadlıq hissiyyatlarını
beyinlərə həkk etdirir, xalqımızı bu istiqamətdə tərbiyələndirir və əsasən gəncləri tərbiyələndirir. Bu
baxımdan əsərin aktuallığı çox böyükdür. İndi hər bir adam bilsin ki, müstəqillik nədir və öz xalqının
müstəqilliyini qorumayan adamların aqibəti necə olur. Məsələn, Cavad xan və İbrahim xan.
Görürsünüzmü, ikisi də bizim xanlarımızdır. Bu nə deməkdir? Əsərin bir mənası da bundan ibarətdir ki,
xalqımızı elə o vaxt, keçmiş tarixi dövrlərdə də bədbəxt edən içindəki çəkişmələr olub. Bu həqiqətdir ki,
xanlar o vaxtlar bir-biri ilə çəkişməsəydilər, ədavət aparmasaydılar, bəli, iddiada olmasaydılar, biri o
birisinə hörmət edib hamısı birləşsəydilər buna nail ola bilərdilər. Düzdür, İbrahim xan bundan çox
şikayətlənir ki, mən xanlıqları birləşdirmək istəyirəm, amma birləşmirlər. Əsərin bir yerində o deyir ki,
xanlar qorxurlar ki, mən şah olaram. Bu da həqiqətdir. Çünki İbrahim xan da istəyirdi şah olsun, Kəlbalı
xan, Cavad xan, Quba xanı Fətəli xan da, Şəki xanı da şah olmaq istəyirdi. Bəli, hər biri istəyirdi şah olsun.
Ancaq bunlar bir yerdə olsaydılar, yığışıb hamısı desəydilər ki, gəlin bir nəfəri şah seçək və ona da itaət
edək, əlbəttə ki, bu faciələrdən bəlkə də xilas olmaq mümkün olardı. Amma bunlar olub-keçib. Xalqımız
qurbanlar veribdir. Görürsünüzmü, İbrahim xanın həyatı nə qədər faciəlidir- oğlu və qızları ondan üz
döndərdi, özü də öz səhvinin qurbanı oldu.
Bilirsiniz, bunlar o qədər ibrətamizdir ki! Məsələn, İbrahim xan bizim tariximizdə məlumdur. Bir
sıra yazıçılarımız İbrahim xanın surətini yaradıblar, amma düzgün verməyiblər. Onları da
günahlandırmaq olmaz, çünki onlar da həmin o ideologiyanın təsiri altına düşmüşdülər. Hətta «Vaqif»
pyesində İbrahim xanın guya rus padşahının əleyhinə olduğu göstərilir. Həmin əsərdə o, Vaqifə deyir:
«Vaqif, əlindəki o əsa nədir?» Cavabında isə Vaqif deyir ki, «Rusiya padşahı, o zülmkardan Yekaterinadan bir hədiyyədir».
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Yenə də İbrahim xan deyir: «De, sən hara, Rusiya hara, yoxsa satılmısan o kafırlara?» Bilirsinizmi,
belə də yazılıbdır. Ona görə də bizim xalqımızı, millətimizi birləşdirmək üçün, bu çəkişmələrə son qoymaq
üçün də bu əsər çox ibrətamizdir.
Bu çəkişmələr dünən də vardı, bu gün də var. 1988-ci ildən xalqımızın başına gələnlər, ermənilərin
Azərbaycana təcavüz etməsi, Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırması nəyin nəticəsində oldu? Azərbaycanın
içində gedən çəkişmələrin nəticəsində oldu. Əgər o vaxt Azərbaycan xalqı birləşsəydi, hamı bir olsaydı,
ermənilərin qarşısını almaq mümkün olmazdımı? Onda torpaqlarımız işğal oluna bilərdimi?
Bunun bir qismi mənim həyatımla da bağlıdır. Məlumdur ki, mən Moskvada oturmuşdum və
Azərbaycanı da müdafiə edirdim. Ancaq ermənilər bir tərəfdən, bizim Azərbaycandakı bədbəxtlər də bir
tərəfdən Heydər Əliyevi Kremldən kənarlaşdırdılar. Məni kənarlaşdırandan 20 gün sonra bu hərəkat
başlandı, üç aydan sonra Qarabağ faciəsi baş verdi. Məlumdur, mən demirəm ki, çox şey edə bilərdim. Çox
şey də etmişdim. Bu Qarabağ hadisələri dəfələrlə qalxmışdı. Vaxtilə mən və məndən qabaqkı insanlar da
bunun qarşısını almışdıq. Almağa da imkanımız var idi.
Bəs nə üçün belə oldu? Çəkişmələr nəticəsində. İndi təsəvvür edin, 1988-ci ildə faciə başlayıbdır,
ermənilər iddia qaldırıblar, qərar çıxarıblar ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirsinlər, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycana tabe deyil. Azərbaycana Moskvadan Vəzirovu yeni rəhbər göndəriblər. O bu işlərlə
məşğul olmaq əvəzinə, başladı hər yerdən material toplamağa ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda işləyəndə
nə kimi «günahlar» edibdir. O vaxt Heydər Əliyev artıq istefaya getmiş bir adam idi, Moskvada adi
vətəndaş kimi yaşayırdı. Nə istəyirdin sən bu Heydər Əliyevdən? Sən gərək o ermənilərlə mübarizə
aparaydın. Amma tək bir o dövr deyil. Elə sonrakı illəri - 1990, 1991, 1992-ci illəri, 1993-cü ilin iyun ayını
xatırlayın. Dörd il bundan öncə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi qalxdı. Nə üçün? Çünki hakimiyyət
uğrunda mübarizə gedirdi. Necə ki, o vaxtlar xanlar birləşə bilmirdilər ki, kim şah olacaqdır, burada da o
dedi ki, Azərbaycanda mən hakim olmalıyam, o birisi dedi ki, mən olmalıyam, bir başqası dedi ki, yox,
mən olmalıyam. Hərənin əlində bir silahlı dəstə, biri Gəncədən, biri Lənkərandan, biri ordan, biri burdan
qalxdı, Azərbaycanı vurdular, dağıtdılar. Vətəndaş müharibəsi getdi.
İndi dörd ildir ki, addım-addım, necə deyərlər, qarış-qarış yol gedirik ki, xalqımızı həmin
vəziyyətdən çıxaraq. Bax, bunlara görə də mən hesab edirəm ki, bu əsər çox aktualdır. Hesab etmirəm ki,
Azərbaycanda bu çəkişmələrə son qoyulub, insanlar daha bunları unudublar və yenidən belə şeylər
cücərməyəcək. Yox, Azərbaycanda təhlükə həmişə var. Ona görə də xalqımızı bundan sonra da bu
təhlükədən qorumaq, birləşdirmək və həmrəy etmək üçün, Azərbaycanın bu ağır dövründə hamının
müstəqilliyimizi qoruyub saxlaması üçün bu əsərin çox böyük əhəmiyyəti var - həm pyesin, həm də sizin
bu səhnədə yaratdığınız bu tamaşanın. Ona görə də çox həyəcanlıyam. Doğrusu, əsər haqqında
eşitmişdim, məzmununu bilirdim, lakin bu dərəcədə təsəvvür etmirdim.
Bu gün çox böyük təəssüratlar altındayam. Hesab edirəm ki, bu, bizim mədəni həyatımızda çox
əlamətdar bir hadisədir. Bu əsəri geniş təbliğ etmək lazımdır. Bizim gəncləri bu tamaşaya mütləq
gətirmək lazımdır - universitetlərdən, məktəblərdən gəlsinlər, baxsınlar. Tamaşanı tez-tez qoymaq
lazımdır və çalışmaq lazımdır bəstəkarı, aktyorları da ictimaiyyətimizə geniş tanıdaq. Çox gözəl
oynadınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizin hamınıza yeni-yeni uğurlar arzulayıram və çox
məmnunam ki, bu gün gəldim, sizinlə bir də görüşdüm. Çox məmnunam ki, mənim dostlarım da burada
oldular, tamaşanı gördülər.
İ h s a n b ə y D o ğ r a m a c ı: Mən də çox həyəcanlandım. Əlbəttə ki, bu əsəri tez- tez
təkrarlamaq lazımdır. Təklifim budur ki, tamaşanı videolentə çəkmək, heç olmasa ayda bir dəfə televiziya
vasitəsilə xalqa göstərmək lazımdır. Əsər çox mühüm mövzuya həsr olunub, Azərbaycanın müstəqilliyi
baxımından çox ibrətamiz əsərdir.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Təklif edirəm ki, tamaşa Türkiyəyə aparılsın, orada da göstərilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: İhsan bəyin dediyi ilə Polad Bülbüloğlunun təklifi arasında ziddiyyət yoxdur.
Azərbaycan üçün bu tamaşanın videolentə çəkilməsi lazımdır. Ancaq mən salonda oturarkən fikirləşdim
ki, bu mövzuda tarixi bir kinofilm yaratmaq lazımdır. Doğrudur, vaxtilə biz tariximizi əks etdirən
«Nəsimi», «Babək» kimi çox gözəl kinofilmlər yaratmışıq. O vaxt vəsaitimiz çox idi, indi yoxdur. Amma
mən bu barədə düşünürəm. Eyni zamanda bir videofilm çəkmək olar ki, bunu vaxtaşırı versinlər. Ancaq
mən hesab edirəm ki, İhsan bəy də Türkiyədə bizim bu böyük tamaşamızı təbliğ edər, Ankarada,
İstanbulda göstərər. Qoy görsünlər.
Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN MİLLİ PEDİATRİYA CƏMİYYƏTLƏRİ BİRLİYİNİN
FƏXRİ PREZİDENTİ PROFESSOR İHSAN DOĞRAMACI İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
21 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Doğramacı! Sizi, hörmətli qonağımızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram və
artıq dünya şöhrətli görkəmli alim, həm də ictimai xadim kimi Azərbaycanda da çoxdan yaxşı tanınan
professor İhsan Doğramacının ölkəmizə səfərindən məmnun qaldığımı bildirirəm.
... Mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm və Pediatriya
Cəmiyyətlərinin IV Beynəlxalq Konqresinin Bakıda keçirilməsindən məmnun qaldığımı bildirirəm. Nəzərə
çatdırıram ki, bu konqresin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görülmüşdür və
ümidvaram ki, toplantı öz işini böyük uğurla başa çatdıracaqdır.
Vurğulayım ki, uşaqların səhhətinin qorunması çox vacib bir məsələdir. Bildirirəm ki, bu konqresə
İhsan Doğramacı kimi görkəmli bir alimin rəhbərlik etməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bir daha
deyirəm: Cənab Doğramacı, siz bizim əziz dostumuz, qardaşımızsınız, ona görə də biz bu konqresin uğurla
keçməsinə hər cür kömək göstərməyə hazırıq. Mən əminəm ki, bu konqres pediatriya məsələləri ilə
yanaşı, türkdilli xalqların, o cümlədən başqa ölkələrin xalqlarının və dovlətlərinin münasibətlərinin daha
da möhkəmləndirilməsi işinə əməli kömək göstərəcəkdir.
Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, dünyanın bir çox görkəmli alimlərinin müstəqil, azad,
demokratik Azərbaycan Respublikasına toplaşması və ölkəmizin həyatı ilə yaxından tanış olması xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.
Sizi bir daha salamlayır, konqresin işinə isə uğurlar arzulayıram.
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PEDİATRİYA CƏMİYYƏTLƏRİNİN BAKIDA KEÇİRİLƏN IV BEYNƏLXALQ
KONQRESİNİN AÇILIŞINDA NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrı
21 sentyabr 1997-ci il
Əziz dostumuz, qardaşımız, möhtərəm İhsan Doğramacı!
Beynəlxalq Pediatriya Assosiasiyasının möhtərəm rəhbərləri!
Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Sizi Pediatriya Cəmiyyətlərinin IV Beynəlxalq Konqresinin işə başlaması münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm. Sizə bu şərəfli işinizdə uğurlar arzulayıram!
Pediatriya Cəmiyyətlərinin IV Beynəlxalq Konqresinin, türkdilli dövlətlərin pediatrlarının bu
toplantısının respublikamızda keçirilməsini biz beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Respublikasına
böyük marağı və diqqəti kimi qəbul edirik. Biz öz tərəfimizdən bu konqresin Azərbaycanda keçirilməsini
minnətdarlıqla qəbul etmişik və konqresin işinin səmərəli keçməsi üçün, sizin qarşınızda qoyduğunuz
vəzifələrin tamamilə yerinə yetirilməsi üçün əlimizdən gələn köməyi etmişik və edəcəyik. Ümidvaram ki,
bu beynəlxalq konqres türkdilli dövlətlərdə, dünyanın bütün ölkələrində uşaqların sağlamlığının
qorunması, uşaq xəstəliklərinin müalicə olunması sahəsində dəyərli işlər görəcəkdir və gələcək üçün
əhəmiyyətli tövsiyələr, təkliflər verəcəkdir. Bunlara böyük ehtiyac var. Uşaqlar bəşəriyyətin gələcəyidir.
Hər bir ölkədə uşaqların xüsusi yeri vardır.
Biz XX əsrin son illərini yaşayırıq. Qarşıdan XXI əsr gəlir. Bu gün doğulan, dünyaya gələn uşaqlar, bu
gün ilk addımlarını atan körpələr XXI əsrdə dünyanın məsələlərini həll edəcəklər, bəşəriyyəti
yaşadacaqlar. Ona görə də bu sahə, yəni uşaqların sağlamlığı, onların fiziki və ruhi sağlamlığının təmin
olunması və qorunması hər bir dövlət üçün çox böyük və müqəddəs vəzifədir. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasında bu vəzifəni biz məhz bu cür başa düşürük. Azərbaycan dövləti bütün imkanlarından
istifadə edərək uşaqların sağlamlığının təmin olunmasına və qorunmasına çalışıb və bundan sonra da
çalışacaqdır.
Ölkəmiz hazırda mürəkkəb vəziyyətdə yaşayır. Çünki dünyanın bir neçə qaynar nöqtəsindən - hərbi
münaqişələr alovu içərisində çətin bir dövr yaşayan ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Şükürlər olsun ki,
indi dünyada belə qaynar nöqtələr çox deyil. Dünyanın ən dəhşətli müharibəsindən - ikinci dünya
müharibəsindən sonra 50 ildir ki, insanlar ümumən sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayıblar.
Dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkələrində sosial problemlər müvəffəqiyyətlə həll olunur, o cümlədən
uşaqların sağlamlığının qorunması və onların yaxşı şəraitdə, mühitdə böyüməsi üçün bütün imkanlar
yaradılıbdır. Biz belə ölkələrə daha da xoş, firavan yaşamağı arzu edirik. Eyni zamanda hamıya məlumdur
ki, vəziyyət hər yerdə belə deyil, o cümlədən bizim yaşadığımız Qafqaz bölgəsində də belə deyil.
Azərbaycanda vəziyyət çətindir və ağırdır. Bizim üçün vəziyyəti çətinləşdirən əsas amil Ermənistanın
Azərbaycana torpaq iddiası əsasında etdiyi hərbi təcavüzdür. Bu təcavüz nəticəsində tökülmüş qanlar,
viran edilmiş şəhərlər, kəndlər, dağıdılmış evlər, şəhid olmuş insanlar, əlil olmuş insanlar - təəssüf ki,
onların arasında uşaqlar da var, - bu bizim müasir həyatımızın gerçəkliyidir.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü 1988-ci ildən başlayıbdır. Bu təcavüz nəticəsində məlum
səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edilibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlılar zorla yerindən-yurdundan
çıxarılıb, didərgin düşüb, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Onlar həmin təcavüz zamanı həyatlarını xilas
edənlərdir. Ancaq on minlərlə insan vətənimizin torpaqlarını müdafiə edərkən həlak oldu, şəhid oldu,
uşaqlar da şəhid oldular. Əsir düşən insanların içərisində uşaqlar da vardır. Bu, XX əsrin sonunda
Azərbaycan xalqının başına gəlmiş faciədir. Bu faciənin ən dəhşətli hadisəsi Xocalı soyqırımıdır. Dünyaya
məlumdur və bu gün də hamı bilməlidir ki, Xocalı soyqırımı, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın böyük bir yaşayış məntəqəsi olan Xocalıda insanların vəhşicəsinə qırılması, demək olar ki,
XX əsrin, ümumiyyətlə bəşər tarixinin ən dəhşətli, qara səhifələrindən biridir, cinayətlər içərisində ən
dəhşətli cinayətdir. Burada təkcə insanların tələf olmasından söhbət getmir. İnsanların vəhşicəsinə
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işgəncə verilərək öldürülməsindən, onlara edilən zülmdən, sözün əsl mənasında soyqırımından söhbət
gedir. Bunlar hamısı Azərbaycanda həm ictimai-siyasi mühitə təsir edibdir, həm respublikamızın sosial
vəziyyətini gərginləşdiribdir, həm də insanların səhhətinə, sağlamlığına çox zərər gətiribdir. Həmin
insanların içərisində zərər çəkmiş uşaqlar da var. Bir milyon insanın, yerindən-yurdundan didərgin
düşənlərin əksəriyyəti, çadırlarda yaşayan qaçqınların 400 mini uşaqlardır. Bu, dəhşətli bir mənzərədir.
Bizim gördüyümüz ictimai, siyasi, iqtisadi tədbirlərlə yanaşı, eyni zamanda səhiyyə sahəsində, o
cümlədən uşaqların sağlamlığının təmin edilməsi sahəsində də qarşımızda çox böyük vəzifələr durur. Biz
bu vəzifələri yerinə yetirməyə çalışırıq. Azərbaycanın səhiyyə işçiləri fədakarcasına işləyirlər.
Azərbaycanın pediatrları öz işlərini layiqincə yerinə yetirməyə çalışırlar. Biz öz tərəfimizdən, bir dövlət
kimi bu işləri daha da mütəşəkkil aparmaq üçün lazımi tədbirlər görürük. Ancaq bunlar hamısı vurulan
yaraları sağalda bilməz. O yaralar sözün əsl mənasında insanların bədəninə vurulan yaralardır, onların
mənəviyyatına vurulan yaralardır. Eyni zamanda xalqımızın mənəviyyatına vurulan yaralardır, ona görə
də bizim üçün, Azərbaycan üçün belə bir beynəlxalq toplantının respublikamızda keçirilməsi çox
əhəmiyyətlidir.
Bu beynəlxalq toplantıda iştirak edən həkimlər, pediatrlar bir tərəfdən öz təcrübələri, bilikləri ilə
respublikamızın səhiyyə işçilərinə, pediatrlarına yardım göstərə bilərlər. Ümumiyyətlə bu konqresin
işindən biz təsirli nəticələr gözləyirik. İkinci tərəfdən isə, Azərbaycana gəlmiş çoxsaylı qonaqlar həkimlər, pediatrlar ölkəmizin bugünkü həyatının çətinliklərini, problemlərini dünya ictimaiyyətinə,
beynəlxalq səhiyyə təşkilatlarına, YUNİSEF təşkilatına və bütün beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaqla bizə
yardım edə bilərlər. Ümidvaram ki, biz bu yardımın da nəticələrini görəcəyik.
Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən münaqişədə üç ildən artıqdır ki, atəşkəs rejimi
yaranmasına nail olmuşuq. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin kəsilməsi haqqında saziş
imzalanıbdır və biz öz tərəfimizdən sazişə riayət edirik. Bu sazişi ona görə imzalamışıq ki, Azərbaycan
müharibə etmək istəmir, Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır, Azərbaycan xalqı bu münaqişəyə son
qoymaq istəyir və bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyir. Biz çox zərərlər çəkmişik, insanlarımız
tələf olubdur, 400 min uşaq qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayır. Bütün bunlara baxmayaraq biz sülh
addımı atmışıq və atəşkəs rejiminə riayət edirik, onu qoruyub saxlayırıq və məsələnin sülh yolu ilə
nəticələnməsinə ümid edirik. Bunun üçün əlimizdən gələn tədbirləri görürük, o cümlədən konstruktiv
addımlar atırıq.
Son zamanlar beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusən keçən ilin dekabr ayında ATƏT-in Lissabon Zirvə
görüşündə qəbul edilmiş qərarlar onu göstərir ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində bizim
təşəbbüslərimiz, atdığımız addımlar müsbət nəticələr verir və bu proses artıq inkişaf etməkdədir. Biz
buna çox böyük ümidlər bəsləyirik. Son vaxtlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin
başçıları ilə - Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton ilə, Rusiya Federasiyasının
prezidenti cənab Boris Yeltsin ilə, Fransa Respublikasının prezidenti cənab Jak Şirakla apardığım
danışıqlardan belə qənaətə gələ bilərəm ki, həqiqətən, bu ölkələrin rəhbərləri bu münaqişəyə son
qoymaq üçün çalışırlar və çalışacaqlar. Onlar münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olmaq
istəyirlər. Biz buna çox böyük ümidlər bəsləyirik.
Ancaq eyni zamanda bu münaqişə nəticəsində Azərbaycana vurulan zərbələr, yaralar hələ çox illər
özünü göstərəcəkdir. Bunları aradan qaldırmaq üçün, o cümlədən uşaqların sağlamlığını təmin etmək
üçün çox işlər görməliyik. Təbiidir ki, qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayan uşaqlar daha da çox
qayğıya, diqqətə möhtacdırlar.
Bunu bütün dünya bilməlidir. Təsəvvür edin, ailələr var ki, 4-5 ildir qışın soyuğunda da, yayın
qızmar istisində də çadırlarda yaşayırlar. İnsanlar soyuqdan da qorunaraq, müəyyən xəstəliklərdən də
qorunaraq çadırlarda yaşayır, ailə qurur, yeni-yeni uşaqlar meydana gəlir. Qadınlar çadırlarda doğmağa
məcbur olurlar. On il bundan qabaq Azərbaycanda qadınların doğması ancaq doğum evlərində olurdu.
Keçmiş zamanlarda olduğu kimi, qadınlar evdə və yaxud başqa yerlərdə doğmaqdan xilas olmuşdular.
Çünki həmin vaxtlar Azərbaycanda böyük doğum evləri yaradılmışdır. Onlar bu gün də var. Amma
çadırlarda yaşayan ailələr təəssüf ki, bu imkanlardan istifadə edə bilmirlər. Bu da bizim həyatımızın
gerçəkliyidir və xalqımızın keçdiyi yolun çətin anları və çətin məqamlarıdır. Ancaq xalqımız dözümlü
xalqdır. Xalqımız bunların hamısına dözür. Ona görə gözür ki, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə inanır.
Ona görə dözür ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və milli azadlığı hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün
öz şəxsi mənafelərindən üstündür. Bu böyük tarixi nailiyyətə görə, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
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yaşaması naminə, milli azadlığımızı daim əlimizdə saxlamağımız naminə bütün bu çətinliklərə dözürük və
xalqımız dözəcəkdir. Çünki mən inanıram və xalqımız da inanır ki, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi var.
Mən inanıram ki, bu gün dünyaya gələn uşaqlar, körpələr XXI əsrdə Azərbaycanın gözəl gələcəyini
yaradacaqlar və Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətində daim azad, sərbəst yaşayacaqdır.
Bütün bunlara nail olmaq üçün səhiyyə işçilərinin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Həkimlər, səhiyyə
işçiləri, o cümlədən uşaq həkimləri çox şərəfli peşənin sahibləridir. Cəmiyyətdə həkim peşəsi ən mötəbər,
ən hörmətli peşədir. Özünü həkimlik, təbiblik peşəsinə həsr edən insanlar xoşbəxt insanlardır. Çünki
cəmiyyətin onlara həmişə böyük ehtiyacı var. Eyni zamanda həkimlər hər yerdə mehribanlıq, sülh, əminamanlıq yaradan insanlardır. Onlar insanların sağlamlığı yolunda çalışırlar. Həkimlər öz peşələrinə görə
müharibənin əleyhinədirlər. Onlar öz peşələrinə görə qan tökülməsini, hərbi münaqişə olmasını
istəmirlər. Ona görə də həkimlərin, səhiyyə işçilərinin fəaliyyəti həm cəmiyyətimizin sağlamlığı, səhhəti
naminə, həm də insanlar arasında sülh, əmin-amanlıq yaradılması üçün çox əhəmiyyətli və dəyərlidir.
Ölkəmizin həm xarici, həm də daxili problemləri var. Xarici problem Ermənistanın hərbi
təcavüzündən xilas olmaq, bölgədə sülhə nail olmaq və bütün qonşu ölkələrlə sülh şəraitində yaşamaqdan
ibarətdir. Daxili problem isə Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq və
respublikamızın hər bir vətəndaşına xoş güzəran yaratmaq, onların həyat şəraitini günü-gündən
yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Bunun üçün isə vəzifəmiz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi daim
qoruyub saxlamaqdır, respublikamızın daxilində iğtişaşlara, ixtilaflara yol verməməkdir. Yaxın keçmişdə
Azərbaycanda xarici təcavüzlə bərabər, ölkəmizin daxilində qarşıdurma, çəkişmə, vuruşma, döyüşmə, qan
tökülməsi halları mövcud idi. Bunların hamısının aradan qaldırılması üçün də həkimlər çox böyük
imkanlara malikdirlər. Çünki yenə qeyd edirəm ki, həkimlər heç vaxt müharibə, toqquşma, ixtilaf
istəmirlər və öz peşələrinə görə də istəməzlər.
Həkimlik peşəsi öz xalqına, sənətinə yüksək sədaqət tələb edən bir işdir. Heç bir peşədə Hippokrat
andı kimi and yoxdur. Hippokrat andı içən hər bir həkim o anda sona qədər sadiq olmalıdır. Mən ümid
edirəm ki, Azərbaycanın səhiyyə işçiləri, həkimləri xüsusən indi, müstəqil Azərbaycanda öz peşələrinə
sahib olaraq Hippokrat andını həmişə yadda saxlamalıdırlar, heç vaxt unutmamalıdırlar.
Azərbaycanın bu ağır, çətin vəziyyətdə olmasına baxmayaraq respublikamızda yoluxucu
xəstəliklərin demək olar ki, qarşısı tamamilə alınıbdır. Azərbaycanda dəhşətli uşaq xəstəliklərinin qarşısı
alınıbdır, - burada bu barədə qeyd edildi. Bunların hamısı çətin şəraitdə - bəzən dərmanların qıtlığı
şəraitində, səhiyyə orqanlarının zəruri ləvazimatlarının olmadığı şəraitdə, vəsaitin çatışmadığı bir
şəraitdə həyata keçirilir. Bunların hamısı səhiyyə sahəsində islahatların həyata keçirildiyi bir dövrdə
edilibdir. Ona görə də belə ağır dövrdə, çətin şəraitdə Azərbaycan Respublikasında dəhşətli xəstəliklərin
qarşısının alınması və onlara yol verilməməsi, xəstəlik baş verən kimi ona qarşı kəskin mübarizə
aparılması yüksək qiymətə layiqdir. Mən fürsətdən istifadə edib bunlara görə Azərbaycanın bütün
səhiyyə işçilərinə təşəkkür edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bu yolda bundan
sonra da fədakarcasına çalışacaqsınız.
Qeyd etmək istəyirəm ki, IV Beynəlxalq Konqresin Azərbaycanda keçirilməsi bizim ictimai-siyasi
həyatımızda böyük hadisədir. Bu konqresin yüksək nəticələr verəcəyinə ümid bəsləyirəm. Arzu edirəm
ki, Azərbaycanın pediatrları, bütün səhiyyə işçiləri respublikamıza gəlmiş möhtərəm qonaqlarla yaxşı
peşəkar əlaqələr yaratsınlar və bu əlaqələr gələcəkdə davam və inkişaf etsin. Onlar da Azərbaycanın
bütün dünyada, bütün sahələrdə əlaqələr yaratmasının bir budağıdır, bir qoludur. Eyni zamanda qoy bu
peşəkar əlaqələr Azərbaycanda pediatriyanın inkişafına kömək etsin. Hesab edirəm ki, bu kömək
olacaqdır.
Mən bu beynəlxalq konqresin təşkilatçılarına bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sizi bu konqresin
işinin başlanması münasibətilə təbrik edirəm, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Ümidvaram ki, həkimlər,
səhiyyə işçiləri öz peşələri ilə bərabər, daim sülh uğrunda mübarizə aparacaqlar, dünyanın hər yerində, o
cümlədən Qafqaz bölgəsində, Azərbaycanda sülhün tam bərqərar olması yolunda öz səylərini
əsirgəməyəcəklər.
Mən sizə cansağlığı, səadət, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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DAHİ AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARI ÜZEYİR HACIBƏYOVUN «ARŞIN MAL ALAN»
MUSİQİLİ KOMEDİYASININ YENİ QURULUŞDA TAMAŞASINA BAXDIQDAN
SONRA TEATRIN YARADICI KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrı
21 sentyabr 1997-ci il
Mən sizi təbrik edirəm. Bu gün mənim dostum, qardaşım İhsan Doğramacı ilə və bu konqresə
gəlmiş başqa xarici qonaqlarla birlikdə sizin ifanızda Uzeyir Hacıbəyovun «Arşın mal alan» operettasının
yeni tamaşasına baxdıq. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan teatrının həyatında çox böyük, əlamətdar
hadisədir. «Arşın mal alan» operettasının qədim tarixi vardır. Mən salonda əyləşib tamaşaya baxdıqca
düşünürdüm. Bu əsər 1911-ci ildə yazılıbdır, o vaxtdan indiyə- dək daim Azərbaycan teatr səhnəsində
göstərilibdir, sonra isə film çəkilibdir. Bu əsər həm teatr tamaşası kimi, həm də kinofilm kimi təkcə
respublikamızı yox, bütün dünyanı gəzibdir. Siz bu əsəri Azərbaycan Opera və Balet Teatrının səhnəsində
çox məharətlə yenidən tamaşaya qoymusunuz. Bu, böyük yaradıcılıq nailiyyətidir. Bu nailiyyət
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Üzeyir Hacıbəyovun bütün əsərləri ölməzdir. «Arşın mal alan» da ölməz sənət əsəridir. Bunu
tariximizin ayrı-ayrı mərhələlərində böyük sənətkarlarımız yaşadıblar və bu əsər daim teatr səhnələrində
göstərilibdir. Ancaq məlumdur ki, bu əsərin dünyada məşhur olması 1946-cı ildən - Azərbaycanın böyük
sənət ustası, rejissoru Rza Təhmasibin quruluşu əsasında yaradılmış filmlə başlandı. Yəqin ki, həmin film
xatirinizdədir. O, bütün dünyanı dolaşdı. Gənclər, ola bilsin ki, bunu bir o qədər xatırlamırlar. Amma bizim
nəsil üçün bu filmin dünyaya çıxması böyük hadisə idi. Bu bizi çox sevindirdi. Sevinirdik ki, «Arşın mall
alan» artıq bütün dünyanı gəzir.
Bu gün sizin hazırladığınız bu tamaşaya baxarkən hesab edirdim ki, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri
yazandan indiyə qədər bu operettanı daim səhnəyə qoymuş incəsənət xadimlərini və bunu filmə çevirmiş
incəsənət - teatr, kino xadimlərini böyük minnətdarlıqla yad etməliyik. Biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq.
Şübhəsiz ki, birinci növbədə xalqımızın ölməz bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovu unuda bilmərik. Sentyabrın
18-də Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasından 112 il keçdi. Biz 1995-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun 110 illik
yubileyini böyük təntənə ilə qeyd etdik.
İhsan bəy, mənim xatirimdədir, Üzeyir Hacıbəyovun 90 illik, 100 illik, 110 illik yubileylərinin
təntənə ilə qeyd edilməsi mənim rəhbərliyim altında keçirilibdir. Görün bu necə xoş bir tarixdir!
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: İnşallah, Üzeyir Hacıbəyovun 200 illik yubileyini də qeyd edərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz sentyabrın 18-də Üzeyir Hacıbəyovun 112 illik yubileyini də qeyd etdik.
50 il bundan əvvəl, 1946-cı ildə böyük sənət ustası Rza Təhmasib «Arşın mal alan» filmini yaradıbdır.
Yəqin ki, sizin heç biriniz onu görməmisiniz.
Y a ş a r N u r i y e v: O mənə dərs deyib. Mən onun tələbəsi olmuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə də Soltan bəy rolunu yaxşı oynayırsan. Rza Təhmasib həm çox gözəl
insan idi, həm də gözəl bir yaradıcı kollektiv yaratmışdı - bizim ölməz müğənnimiz Rəşid Behbudov,
Gülçöhrə obrazını ilk dəfə filmdə ifa edən istedadlı aktrisa Leyla Bədirbəyli və s. İndi o sağdır, yaşayır.
Vəli rolunu isə Lütfəli Abdullayev oynayırdı. O da bizim çox böyük sənətkarımız, aktyorumuz olub. Onlar
vaxtilə bu əsərin tamaşasında çox gözəl oynamışdılar. Şübhəsiz ki, bu əsərdəki obrazları səhnədə çox
aktyorlar ifa ediblər. Ancaq daha çox yadda qalan «Arşın mal alan» filmi olubdur. Ona görə ki, teatrda hər
mövsümdə rolları müxtəlif aktyorlar ifa edirlər, amma filmdə bu belə deyil.
Siz yeni yaradıcı nəsilsiniz və onların davamçılarısınız. Bu əsəri XX əsrin sonunda yenidən səhnəyə
qoymusunuz. Hesab edirəm ki, bu, çox gözəl alınıbdır. Mən çox şadam ki, siz bu əsəri yenidən tamaşaya
qoymusunuz. Çünki «Arşın mal alan» operettası ölməzdir və salonda bu tamaşaya baxanlar sizi nə qədər


Pediatriya Cəmiyyətlərinin IV Beynəlxalq Konqresinin rəsmi açılış mərasimindən sonra konqresin iştirakçıları və
qonaqları üçün göstərilən tamaşadan sonra Prezident Heydər Əliyev, İhsan Doğramacı və digər xarici qonaqlar əsərin
ifaçıları ilə görüşdülər.
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böyük həvəs və maraqla alqışlayırdılar. Bizim qonaqlarımız üçün bu yenidir. Onlar dilimizi bilməsələr də,
tərcümə vasitəsilə sizi maraqla dinlədilər.
Yaxşı haldır ki, ifaçılar əsasən gənclərdən ibarətdir. Mənim yadıma Rza Təhmasib, Rəşid Behbudov
düşür. «Arşın mal alan» filmi çəkiləndə mən də gənc idim. Ona görə də Rəşid Behbudova, Leyla
Bədirbəyliyə və Lütfəli Abdullayevə böyük maraqla baxırdım. Sonra elə oldu ki, biz bir yerdə olduq, bir
yerdə işlədik. Onların hər birinə də mənim böyük hörmətim olmuşdu. Mən respublikanın başçısı kimi
onların xidmətlərini qiymətləndirmişdim.
Hazırda isə, görürsünüz, yeni gənc nəsil yetişibdir. Əsgər rolunu mərhum Rəşid Behdudovun yolu
ilə gedən gənc müğənnimiz Azər Zeynalov gözəl ifa edir. Gülçöhrə rolunu ifa edən - teatrın solisti Zemfira
İsmayılovanı birinci dəfədir ki, görürəm. Soltan bəy rolunun ifaçısı olan Yaşar Nuriyevi hamımız tanıyırıq.
Asya, Vəli, Süleyman obrazlarını gənc aktyorlar çox gözəl ifa etdilər. Vaxtilə Cahan xala obrazını
Münəvvər Kələntərli oynayırdı. Çox gözəl aktrisa idi. Şübhəsiz ki, siz də onların yolu ilə gedirsiniz. Gözəl
dəsti-xəttiniz vardır.
Siz hələ gəncsiniz. Qarşınızda böyük yaradıcılıq yolu vardır. İstərdim ki, sizdən əvvəlki sənətkarlar
– Lütfəli Ablullayev kimi, Rəşid Behbudov kimi, Leyla Bədirbəyli kimi və başqaları kimi öz üzərinizdə
çalışasınız. Mən onları çox yaxından tanıyırdım, onlarla dost idim. Ona görə də görürdüm ki, onlar öz
üzərlərində necə çalışırlar, necə işləyirlər, necə yeni nailiyyətlər əldə edirlər. Mən bunu sizə də tövsiyə
edirəm.
Hamınızı bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
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İTALİYAYA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
25 sentyabr 1997-ci il
S u a l: Cənab prezident, İtaliyaya ilk rəsmi səfərinizdən məqsəd nədir?
C a v a b: Hər dəfə mənim xarici dövlətlərə səfərim ölkələrimiz arasında əlaqələri inkişaf etdirmək
xarakteri daşıyır. Biz artıq dünyanın çox ölkələri ilə belə əlaqələr yaratmışıq. İtaliya dünyanın, Avropanın
böyük və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. İtaliya ilə ölkəmiz arasında diplomatik
əlaqələr var. Bilirsiniz ki, İtaliyanın Azərbaycanda səfirliyi xeyli müddətdir fəaliyyət göstərir. Bizim
iqtisadi əlaqələrimizdə Azərbaycanın neft yataqlarına İtaliyanın da çox marağı var. Bunların hamısını
nəzərə alaraq İtaliya prezidentinin, hökumətinin dəvəti ilə mən bu ölkəyə rəsmi səfərə gedirəm.
Səfər zamanı dövlət, hökumət başçıları ilə çox əhəmiyyətli danışıqlar olacaqdır. İtaliyaya səfər edərək
mən eyni zamanda Vatikana da rəsmi səfərə gedirəm. Çünki Vatikanın, Roma papasının da dəvəti var.
Vatikanla da Azərbaycan arasında əlaqələr yaranmalıdır. Bunlar hamısı bizim ümumi məqsədimizi daşıyır Azərbaycanın həqiqətlərini dünyaya daha da çox çatdırmaq, Azərbaycanla başqa ölkələr arasında bütün
sahələrdə əlaqələr yaratmaq və bunları inkişaf etdirmək və ölkəmizin əsas problemi olan Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə ölkələri daha da çox cəlb etmək. Bilirsiniz ki, İtaliya Minsk
qrupunun üzvüdür və vaxtilə - 1992-1993-cü illərdə Minsk qrupunun sədrliyi vəzifəsini aparırdı. Mən o vaxt
Azərbaycana rəhbərliyə gələndə ilk dəfə məhz Minsk qrupunun sədri olan İtaliyanın nümayəndəsi ilə görüşüb
danışıqlar aparmışdım. Bunlar hamısı İtaliya ilə əlaqələrimizin mövcud olduğunu gös- tərir. Ancaq bu
əlaqələr inkişaf etməli və genişlənməlidir.
S u a l: Cənab prezident, bu yaxınlarda siz Zaqafqaziyada nüvə silahı olmayan zona
yaradılması ideyası ilə çıxış etmisiniz. Bu ideya nə dərəcədə realdır? İtaliyadakı danışıqlarda
təhlükəsizlik məsələsi ön planda olacaqmı?
C a v a b: Bizim zonada nüvə silahı olmaması tamamilə realdır. Doğrudur, oradan-buradan məlumat gəlir
ki, bizim qonşularımızda nüvə silahları əldə etmək və ya nüvə silahları üçün materiallar əldə etmək cəhdləri var.
Bu bizi narahat edir və məhz buna görə də belə təşəbbüs etmişik və çalışacağıq ki, buna nail olaq.
S u a l: Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya növbəti səfərini nəticəli hesab etmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, nəticəli onda olacaq ki, biz məsələni həll edək. Ancaq hesab edirəm ki, Minsk
qrupunun nümayəndələri ilə yeni görüşümüz əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, iyulun 18-də onlar bizə yeni
təkliflər vermişdi və danışıqların intensivləşdirilməsi üçün bunları əsas kimi qəbul etmişdik. İndiki həmin
təkliflərin əsasında olan təkliflərdir. Amma biz hesab edirik ki, bunlara müəyyən müsbət dəyişikliklər
olunubdur. Ona görə də bu təklifləri öyrənirik. Yenə də ilkin olaraq cavab vermişik ki, biz bunları əsas kimi
qəbul edirik. Qısa bir zamandan sonra - bir-iki həftəyə qədər son cavabımızı verəcəyik. Hər halda bu, artıq
göstərir ki, danışıqlar prosesi səmərəli gedir və Minsk qrupunun həmsədrləri sentyabrın 23-də bir daha bəyan
etdilər ki, Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin prezidentlərinin mənə bəyan etdikləri kimi, gərək 1997ci ildə bu sahədə ciddi, müsbət dəyişikliklər əldə olunsun.
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İTALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ OSKAR LUİCİ SKALFARO İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Roma, «Kuirinal» sarayı
25 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Skalfaro!
İlk öncə məni ölkənizə rəsmi səfərə dəvət etdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirəm. Mən bu dəvəti
məmnunluqla qəbul edib şəxsi əlaqələr yaratmaq və ölkələrimiz arasında əlaqələrin gələcək inkişafı
məsələlərini müzakirə etmək üçün buraya gəlmişəm.
Ölkəmiz haqqında, habelə Azərbaycan - İtaliya əlaqələrinin daha da inkişafının əhəmiyyəti barədə
dediyiniz fikirlərə görə Sizə razılığımı ifadə edərək bildirirəm ki, SSRİ-nin dağılmasından sonra, 1991-ci
ilin sonunda Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini bərpa edibdir. İtaliya Azərbaycanın müstəqilliyini
dərhal tanıdığına, habelə ölkəmizə səfir təyin etdiyinə görə fürsətdən istifadə edib təşəkkürümü
bildirirəm. Azərbaycanda İtaliya səfirliyinin olması ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına
göstərilən diqqətin təzahürüdür. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, yaxın vaxtlarda biz də İtaliyaya öz
səfirimizi təyin edəcəyik.
Biz İtaliya ilə münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk. İtaliyaya Avropanın böyük demokratik
ənənələrə, inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik dövlət, əməkdaşlıq üçün çox yaxşı tərəfdaş kimi baxırıq.
Ölkəmizdə gedən proseslərə göstərdiyiniz diqqətə və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin inkişafı və
möhkəmlənməsinin necə baş verməsini yaxşı təsəvvür etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi,
xarici və daxili xarakterli çətinliklərə baxmayaraq, biz dövlət müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək və
dönməz etmək üçün əlimizdən gələni edirik. Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
qururuq Bazar münasibətləri prinsipləri, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya əsasında iqtisadiyyatımızı
yenidən qururuq.
Bildirirəm ki, son illər ölkəmizdə bu proseslər uğurla gedir. Cənab Skalfaro! Doğru dediniz ki,
müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizdə daxili siyasi vəziyyət sabit deyildi. Böyük çətinliklər vardı, hətta
1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Biz bunların hamısını aradan qaldıra bildik. Son üç-dörd
ildə Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət sabitdir və bunun özü də dönməz xarakter daşıyır. Siyasi
plüralizm, demokratik təsisatlar üçün hər cür şərait yaradılıbdır. Çoxlu siyasi partiya fəaliyyət göstərir,
çoxsaylı qəzetlər çıxır. Müxalifətdə olan partiyalar, qəzetlər var və bunlar bizim bugünkü gerçəkliyimizin
reallığıdır.
Nəzərə çatdırıram ki, 1995-ci ilin axırlarında ölkəmizdə ilk demokratik Konstitusiya qəbul olundu,
çoxpartiyalılıq əsasında demokratik parlament seçkiləri keçirildi.
Respublikamızda aparılan iqtisadi islahatlar sahəsində də ciddi addımlar atılmışdır və qeyd edim ki,
bu islahatlar, o cümlədən özəlləşdirmə, torpaq islahatı, xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi uğurla həyata
keçirilir. İslahatlar öz müsbət nəticələrini verir, iqtisadiyyatda vəziyyət sabitləşir, ümumi daxili məhsul
istehsalında müəyyən artım var. İnflyasiya son dərəcə azalıb, milli valyutamızın məzənnəsi möhkəmlənir.
Lakin vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bunlarla yanaşı, ölkəmizin böyük problemi də var. Bu
problemin -Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin yaranmasında biz günahkar deyilik. Həmin məsələ
Dağlıq Qarabağı ilhaq etmək məqsədi ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı hərbi təcavüz
nəticəsində yaranıbdır. Müəyyən səbəblərə görə Ermənistan hərbi birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20
faizini - Dağlıq Qarabağı və onun ətrafındakı yeddi rayonu işğal edə bilmişlər. Bu ərazilərdən bir
milyondan artıq azərbaycanlı zorla qovulub çıxarılmışdır və dörd-beş ildir çox ağır şəraitdə, əksəriyyəti
çadırlarda yaşayır. Xüsusi vurğulayıram ki, Azərbaycanın 7,5 milyonluq əhalisinin bir milyonu qaçqın
vəziyyətindədir.
Bütün bunlara baxmayaraq, 1994-cü ilin mayında biz atəşkəs haqqında saziş
imzalamışıq və problemi sülh yolu ilə həll etmək üçün danışıqlar aparırıq. Cənab Skalfaro, Siz
atəşkəsin uğurlu olduğunu, ona əməl edildiyini vurğuladınız. Bəli, atəşkəs o mənada
uğurludur ki, üç ildən artıqdır ona əməl olunur. İkincisi, biz buna münaqişə zonasına heç bir
kənar sülhyaratma qüvvələri daxil etmədən əməl edirik.
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Cənab Skalfaro, zənnimcə, bu münaqişə barədə xəritə vasitəsilə məlumat verilməsi daha
çox yerinə düşər: Bu, Azərbaycanın ərazisidir. Rənglənmiş hissə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
etdiyi ərazidir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təqdim etdikləri təkliflərə əsasən, yaşıl rənglə
rənglənmiş rayonlar birinci mərhələdə azad olunmalıdır. Sarı rənglə göstərilən ərazidə iki rayon - Laçın
və Şuşa rayonları yerləşir. Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yol bu ərazidən keçdiyinə görə
onların ikinci mərhələdə azad olunması və bu mərhələdə Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq
Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.
Xatırladım ki, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə
həllinin üç prinsipi müəyyənləşdirilmişdir: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün
tanınması, Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa özünüidarə statusu verilməsi və
Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin - həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat
verilməsi. Münaqişə başlayana qədər Dağlıq Qarabağda 170 min nəfər yaşayırdı, onun 70 faizi ermənilər,
30 faizi azərbaycanlılar idi. Azərbaycanlıların hamısı oradan zorla qovulub çıxarılmışdır. İndi orada yalnız
ermənilər - təxminən 80-100 min adam yaşayır.
... Sizin suallarınıza cavab olaraq bildirirəm ki, münaqişə başlayanda Ermənistanda 300 minədək
azərbaycanlı yaşayırdı. Onları zorla oradan çıxartdılar və indi hamısı Azərbaycanda yaşayır. Bunun
müqabilində Azərbaycanın başqa ərazilərində yaşayan ermənilər də çıxarıldı. Fərq bundadır ki, onların
əksəriyyəti Ermənistana deyil, Rusiyaya, Avropaya, Amerikaya və başqa yerlərə gedibdir.
Problemin indiyədək həll olunmamasının səbəbindən danışarkən onu demək olar ki, ATƏT-in
Lissabon Zirvə görüşündə bu münaqişənin həlli barədə qəbul edilmiş üç prinsipə 54 dövlətdən 53-ü səs
verdi, Ermənistan isə bunları qəbul etmədi. Ermənistan Dağlıq Qarabağın dövlət müstəqilliyi statusu
almasına çalışır. Şübhəsiz ki, Azərbaycan bununla razılaşa bilməz. Biz Azərbaycan ərazisində ikinci
erməni dövlətinin yaranmasına razı ola bilmərik.
S k a l f a r o: Yəqin ermənilər Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək istəyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Beynəlxalq hüquqa görə onlar Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirə
bilməzlər. Onların fikrincə, Dağlıq Qarabağ formal surətdə müstəqil olacaq, faktiki olaraq isə Ermənistana
birləşdiriləcəkdir.
Cənab Skalfaro, görüşümüzdən xatirə olaraq Sizə ölkəmizin ərazisində tapılmış və üzərində qədim
Roma imperiyası ilə bağlı latın dilində yazı olan daş kitabənin fotoşəklini hədiyyə edirəm. Qobustan
qoruğunda - Böyükdaş dağının cənub-şərq ətəyindəki qaya üzərində iki min ilə yaxın tarixi olan həmin
kitabədə bu sözlər yazılmışdır: «İmperator Domisian Sezar Avqust Germanik. L.(Yusi) Yuli Maksim,
Fulminatın XII legionunun senturionu».
... Cənab Skalfaro, Sizi ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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İTALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ OSKAR LUİCİ SKALFARONUN
ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ
ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
Roma, "Kuirinal" sarayı
25 sentyabr 1997-ci il
Cənab prezident Skalfaro!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi ürəkdən salamlayıram. Cənab prezident, ölkənizə rəsmi səfərə dəvətinizə görə, apardığımız
səmərəli danışıqlara, buraya gəldiyimiz ilk dəqiqələrdən hiss etdiyimiz dostcasına səmimi münasibətə,
qonaqpərvərliyə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Hesab edirəm ki,
bugünkü görüşümüz və bütünlükdə mənim buraya rəsmi səfərim İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı
münasibətlərdə yeni mərhələ açır.
Gənc müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın buna ehtiyacı var və bunu çox istəyir. Biz italyan xalqının
tarixi keçmişinə, bütün dövrlərdə dünya sivilizasiyasına verdiyi çox böyük töhfələrə və son əlli ildə
Avropada və ümumən dünyada sülhün, əmin-amanlığın möhkəmlənməsində fəal rol oynamasına böyük
hörmətlə yanaşırıq.
İtaliya dünyanın ən böyük dövlətlərindən biridir, Dünya Birliyinin, xüsusən Avropanın iqtisadi,
siyasi həyatında son dərəcə mühüm yer tutur. Ona görə də biz İtaliya ilə siyasi, iqtisadi, mədəni,
humanitar sahələrdə fəal əlaqələr saxlamaq istəyirik. Hesab edirəm ki, sizinlə bugünkü söhbətimiz,
danışıqlarımız məhz bu ruhda keçmişdir.
Cənab prezident, Azərbaycan xalqı, onun müstəqillik əzmi barədə, dövlət müstəqilliyi qazandıqdan
sonra Azərbaycanda gedən demokratik dəyişikliklər haqqında söylədiyiniz xoş sözlər üçün təşəkkürümü
bildirirəm. Siz doğru deyirsiniz ki, planlı, inzibati-amirlik sistemindən sərbəst bazar iqtisadiyyatına, totalitar,
avtoritar rejimdən demokratiyaya keçid çətin və mürəkkəb yoldur. Cənab prezident, ancaq Sizi və bütün
dostlarımızı əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan müstəqillik mövqeyində möhkəm dayanır və ölkəmizin
dövlət müstəqilliyi dönməzdir. Bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın hakimiyyət
orqanları və prezidenti dövlət müstəqilliyi mövqeyində möhkəm dayanmışlar. Biz demokratik dəyişikliklər
yolu ilə qətiyyətlə və inamla gedirik, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq. Biz iqtisadi islahatlar aparır
və Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatını bazar münasibətləri əsasına keçiririk. Mülkiyyət özəlləşdirilir, torpaq
islahatı aparılır, torpaq alqı-satqı hüququ ilə kəndlilərin xüsusi mülkiyyətinə verilir.
Biz iqtisadi islahatlar apararkən onların uğurla həyata keçirilməsi üçün çoxlu qanunlar qəbul etmişik.
Ölkəmizin iqtisadiyyatını bütün dünyaya və xarici investisiyalar üçün açmışıq. Xarici investisiyaların
Azərbaycana uğurla cəlb olunması üçün qanunlarımızla, hüquqi sənədlərimizlə hər cür şərait yaratmışıq.
Bütün bunlar özünün müsbət nəticələrini verir. Ölkəmizin iqtisadi həyatında nəzərə çarpan müsbət
dəyişikliklər var. Azərbaycanın neft yataqlarından müştərək istifadə edilməsinə dair son üç ildə 12 ölkənin
neft şirkətləri ilə 9 böyük müqavilə bağlanmışdır. Bu müqavilələrə 20 şirkət cəlb olunmuşdur.
Biz 1995-ci ildən başlayaraq İtaliyanın "Acip" Şirkəti ilə əməkdaşlıq edirik. Bu gün isə Azərbaycanın
ən iri neft yataqlarından birinin birgə işlənməsinə dair Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə İtaliyanın "AcipEni" Şirkəti arasında müqavilənin imzalanması gözlənilir.
Əgər Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişə, ölkəmizin ərazisinin 20 faizinin işğalına gətirib
çıxaran hərbi təcavüz olmasaydı, biz daha çox şeyə nail ola bilərdik. İşğal edilmiş rayonlardan bir
milyondan çox azərbaycanlı zorla qovulub, onların əksəriyyəti beş ildir ki, çadırlarda, son dərəcə ağır
sosial-iqtisadi şəraitdə yaşayır.
Azərbaycan sülhsevər ölkə, xalqımız sülhsevər xalqdır, biz müharibə, münaqişə istəmirik. Məhz buna
görə də üç ildən çox bundan öncə atəşkəsə razı olmuşuq və o vaxtdan bəri Ermənistanla Azərbaycan arasında
atəşkəs rejiminə əməl edirik. Biz münaqişənin Lissabonda qəbul olunmuş üç prinsip əsasında, Ermənistan
silahlı birləşmələrinin işğalı altındakı Azərbaycan ərazilərinin tamamilə azad edilməsi, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpası, qaçqınların öz yaşayış yerlərinə qaytarılması və Azərbaycanın tərkibində Dağlıq
Qarabağa özünüidarə statusu verilməsi şərti ilə aradan qaldırılmasını istəyirik.
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Bu məsələ ilə Minsk konfransı, Minsk qrupu fəal məşğul olur. İtaliya Minsk konfransının, Minsk
qrupunun tərkibində layiqli yer tutur. Buna görə İtaliya Respublikasına minnətdarıq. Xatirimdədir, 1993cü ildə və 1994-cü ilin əvvəlində Minsk qrupuna İtaliya sədrlik edirdi. Biz o vaxt da bu münaqişənin həlli
ilə əlaqədar İtaliyanın ədalətli mövqeyini hiss edirdik. Cənab prezident, bu gün də sizinlə görüş zamanı
məndə qəti təəssürat yarandı ki, İtaliya beynəlxalq hüquq normalarına əməl olunması, hər bir ölkənin, o
cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
mövqeyində dayanır. Cənab prezident, bu ədalətli mövqeyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Ümidvarıq ki,
İtaliya bundan sonra da prinsipial, ədalətli mövqe tutacaqdır. Yeri gəlmişkən, İtaliya bu mövqeyini 1996cı ilin dekabrında ATƏT- in Lissabon Zirvə görüşündə də nümayiş etdirmişdir.
Biz nikbinik, bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə ümid bəsləyirik. Buna nail olmaq üçün öz
tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik və bundan sonra da İtaliya Respublikasının dəstəyinə ümid edirik.
İtaliya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi, elmi-texniki, mədəni əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar var.
Biz bu imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışacağıq. Bu əməkdaşlıqda "Acip-Eni" Şirkəti mühüm
yer tutur.
Mən bu gün İtaliyanın tarixinə və İtaliya Respublikasının indiki həyatına bir daha dərin hörmətimi
bildirmək istəyirəm. Cənab prezident, Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ünvanına söylədiyiniz xoş arzulara görə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Avropanın bir hissəsidir və Avropa
Birliyinin, Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olmaq tstəyir. Biz bu məsələdə sizin dəstəyinizə bel
bağlayacağıq. Mən İtaliya xalqına uğurlar və tərəqqi, sülh və xoş həyat arzulayıram. Cənab prezident, Sizə
– İtaliyanın görkəmli dövlət xadiminə cansağlığı və uzun illər səmərəli həyat arzu edirəm. Bu gün burada
Sizin qızınızı görmək və sizin ailənizlə ünsiyyətdə olmaq mənə xoşdur. Sizin ailənizə səadət və əminamanlıq diləyirəm. Mənim ən xeyirxah arzularımı qəbul edin.
İtalyan xalqının şərəfinə, İtaliya Respublikasının şərəfinə, İtaliya ilə Azərbaycan arasında dostluq
münasibətlərinin daha da inkişafı, xalqlarımızın daha da tərəqqisi, Avropada və bütün dünyada sülhün,
əmin-amanlığın bundan sonra da inkişafı şərəfinə, cənab prezident, sizin şərəfinizə, qızınızın şərəfinə
badə qaldırıram. Sizə uzun ömür, işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Sağ olun.
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İTALİYA HÖKUMƏTİNİN BAŞ NAZİRİ ROMAN PRODİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Roma, «Giçi» sarayı
25 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Prodi! İlk əvvəl xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasının prezidenti kimi İtaliyaya ilk rəsmi səfərimdən məmnun qaldığımı vurğulayır və dəvətə
görə minnətdarlığımı ifadə edirəm. Sizin Azərbaycan – İtaliya əməkdaşlığının durmadan inkişafı barədə
söylədiyiniz fikirlərə görə razılığımı bildirirəm və vurğulayıram ki, Azərbaycan Respublikası da bu
mövqedən çıxış edir.
Qeyd edim ki, dövlətlərimiz arasında münasibətlərin daha da genişləndirilməsi vacibdir və
Azərbaycan – İtaliya əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi üçün hər iki ölkədə geniş imkanlar vardır.
Azərbaycan öz coğrafi mövqeyinə görə bölgədə mühüm yer tutur. Biz İtaliya ilə siyasi, iqtisadi,
təhlükəsizlik, humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk.
Nəzərə çatdırım ki, Avropanın bir hissəsi olan Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əlaqələrin
daha da sıxlaşdırılmasında körpü rolu oynayır. Respublikamız həm İtaliya ilə, həm də dünyanın bütün
digər ölkələri ilə yaxın əməkdaşlıq qurmağa böyük maraq göstərir və bu sahədə artıq ciddi addım
atılmışdır.
Xatırladım ki, NATO-nun və Avropa Atlantika Əməkdaşlığı Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının bu ilin iyul ayında Madriddə keçirilmiş Zirvə görüşündə Azərbaycan Respublikası
NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramına qoşulmuşdur, beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizin İtaliya
ilə əməkdaşlığından razı qaldığımı bildirirəm. Lissabonda cənab Prodi ilə keçirdiyim görüşü, apardığım
danışıqları məmnunluqla xatırlayıram.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yanacaq yataqlarının birgə işlənməsi üçün dünyanın bir çox
ölkələrinin nüfuzlu şirkətləri ilə respublikamız arasında tarixi müqavilələr bağlanmışdır. Mən1995-ci
ildə "Qarabağ" yatağı üzrə imzalanmış müqavilədə İtaliyanın "Acip" Şirkətinin yaxından iştirak etməsini
müsbət qiymətləndirirəm.
Nəzərə çatdırım ki, "Acip" Şirkəti ilə ARDNŞ arasında "Kürdaşı" blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları barədə bu gün
imzalanmış sənəd ölkələrimizin münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılmasında böyük əhəmiyyət daşıyır.
Onu da deyim ki, dünyanın bir sıra ölkələrinin nüfuzlu şirkətləri də bu yatağa xüsusi maraq
göstərirdilər, lakin biz İtaliya şirkətinə üstünlük verdik.
Mənim bu il iyulun 27-dən avqustun 7-dək Azərbaycan Prezidenti kimi ABŞ-a ilk rəsmi səfərim
zamanı Amerikanın «Şevron», «Eksson», «Mobil» və «AMOKO» şirkətləri ilə ARDNŞ arasında imzalanmış
sənədlərin də Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının birgə işlədilməsində mühüm
əhəmiyyəti olacaqdır.
Xatırladım ki, Xəzərdəki çox zəngin yataqlar hələ 50 il bundan əvvəl respublikamızın neftçiləri və
geoloqları tərəfindən aşkar edilmişdir. Bu regionda Azərbaycanın mühüm yer tutduğu xüsusi nəzərə
çarpdırılmalıdır. Hazırda Azərbaycan sektorundakı ehtiyatların birgə istismarı üçün imzalanmış
müqavilələrin həyata keçirilməsi sahəsində böyük işlər görülür. Eyni zamanda hasil olunacaq nefti dünya
bazarına çıxaracaq boru kəmərlərinin marşrutları qəti müəyyən olunmalıdır. Bu kəmərlər həm
Azərbaycan neftinin, həm də Qazaxıstanın "Tengiz" yatağından çıxarılacaq neftin ixracında mühüm rol
oynayacaqdır. Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin bu sahədə xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayaraq bu
nəqliyyat dəhlizinin uğurla işləməsində Azərbaycanın mühüm rol oynadığını bilirəm. Xatırladım ki, həmin
nəqliyyat dəhlizindən İtaliyanın da istifadə etməsi faydalı olardı və biz bu sahədə də yaxşı əməkdaşlıq edə
bilərdik.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qarşılaşdığı problemlərdən bəhs edərkən, ilk növbədə
Ermənistanın Azərbaycana 1988-ci ildən bəri davam edən təcavüzündən danışmaq lazımdır. Bu təcavüz
nəticəsində respublikamızın torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş,
bir milyondan çox vətəndaşımız öz doğma yurdlarından zorla qovularaq çadırlarda ağır vəziyyətdə
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yaşayırlar. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək kimi çirkin bir
niyyətə xidmət edən bu təcavüz bir sıra ölkələrin köməyi ilə respublikamıza ağır zərbələr vurduğunu
xatırladaraq bildirirəm ki, biz bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün bütün imkanlardan
istifadə etməyə ciddi səy göstəririk.
Münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların,
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının ötən ilin dekabrında Lissabon Zirvə
görüşündə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həlli barədə qəbul olunmuş əsas prinsiplərin
əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Xatırladım ki, 53 dövlətin imzaladığı bu prinsiplərə təkcə
Ermənistan etiraz etmişdir.
Hazırda Minsk konfransına dünyanın üç böyük dövləti – ABŞ, Rusiya, Fransa həmsədrlik edirlər və
bu vəziyyət Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə nizama salınacağına olan ümidləri
artırmışdır. Bu baxımdan həmsədrlərin irəli sürdükləri yeni təkliflər maraqlıdır və Azərbaycan həmin
təkliflərlə razılaşmışdır. Nəzərə çatdırım ki, Minsk qrupuna 1992-1993-cü illərdə İtaliya sədrlik etmişdir
və mənim cənab Rafaelli ilə keçirdiyim görüşlər yaxşı xatirimdədir.
Cənab Prodi, mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
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İTALİYA PARLAMENTİ SENATININ RƏHBƏRİ NİKOLA MANCİNO İLƏ
SÖHBƏTDƏN
Roma, Parlament sarayı
25 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Mancino!
Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, 1975-ci ildə Azərbaycana mən rəhbərlik
edirdim. O zaman respublikamızın iqtisadiyyatında böyük nailiyyətlər əldə edilmişdi. Keçmiş Sovetlər
İttifaqında planlı iqtisadiyyat mövcud olsa da, Azərbaycanda 1970-1980-ci illərdə bütün sahələrdə
müsbət nəticələr qazanılmış, Azərbaycan müttəfiq respublikalar arasında özünə layiq yer tutmuşdu.
Keçmiş SSRİ-də Siyasi büronun üzvü olarkən və baş nazirin birinci müavini vəzifəsində işləyərkən
nəhəng ölkənin iqtisadiyyatının böyük bir hissəsinə rəhbərlik etmişəm və iqtisadiyyata yaxşı bələdəm.
Qeyd edim ki, planlı təsərrüfatın yaratdığı çətinliklər bazar iqtisadiyyatına keçmək, onun çox üstün
cəhətlərindən istifadə etmək yolunda ciddi maneəyə çevrildiyindən Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan
sonra yubanmadan bazar iqtisadiyyatı yolunu seçdi. Artıq qısa müddətdə Azərbaycanda iqtisadi
islahatların, özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi sahəsində uğurlar qazanılmışdır. Görülən tədbirlər
nəticəsində indi Azərbaycanda inflyasiya sıfır dərəcəsinə enmişdir.
Nəzərə çarpdırım ki, MDB ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda torpaq şəxsi mülkiyyətə
verilmişdir. Bu tədbir xalq tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmış, tez bir müddətdə vaxtilə ət, süd
məhsullarını başqa ölkələrdən alan Azərbaycanda indi bu məhsullara tələbat demək olar ki, tamamilə
daxili imkanlar hesabına ödənilməyə başlanmışdır.
Vurğulayım ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrində indi əsaslı dönüş yaranmışdır.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi barədə xarici ölkələrin çox nüfuzlu neft
şirkətləri ilə tarixi müqavilələr imzalanmışdır. Hazırda respublikamız dünyanın əksər ölkələri ilə sıx
əməkdaşlıq edir və Azərbaycana xarici investisiyaların geniş axını başlanmışdır. Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı neft yataqlarından hasil ediləcək nefti dünya bazarına çıxaracaq boru kəmərlərinin marşrutları
müəyyən edilmişdir və bu sahədə iş davam etdirilir. Xatırladım ki, həmin yataqlardan təxminən bir aydan
sonra ilkin neftin çıxarılmasına başlanılacaqdır.
Nəzərə çarpdırım ki, "Acip" şirkəti ilə ARDNŞ arasında "Kürdaşı" blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları barədə imzalanmış sənəd
ölkələrimizin münasibətlərinin daha da yaxınlaşdırılmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Vurğulayım ki, çox
perspektivli olan bu yatağa dünyanın bir sıra digər ölkələrinin neft şirkətləri də xüsusi maraq göstərirdilər.
Xatırladım ki, vaxtilə Azərbaycana rəhbərlik edərkən Bakı ilə Neapolun qardaşlaşmış şəhərlər
olmasına əməli kömək göstərmişəm. Nəzərə çarpdırım ki, hələ 1970-ci illərdə bünövrəsi qoyulmuş bu
böyük əhəmiyyətli iş bu gün Azərbaycan – İtaliya əməkdaşlığının durmadan inkişaf etdirilməsində
mühüm rol oynaya bilər.
Cənab Mancino, İkinci dünya müharibəsi illərində İtaliya Müqavimət Hərəkatının, Cüzeppe
Haribaldi adına partizan dəstəsinin fəal üzvü olmuş həmyerlimiz Məmməd Bağırovu Sizə təqdim edirəm.
Belə adamların sayı isə onlarladır. Bu bir daha göstərir ki, xalqlarımızın tarixi əlaqələri ən çətin günlərdə
belə davam etmişdir.
Bildirirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü müstəqil respublikamız üçün ən ağrılı problem
olaraq qalır. Bu təcavüz nəticəsində ölkəmizin ərazilərinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda
ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan
danışıqlar mühüm rol oynaya bilər. Bunun üçün isə ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər
əsas kimi götürülməlidir. Nəzərə çarpdırım ki, Lissabon Zirvə görüşündə həmin prinsiplər 53 dövlət
tərəfindən təsdiq edilmişdir. Biz münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həll olunmasına tərəfdarıq.
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Xatırladım ki, beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayan Ermənistan təcavüzkar
niyyətlərindən hələ də əl çəkmək istəmir. Buna baxmayaraq mən əmin olduğumu bildirirəm ki, dünya
ictimaiyyəti, nüfuzlu dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar 1988-ci ildən bəri davam edən bu təcavüzün
tezliklə aradan qaldırılmasına diqqəti artıracaqlar.
Nəzərə çarpdırıram ki, hazırda ATƏT-in Minsk qrupuna dünyanın üç böyük dövləti – ABŞ, Rusiya,
Fransa həmsədrlik edirlər. Həmsədrlərin irəli sürdükləri təkliflər münaqişənin dinc yolla aradan
qaldırılmasına olan ümidləri xeyli artırmışdır və güman edirik ki, Ermənistan tərəfi də gec-tez bunu başa
düşəcəkdir. Vəziyyəti xəritə vasitəsilə şərh etməklə daha tez dərk etmək mümkündür.
Cənab Mancino, görüşümüzün sonunda mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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İTALİYA DEPUTATLAR PALATASININ SƏDRİ LÜÇİANO VİOLANTE İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Roma, Parlament sarayı
25 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Violante!
İlk öncə Azərbaycan – İtaliya münasibətləri haqqında fikir mübadiləsi aparmağa imkan yaradan bu
görüş üçün Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Nəzərinizə çarpdırmaq istəyirəm ki, 1995-ci ildə ölkəmizdə ilk
demokratik konstitusiya qəbul olunmuş, elə həmin ildə də Azərbaycan parlamentinə seçkilər
keçirilmişdir. Şübhə etmirəm ki, demokratik yolla seçilmiş Azərbaycan parlamenti İtaliya parlamenti ilə
münasibətlər yaradılmasına çox şad olacaqdır. Bu, ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin və
Avropa Şurası, habelə Avropa Birliyi çərçivəsində əməkdaşlığın da inkişafı üçün zəruridir. Qeyd edim ki,
Azərbaycan Avropa Şurasına qonaq kimi qəbul olunmuşdur və tam hüquqlu üzv statusu almaq
ümidindədir. Bundan əlavə, 1996-cı ilin aprelində Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq haqqında
saziş imzalamışdır. Azərbaycan bu birliyin strukturlarına daxil olmaq istəyir. Bununla əlaqədar
Azərbaycan sizinlə əməkdaşlığa və sizin köməyinizə ehtiyac duyur.
Azərbaycanda vəziyyət barəsində danışsaq deyə bilərəm ki, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən
sonra demokratik, hüquqi dövlət qurur, siyasi, habelə iqtisadi islahatlar, o cümlədən aqrar islahatlar
aparır, bundan ötrü qanun qəbul etmişdir. Bu qanun uğurla həyata keçirilir. Heyvandarlıq sektoru
tamamilə özəlləşdirilmiş, torpağın bir hissəsi xüsusi mülkiyyətə verilmişdir. Əlavə edim ki, iki-üç il
ərzində torpaq islahatı tamamilə başa çatdırılacaqdır. Azərbaycanda bütün dövlət mülkiyyətini
özəlləşdirmək, bütövlükdə iqtisadiyyatı liberallaşdırmaq proqramı da həyata keçirilir, xarici sərmayələr
üçün əlverişli şərait yaradan qanun qəbul edilmişdir, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların
birlikdə işlənməsi haqqında dünyanın neft şirkətləri ilə 9 müqavilə, habelə İtaliyada "ACİP" şirkəti ilə 10cu belə müqavilə imzalanmışdır. Qeyd edim ki, bütün bunlar ölkəmizdə tamamilə yeni iqtisadi, sosial və
siyasi şərait yaradır və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi ilə bağlıdır.
Bununla bərabər, Azərbaycanda hələ də bir çox çətinliklər və problemlər var. Onlardan başlıcası və
ən ağrılısı Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsidir, erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin işğal edilməsidir. Bu tşğal nəticəsində bir milyondan artıq
azərbaycanlı qaçqın vəziyyətinə düşmüş və çox ağır şəraitdə çadırlarda yaşayır. Azərbaycan torpaqlarının
qəsb olunmasının səbəbini bir sıra ölkələr tərəfindən Ermənistana yardım göstərilməsi ilə də izah etmək
olar.
Münaqişənin dincliklə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar
aparılır. ATƏT-in 1996-ci ilin dekabrında Lissabon Zirvə toplantısında qəbul edilmiş prinsiplər əsasında
bu qrup böyük iş görür. Qrupun, dünyanın üç böyük dövlətini – ABŞ-ı, Rusiyanı, Fransanı təmsil edən
həmsədrlərinin son təklifləri Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla həlli baxımından
maraqlıdır və Azərbaycan bu təkliflərlə razılaşmışdır. Nəzərə çarpdırıram ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa
Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarə statusu verməyə hazırdır, lakin ona, Ermənistanın can
atdığı kimi, dövlət müstəqilliyi statusu verilməsi ilə heç vaxt razılaşmayacaqdır. Ermənistanın iddiaları
BMT-nin, ATƏT-in prinsiplərinə, beynəlxalq hüquq normalarına ziddir.
Mən belə bir durumdan məmnun qaldığımı bildirirəm ki, İtaliya Azərbaycanın ədalətli mövqeyini
dəstəkləyir. Bu, Lissabon Zirvə toplantısında bəyan edilmiş, habelə mənim indiki rəsmi səfərim gedişində
İtaliya prezidenti, baş naziri ilə, ölkə Senatının prezidenti ilə görüşlərim zamanı təsdiqlənmişdir.
Ümidvaram ki, İtaliya özünün bu mövqeyini saxlayacaqdır. İtaliyaya rəsmi səfərim zamanı ölkələrimiz
arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi haqqında ölkənizin
onun rəhbərləri ilə ətraflı danışıqlar aparılmışdır. Artıq bu danışıqların ilk müsbət nəticələri barədə
danışmaq olar. Məsələn, zəngin və çox perspektivli bir yatağın ARDNŞ və "Acip" şirkəti tərəfindən birgə
işlənməsi haqqında müqavilə imzalanması bu istiqamətdə olduqca mühüm addımdır. Mən belə hesab
edirəm ki, bu, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün yaxşı əsas
olacaqdır.
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…Mən vəzifəsi, Azərbaycan ilə Avropa Birliyinin üzvü olan dövlətlər və ona yaxın, yaxud uzaq
vaxtlarda daxil olacaq namizəd ölkələr arasında qarşılıqlı fəaliyyətə kömək etməkdən ibarət olan, Avropa
təşəbbüs mərkəzi arasında əməkdaşlıq təşkil etmək barədə Sizin fikrinizi yüksək qiymətləndirirəm və
bildirirəm ki, Azərbaycanın həmin mərkəzin bu il oktyabrın 25-də Triyestdə Avropa ölkələrinin iştirakı
ilə keçiriləcək konfransında iştirakı üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.
Mən, həmçinin, təcrübə mübadiləsi, parlament komissiyaları arasında görüş keçirmək və danışıqlar
aparmaq üçün hər iki ölkənin parlamentlərinin vəzifəli şəxsləri arasında müntəzəm münasibətlər
yaradılması barədə Sizin təklifinizlə razıyam və işi təxirə salmamaq üçün Sizi Bakıya dəvət edirəm. Mən
İtaliya parlamentinin Qafqaz qrupu ilə əməkdaşlığa və bu qrup nəzdində Azərbaycan üzrə məsul bir şəxs
təyin edilməsinə tərəfdar olduğumu bildirirəm.
GÖRÜŞDƏN SONRA JURNALİSTLƏR QARŞISINDA
BƏYANAT VƏ SUALLARA CAVABLAR:
Bizə çox yaxşı münasibət göstərirlər. Azərbaycanla dostluq etmək istəyir, əlaqələri genişləndirib
inkişaf etdirməyə çalışırlar. Çox yaxşı da sənədlər imzalamışıq. Həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələr
haqqında bəyannamələr, bir neçə müqavilə imzaladıq. "Kürdaşı" yatağında İtaliyanın "Acip" Neft
Şirkətinin bizim Dövlət Neft Şirkəti ilə müştərək işləməsi haqqında da müqavilə imzaladıq. Orada başqa
şirkətlər da olacaq, amma bir hissəsini ona verməyə razılıq verdik.
Danışıqlar çox yaxşı gedir və mən çox razıyam.
S u a l: Cənab prezident, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi barədə söhbət getdimi və
İtaliyanın mövqeyi necədir?
C a v a b: Bəli, münaqişə barədə onların mövqeyi bizim mövqeyimizlə tamamilə üst-üstə düşür.
Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət
statusu verilməsi , işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi və qaçqınların öz yerlərinə qayıtması. Dağlıq
Qarabağa müstəqillik verilməsi barədə heç bir söhbət gedə bilməz. Bu barədə İtaliyanın mövqeyi həmişə
yaxşı olub və bu gün də onu təsdiq etdilər.
S u a l: İtaliya Minsk qrupunun üzvüdür. Bu sahədə o, hansısa fəaliyyət göstərəcəkmi?
C a v a b: Bəli, çalışacaqlar. Bizim danışıqlarımızın əlli faizi Qarabağ məsələsinə həsr olunubdur.
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TÜRKİYƏNİN ANADOLU ACANSININ ROMA MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Roma
25 sentyabr 1997-ci il
J u r n a l i s t: Cənab prezident, mənə vaxt ayırdığınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm və
Sizinlə görüşümdən şərəf duyuram.
Cənab prezident, Sizin İtaliyaya ilk rəsmi səfəriniz böyük əks-səda doğurmuşdur. Romada keçirdiyiniz
görüşlərdə, danışıqlarda siyasi və iqtisadi məsələlər, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması haqqında müzakirələr aparmısınız. Bu barədə fikirlərinizi mənimlə bölüşə bilərsinizmi?
C a v a b: Mən hesab edirəm ki, İtaliyaya rəsmi səfərim Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki
bu ziyarət müstəqil Azərbaycan Respublikası prezidentinin İtaliyaya ilk rəsmi səfəridir. Bu özüözlüyündə çox əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, biz burada çox səmərəli işlər görürük. Yəni prezident Oskar
Luici Skalfaro ilə, baş nazir Roman Prodi ilə, yüksək vəzifəli digər rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirdik,
danışıqlar apardıq. Biz burada çox yaşxı müqavilələr imzaladıq. Baş nazir cənab Prodi ilə biz iki
bəyannamə imzaladıq. Onlardan biri siyasi, digəri isə iqtisadi məsələlər barədədir. Bütün bunlar İtaliya–
Azərbaycan əməkdaşlığının və dostluq əlaqələrinin gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsi üçün çox yaxşı
təməl, yəni hüquqi-normativ əsas yaratdı.
İqtisadi cəhətdən əməkdaşlıq etmək üçün biz bir-birimizin imkanlarını aradıq. Hər iki tərəf eyni
fikirdədir ki, bu sahədə imkanlarımız çoxdur. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Kürdaşı» blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü barədə sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları
haqqında İtaliyanın «Acip» şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında müqavilə imzalandı. Bu,
kontraktqabağı bir müqavilədir. «Kürdaşı» neft yatağına digər neft şirkətləri də maraq göstərirlər. Amma
İtaliyanın «Acip» şirkəti bu yatağa çox maraq göstərdiyinə görə mən buna razılıq verdim, həmin sənəd
imzalandı.
Siz bilirsinz ki, İtaliya Minks qrupunun üzvüdür və 1992-1993-cü illərdə Minsk qrupuna sədrlik
edibdir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində Minsk qrupunun üzvü kimi İtaliya indi də çox iş
görə bilər. İtaliya bizim bu barədə mövqeyimizi tamamilə dəstəkləyir. Yəni Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqları azad edilməlidir, respublikamızın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır, yerindən-yurdundan
zorla qovulmuş, çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan bir milyondan çox vətəndaşımış öz yerlərinə
qayıtmalıdır. Biz Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə,
müxtariyyət verməyə razıyıq.
Bilirsinz ki, bu prinsiplər ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin
dekabrında Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmişdir. Türkiyə Respublikası da bu prinsipləri çox
dəstəkləmişdir. Bu prinsipləri İtaliya da dəstəkləmişdir. İtaliyanın bu barədə mövqeyi dəyişilməzdir.
S u a l: Demək, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan
torpaqlarının geri qaytarılmasına İtaliya da tərəfdardır?
C a v a b: Bəli.
S u a l: Əlbəttə, bu məsələdə İtaliyanın Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi çox faydalı bir
addımdır. Cənab prezident, Roma papası II İoann Pavel ilə bugünkü görüşünüz barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Bəli, mən bu gün onunla görüşdüm. İtaliyaya rəsmi səfərə gələrkən Vatikan dövləti də
məni rəsmi dəvət etdi ki, mən eyni zamanda Vatikan dövlətini də ziyarət edim. Mən də bu dəvəti qəbul
etdim.
S u a l: Cənab prezident, Roma papası ilə görüşünüz necə keçdi?
C a v a b: Çox gözəl. Roma papasını siz yaxşı tanıyırsınız. Mən onunla ilk dəfədir ki, görüşürəm.
Amma görüşümüz, danışığımız, söhbətimiz çox maraqlı, məzmunlu, faydalı oldu.
S u a l: Cənab prezident, bu barədə bir qədər geniş danışa bilərsinizmi?
C a v a b: Biz bu görüşümüzdə bir çox məsələləri müzakirə etdik. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsi barədə də fikir mübadiləsi apardıq. Yəni Azərbaycanın
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ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, işğal edilmiş torpaqlardan işğalçı ordunun çıxarılması və bir
milyondan çox azərbaycanlı qaçqının yerinə-yurduna qayıtması məsələsini müzakirə etdik. Roma papası
Azərbaycanın mövqeyini tamamilə dəstəkləyir.
S u a l: Cənab prezident, Roma papası II İoann Pavelin bu münaqişənin həllində şəxsi bir
yardımı mümkündürmü?
C a v a b: Xeyr. Bu barədə söhbət olmadı.
S u a l: Cənab prezident, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil olunan nefti dünya bazarına çıxaracaq boru
kəmərlərinin marşrutlarının müəyyənləşdirilməsində və çəkilişinin sürətləndirilməsində nə kimi
rol oynaya bilər?
C a v a b: Neft kəmərlərinin marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi məsələsi bunsuz da həll olunur və
həll olunacaqdır. Əlbəttə, şübhəsiz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sülh yolu ilə aradan qaldırılsa
bu, boru kəmərlərinin çəkilişi məsələsini də asanlaşdıracaqdır. Amma bundan asılı olmayaraq biz boru
kəmərlərinin çəkilişi məsələsi ilə məşğul oluruq.
S u a l: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarına və İtaliyaya rəsmi səfərləriniz bölgədə
Azərbaycanın güclü bir dövlət olduğunu göstərir, həmin dövlətlərin və bütün Avropa ölkələrinin
Azərbaycana diqqət və marağını daha da artırır. Bütün bunların perspektivlərini necə
görürsünüz? Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələri dəyişməzdir. Biz dost və qardaş ölkələrik. Bizim
dostluğumuzu, qardaşlığımızı heç kəs poza bilməz.
Bilirsiniz ki, mən bu ilin may ayında Türkiyədə rəsmi səfərdə idim. Bu, çox gözəl bir səfər idi. Biz orada çox
yaxşı sənədlər imzaladıq. Türkiyənin xarici işlər və dövlət nazirləri bu yaxınlarda Azərbaycana gəlmişdilər. Biz
çox faydalı danışıqlar apardıq. Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əlaqələrdə bir problem yoxdur. Yenə də
deyirəm, biz dost və qardaşıq, beləcə olaraq qalacağıq.
Mən bu il Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiyada, Türkiyədə, Qazaxıstanda, Özbəkistanda rəsmi
səfərlərdə olmuşam. Buraya gəlməmişdən əvvəl Polşaya rəsmi səfərə getmişdim. İndi İtaliyaya rəsmi
səfərə gəlmişəm. Bunlar hamısı Azərbaycanın mövqelərini bütün dünyaya daha da aydın göstərmək
məqsədi daşıyır. Bu səfərlərimdə hər dəfə görürəm ki, Azərbaycana maraq gündən-günə daha da artır.
S u a l: Cənab prezident, Siz Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsinə ciddi diqqət
yetirirsiniz. Bu sahədə görülən işlər barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bəli, biz buna çalışırıq. Biz istəyirik ki, Avropa dövləti kimi Azərbaycan həm Avropa
Şurasına, həm də Avropa Birliyinin bütün strukturlarına daxil olsun.
S u a l: Azərbaycan bu sahədə qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq üçün hansı nailiyyətlər əldə
edib?
C a v a b: Bizim bu sahədə ilk nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Strasburqda Avropa
Şurasına xüsusi qonaq kimi qəbul ediblər. Biz istəyirik ki, Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olaq.
Doğrudur, Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmaq bir qədər çətindir. Çünki Türkiyə də hələ Avropa
Birliyinin üzvü deyildir. İndi biz istəyirik yardım edək ki, Türkiyə də Avropa Birliyinin üzvü olsun. Biz indi
həmin qapıları döyürük. Hesab edirəm ki, o qapılar bizim üçün açılacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, İtaliyanın baş naziri cənab Prodi Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv
qəbul edilməsinə necə baxır?
C a v a b: Azərbaycanın Avropa Birliyinə, Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasını cənab Prodi də
dəstəkləyir.
S u a l: Mənimlə bu müsahibənizdən sonra İtaliyanın bir neçə şirkətinin rəhbərləri ilə
görüşəcəksiniz, həmin danışıqların gündəliyində yeni bir müqavilənin imzalanması məsələsi dururmu?
C a v a b: Xeyr. Biz «Eni-Acip»lə bir müqavilə imzalamışıq. Digər şirkətlərlə görüşlər keçirim, baxım
görüm nə olacaq.
S u a l: Cənab prezident, Sizin bu rəsmi səfəriniz Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin daha
da yaxşılaşması üçün çox faydalı oldu. Bu yaxşılaşmanın yolunun Türkiyədən keçəcəyini
düşünmək olarmı?
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C a v a b: Şübhəsiz ki, belədir. Mənim burada keçirdiyim görüşlərdə, apardığım danışıqlarda biz
Türkiyə haqqında da söhbət açdıq. Çünki mən bilirəm ki, Türkiyə ilə İtaliya arasında da çox sıx əlaqələr
vardır. Biz istəyirik ki, bu əlaqələr daha da inkişaf etsin.
J u r n a l i s t: Siz istəyirsiniz ki, bu üç ölkə arasında daha çox yaxınlaşma olsun.
Cənab prezident, gərgin iş cədvəlinizdən mənə vaxt ayırdığınıza görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
Müsahibəni Türkiyənin Anadolu Acansının
Roma müxbiri Yasəmən Paşkın aparmışdır.
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İTALİYA XARİCİ TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİ NAZİRLİYİNİN AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
Roma
25 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli nazir, xanımlar və cənablar!
İtaliyaya rəsmi səfərimin birinci günü başa çatır və mən bugünkü gündən, burada görülmüş işdən
son dərəcə razıyam.
Demək istəyirəm ki, İtaliya prezidenti cənab Skalfaro, baş nazir cənab Prodi ilə çox səmərəli
danışıqlarımız, söhbətlərimiz oldu və mən onların nəticələrindən razıyam. Bugünkü günün mühüm
yekunu həm də ondan ibarətdir ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasında ilk dəfə olaraq hökumətlərarası,
dövlətlərarası sənədlər imzalandı. Baş nazir cənab Prodi ilə mənim imzaladığım iki bəyannamə, habelə
hökumətlərimiz arasında imzalanmış bir neçə saziş əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək və
dərinləşdirmək üçün yaxşı müqavilə-hüquqi əsas yaratdı.
Mən buna böyük əhəmiyyət verirəm ki, bu sənədlərdə siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar
sahələrdə əməkdaşlığımızın prinsipləri öz əksini tapmışdır. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bugünkü
gün İtaliya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərdə yeni mühüm mərhələ açır. Əminəm ki, biz
gələcəkdə daha böyük nəticələrə nail ola biləcəyik.
Siyasi bənannamənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək, Ermənistan –Azərbaycan
münaqişəsini Lissabon Zirvə torlantısında qəbul olunmuş üç prinsip əsasında dinc yolla aradan qaldırmaq
zəruriliyi ilə bağlı müddəalarını, bu sənədin bəzi digər mühüm müddəalarını xüsusi nəzərə çarpdırmaq
istəyirəm. Ölkəmiz Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmış, bu təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin
20 faizini erməni silahlı birləşmələri işğal etmiş, Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarının bir milyon nəfərdən
çox sakini öz yaşayış yerlərindən didərgin salınmış və onlar çətin vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar. Odur ki,
ölkəmiz belə siyasi köməyə, xüsusən də İtaliya kimi bir ölkə tərəfindən köməyə ehtiyac duyur.
Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm ki, İtaliya Respublikasının prezidenti də, baş naziri də Dağlıq
Qarabağ üstündə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında, Lissabon
Zirvə toplantısının üç prinsipi əsasında dincliklə aradan qaldırmaq məsələsində İtaliyanın mövqeyinin dəyişməz olduğunu aydın bəyan etdilər.
İtaliya dünyanın ən iri ölkələrindən biridir, ən inkişaf etmiş yeddi dövlət sırasına daxildir, zəngin tarixə, milli
ənənələrə malikdir. İtaliya planetdə, o cümlədən Azərbaycanda bütün insanların diqqətini həmişə cəlb
etmişdir. İtaliyada, Romada olarkən mən dünya sivilizasiyasının inkişafına İtaliya rəssamlarının,
musiqiçilərinin, memarlarının, alimlərinin, ictimai, dövlət xadimlərinin verdikləri töhfəyə heyran qaldığımı
söyləməyə bilmərəm. Romada hər yerdə çox görkəmli arxitektura və sənət əsərlərinə rast gəlirsən. Biz
gənclik çağlarından İtaliyanın tarixini, xüsusən rəssamların, arxitektorların, bəstəkarların, musiqiçilərin
əsərlərini böyük məhəbbətlə öyrənmişik. Yadımdadır, hələ cavanlığımda, universitetin arxitektura
fakültəsinin tələbəsi olduğum illərdə qədim Romanın, İtaliyanın arxitektura abidələrini – Kolizeyi,
Müqəddəs Pyotr məbədini, Sikstin kapellasını və bir çox digər abidələri böyük məhəbbətlə
öyrənirdim. Mikelancelo, Rafael, Leonardo da Vinçi kimi görkəmli incəsənət, heykəltəraşlıq, arxitektura
ustalarının adları həmişə heyranlıq hissləri doğurur. Xatirimdədir, mən Moskvada işləyərkən Leonardo
da Vinçinin "Cokonda" əsərini oraya gətirmişdilər. Bir görəydiniz, bu heyrətamiz əsərə heç olmasa bir
dəfə baxmaq üçün necə böyük növbələr yaranırdı! İtaliyanın ən yaxşı sənət, arxitektura ustalarının
qüvvələri və dühası ilə ucaldılmış bu tarixi abidədə, belə bir gözəl evdə olduğumuz vaxtda bizi, şəxsən
məni son dərəcə böyük heyranlıq hissləri bürüyür. Mənə dedilər ki, bu divar naxışları Rafaelə məxsusdur.
Bütün bunlardan saatlarla danışmaq olar və bununla da italyanları təəccübləndirə bilməzsən. Hətta
ola bilər ki,bütün bunları eşitmək sizi bezikdirmişdir. Lakin biz İtaliya rəssamlarının, arxitektorlarının bu
gözəl əsərlərinə tamaşa etdikdə öz heyranlığımızı gizlədə bilmirik. Bunu deməkdə məqsədim bizlərdən
hər birinin İtaliyaya, İtaliya xalqına, onun tarixinə dərin ehtiram hissləri bəslədiyimizi nəzərə
çarpdırmaqdır.
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Bu zəngin tarixlə yanaşı, indi İtaliya iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkədir, yüksək demokratiya
və mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirir. İtaliya öz siyasətinə görə Avropa Birliyində də, Dünya
Birliyində də böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanın İtaliya ilə öz münasibətlərini möhkəmlətmək və
genişləndirmək niyyəti bütün bunlara əsaslanır. Üstəlik, İtaliya və Azərbaycan cənub ölkələridir,
adamların xarakterində də, musiqimizdə də, təbii şəraitimizdə də, hətta milli mətbəximizdə və bir çox
digər sahələrdə də çoxlu oxşar cəhətlərə malikdirlər. Bunların hamısı əməkdaşlığımız üçün əlverişli şərait
yaradır.
Biz artıq bu istiqamətdə böyük addımlar atırıq. Demək istəyirəm ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorundakı "Kürdaşı" neft və qaz yatağının birgə işlənməsi haqqında bu gün Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti ilə İtaliyanın "Eni" şirkəti arasında imzalanmış müqavilənin son dərəcə böyük perspektivi var.
Azərbaycanda biz bütün sahələrdə – siyasi, ictimai, xüsusən iqtisadi sahələrdə demokratik
dəyişikliklər həyata keçiririk. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri möhkəm bərqərar edilir,
əcnəbi sərmayədarlar üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Bütün bunlar "Eni" kimi ən iri şirkətlərlə yanaşı,
kiçik və orta biznesi təmsil edən şirkətlərin də Azərbaycana gəlməsi üçün yaxşı zəmin yaradır.
Bununla əlaqədar Azərbaycanda investisiya imkanlarına dair İtaliya biznesmenləri üçün xüsusi
təqdimat mərasimi keçirilməsi barədə, cənab nazir, sizin irəli sürdüyünüz təklifi tamamilə dəstəkləyirəm.
Biz bu mərasimdə yaxından iştirak edəcəyik və sizi əmin edirəm ki, İtaliyanın işgüzar dairələrini
inandırmağa çalışacağıq ki, Azərbaycanda çox iş görmək və yaxşı nəticə əldə etmək olar. Yəni
əməkdaşlığımız üçün yaxşı imkanlar açılır. Mən sizi fəal əməkdaşlığa dəvət edirəm.
Qonaqpərvərlik üçün, bu gün səhərdən indiyədək əhatə olunduğumuz dostluq və səmimilik mühiti
üçün sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, sizlərdən hər biri bizə gəldikdə Azərbaycanda
da bu cür dostluqla və qonaqpərvərliklə əhatə olunacaqsınız. Sizə bir daha işlərinizdə uğurlar, sülh və
firavanlıq arzulamaq istəyirəm.
İtaliyanın şərəfinə, İtaliya xalqının sağlığına badə qaldırıram! İtaliya prezidentinin sağlığına, İtaliya
baş nazirinin sağlığına, hörmətli dostlar, sizin sağlığınıza badə qaldırıram! İtaliya ilə Azərbaycan arasında
dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi şərəfinə, sizin gələcək uğurlarınız
şərəfinə, sizin sağlığınıza badə qaldırıram!
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İTALİYANIN "SOLE 24 OPE" GÜNDƏLİK İQTİSADİYYAT QƏZETİNƏ
MÜSAHİBƏSİ
Roma
26 sentyabr 1997-ci il
J u r n a l i s t: Cənab prezident, mənə vaxt ayırdığınıza görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm
və Sizinlə görüşümdən şərəf duyuram.
Cənab prezident, "Sole 24 ope" gündəlik iqtisadiyyat qəzetidir, İtaliyanın maliyyə və iqtisadi
vəziyyətini işıqlandırır, ona görə də mənim suallarım əsasən iqtisadiyyatla bağlı olacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, məlum olduğu kimi, Azərbaycan həm Qərb, həm də Şərq ölkələrinin
iqtisadi maraqlarının cəmləşdiyi bir regionda yerləşir. Bütün bunları, ölkənizin coğrafi-iqtisadi
cəhətdən əlverişli mövqedə yerləşməsini nəzərə alaraq, Azərbaycanın və Xəzər dənizindəki təbii
ehtiyatların birgə işlənməsinin gələcəyini necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz ki, Azərbaycana iqtisadi maraqlar həqiqətən böyükdür. Bu da təbiidir və ilk
növbədə Azərbaycanın təbii sərvətləri və iqtisadi potensialı, eyni zamanda respublikamızın çox əlverişli
coğrafi və geosiyasi vəziyyəti ilə bağlıdır. Təbii ki, bunlar hamısı Azərbaycana maraqları artırır. Mən
bütün bunlarla əlaqədar Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyini çox perspektivli, çox maraqlı və çox da
zəngin görürəm. Bilirsiniz, bunlar hamısı deyilən bu sözlərdən də aşkar olur.
Bir halda ki, Azərbaycana iqtisadi maraqlar çoxdur, demək, bu iqtisadi maraqların həyata
keçirilməsi Azərbaycanda iqtisadiyyatın canlanmasına, güclənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bunlar həm
Azərbaycana iqtisadi maraq göstərən xarici sərmayədarlara yardım edəcək, fayda gətirəcək və həm də
Azərbaycanın özünə iqtisadi fayda verəcəkdir. Doğrudur, belə iqtisadi maraqlar bəzən hər bir ölkəyə, o
cümlədən Azərbaycana da siyasi təzyiqlər, yaxud siyasi məhrumiyyətlər kimi məsələləri də ortaya çıxarır.
Bu da ola bilər. Ancaq ümidvaram ki, Azərbaycanın iqtisadi imkanlarından istifadə etmək üçün biz öz
səlahiyyətlərimizdən həmişə istifadə edə biləcəyik. Azərbaycan gələcəkdə iqtisadi cəhətdən güclü bir
dövlət olacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Siz hansı ölkələrlə birgə işləməyə daha üstünlük verirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, prinsipimiz belədir – biz Azərbaycanın qapılarını bütün dünyanın üzünə
açmışıq. Bizim xarici siyasətimizin əsas prinsipi dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı,
bərabərhüquqlu əlaqələr qurmaqdan ibarətdir. İqtisadiyyat sahəsində xarici siyasətimizdə biz
Azərbaycan üçün iqtisadi cəhətdən əlverişli olan hər bir ölkə ilə, hər bir xarici şirkətlə əlaqə qurmağa
hazırıq. Buna görə də bizə güclü maraq göstərən ölkələri, yaxud şirkətləri, daha dəqiq desək, bizimlə
iqtisadi əlaqələr yaratmaq üçün ölkələri, ya şirkətləri seçmirik. Yəni biz ölkəmizə maraq göstərən
şirkətlərlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Ancaq bu əməkdaşlıq bizim iqtisadi maraqlarımızı təmin etməli, ölkəmiz üçün əhəmiyyətli
olmalıdır. Beynəlxalq aləmdə belə bir söz var: tender. Bu tendep şirkətləri seçməkdə bizə çox yaxşı
kömək göstərir. Biz çalışacağıq ki, bu üsuldan daha geniş istifadə edək.
J u r n a l i s t: Mən Stroub Talbottun bir məqaləsini oxumuşam. Belə çıxır ki, onun
yazdıqlarında, dediklərində böyük həqiqət vardır. O yazır ki, Xəzər dənizi bölgəsində hər bir ölkə,
hər bir şirkət qalib ola bilər, orada hamıya yer çatacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Talbott doğru deyibdir, mənim buna etirazım yoxdur. Birincisi ona
görə ki, Xəzər dənizində həqiqətən çox böyük sərvətlər vardır. Biz Xəzərin Azərbaycan sektorunda neftqaz hasilatı üzrə artıq 9 böyük müqavilə imzalamışıq. Hər bir müqavilə üzrə yaradılmış konsorsiuma
neçə-neçə şirkət daxildir. Eyni zamanda bu müqavilələrin hamısı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
bağlanmışdır. Həmin müqavilələrdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin öz hissəsi, payı vardır.
Dünən biz burada yeni bir kontraktqabağı müqavilə imzaladıq. Biz bu müqaviləni İtaliyanın "Acip"
şirkəti ilə bağladıq. Bu müqavilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı çox perspektivli, çox zəngin imkanlara
malik "Kürdaşı" neft yatağı üzrə imzalandı. Yenə də deyirəm, biz bu yatağın birgə işlənməsi üzrə
bağlanacaq kontraktdan əvvəl belə bir müqavilə imzaladıq. Şübhəsiz ki, bu müqaviləyə başqa ölkələrin
şirkətləri də qoşula bilər. Bu müqavilə üzrə konsorsium yaranacaqdır.
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Bu, onuncu müqavilə olacaqdır. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün
ilk müqavilənin imzalanmasından cəmi üç il keçir. İmzalanmış müqavilələrdə 12 ölkədən 20 neft şirkəti
iştirak edir. Bu, bizim imkanlarımızın sonu deyildir. Xəzər dənizində həqiqətən hamıya yer vardır.
S u a l: Hazırda Rusiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr necədir? Siz Rusiya ilə Azərbaycanın
əlaqələrinin perspektivlərini necə görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz siyasi, yoxsa iqtisadi əlaqələri nəzərdə tutursunuz?
J u r n a l i s t: Hər ikisini.
C a v a b: Bilirsiniz, Rusiya ilə əlaqələrimiz normaldır. Mən bu il iyul ayının 2-4-də Rusiyada rəsmi
səfərdə olmuşam. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu, Azərbaycan prezidentinin
Rusiyaya ilk rəsmi səfəri idi.
Biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında çox yaxşı bir
müqavilə imzaladıq. Ölkələrimiz arasında başqa müqavilələr də imzalandı.
Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının müştərək işlənməsi
üzrə imzalanmış bir neçə müqavilədə iştirak edir. Bunlar hamısı bizim münasibətlərimizin yaxşı
vəziyyətdə olduğunu göstərir.
Amma bizi narahat edən məsələlər də vardır. Bilirsiniz ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
münaqişə vardır. Bu hərbi münaqişə1988-ci ildən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü
nəticəsində baş vermişdir. Bu hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı
öz yerindən-yurdundan zorla çıxarılıbdır.
Üç il bundan əvvəl biz müharibədə atəşkəs haqqında saziş əldə etmişik. Hazırda həmin atəşkəs
rejimi davam edir. Bu məsələnin həllində Minsk qrupunun həmsədrləri kimi ABŞ, Rusiya və Fransa bizə
vasitəçilik edirlər. Lakin təəssüflər olsun ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin bəzi yüksək vəzifəli şəxsləri
qeyri-qanuni yolla Rusiyadan Ermənistana son üç ildə bir milyard dollardan artıq ağır silah və sursat
veriblər. Bu isə ölkələrimizin münasibətlərinə müəyyən zərər gətirir.
İkinci məsələ. Ermənistanın ərazisində Rusiyanın böyük hərbi hissələri, hərbi bazası var.
Azərbaycanda bunlar yoxdur, biz buna heç vaxt yol verməyəcəyik. Bundan əlavə, Ermənistan ilə Rusiya
arasında bu il avqust ayının 29-da dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə
bağlanıbdır. Müqavilənin bir neçə maddəsi hərbi əməkdaşlıq və Rusiyanın Ermənistana hərbi yardım
etməsi haqqındadır.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hərbi münaqişə var. Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal edibdir. Münaqişənin aradan qaldırılması üçün sülh addımları atılır. Sülh prosesi gedir. Belə
olan halda Rusiyanın Ermənistanla hərbi xarakter daşıyan müqavilə bağlaması və Ermənistana hərbi
yardım göstərmək barədə öz üzərinə öhdəlik götürməsi bizdə, şübhəsiz ki, həm təəccüb, həm də təəssüf
doğurur.
Biz Rusiyanın Ermənistana bir milyard dollarlıq silah verdiyinə görə və avqust ayının 29-da
imzalanmış müqavilə ilə əlaqədar öz etirazımızı bildirmişik. Şübhəsiz ki, bütün bunlar Rusiya ilə
Azərbaycan arasında olan əlaqələrə zərər gətirir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Rusiya Azərbaycanın şimalda olan qonşusudur. Rusiya ilə Azərbaycan
arasında keçmişdə çox güclü iqtisadi əlaqələr olubdur. Ona görə biz Rusiya ilə əməkdaşlığımızı bundan
sonra da inkişaf etdirməyə çalışacağıq. Eyni zamanda hesab edirik ki, bizim bu dostluq əlaqələrimizə
mane olan amillər aradan götürülməlidir və gələcəkdə belə hallara yol verilməməlidir.
S u a l: Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münaqişə bölgədə sabitliyi pozur. Bu,
regiondakı vəziyyətə təsir edən yeganə səbəbdir, yoxsa başqa səbəblər də var?
C a v a b: Bilirsiniz, əlbəttə, əsas səbəb budur. Ancaq məsələ bundadır ki, bu münaqişə aradan
qaldırılsa, qonşu ölkələrin əlaqələri bölgədə vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına kömək etmiş olardı.
Ermənistanın Rusiya ilə, o cümlədən İranla əlaqələri yaxşıdır, bunlar da müəyyən narahatlıq yaradır.
S u a l: Məlumdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da, Rusiyanın da Xəzər regionunda
böyük maraqları vardır. Necə bilirsiniz, regiondakı maraqlar uğrunda gedən mübarizə
nəticəsində Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələr pozula bilərmi?
C a v a b: Bu barədə bir şey demək mümkün deyildir. Biz heç vaxt istəməzdik ki, regiona görə
Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələr pozulsun. Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları
arasında əlaqələrin pozulması üçün NATO-nun Şərqə doğru irəliləməsi və daha ciddi başqa səbəblər ola
769

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

bilər. Şübhəsiz, biz istəmərik ki, Rusiya ilə Amerika arasında əlaqələr pozulsun. Çünki biz dünyada sülhün
bərqərar olmasına tərəfdarıq.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana böyük maraq göstərir. Amerikanın bir çox şirkətləri ölkəmizdə
çox böyük uğurla çalışırlar. Bunlar həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm də Azərbaycanın iqtisadi
maraqlarına uyğundur. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələri çox yaxşı
səviyyədədir. Biz bu əlaqələri bundan sonra daha da genişləndirmək tstəyirik. Bu il iyulun 27-dən
avqustun 6-dək mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdə olmuşam. Prezident Bill Klintonla
mənim aramda orada çox vacib, çox əhəmiyyətli görüş oldu. Biz tarixi əhəmiyyətli müqavilələr, sənədlər
imzaladıq. Amerikanın bir sıra şirkətləri ilə ARDNŞ arasında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların
birgə işlənməsi barədə də müqavilələr imzalandı.
S u a l: Azərbaycanda hasil edilən neftin daşınması ən mühüm mövzulardan biridir. İran ilə
Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlər bu neftin gələcəkdə İran ərazisindən keçməklə
dünya bazarına çıxarılmasına imkan verəcəkmi?
C a v a b: Bilirsiniz, İran ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı əlaqələrin yaxşılaşdırılması təkcə
Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması üçün lazım deyil. Güman edirəm ki, İran ilə Amerika
Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün başqa səbəblər də var. Biz istəyirik ki,
bu əlaqələr normallaşsın. Yenə deyirəm, biz istəmirik ki, dünyanın hər hansı bölgəsində gərginlik mövcud
olsun. Əgər bu əlaqələr normallaşsa, neftin daşınması üçün İran ərazisindən də istifadə edə bilərik. Ancaq
indi Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxarmaq üçün bir neçə variantımız vardır və biz artıq onları
həyata keçiririk. Əgər gələcəkdə bunu İran ərazisindən də etmək olarsa, o zaman biz bundan da istifadə
edəcəyik.
S u a l: Məlum olduğu kimi, neftdən başqa, Azərbaycanın digər üstünlükləri də vardır. Bu,
hansı sahələri əhatə edir və Azərbaycanda hansı imkanlar vardır? Siz həmin imkanlardan istifadə
edilməsinin perspektivlərini necə görürsünüz? Həmin imkanlardan şəxsi sektorun inkişaf
etdirilməsi, yoxsa dövlətin daha da güclənməsi üçün istifadə edəcəksiniz?
C a v a b: Mən demək istəyirəm ki, biz yalnız və yalnız şəxsi sektorun inkişaf etdirlməsini istəyirik.
Biz özəlləşdirmə haqqında proqram qəbul etmişik və onu həyata keçiririk. Hesab edirik ki,
respublikamızda mülkiyyətin əksəriyyəti iki-üç il müddətində özəlləşdiriləcəkdir. Biz Azərbaycanın
imkanlarını şübhəsiz ki, birinci növbədə özəl sektorun inkişaf etdirilməsinə yönəldəcəyik.
Azərbaycanın neftdən, qazdan başqa da çox böyük imkanları olan sahələri vardır. Məsələn, kimya
sənayesi sahəsində də imkanlar genişdir. "Azərkimya" Dövlət Şirkətinin prezidenti də buradadır. Biz
İtaliyanın "Texnekol" şirkəti ilə dünən axşam danışıqlar apardıq. Danışıqlar indi son mərhələdədir və
əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar vardır.
Azərbaycanda çox güclü kənd təsərrüfatı sektoru vardır. Ölkəmizdə bir çox növdə kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsal olunur və emal edilir. Yenə də deyirəm, respublikamızda digər sahələrdə də
əməkdaşlıq üçün imkanlar genişdir.
S u a l: Bəzilərinin fikrincə, Azərbaycanda avtoritar rejim hökm sürür. Siz necə
düşünürsünüz?
C a v a b: Bu fikirlər yanlış məlumatlar əsasında yaranmışdır. Azərbaycanda hüquqi, demokratik
cəmiyyət qurulur. Ölkəmizdə bütün məsələlər demokratik prinsiplər əsasında həyata keçirilir.
Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü Konstitusiya yolu ilə həyata keçirilib, həll olunub. Ölkəmizdə ilk
demokratik Konstitusiya 1995-ci ilin noyabr ayında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmişdir.
Respublikamızda hakimiyyət bölgüsündə qanunvericilik hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti birbirindən asılı deyildir. Ölkəmizin parlamentinə seçkilər çoxpartiyalı sistem əsasında, demokratik yolla
keçirilibdir. Parlamentimizdə 8 partiya təmsil olunubdur. Ölkəmizdə qeydiyyata alınmış 30-dan artıq
siyasi partiya fəaliyyət göstərir. Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə 600 qəzet çıxır, bunların çoxu
müxalifətə mənsubdur. Bilmirəm, İtaliyada nə qədər qəzet çıxır?
J u r n a l i s t: Bu qədər çox deyil?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu qədər çox deyil. Əgər Azərbaycanda hər bir adam , yaxud hər bir kiçik
təşkilat özü qəzet çıxarırsa və öz istədiyini orada yaza bilirsə, demək, bundan artıq demokratiya ola
bilərmi?
Bilirsiniz, demokratiya anarxiya deyildir. Bəli, bizim ölkəmizdə 1991-1992-1993-cü illərdə
anarxiya var idi. Məhz bu anarxiya 1993-cü ildə bizim ölkəmizi vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxarmışdı,
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respublikamızda vətəndaş müharibəsi baş vermişdi. O vaxt gizli silahlı dəstələr bir-biri ilə vuruşmağa
başladı. Onlar ölkədə hakimiyyəti silah yolu ilə, güclə bir neçə dəfə devirməyə cəhd göstərdilər. Bunların
qarşısı alınıbdır. İndi Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət çox sabitdir, eyni zamanda hər bir insanın
hüququ qorunur. Respublikamızda sərbəst iqtisadiyyat üçün şərait yaranıbdır. Ölkəmizdə müxalifətdə
olan siyasi partiyalar sərbəst fəaliyyət göstərirlər. Belə olan halda hansı avtoritar rejimdən söhbət gedə
bilər? Yəqin o anarxiya ilə məşğul olan adamlar bu anarxiyanı yenidən bərpa etmək istəyirlər, ona görə də
ölkədəki normal, sabit ictimai-siyasi vəziyyətə belə qeyri-obyektiv rəng verirlər.
S u a l: Cənab prezident, sizə daha çox sual vermək istərdim. Amma bilirəm ki, iş cədvəliniz
çox gərgindir. Vaxtınızı çox aldığıma görə üzr istəyirəm. Xahiş edirəm, mümkünsə, daha bir neçə
sualıma cavab verəsiniz.
Cənab Prezident, Siz bir sıra dövrləri yaşamış, tarixi bir şəxsiyyətsiniz, zəngin təcrübəniz
vardır. Mümkünsə deyəsiniz, ən böyük təəssüratınız nədir?
C a v a b: Mənim ən böyük təəssüratım ondan ibarətdir ki, Sovetlər İttifaqı dağıldı, Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Hesab edirəm ki, XX əsrin sonunda Sovetlər İttifaqının dağılması bəşər
tarixi üçün çox böyük hadisədir. Bu, Azərbaycan xalqı üçün də böyük xoşbəxtlikdir. Məhz bunun
nəticəsində Azərbaycan öz milli azadlığını, dövlət müstəqilliyini əldə etdi.
S u a l: Cənab prezident, SSRİ-nin dağılmasına heç təəssüf etmirsiniz ki?
C a v a b: Xeyr, heç təəssüf etmirəm.
S u a l: Cənab prezident, siyasi karyeranızın ən yaddaqalan, ən gözəl səhifələri hansılardır?
C a v a b: Bilirsiniz, bu barədə çox danışmaq olar. Özünüz də bilirsiniz ki, vaxtım yoxdur. Mənim
siyasi həyatım çoxillikdir, ona görə də yadda qalanları çoxdur, onları bir-birindən seçmək çətindir. Ancaq,
yenə də deyirəm, mənim üçün ən əziz an odur ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olubdur. Azərbaycan xalqı
da müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Xalqımız mənə böyük etimad göstərib məni
müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçibdir. Bu, mənim siyasi karyeramda ən yüksək yer
tutur.
S u a l: Cənab prezident, gələn seçkilərdə öz namizədliyinizi vermək fikrindəsinizmi?
C a v a b: Mən də verməsəm, yəqin ki, xalq verəcək.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, çox sağ olun. Sizinlə görüşmək, Sizdən müsahibə almaq
mənim üçün böyük şərəfdir. Mən Sizə və xalqınıza daha böyük uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Vaxtınız olsa gəlin,
Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti ilə özünüz tanış olun, onu öz gözlərinizlə görün.
J u r n a l i s t: Çox sağ olun, cənab prezident, mən Sizin dəvətinizi minnətdarlıqla qəbul
edirəm.
Müsahibəni qəzetin iqtisadiyyat redaksiyasının
rəhbəri xanım Antonella Skotti aparmışdır.
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İTALİYANIN "LYA RESPUBLİKA" QƏZETİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Roma
26 sentyabr 1997-ci il
J u r n a l i s t: İlk sualı verməzdən əvvəl bildirirəm ki, mən 1991-ci ildə Azərbaycanda
olmuşam və bu səfər məndə xoş təəssüratlar oyatmışdır. Cənab prezident, haqlı olaraq deyirlər ki,
Qafqaz bölgəsində neft ehtiyatları İran körfəzindəki ehtiyatlardan daha çoxdur, elədirmi?
C a v a b: Mən belə qəti fikir söyləməzdim. Buna baxmayaraq, ümumi rəy belədir ki, Xəzər
hövzəsində olduqca böyük neft və qaz ehtiyatları var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan alimləri, geoloqları,
neftçiləri Xəzər dənizində neft və qaz ehtiyatlarının kəşfi ilə onilliklər ərzində məşğul olmuşlar. İndi Xəzər
hövzəsi bütün dünyada diqqəti çox cəlb edir, bu barədə çox yazılır, çox mübahisələr gedir. Bütün bu
sərvətlərin mövcudluğu dünya iqtisadiyyatına da, Dünya Birliyinə də məhz Azərbaycan tərəfindən
bildirilmişdir.
Halbuki üç il bundan əvvəl Xəzər dənizinə belə maraq yox idi. Lakin son üç ildə Xəzər dənizinə neft
və qaz baxımından maraq kosmik sürətlə artmışdır ki, buna isə "təqsirkar" yenə də Azərbaycandır. Üç il
bundan əvvəl biz iri bir müqavilə imzaladıq və sonra onu "Əsrin müqaviləsi" adlandırdılar. O vaxtlar altı
ölkənin 11 neft şirkətindən ibarət konsorsium yaradıldı. Biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı
çox böyük iqtisadi göstəricilərə malik "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yataqlarının birgə işlənməsi haqqında ilk
müqavilə imzaladıq. Artıq bundan sonra Xəzər hövzəsinə maraq da artdı. Əvvəla, bu üç ildə biz özümüz
çox yüksək sürətlə olduqca böyük yol keçərək, doqquz belə müqavilə imzaladıq və dünən onuncu
münavilənin əsasını qoyduq. "Kürdaşı" adlı iri neft-qaz yataqlarından birinin müştərək işlənməsi
haqqında Azərbaycan Neft Şirkəti ilə "Eni-Acip" şirkəti arasında müqavilə imzalanmışdır. Belə
düşünürəm ki, yaxın iki-üç ay ərzində konsorsium yaradılacaqdır, çünki buraya "Eni-Acip" dən savayı
digər neft şirkətləri də daxil olacaq və onlarca müqavilə imzalanacaqdır.
Bunlar ötən üç ildə gördüyümüz işlərdir. Lakin bu yaxınlarda Türkmənistan Xəzər dənizinin ona aid
hissəsindəki yataq üçün tender elan etmişdir. Rusiya Xəzərdəki öz sektoru üçün tender elan etdiyini
bildirmişdir. Qazaxıstan Xəzər dənizinin ona məxsus sektorundakı neft yataqlarının istismarına
başlamışdır.
1994-cü ilin sentyabrında birinci müqavilə imzalanarkən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat
vermişdir ki, onlar bu müqaviləni tanımırlar, halbuki həmin müqaviləni imzalamış olan konsorsiumda
Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti də iştirak edir. Burada deyiblər ki, sağ əlin sol əldən xəbəri yoxdur. O vaxtlar
bu müqavilənin bəzi iştirakçıları əl-ayağa düşdü və həmin bəyanatla əlaqədar mənə müraciət etdilər. Mən
onlara dedim: narahat olmayın, siz öz işinizi gördünüz, müqaviləni kiminsə tanımaması onların öz işidir.
Bunun bizə heç bir dəxli yoxdur.
Beləliklə, Xəzər dənizinin statusu üstündə mübahisələr başlandı. Status necə olmalı idi – Xəzər
sektorlara bölünməli, kondominimum olmalı idi, yoxsa başqa bir şey. Biz lap əvvəldən dedik ki, Xəzər
dənizi 1970-ci ildən sektorlara bölünmüşdür və bu sektorlar Xəzəryanı respublikalara məxsusdur.
Biz hesab edirik ki, yaranmış təcrübə özünü doğruldur və yeni nə isə bir şey axtarmaq lazım
deyildir. İndi bəzi Xəzəryanı dövlətlər sektor bölgüsü ilə razılaşmasalar da, öz sektorlarındakı neft
yataqları üçün tender elan edirlər. Qəribə bir vəziyət yaranır. O, bir tərəfdən bəyan edir ki, Xəzər
dənizinin sektorlara bölünməsinin əleyhinədir, digər tərəfdən isə öz sektorundakı yataq üçün tender elan
edir. Nə olar, qoy elan etsin, bu bizi qane edir.
S u a l: Cənab prezident, dediklərinizlə əlaqədar Azərbaycanı yeni Küveyt, Xəzər dənizini isə
gələcəkdə yeni İran körfəzi adlandırmaq yəqin ki, mübaliğə olmaz?
C a v a b: Mən bu fikirlə razı deyiləm, Azərbaycan Azərbaycandır, Xəzər dənizi isə Xəzər dənizidir
və mən onlara başqa ad verilməsi ilə razı deyiləm. Doğrudur, belə bir praktika keçmiş Sovet İttifaqında
olmuşdur. Rusiyada, məsələn, Tatarıstanda, Başqırdıstanda, Orenburqda, Tümendə yeni neft yataqları
kəşf edilərkən onları ikinci, üçüncü, dördüncü Bakı adlandırırdılar. Lakin onda biz bir dövlətin tərkibində
idik. Ona görə də bu, bizim heysiyyatımıza toxunmurdu,əksinə, hətta sevinirdik ki, yeni yataqlar Bakının
adını daşıyır. Azərbaycan ən qədim neft məmləkətidir. Dünyada ilk dəfə olaraq neft 1848-ci ildə məhz
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Azərbaycanda fontan vurmuşdur. Buna görə də biz heç cür yol verə bilmərik ki, Azərbaycanı "İkinci
Küveyt" adlandırsınlar. Axı Küveyt neft hasilatına cəmi 30 il bundan əvvəl başlamışdır.
S u a l: Sovet İttifaqının süqutu Azərbaycanın iqtisadi inkişafına necə təsir göstərdi?
C a v a b: Sovet İttifaqının süqutu burada mövcud olmuş vahid iqtisadi sistemi dağıtdı. Təbii ki, bu,
Sovet İttifaqına daxil olmuş və onun parçalanmasından sonra öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiş bütün
respublikaların iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərdi. Bu, Azərbaycana da aiddir. Elə Rusiyanın özü də
indiyədək bundan ziyan çəkir, halbuki Sovet İttifaqının varidatının əksəriyyəti onun sərəncamında
qalmışdır. Bunlar təbii hallardır. Yaxşı bir şey əldə etmək üçün hər hansı itkilərlə razılaşmaq lazımdır.
Bəli, iqtisadi əlaqələr qırıldı, çünki Sovet İttifaqı iqtisadiyyatının vahid planlı-inzibati sistemi dağılmışdı.
Lakin indi Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan yeni iqtisadi sistem yaradılır. Əlbəttə,
bu keçid nə asan ola bilər, nə də itkisiz.
S u a l: Cənab prezidenit, hələ əvvəllər , Sovetlərin dövründə Siz çox görkəmli siyasətçi
olmuşsunuz. Siz Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, bir çox illər ərzində Siyasi Büronun üzvü
idiniz. Karyeranıza məhz Qorbaçov tərəfindən müəyyən bir dövrdə son qoyuldu, çünki Siz onun
xətti, yenidənqurma siyasəti ilə razı deyildiniz. Buna görə də o, Sizi aparıcı rollardan uzaqlaşdırdı
və bir müddət işgüzar dairələrdə Sizdən bir xəbər gəlmədi. Lakin bundan sonra Siz müstəqil
Azərbaycanın prezidenti kimi ən öncül mövqelərə çıxdınız və indi haqqınızda heyrət doğuran
dəyişdirici siyasətçi, köhnə vaxtların siyasətçisi – yeni şəraitdə öz yeni həyatını tapmış olan
siyasətçi kimi danışırlar. Sizə olan bu münasibəti və beynəlxalq ictimaiyyətin Sizə verdiyi bu
qiyməti necə şərh edərdiniz?
C a v a b: Birincisi, beynəlxalq ictimaiyyət reallığı əsas tutaraq belə qiymət verir. İkincisi, Qorbaçov
hakimiyyəti zamanı istefaya getməyimin səbəbini bir qədər dəqiqləşdirməliyəm. Bilirsiniz, yenidənqurma
ilə razı olmamağım Qorbaçovla bağlı deyildi, yenidənqurma haqqında fikirlər o, Sov. İKP MK-nın baş
katibi olmaqdan xeyli əvvəl yaranmışdı. Məsələ bundadır ki, Sovetlər İttifaqının iqtisadiyyatında və
ictimai-siyasi sistemində islahatlar aparmaq arzusu ilə başlamış yenidənqurmanı sonradan Qorbaçov
təhrif etdi.
Mənim getməyim isə əsasən milli siyasət məsələlərində Qorbaçovla razılaşmamağımla bağlı idi. O
özü öz səhvlərinin qurbanı oldu, milli siyasətdə ciddi səhvlər buraxdı. Mən Siyasi Büronun tərkibində
milliyyətcə rus olmayan yeganə adam idim. Şübhəsiz, deyə bilmərəm ki, çox bilirdim, ancaq, hər halda
milli məsələni başqasından yaxşı bilirdim. Mən hesab edirdim ki, milli respublikaların mənafelərini
tapdalamaq, şovinizmə yol vermək olmaz. Axı Sovetlər İttifaqında federativ dövlət quruluşu vardı. O,
Sovet Sosialist Respublikalarının İttifaqı idi. Qorbaçov isə respublikaların hüquqlarını tapdalamağa, milli
ləyaqəti təhqir etməyə, buna etinasız yanaşmağa başladı ki, bu da münaqişəyə gətirib çıxardı.
Onun olduqca kobud səhvi nəticəsində 1986-cı ilin dekabrında Qazaxıstanda, Almatıda qan töküldü.
Sizin yadınızdadır, milliyyətcə qazax olan, Qazaxıstana 20 il rəhbərlik edən Kunayevi vəzifəsindən azad
edəndə, Qorbaçov öz dostunu, heç vaxt orada yaşamamış və işləməmiş, üstəlik qazax millətindən
olmayan, rus olan adamı bu respublikaya rəhbərlik etməyə göndərdi. Qazaxıstan gəncləri buna qarşı
üsyan etdilər, üsyanı yatırmağa başladılar, meydanda qan töküldü.
Bu, yeganə hal deyildi. Qorbaçov çox səhvlər buraxırdı, bunlar münaqişəsiz ötüşsə də, mən bilirdim
ki, münaqişəyə gətirib çıxaracaqdır. Mən ona xəbərdarlıq etdim, bu barədə onunla danışdım, ona görə də
arzuolunmaz sayıldım. Mən tutduğum vəzifələrdən uzaqlaşdırılmalıydım, çünki Qarabağ münaqişəsini
başlamaq lazım idi. 1988-ci ilin fevralında Qarabağ münaqişəsi Qorbaçovun təqsiri üzündən
başlanmışdır. Yaxud, 1990-ci ilin yanvarında, Ermənistan—Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
əlaqədar xalq Azərbaycanda kommunist rejiminə, Moskvanın ədalətsizliyinə, Qorbaçovun siyasətinə qarşı
qalxanda Qorbaçov Bakıya qoşun hissələri yeritdi. Şəhərin küçələrində tanklar hərəkət edirdi, bir gecədə
çoxlu insan öldürüldü. Mən onda da Qorbaçova qarşı çıxdım. Doğrudur, mən daha Siyasi Büroda deyildim,
adi vətəndaş idim, ancaq Moskvada yaşayırdım və Qorbaçovun Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi
bu hərbi təcavüzün əleyhinə çıxdım. Bundan az sonra ərizə verib Kommunist Partiyasından çıxanda da
səbəbini əsaslandırdım. Sovetlər İttifaqının kommunist rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
başlanmasında da, Azərbaycan xalqına qarşı 1990-cı il yanvar təcavüzündə də və bir çox başqa şeylərdə
də günahkardır. Bax buna görə də mən Qorbaçovla bir yerdə işləyə bilmədim.
Tarix kimin daha haqlı olduğunu göstərdi. Keçən il Rusiya prezidenti seçkilərində Qorbaçov bir faiz
də səs toplaya bilmədi. Məni isə 1993-cü ildə, vətəndaş müharibəsi başlayanda Azərbaycan xalqı özü
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Bakıya dəvət etdi və müstəqil Azərbaycanı prezidenti seçdi. Mənim tərcümeyi-halımdakı siyasi
transformasiya prosesi bax, budur.
S u a l: Mövzunu dəyişək. Cənab prezident, Siz İtaliyaya səfərinizdən razısınızmı?
C a v a b: Bəli. Bu müstəqil Azərbaycan prezidentinin İtaliyaya ilk rəsmi səfəridir və özlüyündə
mühüm faktdır. Mən prezident Skalfaro, baş nazir Prodi ilə çox səmərəli, mehriban, yaxşı danışıqlar
apardım, biz İtaliya ilə Azərbaycan arasında ilk çox mühüm sənədlər, o cümlədən iki bəyannamə
imzaladıq. Onlardan biri siyasi məsələlər, digəri isə iqtisadi məsələlər haqqındadır. Bu bəyannamələri
mən və cənab Prodi imzaladıq. Digər müqavilə və sazişlər də imzalanmışdır ki, onlar ölkələrimiz arasında
dostluğun və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün, zənnimcə, yaxşı normativ – hüquqi baza
yaradır. Bundan əlavə, dediyim kimi, biz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə "Eni - Acip" Şirkəti arasında
böyük perspektivə malik müqavilə də imzaladıq.
Mən eyni zamanda Vatikana səfər etdim, bu gün Roma papası ilə görüşdüm. Aramızda çox yaxşı
söhbət oldu. Biz Vatikan ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətləri daha da inkişaf etdirmək
haqqında razılığa gəldik. Bütün bunlar səfərin uğurlu olduğunu göstərir. Mənim səfərdən razı qalmağa
tam əsasım var. İndi mətbuat nümayəndələri ilə söhbət edirəm və bunu da həm sizin üçün, həm də özüm
üçün faydalı bilirəm.
S u a l: Sağ olun. Siz yarım il bundan əvvəl Bakıda İtaliya səfirliyinin açılmasını necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən bunu böyük minnətdarlıq hissilə qarşıladım. Biz bunu istəyirdik, İtaliya ilə
əlaqələrimizi fəallaşdırmağa çoxdan ehtiyac duyurduq. Bu baxımdan İtaliyanın Azərbaycanda səfirliyinin
açılması çox mühüm vasitədir. Biz də İtaliyada öz səfirliyimizi açmaq istəyirik. Açığını deyim ki, buna
maliyyə şəraitimiz imkan vermir. Lakin belə düşünürəm ki, biz bunu edəcəyik. Hesab edirəm ki,
ölkələrimiz arasında istər siyasi, istər iqtisadi, istər mədəni, istərsə də humanitar sahələrdə əməkdaşlığın
böyük imkanları var.
S u a l: Minsk qrupunda sədrlik etmiş İtaliya Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dincliklə aradan
qaldırmaq yolunun tapılması üçün böyük səylər göstərmişdir. Ermənistanla Azərbaycan arasında
bu münaqişənin indiki vəziyyəti necədir?
C a v a b: Bəli, ATƏT-in Minsk qrupunun sədri kimi İtaliyanın, xüsusən cənab Rafaellinin səylərini
xatırlayıram. O, bizim regiona tez-tez gəlir, Azərbaycanda olurdu. 1993-cü ildə mən Azərbaycan
prezidenti seçildikdən sonra onunla çox görüşdüm. İndi Minsk qrupunun üç həmsədri var. Bunlar Rusiya,
ABŞ və Fransadır. 1994-cü ilin mayında biz atəşkəs haqqında saziş bağladıq, indi hərbi əməliyyatlar
yoxdur, atəş yoxdur, bununla belə, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal edilmişdir, bu torpaqlardan
ölkəmizin bir milyondan çox sakini qovulub didərgin salınmışdır, onlar ağır şəraitdə, çadırlarda
yaşayırlar.
Ümidverici haldır ki, ötən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dincliklə tənzimlənməsi prinsipləri qəbul edilmişdir və indi Minsk qrupunun həmsədrləri
bu prinsipləri həyata keçirməyə çalışırlar. Söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasından,
Azərbaycanın işğal olunmuş bütün torpaqlarından erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılmasından, işğal
edilmiş bu rayonların sakinlərinin öz yaşayış yerlərinə qayıtmasından, Azərbaycan Respublikasının
tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə statusu verilməsindən gedir. Minsk qrupunun
həmsədrləri bu məsələni iki mərhələdə aradan qaldırmağı təklif edirlər: birinci mərhələdə sizə verdiyim
xəritədə yaşıl rənglə çəkilmiş altı rayon, ikinci mərhələdə – sarı rənglə boyanmış Laçın və Şuşa rayonları
işğal qoşunlarından azad edilməli və bununla eyni zamanda qırmızı rənglə göstərilmiş Dağlıq Qarabağın
statusu müəyyənləşdirilməlidir.
Biz bununla əsasən razıyıq. Ermənistan isə hələlik pozucu mövqe tutur. Lissabonda qəbul olunmuş
prinsiplərlə razılaşmamışdır. Lissabonda ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən 53-ü bu prinsiplərin qəbul
edilməsinə səs vermiş, təkcə Ermənistan bunların əleyhinə çıxmışdır. O, indiyəcən Dağlıq Qarabağ üçün
dövlət müstəqilliyi statusu almağa çalışır. Şübhəsiz ki, buna heç cürə razı ola bilmərik. Heç bir dövlət
buna razı olmaz, çünki bu, BMT nizamnaməsini, ATƏT-in başlıca prinsiplərini və beynəlxalq hüquq
normalarını pozur. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, Lissabonda İtaliya prinsiplərin qəbul olunmasına səs
vermişdir. İtaliyanın prezidenti və baş naziri dünən də bəyan etdilər ki, onlar bu prinsiplərin həyata
keçirilməsinə qəti tərəfdardırlar.
Bax, münaqişə ilə bağlı vəziyyət belədir.
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S u a l: Azərbaycan Avropa Birliyinə daxil olmaq istiqamətində nə kimi addımlar atır və
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında qarşılıqlı münasibətlər necədir?
C a v a b: Biz Avropanın bir hissəsiyik və Avropanın bütün strukturlarında iştirak etmək istəyirik.
Dəvət olunmuş qonaq sifətilə Avropa Şurasına qəbul olunmuşuq, tam hüquqlu üzv statusu almaq
istəyirik. 1996-cı ilin aprelində Lüksemburqda Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamışıq
və istəyirik onun bütün strukturlarına daxil olaq. Bu cür hüquq almaqdan ötrü bütün tədbirləri görürük.
Biz həm xarici, həm daxili siyasətimizlə, həm demokratikləşdirmə prosesinin həyata keçirilməsi ilə, həm
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini reallaşdırmaqla Avropada tanınmaq imkanına malik olmaq istəyirik.
O ki qaldı Türkiyə ilə münasibətlərimizə, Türkiyə bizim üçün dost ölkədir. Onunla bütün sahələrdə həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mədəni sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirir və möhkəmləndiririk. Bu
baxımdan bizim mövqeyimiz dəyişməzdir.
M ü x b i r: Cənab prezident, sağ olun. Sizinlə görüşmək çox xoş idi. Ümidvaram ki, mənə
tezliklə Bakıya gəlmək və Sizinlə bir daha görüşmək şərəfi qismət olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi dəvət edirəm. Çünki sizin Bakıda olduğunuz 1992- ci illə
müqayisədə çox böyük dəyişikliklər baş veribdir. Birincisi, Azərbaycanda 1992-ci ildə mövcud olan hərcmərcliyi görməyəcəksiniz. İndi respublikada sabit, çox sakit ictimai-siyasi vəziyyət var. İqtisadiyyatın
sərbəstləşdirilməsi, xüsusi biznesin inkişafı, özəlləşdirmə Azərbaycanın sosial- iqtisadi həyatında
tamamilə başqa cür mühit yaradıbdır. Sizi dəvət edirəm, gəlin.
M ü x b i r: Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, tezliklə Azərbaycana gələcəyəm.
Əminəm ki, Bakı daha gözəl olacaqdır. Sağ olun.
Müsahibəni qəzetin beynəlxalq icmalçısı
Marko Ansaldo aparmışdır.
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İTALİYANIN "ENİ" KORPORASİYASININ DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDRİ
ULYELMO MOSKOTA İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Roma, «Eni» korporasiyasının iqamətgahı
26 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Moskota!
İlk öncə, mən bu görüşdən məmnun qaldıqımı söyləyərək bildirirəm ki, "Eni-Acip"in ölkəmizlə
əməkdaşlığı artıq uzunmüddətli xarakter alır. Siz Azərbaycana ilk dəfə 1995-ci ilin noyabrında gəlib
"Qarabağ" yatağının işlənməsinə dair konsorsiuma daxil olmuşdunuz, ancaq dünən "Kürdaşı" yatağı
barədə imzalanmış sənəd bizim əməkdaşlığımıza daha geniş xarakter verir. Ona görə də hesab edirəm ki,
biz bir çox onilliklər ərzində əməkdaşlıq edəcəyik.
Mən korporasiyanın Azərbaycana göstərdiyi humanitar yardıma görə də minnətdarlıq edirəm.
Fikrimcə, genişlənməkdə olan əməkdaşlıq həm də yardımın artırılması ilə müşayiət ediləcəkdir.
Mən "Kürdaşı" yatağına dair yaradılacaq konsorsiumun iştirakçılarını müəyyənləşdirmək barədə
ARDNŞ-in prezidentinə göstəriş vermişəm. Bunu vurğulayaraq bildirirəm ki, həmin yatağa böyük maraq
göstərilir, ona görə də məsələlərin həllini sürətləndirib əməli işə başlamaq lazımdır.
Gələcəkdə Xəzər hövzəsindən neftin nəqli məsələsindən danışarkən onu deyə bilərəm ki, bizim
imzaladığımız ilk müqaviləyə daha doqquz müqavilə əlavə olunmuşdur. Ona görə də neftin nəqli barədə
ciddi düşünürük və əsas neft kəmərinin marşrutunu müəyyənləşdirmək üçün təkliflər işləyib
hazırlamaqdan ötrü mən bu yaxınlarda sərəncam verərək xüsusi qrup yaratmışam.
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İTALİYANIN “FATA” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ QAETANO Dİ ROZA İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Roma, Azərbaycan
Prezidentinin iqamətgahı
26 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Qaetano Di Roza!
Mənim haqqımda söylədiyiniz xoş sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Sizin, prezidenti olduğunuz «Fata» şirkəti barədə, onun Avropa və Amerika qitələrinin bir çox
dövlətləri ilə, o cümlədən Azərbaycanla əməkdaşlıq etdiyinə, xüsusən Sumqayıt Alüminium Zavodu ilə sıx
alaqə saxladığına dair verdiyiniz ətraflı məlumatlar məndə hədsiz maraq doğurdu. Mənim üçün bunları
da eşitmək xoşdur ki, «Fata» şirkəti keçmiş Sovet İttifaqına mənsub olmuş respublikalarda 40 ildir ki,
işləyir və bu məkanda bizim də bir çox zavodlarımız var.
D i R o z a: Biz Sizin ölkənizin imkanlarına yaxşı bələdik. Bilirik ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
sahəsində də potensial imkanları böyükdür. Hesab edirik ki, bu sahə yenidən qurulduqdan sonra onun
məhsullarını dünya bazarlarına cəsarətlə çıxarmaq mümkündür. Azərbaycanda yetişdirilən pomidorun,
göyərtinin, bostan məhsullarının gözəl dadı vardır. Ölkənizin torpaqları olduqca məhsuldar və
bərəkətlidir. Bu torpaqlarda dünya standartlarına cavab verən hər cür kənd təsərrüfatı məhsulları
yetişdirmək olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Di Roza, mən sizin məlumatlarınızı və ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi barədə təkliflərinizi razılıqla qarşılayıram. Bilirəm ki, bu şirkət
həm də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı ilə məşğul olur. Bilmək maraqlı olardı ki, bu
şirkətin Azərbaycanda alüminium istehsalının təşkilində iştirak etməsi üçün hansı təklifləri vardır?
D i R o z a: Cənab prezident, biz hələ 1991-ci ildə bu sahəyə dair Azərbaycanla müqavilə
imzalamışıq, lakin həmin müqaviləni yerinə yetirə bilməmişik. Söz verirəm ki, «Fata» şirkəti gələn ilin
ikinci yarısından bu sahədə konkret işlər görəcəkdir.
T o f i q H ə s ə n o v (Azərbaycan«Metallurgiya» Dövlət şirkətinin prezidenti): Möhtərəm
Prezident, icazənizlə məlumat verim ki, Azərbaycanda alüminium istehsalının mütərəqqi yolla təşkil
edilməsi üçün hazırda müəyyən tədbirlər görülür. Bildirirəm ki, yüksək keyfiyyətli alüminium təbəqələri
islehsalını təmin etməkdən və İtaliya texnologiyasından səmərəli istifadə olunmasından ötrü təxminən 30
milyon dollar məbləğində vəsait gərəkdir. «Metallurgiya» şirkəti bunun üçün lazım olan kreditin hazır
məhsulla ödənilməsi haqqında «Fata» şirkəti ilə müqavilə bağlamağa hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə tapşırıq verirəm ki, Bakıya qayıtdıqdan sonra bu məsələ barəsində mənə
ətraflı məlumat hazırlayasınız.
Cənab Di Roza, biz alüminium istehsalının təşkili sahəsində «Fata» şirkəti ilə əməkdaşlıq üçün
respublikamız tərəfindən lazımi tədbirlər görəcəyik. O ki qaldı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına və
emalına dair təkliflərinizə, onlar olduqca maraqlıdır. Mən sizin şirkətin bu sahədə imkanlarını öyrənmək
istərdim. Çünki indi bizdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı tamamilə özəlləşdirilmişdir. İndi
biz torpaqları kəndlilərə xüsusi mülkiyyətə veririk və kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən bütün
müəssisələri özəlləşdiririk. Buna görə də sizin arzu və təklifləriniz varsa, buyurub Azərbaycana gələ
bilərsiniz. Mən bizim müvafiq nazirlik və idarələrimizə lazımi tapşırıqlar verərəm. Hər bir təklifinizi
sizinlə birlikdə müzakirə etməyə hazıram. Bilirəm ki, İtaliya kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və
emalı sahəsində böyük nailiyyətlərə malikdir. İtaliya şirkətləri Azərbaycanın bir sıra rayonlarında
pomidor tomatı istehsalı xətləri tətbiq etmişlər. Onlar bu işləri bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə
birlikdə görürlər. Belə hesab edirəm ki, sizinlə əməkdaşlığa ehtiyac vardır.
Cənab Di Roza, görüşə gəldiyinizə və qiymətli təkliflərinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
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ROMA ŞƏHƏRİNİN MERİFRANÇESKO RUTELLİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Roma, Kapitoli
26 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab mer!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Sizi ürəkdən salamlayır və gözəl Roma şəhərinin bütün sakinlərinə ən səmimi ehtiram hisslərimi,
ən xoş arzularımı yetirir, onlara xoşbəxtlik və firavanlıq diləyiləm.
Biz hamımız xoşbəxtik ki, Romadayıq-saysız-hesabsız miqdarda tarixi arxitektura və sənət
abidələrini özündə saxlayan və bununla eyni zamanda müasir mədəniyyət, demokratiya və tərəqqi
mərkəzi olan şəhərdəyik.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası prezidentinin İtaliyaya ilk rəsmi səfərinin bizim üçün olduqca
böyük əhəmiyyəti vardır.
Dünən biz İtaliya prezidenti cənab Skalfaro, baş nazir cənab Prodi, ölkənizin digər dövlət xadimləri
ilə uğurlu, səmərəli danşıqlar apardıq. Son dərəcə böyük əhəmiyyətə malik dövlətlərarası,
hökumətlərarası sənədlər imzalandı. Bu sənədlər ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluğun və
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin müqavilə-hüquqi əsasını qoydu.
İtaliyaya rəsmi səfərimin gedişindən, aparılmış danışıqlardan da, burada əhatə olunduğumuz
dostluq mühitindən də çox şadam. Əminəm ki, imzaladığımız hökumətlərarası, dövlətlərarası sənədlər
İtaliya ilə Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında dostluğun və əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə,
möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir.
Şübhə yoxdur ki, bu işdə ölkələrimizin paytaxtları–Roma və Bakı mühüm rol oynayırlar. Bu gün
mən Sizin-Roma merinin yanına, bizdə təbii olaraq heyranlıq hissələri doğuran bu tarixi yerə böyük
ehtiram hissi ilə gəldim.
Deyirlər ki, özünün tarixi ərzində bütün bəşəriyyət Yer kürəsində yeddi möcüzə yaratmışdır və
onlardan biri Müqəddəs Pyotr məbədi İtaliyada, Romadadır. Lakin bu deyilənlərə bir düzəliş etmək
istərdim. Zənnimcə, burada möcüzələr çoxdur-bütün Roma şəhəri bütün bəşəriyyətin möcüzələrindən
biridir. Burada hər hansı bir abidəyə, qurğuya, heykələ üstünlük vermək çətindir. Onların hamısı gözəl və
əzəmətlidir, ən başlıcası isə yüksək bədiilik, yüksək sənət, yüksək mədəniyyət nümunəsidir. Məhz bu,
İtaliya xalqının, belə gözəl torpaqda yaşayıb yaratmış adamların bütün nəsillərinin istedadına olduqca
inandırıcı sübutdur.
Qeyd etmək xoşdur ki, Roma, əvvəlki zamanlarda olduğu kimi, bu gün də bütün dünya üçün açıq
şəhərdir. Burada çox mühüm tarixi hadisələr baş verir. Avropa Birliyinin 40 il bundan əvvəl məhz burada,
Romada, bu binada yaradılması XX əsrin görkəmli tarixi hadisəsidir. Biz İtaliyadan, Romadan danışdıqda
zəngin tarixdən də, eyni dərəcədə zəngin müasir tarixdən də danışırıq.
Cənab mer, müstəqil Azərbaycan Respublikasının, xalqımızın ünvanına söylədiyiniz səmimi,
mehriban sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Bəli, həqiqətən Azərbaycan xalqı müstəqillik əldə etdikdən
sonra öz qədim torpağında, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı, dünyəvi dövlət qurur. Bəli,
biz bu yolumuzun üstündə dayanmış çox çətinlikləri aradan qaldırdıq və ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik
şəraiti, demokratiyanın, tərəqqinin, bazar iqtisadiyyatının tam inkişafına imkan yaratdıq. Biz dövlət
müstəqilliyimizi, demokratiya, siyasi plüralizm, insan hüquqlarının müdafiəsi prinsiplərini qoruyur və
möhkəmləndiririk. Buna görə də biz əldə edilmiş uğurlardan məmnunluqla danışa bilərik. Lakin biz yolun
başlanğıcındayıq və əminik ki, Azərbaycan xalqı məhz bu strateji yolla gedərək öz müstəqil
Respublikasında yeni, daha böyük müvəffəqiyyətlərə nail olacaqdır.
Bizdə keçid dövrünün problemləri var və biz onları dəf edirik. Xarici hərbi müdaxilə ilə, Ermənistan
tərəfindən təcavüzlə bağlı çətinliklər də var, Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş və
işğal olunmuş torpaqlardan ölkəmizin bir milyon nəfərdən artıq sakinini didərgin salmışdır və onlar çox
ağır şəraitdədir, çadırlarda yaşayırlar. Sülh prinsiplərinə sadiq qalan Azərbaycan xalqı bu münaqişənin
dincliklə aradan qardırılmasına çalışır. Artıq üç ildən çoxdur ki, hərbi əməliyyatlar yoxdur, biz atəşkəsə
nail olmuşuq, Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan
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qaldırılmasına dair danışıqlar aparırıq və ümidvarıq ki, qarşıya qoyulmuş məqsədə Dünya Birliyinin,
İtaliyanın da daxil olduğu Minsk qrupunun köməyi ilə çatacağıq.
Dünən aparılmış danışıqlardan, sənədlər imzalandıqdan sonra İtaliya ilə Azərbaycan arasında
münasibətləri daha da inkişaf etdirmək üçün yaxşı imkanlar açılır. Biz bu imkanlardan istifadə etmək və
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı ən yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün öz tərəfimizdən bu tədbirləri
görəcəyik.
Bu əməkdaşlıqda paytaxtlarımızın – Roma ilə Bakının mühüm yeri var. Buna görə də belə
düşünürəm ki, bu iki şəhər arasında əməkdaşlıq ölkələrimiz, xalqlarımız arasında əməkdaşlığın daha da
inkişaf etməsinə təkan verəcəkdir.
Cənab mer, bizə göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə, buradan Romanın geniş bir sahəsini seyr
etməyə imkan yaratdığınıza görə, əsası hələ 2500 il bundan əvvəl qoyulmuş bu tarixi binada olmağımıza
görə sizə təşəkkür edirəm. Deyirlər ki, hər bir nəsil burada bir və ya yarım mərtəbə yaratmışdır. Heyf ki,
yeni bir mərtəbə tikmək üçün sizə yer qalmamışdır. Lakıin belə düşünürəm ki, əgər siz bütün bunları
qoruyub saxlasanız, öz vəzifənizi tamamilə yerinə yetirmiş olacaqsınız.
Cənab mer, sizə çətin fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Mən çoxillik dövlət fəaliyyəti təcrübəsinə
malikəm və bilirəm ki, Roma kimi şəhəri idarə etmək çox çətindir. Roma nəinki böyük və izdihamlı, həm
də açıq şəhərdir. Açıq şəhəri idarə etmək isə çox çətindir. Buna görə də sizə daha böyük qüvvə və
sağlamlıq, işlərinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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ROMA PAPASI II İOANN PAVEL İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Vatikan, «Palasio Kastel Qondolfo»
26 sentyabr 1997-ci il
II İ o a n n P a v e l : Hörmətli cənab Prezident Əliyev, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və dəvətimi
qəbul edib mənimlə görüşə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Cənab Prezident bizə məlumdur ki, Siz görkəmli dövlət xadimisiniz və müstəqil Azərbaycan
Respublikası məhz Sizin rəhbərliyiniz sayəsində son illər Dünya Birliyində layiqli yer tutmuşdur və
bildirirəm ki, ölkənizdə hüquqi dövlət quruculuğu, iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsi
sahəsində görülən işləri biz diqqətlə izləyirik və onları dəstəkləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v : möhtərəm zati-müqəddəsləri papa II İoann Pavel, Vatikana dəvətə,
qonaqpərvərliyə və xoş sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bidirirəm və vurğulayıram ki, İtaliya prezidenti
cənab Skalfaro, baş nazir cənab Prodi ilə və ölkənin digər yüksək vəzifəli şəxslərilə çox səmərəli
danışıqlarımız olmuşdur və bir sıra hər iki ölkə üçün qarşılıqlı faydalı sənədlər imzalanmışdır.
Bildirirəm ki, yeni müstəqillik qazanmış, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi demokratik
dövlət quran Azərbaycanın ilk demokratik konstitusiyası ilə vətəndaşlara geniş hüquqlar verilmiş,
ölkəmizdə söz və vicdan azadlığı təmin olunmuşdur.
Vurğulayıram ki, ölkəmizdə müxtəlif dini konfessiyalar sərbəst fəaliyyət göstərir, Azərbaycanda
insan hüquqları möhkəm qorunur, demokratik cəmiyyət quruculuğu prosesi böyük uğurla həyata
keçirilir, siyasi plüralizmə, mətbuat azadlığına geniş yer verilir.
Bir daha nəzərə çarpdırıram ki, Azərbaycanda dövlət quruculuğu, islahatların həyata keçirilməsi
sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edilmiş, Dünya Birliyi ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün böyük işlər
görülmüşdür. Ölkəmiz nə lazımdırsa edir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi və sarsılmaz olsun.
Ermənistan 1988-ci ildən bəri Azərbaycana qarşı əsl təcavüz yoluna qədəm qoymuşdur. İldən ilə
genişlənən, öz amansızlığı və qəddarlığı ilə fərqlənən bu təcavüz nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri
ölkəmizin torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş, çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində
xalqımızın maddi mədəniyyət abidələri, dini ocaqları, məktəb, xəstəxana binaları, bütün varidatı
vəhşicəsinə dağıdılmış, viran edilmişdir.
Bütün bu ağır zərbələrə baxmayaraq Azərbaycan münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə üstünlük
vermişdir. Müharibədə üç il bundan əvvəl atəşkəs əldə edilmiş, bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması sahəsində
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda Böyük Sülh
müqaviləsinin hazırlanması prosesində fəal iştirak etmişdir.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda
keçirilmiş görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün əsas
prinsiplər qəbul edildi. Biz münaqişənin 53 dövlət tərəfindən təsdiq olunan bu prinsiplər əsasında həllinə
tərəfdarıq.
Lakin təcavüzün müvəqqəti nəticələrindən bəhrələnməyə çalışan Ermənistan Lissabon
prinsiplərinə məhəl qoymaq istəmir və Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı özünə
birləşdirmək və yaxud orada ikinci bir erməni dövləti yaratmaq niyyətindədir. Bütün bunlar beynəlxalq
hüquq normalarına tamamilə ziddir, ona görə də buna yol verə bilmərik.
Respublikamız Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək özünüidarəetmə hüququ
verməyə hazırdır. Bildirirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən üç böyük dövlətin - ABŞ-ın,
Rusiyanın və Fransanın irəli sürdükləri yeni təkliflərdə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü saxlanılmaqla
Lissabon prinsipləri əsasında münaqişənin iki mərhələdə həll olunmasına dair təklif bir daha bizim
beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan mövqeyimizin tamamilə haqlı olduğundan xəbər verir.
II İ o a n n P a v e l : Vatikan dövlətinin və bütün dünya katoliklərinin başçısı kimi mən də
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər əsasında
həllinə tərəfdar olduğumu bildirirəm və hamını da bu işə yardım göstərməyə çağırıram. Vurğulayıram ki,
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yeni müstəqillik qazanmış ölkələrin ərazi bütövlüyünün qorunması çox vacibdir, separatçılığa qarşı birgə
mübarizə aparılmalıdır...
Hörmətli cənab Prezident, Sizinlə görüşümdən çox məmnun qaldığımı vurğulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v : Cənab zati-müqəddəsləri, səmimi və mehriban görüş üçün Sizə
təşəkkürümü bildirir və Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm. Əminəm ki, zati-müqəddəslərinin
ölkəmizə səfəri Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar bir hadisəyə çevrilər, dövlətlərimizin əməkdaşlığının
daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynaya bilər.
II İ o a n n P a v e l : Hörmətli Prezident, mən bu dəvəti minnətdarlıqla qəbul edirəm.
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İTALİYANIN “ENEL” KORPORASİYASI DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDRİ
CƏNAB
TESMA İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Roma, Azərbaycan
Prezidentinin iqamətgahı
26 sentyabr 1997-ci il
T e s m a: Hörmətli cənab Prezident! Azərbaycan dövlətinin başçısını səmimiyyətlə salamlayıram
və zəmanəmizin görkəmli siyasi liderlərindən biri Heydər Əliyevlə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm.
Məlumat verirəm ki, rəhbərlik etdiyim «Enel» korporasiyası İtaliya əhalisinin 90 faizinə xidmət göstərir.
Korporasiya su və elektrik stansiyalarında ildə 55 min meqavat enerji istehsal edir.
Cənab Prezident, biz dunyanın ən nüfuzlu şirkətlərinin respublikanızda geniş fəaliyyət
göstərməsindən və onlara yaratdığınız şəraitdən yaxşı xəbərdarıq və ölkənizlə sıx əlaqələr qurmağa biz
də böyük maraq göstəririk.
Hörmətli Prezident, biz Sizin müdrik, uzaqgörən,təcrübəli bir dövlət başçısı olduğunuzu yaxşı bilirik.
Mən xoşbəxtəm ki, müasir dövrün ən böyük şəxsiyyətlərindən, liderlərindən biri olan Heydər Əliyevlə
görüşmək imkanı qazanmışam. Əgər icazə versəniz, biz Sizin ölkəyə ekspertlərdən ibarət nümayəndə heyəti
göndərərdik ki, onlar korporasiyamızla Azərbaycanın əməkdaşlıq imkanlarını dərindən öyrənsinlər və
əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi üçün konkret layihələr hazırlasınlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Tesma, İtaliyanın ən nüfüzlü korporasiyalarından biri olan
«Enel»in Azərbaycanla əlaqələr qurmağa maraq göstərməsini müsbət qiymətləndirirəm. Sizin
Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək barədə təkliflərinizi razılıqla qarşılayaraq bildirirəm ki, bazar
münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi demokratik dövlət quran respublikamız dünyanın bütün nüfuzlu
şirkətləri ilə əməkdaşlığın durmadan möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı kimi İtaliyaya ilk rəsmi səfərimdən
məmnunluqla söhbət açaraq vurğulayıram ki, Romada keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar çox
məhsuldar olmuşdur və nəticədə ölkələrimizin əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün möhkəm hüquqi baza
yaradan olduqca faydalı sənədlər imzalanmışdır.
Avropanın böyük və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərindən biri olan İtaliya Respublikası ilə
Azərbaycanın əməkdaşlığını daha da sıxlaşdırmağın çox vacib olduğunu nəzərə çarpdıraraq bildirirəm ki,
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Qarabağ» yatağının birgə işlənməsi üçün imzalanmış müqavilədə
«Acip» Şirkətinin yaxından iştirak etməsindən razılıqla söhbət açmaq istəyirəm.
İtaliyanın böyük korporasiyalarından biri olan «Enel»in də Azərbaycanda geniş fəaliyyət
göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılacağını vurğulayaraq bildirirəm ki, yaxşı imkanlara malik olan bu
korporasiyanın təcrübəsinin ölkəmizdə öyrənilməsini faydalı hesab edirəm.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təhçizatı sahəsində 1970-1980-ci illərdə
görülmüş böyük işlər bu sahədə güclü potensial yaratmışdır və bu potensialdan daha səmərəli istifadə
olunması qarşıda durur. Buna görə də «Enel» korporasiyasının nümayəndə heyətinin Bakıya səfərə
gəlmək təklifini razılıqla qarşılayıram.
Görüşə gəldiyinizə və qarşılıqlı faydalı təkliflərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm.
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İTALİYANIN “ALENİA” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ KVUARO KVUANİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Roma, Azərbaycan
Prezidentinin iqamətgahı
26 sentyabr 1997-ci il
K v u a r o K v u a n i: Cənab Prezident, görüş üçün vaxt ayırdığınıza görə sizə təşəkkür edirik.
Başçılıq etdiyim şirkətin əsas fəaliyyəti səmada dispetçer nəzarətini həyata keçirməkdir, bu sahədə
dünyanın tanınmış şirkətlərindən biriyik. Bizim radar sistemlərimiz 50-dən çox ölkədə quraşdırılmışdır.
Biz 1992-ci ildə Azərbaycanda – Bakı hava limanı ilə bağlı keçirilmiş tenderdə iştirak etmiş və qalib
gəlmişik. Düzdür, maliyyə səbəbləri üzündən həmin layihə həyata keçirilməmiş qaldı. Lakin indi bu
sahədə işə yenidən başlanması ilə əlaqədar şirkət öz avadanlığını Bakıya gətirib təqdim etməyə hazırdır.
C a h a n g i r Ə s g ə r o v («Azərbaycan Hava Yolları » Dövlət Konserninin baş direktoru):
Möhtərəm cənab Prezident, respublikamızda uçuşların idarə olunması sisteminin tamamilə yenidən
qurulması proqramı hazırlanmışdır. Bakı hava limanı ilə bağlı məsələlər həll olunmuşdur. Gəncə və
Naxçıvan hava limanlarında görüləcək işlərə dair tenderdə İtaliya şirkəti də iştirak edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kvuani! Verdiyiniz informasiya üçün Sizə təşəkkür edirəm və
bildirirəm ki, Azərbaycan öz qapılarını dünyaya açmışdır, bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələr yaratmaq, beləliklə də dünya iqtisadiyyatına qovuşmaq xətti götürmüşdür. Bu baxımdan
Avropanın və dünyanın böyük, sənayecə qabaqcıl ölkələrindən olan İtaliya ilə də əlaqələri inkişaf
etdirmək istəyirik.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi, İtaliyaya ilk rəsmi səfərimi müsbət
qiymətləndirirəm və onun uğurla keçməsindən məmnun qaldığımı nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Səfər
zamanı İtaliyanın prezidenti Oskar Luici Skalfaro, baş nazir Roman Prodi ilə və yüksək vəzifəli digər rəsmi
şəxslərlə görüşlər keçirilmiş, danışıqlar aparılmış, mühüm sənədlər imzalanmışdır, biz bütün bu
sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlmişik, əlaqələrimizin durmadan inkişaf
etdirilməsi hər iki ölkə üçün çox faydalı olacaqdır.
Vurğulayıram ki, Azərbaycan – İtaliya münasibətlərinin daha da canlandırılması üçün geniş
imkanlar vardır və bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır.
Mən ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində İtaliyanın Azərbaycandakı
səfirliyinin gördüyü işləri müsbət qiymətləndirirəm.
Maraqlı görüşə və faydalı təkliflərə görə təşəkkürümü bildirir, «Alenia» Şirkətinin prezidenti cənab
Kvuanini respublikamıza səfərə dəvət edirəm.
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İTALİYANIN “ENİ” KORPORASİYASI ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ VERİLƏN RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
«Palatso Taveria»
26 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident Moskota!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu iki gün ərzində hiss etdiyim diqqətə görə sizə təşəkkür edirəm. Romada, bu qədim, gözəl binada
olduğumuza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Şübhəsiz ki, bu dostcasına ziyafəti sizin Azərbaycana və
Azərbaycanın prezidenti kimi şəxsən mənə olan diqqətiniz kimi qəbul edirik. Məndən ötrü bu, sizinlə
sərbəst şəraitdə ünsiyyətdə olmaq imkanıdır. Sizinlə razıyam ki, daha neft, qaz haqqında, boru kəmərləri
barədə danışmağımıza ehtiyac yoxdur. Sizinlə bu haqda çox danışmışıq. «Ehtiyac yoxdur»u ona görə
demirəm ki, biz məsələ ilə məşqul olmaq istəmirik, ona görə deyirəm ki, artıq hər şey barədə razılığa
gəlmişik. Biz bu məsələləri həll etmişik. Bu gün ofisinizdə olmağımız, sizinlə görüşməyimiz və neft
kəmərlərinin müxtəlif variantlarını müzakirə etməyimiz göstərir ki, baxışlarımız uyğun gəlir.
Hamınıza açıq deyirəm,- burada, bu qədim binada, qədim sarayda sizinlə birlikdə olmaq mənə son
dərəcə xoşdur. Özümü əla hiss edirəm, çünki mən və məni müşayiət edən şəxslər İtaliya incəsənətinin,
İtaliya memarlığının parlaq inciləri ilə təmasda oluruq. Dostluq ziyafətini, dostluq axşamını məhz
burada, belə bir yerdə təşkil etdiyinizə görə sizə minnətdarlıq edirəm. Biz İtaliya boyakarlığının və
qədim boyakarlığın əsərləri asılmış bir çox gözəl salonlara baxdıq. Elə binanın özü də İtaliya
memarlığının gözəl abidəsidir. Sizin üstünlüyünüz ondadır ki, daim belə mühitdə olursunuz. Siz buna
adət etmisiniz. Bizim üçün isə bu, hadisədir, İtaliya tarixinin bu mənəvi sahəsi ilə təmasda olmaq
üçün nadir fürsətdir. Ona görə də bu gün mən burada sizin bizə verdiyiniz mənəvi qidanı daha çox
qiymətləndirirəm.
Çox sağ olun. Dünyaya yenicə gəlmiş nəvəmi yada salmaqla isə siz məni çox kövrəltdiniz. Bu, mənim
həyatımda, ailəmin həyatında çox böyük hadisədir. İndi mənim 6 nəvəm var. Mən bu hadisədən çox
sevinirəm. Şadam ki, burada, məhz Romada, bu qədim binada, bu gözəl şəraitdə həmin hadisə
münasibətilə, nəvəmin sağlığına badə qaldırdınız. Sizə təşəkkür edirəm.
Sizin hamınıza cansağlığı, səadət, italyan xalqına xoş həyat, sülh və sabitlik, eyni zamanda belə gözəl
temperament, həyat eşqi, şuxluq arzulamaq istəyirəm. İtalyanlar bu cözəl keyfiyyətləri ilə dünyada
məşhurdurlar. Bu əladır. İtalyanlar hamıya sübut ediblər ki, onlar yaxşı işləyə, dünya sivilizasiyasını
incəsənət, mədəniyyət inciləri ilə zənginləşdirə, ən yüksək texnologiyaya malik istehsal yarada, elmitexniki tərəqqiyə böyük töhfə verə bilirlər. Eyni zamanda yaxşı istirahət etməyi, spagetti yeməyi və əla
İtaliya şərabı içməyi bacarırlar. Mən sizə həmişə belə gözəl həyat arzulayıram.
İtaliyanın şərəfinə, sizin mədəniyyətinizin, incəsənətinizin, elminizin, dünyaya bəxş etdiyiniz
mənəvi dəyərlərin şərəfinə badə qaldırıram. Dünyadakı bütün uşaqların sağlığına badə qaldırıram.
Burada mənim yanımda nəvələrim var. Uşaqlar hər birimizdən ötrü səadət deməkdir. Onlar eyni
zamanda bizim gələcəyimizdir. Uşaqların sağlığına, bütün dünyadakı uşaqların sağlığına, dostluq və
səadətin şərəfinə, sizin sağlığınıza badə qaldırıram.
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NEAPOL ŞƏHƏRİNİN MERİ CƏNAB BASSOLLİNİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTDƏN
Neapol
27 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Bassollini!
Səmimi sözlərə və qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti kimi İtaliya Respublikasına rəsmi səfərimi ölkələrimizin əməkdaşlığının
sıxlaşdırılmasında tarixi hadisə kimi qiymətləndirirəm. Səfər zamanı Romada İtaliya prezidenti Oskar
Luici Skalfaro, baş nazir Roman Prodi ilə və yüksək vəzifəli digər rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirilmiş,
səmərəli danışıqlar aparılmış, mühüm sənədlər imzalanmışdır. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bütün
bunlar tarixi dostluq əlaqələrinə malik xalqlarımızın münasibətlərinin daha da yaxınlaşmasında mühüm
rol oynayacaqdır.
Mən məmnunluqla xatırlayıram ki, Neapol ilə Bakı arasında əlaqələr qurulması sahəsində 1972-ci
ildə ilk mühüm addım atılmasına yaxından kömək göstərmişəm. Bu gün isə vurğulayıram ki, o vaxtdan
qardaşlaşmış bu şəhərlərin əlaqələrinin daha da canlandırılması çox vacibdir.
Bir daha bəyan edirəm ki, müstəqil, demokratik bir ölkə olan, bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş
Azərbaycan Dünya Birliyi ilə sıx əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərir. Biz dünyanın bütün dövlətləri, o
cümlədən Avropanın çox nüfuzlu dövlətlərindən biri sayılan İtaliya ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə
faydalı əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk.
Bu gün məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə
işlənməsi üçün xarici ölkələrin bir çox nüfuzlu neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında imzalanmış tarixi
müqavilələr uğurla fəaliyyət göstərir. Belə nüfuzlu neft şirkətləri sırasında İtaliyanın «Acip» Şirkətinin
«Qarabağ» yatağının birgə istismarında iştirak etdiyini razılıqla qeyd etmək istəyirəm.
«Kürdaşı» blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin əsas
kommersiya prinsipləri və müddəaları haqqında Romada imzalanmış müqaviləni İtaliya ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi sahəsində yeni mühüm addım kimi qiymətləndirirəm. Yeri
gəlmişkən, xatırlatmaq istəyirəm ki, həmin yatağa dünyanın bir sıra çox nüfuzlu neft şirkətləri də böyük
maraq göstərirlər.
Dünya Birliyi ilə sıx əlaqələr qurmuş, öz qapılarını xarici iş adamlarının üzünə geniş açmış, hüquqi,
demokratik dövlət quruculuğunda və iqtisadi islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində böyük
uğurlar qazanmış Azərbaycan həm də bir sıra problemlərlə qarşılaşmışdır. Bu problemlərdən biri
Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizə 1988-ci ildən bəri davam edən hərbi təcavüzüdür.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qardırılması üçün ATƏT-in bu
məqsədlə yaradılmış Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlardan, üç böyük dövlətin-ABŞ-ın,
Rusiyanın və Fransanın Minsk qrupuna həmsədrlik etməsindən danışarkən onu vurğulamaq olar ki,
həmsədrlərin münaqişənin həll edilməsi üçün irəli sürdükləri təkliflər heç şübhəsiz Azərbaycan
tərəfindən maraqla qarşılanmış və diqqətlə öyrənilmişdir.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda
keçirilən zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
barədə qəbul olunmuş prinsipləri 53 dövlət, o cümlədən İtaliya təsdiq etmişdir. Biz bu münaqişənin
həmin prinsiplər əsasında tezliklə həll olunmasına tərəfdarıq.
Biz əminik ki, Minsk qrupunun üzvü olan İtaliya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli
sahəsində öz səylərini daha da artıracaqdır.
Hörmətli cənab Bassollini, çıxışımın sonunda bir daha bildirirəm ki, Sizin tamamilə haqlı olaraq
qeyd etdiyiniz aşağıdakı fikirlərə ürəkdən tərəfdarıq və inanırıq ki, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti kimi mənim
İtaliyaya bu rəsmi səfərim ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsində yeni mərhələ açacaq, İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinin, Bakı ilə Neapol arasında
qardaşlıq və əməkdaşlığın genişlənməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
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NEAPOLUN MERİ CƏNAB BASSOLLİNİ İLƏ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT VƏ JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABLARI
27 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab mer!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Sizi müstəqil Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı adından salamlayıram və sevincimi
bildirirəm ki, mən və məni müşayiət edən nümayəndə heyəti gözəl Neapol şəhərindəyik.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidentinin İtaliyaya ilk rəsmi səfəri davam edir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bu yaxınlarda – Sovet İttifaqının süqutu ilə əlaqədar 1991-ci ilin
axırlarında əldə etmişdir və təbii olaraq bir çox mürəkkəb problemlərlə qarşılaşır. Lakin
müstəqilliyimizin, azad həyatımızın kiçik də olsa müsbət nəticələri də var. Bizim üçün başlıcası budur ki,
biz azad olmuşuq, müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan Dünya Birliyində öz layiqli yerini tutmuşdur. Bu
tarixi nailiyyət naminə Azərbaycan xalqı indi onun qarşılaşdığı çətinliklərə bundan sonra da dözməyə
hazırdır.
Hörmətli mer mənim İtaliyaya səfərimdən danışdı. Ona görə də vaxtınızı almaq istəmirəm. Təkcə
bunu demək istəyirəm ki, səfərimin gedişindən də, nəticələrindən də, prezident Skalfaro cənabları ilə, baş
nazir Prodi ilə söhbətlərim və danışıqlarımdan da, imzalanmış dövlətlərarası, hökumətlərarası
sənədlərdən də, habelə «Eni» Şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında bağlanmış mühüm
iqtisadi sazişdən də son dərəcə məmnunam.
Biz bu günlərdə, İtaliyada olduğumuz günlərdə İtaliya xalqının tarixinə və zəngin ənənələrinə
böyük məhəbbət və hörmət hissləri keçiririk və bu gözəl Neapol şəhərinə də bu hisslərlə gəlmişik.
Cənab mer dedi ki, qarşıda bizi işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə görüş gözləyir. Biz
Azərbaycan ilə İtaliya arasında bütün sahələrdə–siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə
münasibətləri inkişaf etdirmək istəyirik. Odur ki, Neapol ilə Bakı arasında burada haqqında söhbət getmiş
münasibətlər böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu şəhərlər 1972-ci ildən qardaşlaşmış şəhərlərdir.
Hesab edirəm ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı və
möhkəmlənməsi üçün, habelə ölkələrimiz arasında geniş iqtisadi əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar var.
Biz burada Neapol şəhəri ilə iqtisadi və mədəni münasibətlərə mühüm yer veririk. Ümidvaram ki, bu
günlərdə, bu gün biz münasibətlərimizə yeni təkan verəcəyik və bu münasibətlərin həqiqətən
möhkəmlənməsi və inkişaf eiməsi üçün öz tərəfimizdən bütün işləri görəcəyik.
Vaxtınızı daha almaq istəmirəm. İstəyirəm ki, İtaliya jurnalistlərini maraqlandıran suallara cavab
verməyimizə imkan qalsın. Diqqətinizə görə sağ olun.
  
S u a l: Mənim sualım cənab prezidentə və Bakının merinədir. Siz qardaşlaşma çərçivəsində
Neapol ilə Bakı arasında əməkdaşlığı gücləndirməkdən danışırsınız. Bu sahədə birgə tədbirlər
üçün proqram varmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Dediyim kimi, Bakı və Neapol şəhərləri arasında münasibətlər 1972-ci ildə
yaranmışlır. O vaxtlar Azərbaycan müttəfiq bir respublika kimi Sovet İttifaqının tərkibində idi, lakin öz
dövlət müstəqilliyinə malik deyildi. Buna baxmayaraq, Neapol ilə Bakı arasında münasibətlər çox uğurla
inkişaf etdirilirdi. O illərdə mən Azərbaycanın rəhbəri idim və yadımdadır, Neapoldan Bakıya və Bakıdan
Neapola nümayəndə heyətləri gəlib gedirdi. O illərdə mən Neapolun nümayəndə heyətləri ilə, eləcə də
şəhərin o vaxtkı meri ilə görüşdüm. Təəssüflər olsun ki, 1988-ci ildən bu əlaqələr kəsildi. Hazırda biz bu
əlaqələri bərpa edirik, amma indi onlar prinsipcə yeni səciyyə daşıyacaqdır, çünki Azərbaycan müstəqil
dövlətdir, Bakı şəhəri isə müstəqil Azərbaycan Respublikasının paytaxtıdır.
İndi Azərbaycanda, o cümlədən də Bakıda çox mühüm iqtisadi və siyasi proseslər gedir, demokratik
dəyişikliklər həyata keçirilir, Azərbaycan köhnə sosialist sistemi quruluşundan yeni, azad və demokratik
quruluşa keçir. Köhnə, inzibati-planlı iqtisadi sistem dəyişir və bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar
edilir, mülkiyyəti geniş miqyasda özəlləşdirmək üçün tədbirlər görülür. Belə bir şəraitdə Azərbaycan, o
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cümlədən Bakı şəhəri də olduqca çox mürəkkəb sosial-iqtisadi problemlərlə qarşılaşmışdır. Buna görə də
biz hesab edirik ki, indi Bakı ilə Neapol arasında münasibətlər ötən dövrlərdəkinə nisbətən daha səmərəli
ola bilər.
İndi konkret planlar hələlik yoxdur. Biz Neapola gəlişimizlə bu münasibətləri bərpa etmək istəyirik
və onları konkretləşdirmək haqqında iki şəhərin meri ilə razılığa gəlmişik.
Biz bilirik, elə bu gün Neapolun meri də dedi ki, son vaxtlar bu şəhərdə olduqca maraqlı və yaxşı
işlər görülmüşdür. Bu təcrübə ən əvvəl Bakı üçün, habelə bütövlükdə Azərbaycan üçün də maraqlı
olacaqdır. Təbii ki, bir çox digər tədbirləri də nəzərdə tutmaq olar.
C ə n a b B a s s o l l i n i: Əlavə etmək istərdim ki, biz Azərbaycan prezidenti və Bakı şəhərinin
meri ilə ilk müştərək mədəni tədbirləri müəyyənləşdirmişik. Məsələn, bir-birimizə teatr truppaları
göndərəcək, Bakıda Neapola həsr olunmuş sərgi təşkil edəcəyik. Bir neçə saatdan sonra prezident Heydər
Əliyev şəhərimizin işgüzar nümayəndələri ilə görüşəcəkdir. Cənab prezident və Bakı şəhərinin meri öz
ölkəsinə yola düşməzdən əvvəl biz növbəti addımların proqramını hökmən müəyyən egəcəyik.
R a f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezidentin və Neapol merinin dediklərinə təkcə bir şey
əlavə etmək istərdim. Demək istəyirəm ki, prezident Heydər Əliyev respublikaya rəhbərliyə qayıtdıqdan
sonra ölkəmizdə olduqca xoş ənənələr bərpa edilir. Məhz prezident Heydər Əliyevin sayəsində son dörd
ildə respublikada, o cümlədən Bakı şəhərində sabitlik, əmin-amanlıq bərpa olunmuşdur ki, bu da bizdə
qardaşlaşmış şəhərlərimiz arasında əlaqələrin dirçələcəyinə inam yaradır.
Bakı şəhərinin rəhbərliyində inam yaradan başlıca cəhət bundan ibarətdir ki, biz bu vəzifələrin
öhdəsindən gələcəyik və prezidentimiz bunun əsas təminatçısıdır. O, işgüzar adamlarla harada
görüşməsindən asılı olmayaraq, deyir ki, onun özü bu adamların sərmayəsinin təminatçısıdır. Elə bütün
qanunlarımız da bu təminatların həyata keçirilməsi üçün işlənib hazırlanır və həyata keçirilir.
Şəhərlərimiz arasında mədəni əlaqələri bizim dirçəldəcəyimiz barəsində həmkarımın dediklərinə
onu əlavə etmək istərdim ki, Bakı şəhərlərimiz arasında iqtisadi əlaqələrin yaxşılaşmasına da ehtiyac
duyur və biz əsas diqqəti məhz buna yönəldəcəyik.
S u a l: Neapol nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulurmu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz Neapol şəhərinin nümayəndə heyətini Azərbaycana dəvət edirik. İndi hər
şey Neapolun merindən asılıdır.
C ə n a b B a s s o l l i n i: Sizin dəvətiniz böyük məmnuniyyətlə qəbul edildi və, şübhəsiz, səfər
yaxın vaxtlarda həyata keçiriləcəkdir. Zənnimcə, səfər komleks səciyyə daşımalıdır və nümayəndə
heyətinə şəhər bələdiyyəsinin nümayəndələri ilə yanaşı mədəni, iqtisadi, işgüzar dairələrin
nümayəndələri də daxil olmalıdır ki, şəhərlərimizin qardaşlığına yeni təkan verilsin, bu qardaşlıq daha
canlı xarakter daşısın. Demək istəyirəm ki, şəhərlərin merləri arasında görüşlərlə kifayətlənmək olmaz.
Teatrların direktorları arasında, sahibkarlar, institutların, universitetlərin rektorları arasında görüşlər də
olmalıdır. Məhz buna görə də dəvət qəbul edilir. Bakıda tezliklə görüşənədək.
S u a l: Cənab prezident, məlum olduğu kimi, İtaliya Qara dəniz hövzəsinə daxildir. Siz
Azərbaycan neftinin nəqli məsələsini İtaliya rəhbərliyi ilə müzakirə etdinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: İstər İtaliya prezidenti Skalfaro cənabları ilə, istərsə də baş nazir Prodi
cənabları ilə biz Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə məsələlərini çox ətraflı müzakirə etdik.
Hələ 1995-ci ildə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının işlənməsi layihələrində iştirak
etməyə bəşlayan «Eni-Acip» Şirkəti ilə dünən imzalanmış saziş də, təbii olaraq, bizim ölkələri neftin Xəzər
hövzəsindən İtaliyaya və dünya bazarlarına nəqli məsələləri üzərində birgə düşünməyə vadar edir.
İndi bu məsələ bütün dünyanın işgüzar dairələrinin diqqət mərkəzindədir və Xəzər dənizinin
energetika ehtiyatları dünyanın bütün ölkələrinin diqqətini cəlb edir. Azərbaycanın imzaladığı neft
müqavilələrində,- biz 9 belə müqavilə imzalamışıq,- dünyanın 12 ölkəsinin- ABŞ, Yaponiya, Böyük
Britaniya, Fransa, Norveç, İtaliya və bir sıra digər ölkələrin 20-dək transmilli neft şirkətləri iştirak edir.
Əlbəttə, bu layihələrdə Qara dəniz çox mühüm yer tutur. Biz bu məsələni də müzakirə etdik.
C ə n a b B a s s o l l i n i: Qarşıdakı işgüzar ziyafətdə Neapol limanının rəisi də iştirak edəcəkdir
və şübhəsiz, bu mövzuya orada da toxunulacaqdır.
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NEAPOL ŞƏHƏRİNİN MERİ CƏNAB BASSOLLİNİNİN ADINDAN AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ ÇIXIŞI
Neapol, “Savoy-klub”
27 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli ziyafət iştirakçıları, xanımlar və cənablar!
Bu gün burada, Neapol şəhərinin görməli yerlərindən birində-«Savoy-klub»da şəhər meri cənab
Bassollinin adından mənim şərəfimə verilən rəsmi ziyafətə görə səmim-qəlbdən təşəkkürümü bildirirəm.
Mənim üçün çox xoşdur ki, ziyafətdə İtaliya hökumətinin yüksək vəzifəli şəxsləri, Neapol şəhərinin və
limanının rəhbərləri, işgüzar dairələrin nümayəndələri iştirak edirlər.
Ziyafət iştirakçılarının mənim haqqımda söylədikləri xoş sözlərə, İtaliyaya ilk rəsmi səfərim zamanı
keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar, imzalanan sənədlər haqqında deyilən dəyərli fikirlər bir daha
onu sübut edir ki, bütün bunlar ölkə ictimaiyyəti və yüksək rəsmi dairələr tərəfindən böyük rəğbətlə
qarşılanır. Bu isə onu göstərir ki, İtaliya hökumətinin yüksək vəzifəli şəxsləri Azərbaycanda həyata
keçirilən tədbirləri diqqətlə izləyirlər və dəstəkləyirlər, zəngin təbii ehtiyatlara malik olan bu ölkə ilə sıx
əlaqələr qurmağa xüsusi maraq göstərirlər.
Rəsmi ziyafət zamanı iştirakçıların Azərbaycanın iqtisadi həyatı, problemləri, nəqliyyat
kommunikasiyaları, Xəzərin statusu məsələsi ilə maraqlanması məni bu məsələlər barədə ətraflı məlumat
vermək məcburiyyəti qarşısında qoydu və vurğulayıram ki, Avrasiya nəqliyyat dəhlizi artıq fəaliyyət
göstərməkdədir, həm də bu dəhlizə maraq göstərən ölkələrin sayı getdikcə artır. Çünki Avrasiya dəhlizi
yük daşımaları üçün ən əlverişli, qısa və təhlükəsiz yoldur. Avropadan Bakıya gətirilən yüklər gəmibərələr vasitəsilə Xəzərin şərq sahilindəki Türkmənbaşı limanına çatdırılır. Asiyadan yüklər isə həmin
xətlə Bakıya gətirilərək dəmir yolu ilə Qara dəniz limanlarına və oradan da Avropa ölkələrinə daşınır.
İtaliya da bu nəqliyyat dəhlizindən istifadə prosesinə qoşulub fayda götürə bilər. Bununla bağlı məsələləri
bizim Nazirlər Kabineti ilə birlikdə həll etmək mümkündür.
O ki qaldı, Azərbaycan gəmilərinin hansı limanlarda işləməsi barədə Neapolun iş
adamlarının sualına, o barədə bunu demək olar ki, respublikamızın böyük nəqliyyat donanması var. Bizim
gəmilər Xəzər dənizindən əlavə Volqa çayı vasitəsilə Qara dənizə çıxır, buradakı limanlar arasında işləyir,
habelə Bosfor boğazından keçib Avropa, Afrika sahillərinə üzür, o cümlədən İtaliya limanlarına daxil
olurlar.
Hüquqi, demokratik dövlət quran, bazar münasibətləri yolunu seçən Azərbaycanda iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsində hiss ediləcək uğurlar əldə olunmuşdur. Respublikamızın dünya ölkələri
ilə əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi sahəsində də önəmli işlər görülmüşdür. Biz
Azərbaycanın qapılarını dünyanın bütün iş adamlarının üzünə geniş açmışıq və ölkəmizə qoyulan
sərmayələrin möhkəm qorunması haqqında qanun qəbul etmişik, hər bir şirkətin normal fəaliyyəti üçün
lazımi şərait yaratmışıq.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün xarici ölkələrin çox nüfuzlu
şirkətləri ilə müqavilələr imzalanmışdır. Razılıqla qeyd etmək istəyirəm ki, «Qarabağ» yatağının müştərək
istismarında İtaliyanın «Acip» Şirkəti də iştirak edir.
Mən «Kürdaşı» blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin əsas
kommersiya prinsipləri və müddəaları haqqında Romada «Eni-Acip» ilə ARDNŞ arasında bağlanmış
kontraktqabağı müqavilənin perspektivlərindən danışmaq istəyirəm. Təsadüfi deyildir ki, bu yatağa
xarici ölkələrin bir sıra nüfuzlu şirkətləri də böyük maraq göstərirlər.
Ziyafətin təşkili üçün böyük əmək sərf edənlərin hamısına bir daha təşəkkür edir və ümidvar
olduğumu bildirirəm ki, ziyafət zamanı edilmiş geniş fikir mübadiləsi Bakı və Neapol limanlarının
qarşılıqlı sürətdə faydalı əməkdaşlıq imkanlarının daha da genişlənməsində mühüm rol
oynayacaqdır.
Mənim barəmdə söylənmiş səmimi sözlərə görə Neapol şəhərinin meri Bassolliniyə və onun
adından mənim şərəfimə təşkil edilmiş rəsmi ziyafətin bütün iştirakçılarına bir daha ürəkdən təşəkkür
edirəm.
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***
“SAVOY-KLUB” UN FƏXRİ QONAQLAR KİTABINA ÜRƏK SÖZLƏRİ:
«Savoy-klub»da Neapol şəhərinin meri və işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə keçirdiyim görüş çox
səmərəli olmuşdur. Biz Neapol şəhəri ilə Azərbaycan, Bakı arasında əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf
etdirilməsi haqqında əməli tədbirlər planını qəbul etdik. «Savoy-klub» Neapolun gözəl bir mənzərəsində
yerləşmişdir, bizə çox təsir bağışladı. Bu görüşün keçirilməsi üçün yaranmış gözəl şəraitə görə təşəkkür
edirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
27 sentyabr 1997-ci il.
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TİRREN DƏNİZİNDƏKİ KAPRİ ADASININ GÖRMƏLİ YERLƏRİ İLƏ TANIŞLIQ
ZAMANI ADANIN SAKİNLƏRİ VƏ RƏHBƏRLƏRİ İLƏ SƏMİMİ GÖRÜŞLƏRİ
Kapri adası
27 sentyabr 1997-ci il
Azərbaycan Prezidentini müşayiət edən İtaliya hökumətinin numayəndəsi:
Cənab prezident, bu meydana toplaşanların hamısı Sizə böyük maraq göstərirlər. Mənə elə gəlir ki,
Sizi onlara təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Mənim təqdimatım olmadan da hamı Sizi çox yaxşı tanıyır, bilir
ki, Siz dünya şöhrətli bir şəxsiyyətsiniz. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmağınızı da
hamı bilir. Buna baxmayaraq, icazə verin, Sizi bir daha təqdim edim: Heydər Əliyev Azərbaycan adlı yeni
bir müstəqil məmləkətin prezidentidir. Zənnimcə, Azərbaycan kimi bir ölkəni də geniş təqdim etməyə
lüzum yoxdur. Mən yenə də prezidentin şəxsiyyətinə qayıtmaq istərdim. Bildiyiniz kimi o, çox görkəmli
bir insandır. O ki qaldı Azərbaycana, hər halda onun barəsində də bir-iki kəlmə demək istərdim.
Azərbaycan olduqca zəngin bir dövlətdir, prezident Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində bu ölkə
çox yüksək sürətlə inkişaf edir. Bu məmləkətdə bütün sahələrdə islahatlar, özü də demokratik islahatlar
aparılır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İtaliyanın görkəmli yerləri ilə dünyanı heyran edən məşhur Kapri adası və
onun qonaqpərvər, mehriban sakinləri ilə tanış olmaqdan məmnun qaldığımı bildirirəm.
İtaliya hökumətinin bizi müşayiət edən nümayəndəsinə mənim ölkəm və şəxsən özüm haqqında
səmimiyyətlə söylədiyi xoş sözlərə, həmçinin ada sakinlərinə bizi mehribanlıqla qarşıladıqlarına görə
təşəkkür edirəm.
Mən həm də, yenicə toyları olmuş və səmimiyyətlə mənimlə görüşə gəlmiş, onların bu əziz günündə
Kapri adasına qonaq gəlməyimdən şərəf duyduqlarını bildirən bəylə gəlini mehribanlıqla salamlayıram,
onlara xoşbəxtlik, səadət arzulayır və xatirə olaraq Azərbaycan xalçası bağışlayıram. Qoy bu xalça sizə
daim Azərbaycanı xatırlatsın.
Sözümün sonunda bura toplaşmış bütün insanlara, onların simasında isə ada sakinlərinə və
turistlərə hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN YƏHUDİ İCMASINA
30 sentyabr 1997-ci il
Əziz həmvətənlər!
Sizi dünya yəhudilərinin tövbə və mənəvi saflıq günü olan Roş-Ha-Şana – təzə il münasibətilə
ürəkdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
Azərbaycan ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların doğma vətənidir. Hüquq və azadlıqlarının, etnik
özünəməxsusluğunun qorunması, dil və mədəniyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün tam təminat və hər
cür şərait yaradılmış digər xalqlar kimi, yəhudi icması da Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi
dövlət quruculuğunda, erməni qəsbkarlarına qarşı ədalətli mübarizədə, elm-mədəniyyət sahəsində fəal
iştirak edir. İnanıram ki, siz dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində, azad vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğunda, Dünya Birliyi ilə qarşılıqlı əlaqələrimizin genişləndirilməsində bundan sonra da
imkanlarınızdan tam istifadə edəcəksiniz.
Qoy Roş-Ha-Şana hər birinizin ocağına ruzi, xeyir-bərəkət gətirsin, evlərinizdən sevinc əskik
olmasın.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 1997-ci il
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ÇİN XALQ RESPUBLİKASI YARADILMASI GÜNÜ ŞƏRƏFİNƏ ÇİNİN
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ QƏBULDA NİTQİ
«Gülüstan” sarayı
1 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi bu böyük bayram-Çin Xalq Respublikasının yaranmasının 48-ci ildönümü münasibətilə
təbrik edirəm. Çin xalqına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
48 il ərzində Çin xalqı böyük, möhtəşəm yol keçibdir və böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Çin Xalq
Respublikasının rəhbərləri xalqını firavanlığa, sülhə, xoşbəxtliyə doğru aparmaqdadırlar. Son günlər Çin
Xalq Respublikasında ölkənin gələcək proqramının müəyyən edilməsi və ölkədə bundan sonra da ciddi
iqtisadi islahatlar keçirərək iqtisadi həyatın daha da sürətlə inkişaf etdilirməsinə, xalqın rifah halının
yaxşılaşdırılmasına doğru yönəldilmiş qərarlar qəbul olunması, güman edirəm ki, öz müsbət nəticələrini
verəcəkdir. Biz Çin Xalq Respublikasında gedən prosesləri daim dostcasına, diqqətlə izləyirik və əldə
olunan nailiyyətlərə sizin kimi sevinirik. Çünki Çin xalqı öz torpağının sahibidir, öz taleyinin sahibidir, öz
ölkəsində həyatını istədiyi kimi qurur. Bu yaxınlarda Çin Xalq Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin
olunması sahəsində gördüyü işləri və əldə etdiyi nailiyyətləri də biz qiymətləndiririk. Mən bu
münasibətlə Çin Xalq Respublikasının hökumətini və dövlətini ürəkdən təbrik edirəm. Şübhə yoxdur ki,
indiyə qədər iqtisadi islahatlar sahəsində əldə olunan müsbət nəticələr Çin Xalq Respublikasının
hökuməti tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar əsasında daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir. Biz buna şübhə
etmirik və gələcək işlərinizə çox maraqla diqqət yetirəcəyik.
Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında yaranmış dostluq, əməkdaşlıq
əlaqələrini də yüksək qiymətləndiririk. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, son zamanlar bu əlaqələr daha da
canlanır, daha da inkişaf edir. Biz həmişə Çin Xalq Respublikası ilə bütün sahələrdə əməkdaşlıq etmək
istəyirik. Əlaqələrimizi həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəniyyət sahəsində genişləndirmək istəyirik.
Ölkələrimiz arasında indiyə qədər yaranmış əlaqələr, hesab edirəm ki, gələcəkdə bu əlaqələri daha da
genişləndirmək üçün yaxşı əsas yaradır. Son illər Azərbaycanın nümayəndə heyətlərinin Çin Xalq
Respublikasına səfərləri və Çin Xalq Respublikasının hökumət, dövlət nümayəndələrinin Azərbaycana
səfərləri və başqa işguzar əlaqələr ölkələrimiz arasında mövcud olan münasibətləri həqiqətən daha da
genişləndirmiş, daha da inkişaf etdirmişdir. Biz bunların hamısını yüksək qiymətləndiririk və öz
tərəfimizdən çalışacağıq ki, bundan sonra da bu əlaqələr daha da genişlənsin, inkişaf etsin.
Çin Xalq Respublikası dünyanın böyük dövlətlərindən biridir, böyük iqtisadi potensiala malikdir,
dünya siyasətində özünəməxsus yer tutur. Şübhəsiz ki, bunların hamısı dünyanın ictimai-siyasi həyatına
təsir edir. Biz bunları Çin Xalq Respublikası ilə əlaqələrimizdə, görəcəyimiz işlərdə həmişə nəzərə alırıq.
Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin və Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin mövcudluğu bu
əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu sübut edir. Biz bundan sonra da bu əlaqələri inkişaf etdirəcəyik.
Mən Çin xalqına səadət arzulayıram. Çin Xalq Respublikasının hökumətinə bu yaxınlarda qəbul
edilmiş proqramların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini arzulayıram.
Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə və ölkənizin bütün vətəndaşlarına səadət, xoşbəxtlik
arzulayıram.
Sağ olun.
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ALMANİYANIN MİLLİ BAYRAMI – BİRLƏŞMƏ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN
TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
3 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi milli bayram – Almaniyanın birləşməsinin 7-ci ildönümü münasibətilə təbrik edirəm.
Alman xalqına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
Almaniyanın yeddi il bundan əvvəl birləşməsi bu ölkənin tarixində, alman xalqının həyatında çox
əlamətdar bir hadisə olmuşdur. Bu, Avropanın həyatında da, demək olar ki, bütün dünyada da əlamətdar
bir hadisə olmuşdur. Bu hadisə, nahayət, bütün almanların istək və arzularını yerinə yetirmişdir. Eyni
zamanda Almaniyada sülhün, əmin-amanlığın möhkəmlənməsi üçün çox yararlı və çox əhəmiyyətli bir
hadisə olmuşdur.
Azərbaycan xalqı parçalanmanın, ayrılmanın xalq üçün nə qədər əzab-əziyyətli olduğunu həmişə
dərk edərək, Almaniyanın birləşməsini böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılamış və bu gün mən sizi bütün
Azərbaycan xalqı adından bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
Yeddi il ərzində artıq vahid, birləşmiş Almaniyanın həyatında, xüsusən, onun şərq hissəsində
böyük, ciddi iqtisadi, siyasi və ictimai dəyişikliklər olmuşdur.
Mən bütün almanları bu nailiyyətlər münasibətilə təbrik edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, biz daim
Almaniyanı Avropanın mərkəzində vahid, qüdrətli bir dövlət kimi görmək istəyirik. Eyni zamanda
inanırıq ki, Almaniya və alman xalqı bundan sonra da daim bəşəri dəyərlərə sadiq olacaqdır, demokratiya
prinsiplərinə sadiq olacaqdır, insan hüquqlarının qorunması prinsiplərinə sadiq olacaqdır və Avropada,
dünyada sülhün, əmin-amanlığın qorunması keşiyində duracaqdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Almaniya ilə Azərbaycan arasında diplomatik
əlaqələr yaranmışdır. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, həqiqətən, bundan az sonra Almaniya dövləti
Azərbaycanda öz səfirliyini açıbdır və indi Azərbaycanda Almaniya səfirliyi, həm də Almaniyada
Azərbaycan səfirliyi çox uğurlu fəaliyyət göstərir. Bunların nəticəsində Almaniya ilə müstəqil Azərbaycan
arasında demək olar ki, bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Biz bu əməkdaşlığı yüksək
qiymətləndiririk, gələcəkdə də bunun daha geniş olmasına çalışacağıq.
Ötən ilin yayında mənim Almaniyaya rəsmi səfərim zamanı apardığım danışıqlar, əldə olunan
razılıqlar və Almaniyanın federal kansleri cənab Helmut Kol ilə, federal prezidenti cənab Roman Hersoq
ilə, federal xarici işlər naziri cənab Kinkel ilə bir neçə dəfə görüşlərimiz və danışıqlarımız həm
Almaniyada, həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm də Azərbaycanda əlaqələrimizin inkişaf etməsində çox
mühüm rol oynamışdır. Dünya Birliyinə daxil olan hər bir ölkənin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin toxunulmaz olması haqqında Almaniya dövlətinin dəyişməz siyasəti və dəyişməz mövqeyi
bizi həmişə sevindirir. Xüsusən, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında da Almaniyanın ədalətli,
prinsipial, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan mövqeyini və bu sahədə Azərbaycana verdiyi
dəstəyi də biz yüksək qiymətləndiririk. ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi Almaniya ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına səy göstərir. Mən son vaxtlar Almaniya
hökumətinin bu məsələyə diqqətini və qayğısını bu gün bir daha xüsusi qeyd edirəm.
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Almaniya hökuməti ilə bizim əməkdaşlığımız əlaqələrimizdə
xüsusi yer tutur. Məhz bu əməkdaşlıq və Almaniya hökumətinin dəstəyi nəticəsində Lissabon Zirvə
görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması barəsində prinsiplər qəbul edilmişdir. Mən çox
məmnunam ki, bu prinsiplərin dəyişməz olduğunu Almaniya hökuməti də son vaxtlarda da daim qeyd
edir. Bu gün yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd etmək olar ki, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra
Minsk qrupunun həmsədrləri - Rusiya Federasiyası, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa bu sahədə xeyli
işlər görüblər və yeni təkliflər veriblər. Bu təkliflərin həyata keçirilməsi Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi sahəsində ciddi müsbət nəticələr verə bilər. Şübhə etmirik ki, bu
məsələnin, yəni Azərbaycan üçün ən vacib olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmsında
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Almaniya bizimlə bundan sonra da daim əməkdaşlıq edəcək və biz Almaniyanın bu dəstəyindən istifadə
edəcəyik.
Ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əlaqələrin bugünkü vəziyyəti də razılıq hissi doğurur. Ancaq biz
bunu həm Almaniya, həm də Azərbaycanın imkanları ilə müqayisə etsək bu əlaqələr hələ ki, istənilən
səviyyədə deyil. Hesab edirəm ki, hər iki tərəf mövcud olan imkanlardan daha da səmərəli istifadə
etməlidir. Biz bu sahədə lazımi tədbirlər görürük və bundan sonra da görəcəyik.
«Demineks» Şirkətinin Azərbaycanın neft yataqlarının birində başqa şirkətlərlə birlikdə fəaliyyət
göstərməyə başlaması çox əlamətdar hadisədir. Güman edirəm ki, Almaniyanın başqa şirkətləri ilə də
apardığımız danışıqlar müsbət nəticəsini verəcəkdir və iqtisadi əməkdaşlığımız bundan sonra daha da
genişlənəcəkdir. Almaniya–Azərbaycan əlaqələrinin böyük gələcəyi var. Biz buna inanırıq və
Azərbaycanda bu gələcəyi gerçəkliyə çevirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Hörmətli səfir, siz 3 oktyabr gününün mənim üçün də əlamətdar olduğunu xatırlatdınız. Bu,
həqiqətən belədir. Mənim həyatımda əlamətdar günlər çoxdur. Ancaq bunlardan ikisi ən əlamətdar
gündür. Bunlar da dünyada baş vermiş böyük hadisələrə təsadüf edir. Bunlardan birincisi 14 iyul Fransa
inqilabı, Bastiliya günü ilə eyni gündür. İkincisi də 3 oktyabr günüdür. Bu da Almaniyanın birləşməsi ilə
bir günə düşür. Güman edirəm ki, bu təsadüf yaxşı təsadüfdür. Çünki həm Fransa inqilabına-Bastiliya
gününə, həm də Almaniyanın birləşməsi gününə böyük hörmətim var. Həyatımdakı əlamətdar günlərin
məhz bu günlərlə üst-üstə düşməsi məni yalnız sevindirə bilər. Mən təşəkkür edirəm.
Buraya toplaşan Almaniyanın dostlarını və alman xalqını bu böyük bayram münasibətilə təbrik
edirəm. Sizin hər birinizə cansağlığı, səadət arzulayıram. Alman xalqına, Almaniyanın hökumətinə
qarşısında duran bütün məsələlərin həll olunmasında uğurlar diləyirəm. Sağ olun.

794

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BAKIYA SƏFƏRƏ GƏLMİŞ RUSİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
YEVGENİ PRİMAKOVLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
7 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli Yevgeni Maksimoviç!
Mən məmnun qaldığımı bildirirəm ki, Siz, Rusiya XİN-nin rəhbəri ölkələrimiz arasında ikitərəfli
münasibətlər barəsində, bölgəmizə aid olan, habelə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə
aradan qaldırılması prosesi ilə bağlı bir çox məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparmaq üçün imkan
tapıb Bakıya gəlmişsiniz.
Bu ilin iyulunda Moskvaya rəsmi səfərim, orada keçirilmiş görüşləri və danışıqları, xüsusən Rusiya
prezidenti Boris Yeltsinlə aparılmış danışıqları xatırlatmaqla bir daha səfər zamanı Azərbaycan
nümayəndə heyətinə göstərilmiş qayğıya görə, habelə imzalanmış dövlətlərarası və hökumətlərarası
sənədlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bu sənədlər respublikamızda bəyənilmiş və tamamilə
dəstəklənmiş, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi, Rusiyanın vasitəçiliyinin konkret nəticələrə
gətirib çıxaracağına daha böyük ümid və inam yaratmışdır.
Azərbaycanda bunu da yüksək
qiymətləndirirlər ki, Rusiya Lissabon Zirvə toplantısında bəyanat qəbul edilməsində çox mühüm rol
oynadı. Bu bəyanat gələcək danışıqlar və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyəti üçün əsasa
çevrilmişdir.
Ermənistan—Azərbaycan münaqişəsinin iki mərhələdə aradan qaldırılması haqqında ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrlərinin axırıncı təkliflərinə müsbət münasibət bəslədiyimi bir daha təsdiqləyərək
nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu təklifləri Azərbaycan tərəfi danışıqlar prosesinin gücləndirilməsi
üçün əsas kimi qəbul etmişdir və bu barədə öz rəyini yazılı şəkildə təqdim etməyə hazırdır.
Mən Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığı möhkəmlətməyin zəruriliyi barədə
Moskvaya rəsmi səfərim zamanı verdiyim bəyanatlara da sadiq qaldığımı təsdiqləyərək vurğulayıram
ki, ölkəmiz bu münasibətlərin inkişafı və möhkəmlənməsi üçün hər şeyi edəcəkdir. Ayrı-ayrı qeyrirəsmi bəyanatlar bu münasibətlərə xələl gətirə bilməz. Bununla belə, elə məsələlər var ki, onlar
ölkəmizi narahat edir. Bunlardan biri də böyük miqdarda Rusiya silahlarının Ermənistana qanunsuz
göndərilməsi faktı ilə bağlıdır. Mən həmin faktın yoxlanmasını gücləndirməyin zəruriliyini bir daha
nəzərə çatdırmaq istəyirəm.
Bu il avqustun 29-da Moskvada Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanmış müqavilənin bəzi
müddəaları da ölkəmizdə narahatlıq doğurur. Bununla belə, hesab edirəm ki, bu məsələlər müzakirə və
danışıqların mövzusu ola bilər, lakin ölkələrimiz arasında münasibətlərin strateji xarakterinə heç cür
təsir göstərə bilməz. Mənim fikrimcə, Rusiya XİN başçısının indiki səfəri ölkələrimiz arasında
münasibətləri bu il iyulun 3-də imzalanmış müqavilə əsasında daha da möhkəmləndirmək barədə fikir
mübadiləsi üçün yaxşı imkandır və bu imkandan səmərəli istifadə olunacaqdır. Ümidvar olduğumu
bildirirəm ki, indiki, habelə bu görüşdən əvvəl olmuş faydalı və maraqlı söhbətimiz bu səfərin hər iki
ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına kömək edəcəkdir.
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AVROPA ŞURASININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT
BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN STRASBURQA
YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ QISA
MÜSAHİBƏSİ
9 oktyabr 1997-ci il
S u a l: Strasburqa səfərinizin ölkəmiz üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
C a v a b: Bu səfərin respublikamız üçün əhəmiyyəti çoxdur. Çünki Azərbaycan ilk dəfədir ki,
Avropa Şurasının yüksək səviyyəli toplantısında iştirak edir. Bu, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının ikinci zirvə görüşüdür. Şübhəsiz ki, Azərbaycan birinci görüşdə iştirak
etməmişdir, çünki o vaxt Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əlaqəsi yox idi. İndi Azərbaycana Avropa
Şurasında qonaq statusu verilibdir və biz əməkdaşlıq edirik. Güman edirəm ki, biz Azərbaycanın Avropa
Şurasına tam üzv qəbul edilməsinə nail olacağıq.
Azərbaycanın və Zaqafqaziyanın digər respublikalarının rəhbərləri Avropa Şurasının üzvü olan
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşünə dəvət olunublar. Bu, əlamətdar bir hadisədir. Biz
orada Azərbaycanın həm Avropaya mənsub olduğunu bir daha təsdiq edəcəyik, həm də ölkəmizin Avropa
Şurasına daxil olması üçün yeni bir imkan əldə edəcəyik. Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət
başçıları oraya toplaşırlar. Strasburqda eyni zamanda ikitərəfli görüşlər də olacaqdır. Bunların hamısı
Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir.
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AVROPA ŞURASININ PARLAMENT ASSAMBLEYASININ PREZİDENTİ
XANIM LENİ FİŞERLƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
9 oktyabr 1997-ci il
L e n i F i ş e r : Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev! Sizi səmimi salamlayıram və Sizinlə
yenidən görüşməkdən şad olduğumu bildirirəm. Sizə həyat yoldaşımın da ən xoş arzularını yetirərək
deyirəm ki, Bakıda Rostropoviçin yubileyinə həsr edilmiş konsert onun çox xoşuna gəlmişdir. Bu, elə
bir tədbir idi ki, biz heç vaxt onu unutmayacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə və həyat yoldaşınıza təşəkkür edir, öz hörmət və ehtiramımı ona
çatdırmağı xahiş edirəm və həmin konsertdə Sizin əriniz ilə birlikdə olmağınızdan çox məmnun qaldığımı
bildirirəm.
Sizin regiondakı vəziyyətlə, o cümlədən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli sahəsində
yeniliklərlə maraqlanmağınıza cavab olaraq bildirirəm ki, Bakıya səfərinizdən sonra Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həlli sahəsində yeniliklər var. Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin – ABŞ,
Rusiya və Fransanın prezidentləri Denverdə bəyanat qəbul etmişlər. Həmsədrlər münaqişənin həllinə dair
öz təkliflərini bizə vermişlər. Biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə
qəbul olunmuş prinsiplər əsasında son qoyulmasına tərəfdarıq və həmin təklifləri danışıqların davam
etdirilməsi üçün əsas kimi qəbul etmişik. Həmin təkliflərdə münaqişənin iki mərhələdə həlli nəzərdə
tutulur. Bu təkliflərə əsasən birinci mərhələdə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş altı
rayonu azad olunmalı, Ermənistan silahlı qüvvələri həmin ərazilərdən çıxarılmalı, qaçqınlar öz doğma
yerlərinə qaytarılmalıdır. İkinci mərhələdə isə Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağın
statusu müəyyənləşdirilməli və eyni zamanda Şuşa, Laçın rayonları işğaldan azad edilməlidir.
Azərbaycan tərəfi bu şərtlər əsasında danışıqları davam etdirməyə hazırdır.
Bir daha xatırladıram ki, Avropanın ayrılmaz hissəsi olan müstəqil Azərbaycan Respublikası
qitənin strukturlarına inteqrasiya yolu tutubdur və Avropa Birliyi, Avropa komissiyası ilə yaxşı
əməkdaşlıq edir. Biz Avropa Şurası ilə əlaqələrimizə böyük əhəmiyyət veririk və «Xüsusi dəvət olunmuş
qonaq» statusu aldıqdan sonra əməkdaşlığımız xeyli genişlənibdir. Ancaq biz Avropa Şurasının tam
hüquqlu üzvü olmaq istəyirik və bunun üçün bütün tədbirləri görürük.
AVROPA ŞURASININ PARLAMENT
ASSAMBLEYASININ FƏXRİ QONAQLAR
KİTABINA XATİRƏ SÖZLƏRİ:
«Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Avropada sülhün, əmin-amanlığın, demokratiyanın
inkişafında görkəmli rol oynayır. Azərbaycan Avropa Şurası ilə əməkdaşlığa yüksək qiymət verir, Avropa
Şurasının tam hüquqlu üzvü olmaq üçün çalışır. Avropa Şurasına yeni uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
9 oktyabr 1997-ci il».
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AVROPA ŞURASININ BAŞ KATİBİ DANİEL TARŞİS İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
9 oktyabr 1997-ci il
D a n i e l T a r ş i s: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev! Sizi Fransa torpağında səmimi
salamladığıma və prezident Jak Şirakın dəvətini qəbul edərək zirvə toplantısına gəlməyinizə çox şadam.
Bildirirəm ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Strasburq şəhərində –
Avropa sarayında keçirilən ikinci zirvə görüşündə 46 dövlətin ali nümayəndələri, o cümlədən 26
prezident və 20 baş nazir iştirak edəcəkdir.
Biz Azərbaycanı Avropa strukturlarında görməyimizə şadıq. Siz Avropa Şurasının iki
konvensiyasına qoşulmusunuz. Biz bir-birimizi getdikcə daha yaxşı tanıyırıq. Mən Azərbaycan
Respublikasının Avropa Şurasına daxil olmasına hərtərəfli kömək göstərməyə hazıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Tarşis! Bizi səmimiyyətlə salamladığınıza görə təşəkkür
edirəm və bildirirəm ki, Azərbaycanın bu toplantıda iştirakına imkan yaranmasına çox şadam. Biz
Avropa Şurasının bütün strukturlarında iştirak etmək istəyirik. Azərbaycan demokratik dövlət qurur.
Bu, çətin işdir. Demokratik prinsipləri bəyan etmək və onları işdə həyata keçirmək başqa-başqa
şeylərdir. Biz demokratik konstitusiya qəbul etmişik, çoxpartiyalılıq əsasında parlament seçmişik. Amma
Avropa demokratiyasının səviyyəsinə çatmaq üçün vaxt lazımdır.
Mən Avropa Şurası ilə mövqeyimizin üst-üstə düşməsindən məmnun qaldığımı vurğulayaraq
deyirəm ki, öz çıxışınızda Siz bizim Avropa Şurasının prinsiplərinə sadiq olmağımızı düzgün
qiymətləndirdiniz. Mən respublikamızda müstəqil dövlət quruculuğunda, islahatların, o cümlədən
demokratik islahatların aparılmasında qarşılaşdığımız çətinliklərdən söhbət açaraq qeyd etmək
istəyirəm ki, bir neçə il əvvəl ölkədəki qeyri-sabitlik, dövlət çevrilişi cəhdləri həmin prosesləri ləngidirdi.
İndi isə vəziyyət kökündən yaxşılaşmışdır. İctimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması demokratik
islahatlar yolunda uğurlu addımlar atmağa şərait yaratmışdır. Lakin ən başlıca çətinlik Ermənistan—
Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlıdır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə başladığı bu
münaqişə nəticəsində respublikamızın ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox
vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovulub çıxarılmışdır və indi əksəriyyəti çadırlarda ağır
şəraitdə yaşayır. Ölkəmizə çox böyük maddi və mənəvi zərər vurulmuşdur. Amma buna baxmayaraq,
1994-cü ilin mayında atəşkəs barədə saziş imzalamışıq və ona əməl edirik. Bir daha bildirirəm ki,
respublikamızda ilk demokratik konstitusiya qəbul olunmuşdur, demokratik yolla seçilmiş parlament
fəaliyyət göstərir. Daxili sabitliyin yaranması, atəşkəsə əməl olunması ölkədə islahatlara başlamağa
imkan vermişdir. Biz bu işlərə MDB-nin üzvü olan digər dövlətlərdən gec başlasaq da, bir çox
sahələrdə onlardan irəlidəyik. İslahatların həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın yenidən qurulması
sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərimiz kifayət qədərdir. Biz dünya iqtisadiyyatına qovuşmaq yolunu
tutmuşuq. Bizim prinsiplərimiz aydındır və Azərbaycanın müstəqillik, demokratiya yolu ilə inkişafı
dönməzdir.
Biz Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları üzündən 1988-ci ildən bəri davam edən,
ərazimizin 20 faizinin erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğalına, milyon nəfərdən çox Azərbaycan
vətəndaşının ağır qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşamasına səbəb olmuş Ermənistan—Azərbaycan
münaqişəsinə yalnız sülh yolu ilə, ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında qəbul edilmiş prinsiplər
əsasında son qoyulmasını istəyirik. Biz inanırıq ki, məhz münaqişəni sülh yolu ilə nizama salmaq
üçün yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu üzvlərinin köməyilə bu münaqişəyə tez bir zamanda son
qoyacağıq. Bu baxımdan Minsk qrupu həmsədrlərinin son təklifi bizdə böyük ümidlər yaratmışdır.
D a n i e l Ta r ş i s: Ümidvaram ki, münaqişə sülh yolu ilə həll olunacaqdır. Avropada Azərbaycana
böyük maraq var və Dağlıq Qarabağ probleminin tezliklə aradan qaldırılacağına ümid bəsləyirəm.
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STRASBURQ ŞƏHƏRİNİN MERİ POLAN Rİ VƏ
AŞAĞI REYN DEPARTAMENTİ BAŞ ŞURASININ PREZİDENTİ
DANİEL HOYFFELİN AVROPA ŞURASININ İKİNCİ ZİRVƏ
GÖRÜŞÜ İŞTİRAKÇILARININ ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİKLƏRİ
RƏSMİ QƏBULDAKI GÖRÜŞLƏRDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
9 oktyabr 1997-ci il
T a r y a H a l o n e n: Hörmətli cənəb prezident Heydər Əliyev! Finlandiya ATƏT-in Minsk
qrupunun sədri olarkən, 1996-cı ilin noyabrında Bakıya səfərimi və Sizinlə görüşümü məmnunluqla
xatırlayıram. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi sahəsində imkanlar var və mənim
hökumətim qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına maraq göstərir. Ermənistan—Azərbaycan münaqişəsinin
tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasını arzuladığımı vurğulayaraq bildirirəm ki, mənim ölkəm bu
problemin Lissabon prinsipləri əsasında həllinə tərəfdardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Finlandiya xarici işlər naziri xanım Halonen, Sizinlə yenidən
görüşməyimə şadam. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsindəki
vəziyyətdən danışaraq bildirirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupuna üç həmsədr təyin edildikdən sonra bu
qrup öz fəallığını artırmışdır. Onlar münaqişənin həllinə dair öz təkliflərini vermişlər və Azərbaycan
tərəfi sülh danışıqlarını intensivləşdirmək üçün həmin təklifləri əsas kimi qəbul etmişdir. Mən habelə
vurğulayıram ki, Minsk qrupunun üzvü kimi Finlandiyanın da bu münaqişənin həllində daha fəal
iştirak etməsini arzu edirəm.
P e t r u L u ç i n s k i : Moldova ilə Azərbaycan arasında əvvəlki əlaqələri bərpa edib daha da
genişləndirməyin hər iki ölkə üçün faydalı olduğunu vurğulayıram. Avrasiya nəqliyyat dəhlizindən
istifadə etməyə mənim ölkəm də maraq göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müstəqillik qazanmış ölkələrimizin əməkdaşlığının yeni şəraitdə davam
etdirilməsi barədə deyilən fikirlərlə razıyam söyləyərək, iqtisadi əlaqələrin əhəmiyyətini xüsusilə
vurğulayıram. Bir daha qeyd edirəm ki, Avrasiya nəqliyyat dəhlizi çox perspektivlidir və bu, Avropanı
Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən ən qısa, əlverişli və təhlükəsiz yoldur. Həmin nəqliyyat dəhlizi hazırda
işləyir və Avropanın bir çox dövlətləri ondan istifadəyə böyük maraq göstərirlər. Bu, Moldova üçün
də faydalı olardı.
J a n S e t l e n j e (Avropa Şurasında Fransa nümayəndə heyəti rəhbərinin müavini): Cənab
Prezident Heydər Əliyev! Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Bildirirəm ki, bu ilin mayında ölkənizə
etdiyim səfərdən məmnun qalmışam və indi Fransada – Strasburqda Azərbaycan prezidenti ilə yenidən
görüşməyimdən çox şadam. Mən Azərbaycanın tezliklə Avropa Şurasına daxil olmasını arzulayıram və
Fransa bu məsələdə öz köməyini göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Setlenje, səmimi sözlər üçün təşəkkür edirəm. Azərbaycan ilk
dəfədir ki, Avropa Şurasının zirvə tədbirində iştirak edir və bunu yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan
Avropanın bütün strukturlarında iştirak etməyə çalışır, o cümlədən Avropa Şurasının tam hüquqlu
üzvü olmaq istəyir. Bu, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq yolu tutmuş müstəqil Azərbaycan
Respublikasının öz siyasətində üstünlük verdiyi istiqamətlərdən biridir.



Qəbulda Moldova prezidenti Petru Luçinski və Finlandiyanın xarici işlər naziri Xanım Tarya Halonen iştirak
etmişlər.
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AZƏRBAYCAN, UKRAYNA, GÜRCÜSTAN VƏ MOLDOVA PREZİDENTLƏRİNİN
GÖRÜŞÜNDƏ SƏMİMİ SÖHBƏTİ VƏ FİKİR MÜBADİLƏSİNDƏN
Strasburq, «Sofitel» oteli
10 oktyabr 1997-ci il
Görüş başlanmazdan əvvəl jurnalistlərin Azərbaycan və Ukraynanın dövlət başçılarına
müraciəti:
Hörmətli cənab Əliyev və cənab Kuçma!
Xahiş edirik ki, Avropa Şurasının ikinci zirvə görüşü barədə fikirlərinizi söyləyəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Avropa Şurası ilə əlaqələrin səviyyəsi baxımından Azərbaycan və Ukraynanın
vəziyyəti başqa-başqadır. Ukrayna Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvüdür. Azərbaycan isə,
Zaqafqaziyanın digər respublikaları kimi, xüsusi dəvət olunmuş qonaq statusuna malikdir. Ona görə biz
də üzv ölkələr sırasında olmaq istəyirik. Bu, bizim konkret, necə deyərlər, milli məqsədimizdir.
Toplantının Ümumavropa, ümumdünya əhəmiyyətinə gəldikdə isə Avropa Şurasının ikinci zirvə
görüşünün ölkələr arasında əlaqələrin daha da inkişafında, inteqrasiyasının güclənməsində böyük rolu
var.
L e o n i d K u ç m a: Mən Avropa Şurasının ikinci zirvə toplantısını birləşmiş, vahid Avropa
yaradılması yolunda növbəti addım kimi qiymətləndirirəm.
L e o n i d K u ç m a, E d u a r d Ş e v a r d n a d z e, P e t r u L u ç i n s k i:
Hörmətli cənab Heydər Əliyev, Sizi daha bir nəvənizin dünyaya gəlməsi münasibətilə ürəkdən
təbrik edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Səhər yeməyi süfrəsi arxasında, dostluq və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə ölkələrimiz arasında
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından qarşılıqlı maraq doğuran bir çox məsələlər barəsində
ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı.
Mən Xəzərin statusu ilə bağlı məsələyə bir daha aydınlıq gətirərək bildirirəm ki, biz Xəzərin
sərvətlərindən istifadə olunmasında vaxtilə müəyyən edilmiş sektor bölgüsünü düzgün və məqbul sayırıq.
Söhbət zamanı Xəzərdəki yataqlardan çıxarılacaq neftin ixracı üçün çəkiləcək boru kəmərlərinin
marşrutları məsələsi də diqqət mərkəzində oldu.
Tərəflər Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən Avrasiya, Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti
və ondan istifadə barədə də fikir mübadiləsi etdilər. Ukrayna və Moldova rəhbərləri öz ölkələrinin bu
nəqliyyat marşrutuna böyük maraq göstərdiklərini vurğuladılar.
Görüş iştirakçılarının fikrincə, həmin nəqliyyat dəhlizindən istifadə sahəsində əməkdaşlıq ölkələrimiz
arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, xüsusən iqtisadi imkanların tam həyata keçirilməsi üçün yaxşı
əsasdır.
Prezidentlər təhlükəsizlik məsələlərini də müzakirə edərək bu sahədə dördtərəfli əməkdaşlığı
gücləndirməyin zəruriliyini vurğuladılar. Ölkələrimizin ATƏT-də, digər Avropa və Atlantika qurumlarında,
həmçinin Avropa – Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası və NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində
əməkdaşlığının perspektivləri qeyd olundu.
Dövlət başçıları Avropada, o cümlədən Qafqazdakı münaqişələrdən narahatlıqlarını ifadə edərək belə
bir yekdil fikir söylədilər ki, münaqişələr, mübahisəli problemlər tezliklə və sülh yolu ilə aradan
qaldırılmalıdır. Prezidentlər təcavüzkar millətçiliyə, separatizmə və beynəlxalq terrorizmə qarşı
mübarizənin zəruriliyini vurğuladılar.
Görüş iştirakçıları müzakirə olunan məsələlər barədə dialoqu müxtəlif səviyyələrdə davam etdirmək
haqqında razılığa gəldilər.
Tərəflər görüşün yekunlarına dair birgə rəsmi məlumat qəbul etdilər.


Görüşdə Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze, Moldova prezidenti Petru
Luçinski və həmin ölkələrin xarici işlər nazirləri iştirak etmişlər.
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***
GUAM TƏŞKİLATININ YARADILMASI BARƏDƏ BƏYANAT:
H ə s ə n H ə s ə n o v (Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri; jurnalistlərə
müraciətlə): dördtərəfli görüşü və birgə rəsmi məlumatı şərh edərək bildirirəm ki, «Avropada adi
silahların azaldılması haqqında müqavilə»nin cinah sənədi müzakirə olunduqdan sonra həmin
sənədə münasibətdə eyni mövqedə dayanan ölkələrdən – Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və
Moldovadan ibarət qeyri-rəsmi «dördlər qrupu» yaradıldı. O öz rolunu oynadı, yəni hər bir tərəf öz
məsələlərini həll edə bildi. Bu və ya digər beynəlxalq təşkilatlarda hansısa hüquqi öhdəliklərə,
nizamnaməyə deyil, siyasi iradəyə əsaslanan qeyri-formal birliklərin yaranmasına dair misallar çoxdur.
Şərti olaraq GUAM (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova) adlandırılan «dördlər qrupu» məhz
belə birlikdir.
Bu çərçivədə prezidentlərin və xarici işlər nazirlərinin görüşü ilk dəfə keçirilmişdir. Azərbaycan,
Ukrayna, Gürcüstan və Moldova prezidentlərinin bu görüşünün yekunlarına dair birgə rəsmi
məlumatda tərəflərin müzakirə etdikləri məsələlər demək olar, bütünlüklə öz əksini tapmışdır.
Məsələn, Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi Moldova və Ukraynadan məsafəcə uzaq olsa da, onlar Mərkəzi
Asiyaya çıxmaq baxımından buna böyük maraq göstərirlər. Bu nəqliyyat dəhlizini Şərqlə Qərbi
birləşdirən orta materik xətti də adlandırmaq olar. Onun çox böyük perspektivi var, belə ki, məsafəcə
daha qısa olmaqla yanaşı, həm də il boyu işləyir.
Görüşdə Azərbaycandan çəkiləcək neft kəmərlərinin potensial imkanları haqqında da söhbət
getmişdir. Krımda konfrans keçirilməsi barədə Ukraynanın təşəbbüsü də maraqlıdır. Bu səviyyədə
konfrans ilk dəfə keçiriləcəkdir. Məlum olduğu kimi, Qara dəniz və Baltik dənizi regionu ölkələrinin
iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatları mövcuddur. Azərbaycan Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
üzvüdür. Bu baxımdan həmin konfrans Azərbaycan üçün də bilavasitə əhəmiyyət kəsb edir.
Görüşdə təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Qafqaz təkcə coğrafi anlayış kimi
deyil, həm də siyasi mənada NATO-da müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. Məsələn, oktyabrın 10-da dörd
prezidentin görüşü keçirilərkən Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin müavinləri ilk dəfə
olaraq «Qafqaz və Avropa təhlükəsizliyi sistemində onun yeri və rolu» məsələsini müzakirə etmişlər.
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DANİMARKANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ, ATƏT-İN SƏDRİ
NİYELS PETERSENLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
10 oktyabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Petersen! Sizi salamlayıram və bildirirəm ki, ATƏT-in sədri
kimi Sizinlə görüşməyimə çox şadam. Bu görüşümüzdə Minsk qrupunun fəaliyyətindən, habelə
ölkələrimiz arasında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərindən danışmaq istərdim.
N i y e l s P e t e r s e n: Biz Minsk qrupu çərçivəsində Azərbaycana hər cür kömək etmək
istəyirik və mən Minsk qrupu həmsədrlərinin verdikləri təkliflərdən xəbərdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ola bilər, sonradan həmsədrlərin təkliflərində düzəlişlər olsun, amma indiki
halda biz sülh danışıqlarını intensivləşdirmək üçün onları əsas kimi qəbul etmişik.
Ermənistan—Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in fəaliyyətindən
söhbət açaraq vurğulayıram ki, bu təşkilat 1995-ci ildə Budapeştdə böyük iş görmüşdür, 1996-cı ildə
Lissabonda isə münaqişənin sülh yolu ilə həllinin üç prinsipi qəbul olunmuşdur.
Cənab Petersen! Mən istərdim ki, ATƏT-in indiki sədri kimi siz də bu münaqişənin aradan
qaldırılmasına kömək göstərəsiniz. Azərbaycana gəlin, onda münaqişə ilə bağlı məsələlərlə yerində tanış
ola bilərsiniz.
N i y e l s P e t e r s e n: Hörmətli cənab Prezident, Minsk qrupunun fəaliyyətini müsbət
qiymətləndirdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Ermənistan—Azərbaycan münaqişəsinə son
qoyulması yolunda müəyyən irəliləyişin nəzərə çarpmasından çox şad olduğumu bildirirəm və bu işdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Sizin şəxsi xidmətinizin böyük olduğunu vurğulayıram. Sizə
məlumat verirəm ki, vəziyyətlə tanış olmaq üçün regiona gəlmək niyyətindəyəm. Hərtərəfli əməkdaşlıq
məsələlərindən danışarkən Danimarkanın xarici işlər naziri kimi bildirmək istəyirəm ki, Danimarka
Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrə maraq göstərir. Bundan əlavə, mənim ölkəm respublikanıza, ilk növbədə
qaçqınlara humanitar yardım etmək istəyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz ölkəmizin Böyük Britaniyadakı səfiri Mahmud Məmmədquliyevi həm də
Danimarkada Azərbaycanın səfiri təyin etmişik. O öz etimadnaməsini təqdim etmək üçün tezliklə sizin
ölkənizə gələcəkdir. Görüşümüzün sonunda, hörmətli nazir, Sizi bir daha respublikamıza səfərə dəvət
edirəm.
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FRANSA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ JAK ŞİRAKIN ADINDAN AVROPA
ŞURASININ ZİRVƏ TOPLANTISI İSTİRAKÇILARININ ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ
RƏSMİ ZİYAFƏT ZAMANI SLOVAKİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MİXAİL
KOVAÇ, MAKEDONİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ KİRO QLİQOROV, AVROPA
ŞURASI PARLAMENTİ ASSAMBLEYASININ PREZİDENTİ XANIM LENİ FİŞER VƏ
MƏRASİMİN BİR SIRA DİGƏR İŞTİRAKÇILARI İLƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
10 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Kovaç, cənab Qliqorov və xanım Fişer!
Avropa Şurasının ikinci zirvə görüşü iştirakçılarının şərəfinə Fransa prezidenti Jak Şirakın
adından təşkil olunmuş bu mötəbər rəsmi ziyafətdə sizinlə görüşməyimdən və səmimi söhbət etmək
imkanı qazanmağımdan çox razıyam və buna görə də təşəkkürümü bildirirəm. Söhbət zamanı sizin
ölkəmizin daxili ictimai-siyasi vəziyyəti ilə, iqtisadiyyatın yenidən qurulması sahəsində görülən
tədbirlərlə, xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi gedişi ilə
maraqlanmağınız, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması məsələsinə daha çox
toxunmağınız mənim çox xoşuma gəldiyindən və məni razı saldığından bütün bu məsələlər ətrafında
ətraflı məlumat vermək fikrindəyəm. Çünki bu məsələlər mənim ölkəmin həyati mənafeləri ilə sıx
bağlıdır və bunlar barədə respublikamızın düzgün və obyektiv mövqeyindən bütün dünya
ictimaiyyətinin dolğun xəbər tutması vaxtı çoxdan çatmışdır. Bildirirəm ki, Azərbaycan hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Biz bütün ölkələrlə, o
cümlədən Avropa dövlətləri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaratmağa çalışırıq. Azərbaycan
sülhsevər ölkədir və uzun müddət davam edən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin də sülh yolu ilə,
ədalətlə aradan qaldırılmasını istəyir. Biz regionumuzda, Avropada və bütün dünyada sülh və əminamanlıq olmasını arzulayırıq. Ona görə də Avropanın bütün strukturları ilə əlaqələr yaratmağa çalışır, o
cümlədən Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü statusu almaq istəyirik.
Səmimi söhbət üçün bir daha təşəkkür edirəm.
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AVROPA BİRLİYİ İQTİSADİ KOMİSSİYASININ SƏDRİ JAK SANTER İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
10 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Santer! Məni səmimi salamladığınıza və ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə
təşəkkür edirəm. Brüsseldə Sizinlə görüşümüzü xatırladaraq apardığımız danışıqlardan razı qaldığımı
bildirirəm. Biz Avropa strukturlarına daxil olmağımıza çox şadıq, Avropa Şurasının bugünkü zirvə
görüşündə biz qonaq kimi iştirak edirik, ancaq ümidvarıq ki, yaxın gələcəkdə bu təşkilatın
bərabərhüquqlu üzvü olacağıq. Bildirirəm ki, şəxsən mən Avropa strukturları ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin indiki səviyyəsindən prinsip etibarilə razıyam.
Respublikamız Avropa Birliyinin komissiyası ilə əlaqələri daha da genişləndirmək istəyir.
TRASEKA proqramı uğurla həyata keçirilir. Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi qısa müddət ərzində
Azərbaycanı, bütünlükdə Qafqazı, Avropanı birləşdirmişdir. Xatırladıram ki, Azərbaycan, Gürcüstan,
Türkmənistan və Özbəkistan həmin dəhlizin yaradılması haqqında saziş imzalamışlar.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan çıxarılacaq neftin nəqli məsələsinə
toxunarkən bunları demək olar: biz xarici neft şirkətləri ilə ilk müqaviləni 1994-cü ilin sentyabrında
imzalamışdıq. İlkin neftin ixracı üçün iki boru kəmərinin marşrutları müəyyən edilmişdir. Hazırda
əsas boru kəmərinin marşrutu müzakirə olunur. Azərbaycanın imzaladığı neft müqavilələrində Avropa
ölkələrinin iri şirkətləri də iştirak edirlər. Ona görə də istəyirik ki, əsas kəmər nefti Avropaya nəql
etməyə imkan versin.
Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlardan danışarkən vurğulamaq olar ki, MDB-yə daxil
olan digər ölkələrə nisbətən Azərbaycanda islahatlara müəyyən səbəblərə görə gec başlanmasına
baxmayaraq, mühüm nəticələr əldə edilmişdir. İqtisadiyyatda dirçəliş başlanmış, inflyasiyanın səviyyəsi
sıfır həddinə endirilmişdir. Özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir və bu prosesdə xarici ölkələrin
hüquqi və fiziki şəxsləri də iştirak edə bilər. Torpaq islahatı haqqında radikal qanun qəbul edilmişdir.
Azərbaycan dünya iqtisadiyyatına qovuşmaq xətti götürmüşdür. Xarici investisiyaları ölkəmizə cəlb
etmək üçün əlverişli hüquqi-normativ baza yaradılmışdır. Biz Avropa Birliyi ilə əlaqələrin daha da
genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət veririk.
Ermənistan—Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər barədə danışarkən
bunları demək olar ki, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə bu problemin sülh yolu ilə həllinə dair qəbul
olunmuş prinsiplər, Minsk qrupu həmsədrlərinin təklifləri münaqişənin sülh yolu ilə həll olunacağına
ümidləri artırmışdır. Azərbaycan tərəfi hərbi əməliyyatların yenidən başlanmaması, münaqişəyə
Lissabon prinsipləri əsasında sülh yolu ilə son qoyulması üçün əlindən gələni edəcəkdir. Biz istəyirik ki,
Avropanın bu hissəsində də sülh və əmin-amanlıq olsun.
Bizim Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı mövqeyimizə gəlincə onu deyə bilərəm ki, biz sektor
bölgüsünü düzgün hesab edirik. Bir daha xatırladıram ki, Xəzər dənizindəki neft yataqları vaxtilə məhz
Azərbaycan alimləri və mütəxəssisləri tərəfindən kəşf olunmuşdur və dənizdən ilk nefti də yarım əsr
əvvəl biz çıxarmışıq. Bildirirəm ki, Xəzərin statusu ilə bağlı fikir ayrılıqlarını biz danışıqlar yolu ilə həll
etməyin tərəfdarıyıq.
J a k S a n t e r: Hörmətli cənab Prezident, ətraflı məlumat üçün Sizə təşəkkür edirəm. Əmin ola
bilərsiniz ki, biz Azərbaycanla həmişə maraqlıyıq. Sizin ölkənizə Avropada maraq çox yüksəkdir. Biz
əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Santer, ölkəmiz haqqında söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə
təşəkkürümü bildirirəm və Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
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AVROPA ŞURASININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ
HÖKUMƏT BAŞÇILARININ FRANSADA KEÇİRİLƏN İKİNCİ ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNƏ GƏLMİŞ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİ MÜŞAYİƏT EDƏN
AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ VƏ RESPUBLİKAMIZIN
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN TƏMSİLÇİLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, «Sofitel» oteli
10 oktyabr 1997-ci il
H ə s ə n H ə s ə n o v
(Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri): Azərbaycan
Respublikasının möhtərəm prezidenti cənab Heydər Əliyev! İcazə verin Sizi bu gün Fransa torpağında
işə başlayan Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin mötəbər məclisində – ikinci zirvə görüşündə
iştirak etmək üçün gəlişiniz münasibətilə görüş iştirakçıları adından səmimi qəlbdən təbrik edim, Sizə
möhkəm cansağlığı, müstəqil dövlətimizin, xalqımızın işıqlı gələcəyi naminə yorulmaz fəaliyyətinizdə
daha böyük uğurlar arzulayım. Mənim üçün bunu da xüsusilə qeyd etmək xoşdur ki, Sizin bu görüşə
gəlməyiniz ən əlamətdar günlərdən birinə – Azərbaycan Prezidenti kimi and içdiyiniz bir günə təsadüf
edir. Mən bu münasibətlə də Sizi təbrik edirəm və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin
prezidentliyinizin, xalq qarşısında andiçmə mərasiminizin düz dörd ili tamam olur. Çox əlamətdardır ki,
dörd il əvvəl and içdiyiniz zaman xalqa verdiyiniz vədlərin həyata keçirilməsinin hamımız bu gün
şahidiyik.
Dörd il ərzində Azərbaycanın keçdiyi yol nəticəsində Siz indi Avropanın ən görkəmli siyasi
xadimisiniz, Azərbaycan Avropanın ən məşhur dövlətidir. Əgər dörd il bundan əvvəl Azərbaycanda
xarici siyasət sıfırdan başlayırdısa, bu gün demək olar ki, Azərbaycanın xarici siyasətini bütün dünya
hamılıqla qəbul edir və bəyənir.
Mən bu gün İsveçrənin xarici işlər naziri Kutti ilə söhbət etmişəm. O dedi ki, bir neçə il bundan
əvvəl Avropada Azərbaycanın imici mənfi idi. Kimsə Azərbaycanı nə tanıyır, nə də normal dövlət kimi
qəbul edirdi. Dörd il ərzində keçdiyiniz yol nəticəsində bu gün Azərbaycan Avropanın ən qabaqcıl
dövlətlərindəndir. Heydər Əliyev Avropanın ən görkəmli siyasi xadimlərindən biridir.
Bu, sadə söz deyil, bir il ərzində ATƏT-ə sədrlik etmiş şəxsin sözüdür. Bitərəfliyi, obyektivliyi ilə
tarixə düşən dövlətin prezidenti olmuş bir şəxsin sözüdür. Hazırda İsveçrənin xarici işlər naziri kimi o,
dediyi sözün nəinki məsuliyyətini, həm də dərinliyini və tarixi mənasını tam dərk edərək bunu söyləyir.
Ola bilsin, bunu biz öz sözlərimizlə də deyə bilərdik. Amma Strasburqda məhz onun sözü ilə demək
istədim. Cənab Prezident, Siz daha çox sözlərə layiqsiniz və bəlkə də hamı ürək sözlərini demək istəyir.
Sizi bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.
Biz fəxr edirik ki, Heydər Əliyevin yanındayıq. Fəxr edirik ki, Heydər Əliyevin zəmanəsində
fəaliyyət göstəririk. Fəxr edirik ki, Sizin arxanızca addımlayırıq. Sizin göstərişlərinizi həyata keçiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim haqqımda deyilən səmimi sözlərə görə ürəkdən təşəkkür edirəm.
Bu gün doğrudan da əlamətdar gündür, ancaq mən istəmirdim ki, siz zəhmət çəkib gələsiniz. Bir
halda ki, gəlmisiniz, sağ olun.
Bir şey deyə bilərəm ki, bəli, dörd il bundan öncə həmin bu gün mən xalqın qarşısında and
içmişəm və xoşbəxtəm ki, andıma sadiqəm. Verdiyim sözlərin hamısını yerinə yetirmişəm və yetirirəm.
Əgər bu gün biz dünyada, Avropada indi mövcud olan yeri tuturuqsa və respublikanın
qarşısında duran vəzifələri bu səviyyədə yerinə yetirə biliriksə, demək, mən içdiyim anda əməl
edirəm, onu əməli surətdə həyata keçirirəm və bundan sonra da həyata keçirəcəyəm. Sağ olun.
Ş a d m a n H ü s e y n o v (Milli Məclisin deputatı):
Cənab Prezident, mən də həmin sözlərə qoşuluram. Biz Sizin xarici siyasətdə əldə etdiyiniz
uğurlara sevinir və xarici siyasətinizi dəstəkləyirik. Sizə cansağlığı arzulayırıq. Arzumuz budur ki, belə
uğurlu səfərləriniz çox olsun və normal müxalifətin nümayəndələri də həmişə Sizin yanınızda olsunlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən dörd ildə təkcə bir şeyə hələ ki nail ola bilməmişəm. Şübhəsiz ki, bu
məndən asılı deyildir. Ancaq mən çalışmışam ki, Azərbaycanda normal müxalifət olsun. Əgər biz
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demokratik dövlətiksə, şübhəsiz, bizdə müxalifət də olmalıdır. Müxalifət də normal olmalıdır.
Ümummilli dəyərlər, ümummilli mənafe uğrunda bütün xalq, müxalifət də, iqtidar da birləşməlidir.
Ancaq bəzi məsələlərdə, ola bilər, bir çox məsələlərdə müxalifətin fikri iqtidarın fikri ilə uyğun
olmasın, yaxud üst-üstə düşməsin. Bu təbiidir və belə də ola bilər. Əgər müxalifət normal olarsa, bu,
cəmiyyətin xeyrinədir, iqtidarın da xeyrinədir. Ona görə də mən çox arzu edirəm, görürəm, bu da
olacaqdır. Başqa yolu yoxdur, çünki Azərbaycanda ilk demokratiya addımları atılanda həm iqtidar
tərəfindən, həm də müxalifət tərəfindən çox səhvlərə yol verilibdir. Ona görə də normal müxalifət hələ
ki, istənilən qədər formalaşmayıbdır. Mən çox arzu edirəm ki, formalaşsın. Onda müxalifət həmişə
prezidentin yanında olacaqdır. İnşallah, bu da olacaqdır. Azərbaycanda hər şey olacaqdır, narahat
olmayın.
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ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ İLƏ GÖRÜŞDƏN SONRA TÜRKİYƏNİN
«SABAH» QƏZETİ MÜXBİRİNİN ERMƏNİSTAN–AZƏRBAYCAN
MÜNAQİŞƏSİNİN HƏLLİ BARƏDƏ SUALINA CAVABI
Strasburq, Avropa sarayı
10 oktyabr 1997-ci il
Bu münaqişənin həlli barədə Minsk qrupunun son planı var. Burada problemin iki mərhələdə həlli
nəzərdə tutulur. Birinci mərhələdə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş altı inzibati
rayonundan qoşunlar çıxarılmalı, həmin rayonların vətəndaşları oraya qayıtmalıdır. Bu rayonlar işğalçı
qoşunlardan tamamilə azad ediləndən sonra ikinci mərhələ gəlir: Dağlıq Qarabağa status verilməsi, Laçın
və Şuşa rayonlarının azad olunması. Ermənistan tərəfi də bu modeli qəbul edir.
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AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTLƏRİNİN GÖRÜŞÜNDƏ
ERMƏNİSTAN–AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİNİN ARADAN QALDIRILMASINA DAİR
MÜZAKİRƏ VƏ DANIŞIQLARIN YEKUNU BARƏDƏ MƏLUMATIN VƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BİRGƏ BƏYANATIN MƏTNİNİN ELAN EDİLMƏSİ
Strasburq, Avropa sarayı
10 oktyabr 1997-ci il
Dövlət başçıları Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması məsələlərini
müzakirə etdilər. Prezidentlər münaqişənin həllinə dair ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdikləri
son təkliflərlə razı olduqlarını bildirdilər.
Görüş zamanı belə bir fikir ifadə olundu ki, Ermənistan –Azərbaycan münaqişəsi yalnız sülh yolu
ilə aradan qaldırıla bilər və bu proses ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplərə
əsaslanmalıdır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin münaqişənin
həlli sahəsindəki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirdilər.
BİRGƏ BƏYANATIN MƏTNİ:
«Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının xarici işlər nazirlikləri Azərbaycan
prezidenti Heydər Əliyevin və Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanın danışıqlarının yekunu
barədə mətbuat üçün aşağıdakı bəyanatı verməyə vəkil edilmişlər.
Azərbaycan və Ermənistan, əvvəllər olduğu kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini siyasi vasitələrlə, ilk
növbədə danışıqlar yolu ilə həll etməyə sadiqdirlər.
Azərbaycan və Ermənistan belə hesab edirlər ki, Minsk Konfransı həmsədrlərinin Minsk qrupu
çərçivəsində göstərdikləri fəallıq münaqişəyə cəlb olunmuş bütün tərəflərin konstruktivliyi şəraitində
həmin münaqişənin aradan qaldırılması işində real irəliləyişlərə nail olmağa imkan verə biləcək bazanın
yaradılmasına yönəldilmişdir.
Azərbaycan və Ermənistan belə hesab edirlər ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin son təklifləri Minsk
qrupu çərçivəsində danışıqların yenidən başlanması üçün ümidverici əsasdır».
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BOLQARISTAN PREZİDENTİ PETER STOYANOV İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
10 oktyabr 1997-ci il
P e t e r S t o y a n o v: Hörmətli cənab Əliyev! Sizin simanızda Azərbaycanın lideri ilə görüşdən
məmnunluq duyduğumu vurğulayıram. Bildirirəm ki, Sizin 1995-ci ildə Sofiyaya rəsmi səfərinizi yaxşı
xatırlayıram. Biz həmin səfər zamanı imzalanmış sazişləri hazırda yerinə yetiririk. Bununla belə
Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirmək istəyirik. Bundan ötrü isə imkanlar çoxdur, biz
ikitərəfli əlaqələrlə yanaşı, TRASEKA proqramı çərçivəsində də əməkdaşlıq edə bilərik. Mənim ölkəm
Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinə böyük maraq göstərir. Hesab
edirik ki, bu perspektivli marşruta qoşulmağımız təkcə Bolqarıstan üçün deyil, digər ölkələr, o cümlədən
Azərbaycan üçün də faydalı olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Stoyanov, verilən məlumata görə sizə təşəkkür edirəm.
Razıyam ki, Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında əlaqələri genişləndirmək üçün mövcud imkanlardan
istifadə edilməsi ölkələrimizin iqtisadi yüksəlişinə fayda gətirər. Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinə
göstərdiyiniz marağı da biz yüksək qiymətləndiririk.
Bildirirəm ki, hazırda Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı, xüsusən dünyanın aparıcı neft şirkətləri
ilə birgə əməkdaşlıq, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan çıxarılacaq neftin ixracı ilə bağlı
məsələlərin həlli sahələrində böyük işlər görülür. Neftin nəqlinə dair layihələrə Bolqarıstanın da
qoşulması mümkündür.
Bir daha nəzərə çarpdırıram ki, biz müstəqilliyə nail olduqdan sonra dünya iqtisadiyyatına
qovuşmaq xətti götürmüşük və ona görə də Azərbaycanın qapıları bütün ölkələr üçün açıqdır. Azərbaycan
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir və geniş islahatlar proqramı həyata keçirir. Xarici sərmayələrin
Azərbaycana gəlməsi və onların qorunması üçün əlverişli şərait, o cümlədən lazımi hüquqi- normativ
baza yaradılmışdır. Vurğulayıram ki, biz bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq etmək
istəyirik.
Keçid dövründə respublikamızın qarşılaşdığı çətinliklərdən də söhbət açmamaq düzgün olmazdı.
Bizim ən böyük problemimiz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasıdır. Ermənistan
tərəfindən təcavüzə məruz qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan bu problemi sülh yolu ilə həll etmək
istəyir. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, münaqişəyə ATƏT-in Lissabon sammitinin prinsipləri əsas
götürülməklə son qoyulacaq və regionda möhkəm sülh yaranacaqdır.
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RUMINİYA PREZİDENTİ EMİL KONSTANTİNESKU İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
10 oktyabr 1997-ci il
E m i l K o n s t a n t i n e s k u : Hörmətli cənab prezident Əliyev! Sizi salamlayıram və belə
mötəbər məclisdə görüşmək imkanından çox məmnun qaldığımı bildirirəm. Nəzərinizə çarpdırıram ki,
biz demokratiya yolu ilə irəliləyən və müstəqil siyasət yeridən Azərbaycan Respublikasına böyük maraq
göstəririk.
H e y d ə r Ə l i y e v : Hörmətli cənab Konstantinesku, səmimi salamlarınıza görə təşəkkür
edirəm. Xatırladıram ki, Rumıniya Senatının sədri Petre Roman başda olmaqla parlament nümayəndə
heyətinin bu yaxınlarda respublikamıza səfəri ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında daha bir addım
oldu. Rumıniya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın tarixi çox-çox əvvəlki illərə təsadüf edir. Vaxtilə
bizim əlaqələrimiz geniş idi. Azərbaycan neftçiləri Rumıniyanın neft sənayesinin inkişafına yaxından
kömək göstərmişlər. İndi respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra hərtərəfli əməkdaşlıq üçün daha
yaxşı imkanlar yaranmışdır. Zənnimcə, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan çıxarılacaq neftin
ixracı ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi etməyimiz çox faydalıdır.
E m i l K o n s t a n t i n e s k u : Cənab Əliyev, bununla əlaqədar bizim müxtəlif layihələrimiz
vardır və müvafiq məsləhətləşmələr aparmağı məqsədəuyğun sayıram.
Söhbət zamanı iqtisadi əlaqələrlə bağlı digər məsələlərə, o cümlədən Transqafqaz nəqliyyat
dəhlizindən istifadənin perspektivlərinə də toxunulması və qeyd olunduğu kimi, qarşılıqlı anlaşmaya
gəlməyimiz, nəinki hər iki ölkə üçün, həm də bütövlükdə region üçün çox faydalıdır, çünki hər cəhətdən
sərfəli olan bu nəqliyyat dəhlizi Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən ən qısa yoldur.
H e y d ə r Ə l i y e v : Cənab Konstantinesku, Sizin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan
qaldırılması vəziyyəti ilə maraqlandığınıza cavab olaraq bildirirəm ki, uzun müddət davam edən bu
münaqişənin kökləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsindədir. Ermənistanın
hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycana çox böyük maddi və mənəvi zərər vurulmasına baxmayaraq, biz
problemin sülh yolu ilə həllinə çalışırıq. Ancaq bu, ədalətli, beynəlxalq hüquq normalarına əməl
edilməklə, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə münaqişənin həllinə dair qəbul edilmiş prinsiplər əsasında
olmalıdır. Bu baxımdan Minsk qrupunun həmsədrlərinin son təklifləri ümidvericidir və biz böyük sülhə
nail olmaq üçün əsas kimi onu qəbul etməyə razıyıq.
E m i l K o n s t a n t i n e s k u : Biz münaqişənin tezliklə aradan qaldırılmasını arzulayırıq.
Rumıniya bütün dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığını müdafiə
edir. Cənab Əliyev, Sizi Rumıniyaya rəsmi səfərə dəvət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v : Cənab Konstantinesku, dəvətinizi razılıqla qəbul edirəm və eyni zamanda
Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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AVROPA ŞURASININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT
BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
Strasburq, Avropa sarayı
11 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Avropa Şurasının ikinci sammitinin iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayıram. Çox məmnunam
ki, yeni minilliyin astanasında ən mühüm Ümumavropa problemlərinin müzakirəsinə həsr olunmuş bu
nüfuzlu beynəlxalq forumda Azərbaycan Respublikası ilk dəfə iştirak edir.
Planetimizdə baş vermiş çox böyük müsbət dəyişikliklər - soyuq müharibəyə son qoyulması, dəmir
pərdənin götürülməsi Avropanı birləşdirmiş, demokratiya yolu seçən yeni müstəqil dövlətlərin Avropa
strukturlarına inteqrasiyasına imkan yaratmışdır.
Avropa Şurası bu proseslərdə mühüm rol oynayır və bütün Avropa qitəsində sülhün və sabitliyin
möhkəmləndirilməsinə, plüralist demokratiya prinsiplərinin və ümumbəşəri dəyərlərin bərqərar
olmasına onun verdiyi töhfəni biz yüksək qiymətləndiririk.
Avropanın ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan özünün bütün tarixi ərzində onunla əlaqələri inkişaf
etdirmişdir.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra mürəkkəb və gərgin bir yol keçmişdir.
Keçid dövrünün çətinlikləri, daxili siyasi sabitliyin olmaması, qanunsuz silahlı birləşmələrin azğınlığı,
dəfələrlə dövlət çevrilişləri edilməsi, sosial-iqtisadi böhran, qonşu Ermənistanın təcavüzünün dağıdıcı
nəticələri, özbaşınalıq və hərc-mərclik, insan hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulması şəraiti yaratmış,
Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğunu təhlükə qarşısında qoymuşdu.
Biz böyük səylər bahasına ölkədə vəziyyəti qısa müddətdə sabitləşdirə və demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət və bazar iqtisadiyyatı qurulmasına yönəldilmiş əsaslı siyasi və iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsinə başlaya bildik.
Respublika parlamentinə çoxpatiyalılıq əsasında ilk demokratik seçkilər keçirilmişdir. Ümumxalq
referendumu yolu ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk konstitusiyası qəbul olunmuşdur və o,
insanın zəruri azadlıqlarına və hüquqlarına təminat verir. Onlarca siyasi partiya, yüzlərlə müstəqil kütləvi
informasiya vasitəsi, söz, vicdan azadlığı, milli azlıqların inkişafı üçün əlverişli şərait - bütün bunlar
ölkəmizdə demokratik cəmiyyətin formalaşdığını sübut edir.
İqtisadiyyatın sərbəstləşdirilməsi, inflyasiya proseslərinin minimuma endirilməsi, xarici
investisiyaların geniş cəlb edilməsi, torpaq üzərində mülkiyyət də daxil olmaqla özəlləşdirmə
proqramının uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatında uzun sürən tənəzzülü aradan
qaldırmağa imkan vermiş, istehsalın real artımı və ölkəmizin vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin
yüksəlməsi başlanmışdır.
Şübhəsiz ki, biz keçid dövrünün obyektiv çətinliklərini hələ də hiss edirik, yetmiş illik totalitar
sistemin ağır irsi də özünü göstərir. Ancaq demokratik islahatların uğurla aparılması, respublikamızın
vətəndaşlarının mütləq əksəriyyətinin bu islahatları qətiyyətlə dəstəkləməsi Azərbaycanda müstəqilliyin
və demokratiyanın dönməzliyindən xəbər verir.
Ermənistan Respublikası tərəfindən edilmiş təcavüzün nəticələri bizim üçün ən böyük problem
olaraq qalır. Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizi işğal edilmiş, bu torpaqların bir
milyondan artıq sakini öz yaşayış yerlərindən zorla qovulmuş, çadır şəhərciklərində dözülməz şəraitdə
yaşayırlar.
Biz ATƏT-in Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin ədalətlə aradan qaldırılmasına yönəldilmiş
səylərini razılıqla qarşılayırıq. 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşü bu məsələ
barəsində son dərəcə mühüm qərar qəbul etmişdir. Lissabon prinsipləri Azərbaycanın və Ermənistanın
ərazi bütövlüyünün tanınmasından, Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək
özünüidarə statusu verilməsindən və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təminatından
ibarətdir.
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Biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1997-ci il 22 aprel tarixli qətnaməsini yüksək
qiymətləndiririk. Həmin qətnamədə də Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair Lissabon Zirvə görüşünün prinsipləri təsdiq edilmişdir. Bu
sənədlər hamı tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normaları əsasında sülhə nail olmaq üçün yaxşı
zəmindir.
1994-cü ilin mayında biz atəşkəs haqqında Ermənistanla saziş bağlamışıq və münaqişənin qəti
həllinədək ona əməl etmək niyyətindəyik.
Biz münaqişənin iki mərhələdə aradan qaldırılmasına dair ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Rusiya, ABŞ və Fransanın bu yaxınlarda verdikləri təklifi: birinci mərhələdə Ermənistanın silahlı
birləşmələrini Azərbaycanın işğal olunmuş altı rayonundan çıxarmaq, bu rayonların sakinlərini öz yaşayış
yerlərinə qaytarmaq və müharibə zamanı dağılmış kommunikasiyaları bərpa etmək, ikinci mərhələdə
Laçın və Şuşa rayonlarının azad olunması ilə birlikdə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini həll etmək
təklifini dəstəkləyirik.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, biz münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
mövqeyində qətiyyətlə dururuq, Ermənistanla möhkəm və uzunmüddətli sülh yaratmaq istəyirik.
Təcavüz nəticəsində Azərbaycana böyük zərər vurulmasına baxmayaraq, biz ölkələrimiz arasında
mehriban qonşuluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın, xalqlarımızın əmin-amanlığı və tərəqqisinin,
regionumuzda sülhün və sabitliyin bərpa olunmasını istəyirik.
Xanımlar və cənablar!
1996-cı ilin iyununda Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycana xüsusi dəvət
olunmuş qonaq statusu vermişdir. Biz həmçinin Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının, təbii və texnoloji
fəlakətlərin qarşısının alınması və bunlardan qorunmağa və yardımın təşkilinə dair açıq parsial sazişin
iştirakçısıyıq.
Mən 1996-cı il iyulun 13-də Avropa Şurasının baş katibinə məktubla müraciət edərək Azərbaycan
Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul olunmasını xahiş etmişəm. Avropa İnsan
Hüquqları Konvensiyasına qoşulmağa hazır olduğumuzu bildirərək, mən Avropa Şurasının Nazirlər
Komitəsindən bu məsələ barədə Azərbaycan hökuməti ilə danışıqları sürətləndirməyi xahiş etmişəm.
Biz Avropa Şurasının təsisatları ilə fəal əməkdaşlıq edirik, onların keçirdiyi tədbirlərdə iştirak
edirik, Avropa Şurasının nümayəndə heyətlərinə Azərbaycanda hər cür lazımi şərait yaradırıq.
Ölkəmizdə demokratik dəyişikliklərin inkişafında Avropa Şurasının köməyinə böyük ümid
bəsləyirik. Ümidvaram ki, Azərbaycan tezliklə Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olacaqdır. Biz müasir
Avropa demokratiyasının yüksək standartlarına cavab vermək üçün öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Zirvə görüşümüz coşğun və gərgin iyirminci əsrə yekun vurur, qarşıdakı yüzilliyin vəzifələrini və
perspektivlərini müəyyənləşdirir. Azadlıq, demokratiya və humanizm ideallarının ətrafında sıx birləşmiş
yeni Avropa, həmişə olduğu kimi, bütün bəşəriyyətin tərəqqisində və çiçəklənməsində mühüm rol
oynayacaqdır.
Əminəm ki, çox böyük təbii sərvətlərə, zəngin mədəni və intellektual potensiala malik olan
Azərbaycan Respublikası bu nəcib prosesə öz layiqli töhfəsini verəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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FRANSA PREZİDENTİ JAK ŞİRAK İLƏ GÖRÜŞDƏ FİKİR MÜBADİLƏSİ
Strasburq, Avropa sarayı
11 oktyabr 1997-ci il
J a k Ş i r a k: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev, mənim dəvətimi qəbul
edib Strasburqa gəldiyinizə, zirvə görüşündə iştirak etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Jak Şirak, dəvət üçün Sizə minnətdarlıq edirəm.
J a k Ş i r a k: Bildirirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrdən biri kimi Fransa
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində fəallığını artırmışdır.
Bildirirəm ki, mən Rusiya Federasiyasının dövlət başçısı Boris Yeltsin ilə Moskvada və indi buradaStrasburqda keçirdiyim görüşlər zamanı bu problemi, o cümlədən Minsk qrupu həmsədrlərinin son
təkliflərini bir daha müzakirə etmişəm. Bildirirəm ki, Fransa bu problemin tezliklə həll olunması üçün
səylərini əsirgəmir və bununla bağlı məsləhətləşmələri davam etdirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, Ermənistan-Azərbaycan munaqişəsinin həllində Fransanın
mövqeyini səmimi açıqladığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması sahəsində Fransanın fəaliyyəti, o cümlədən ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentlərinin Denver
bəyanatını yüksək qiymətləndirdiyimi bildirirəm.
Ümidvaram ki, Avropanın və dünyanın ən böyük və nüfuzlu dövlətlərindən biri, eyni zamanda
Minsk qrupunun həmsədri olan Fransa bu münaqişəyə tezliklə son qoyulması üçün səylərini daha da
artıracaqdır.
J a k Ş i r a k: Münaqişəyə sülh yolu ilə son qoyulması, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul
edilmiş prinsiplər əsasında həllini tapa bilər. Münaqişənin həmin prinsiplər əsasında aradan qaldırılması
üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik. Bu məsələdə Fransanın mövqeyi dəyişməzdir.
Azərbaycan ilə Fransa arasında əməkdaşlıq məsələlərindən, o cümlədən iqtisadi əlaqələrin daha da
inkişaf etdirilməsindən danışarkən qeyd etmək olar ki, son iki ildə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi
üçün çox işlər görülmüş, xüsusən prezident Heydər Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri zamanı apardığımız
danışıqların bu sahədə böyük rolu olmuşdur. Biz, həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft
yataqlarının müştərək işlənməsində əməkdaşlığı ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsində
mühüm addım kimi qiymətləndirmişik və yenə də bu fikirdəyik ki, iqtisadi əlaqələrimiz daha da inkişaf
etdirilməlidir.
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POLŞA PREZİDENTİ ALEKSANDR KVASNEVSKİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
11 oktyabr 1997-ci il
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i : Hörmətli Azərbaycan Prezidenti cənab Əliyev, Sizi səmimiyyətlə
salamlayıram və Sizinlə yenidən görüşmək imkanından şad olduğumu bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v : Hörmətli cənab Kvasnevski, səmimi sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Yeri
gəlmişkən mən də Sizi Avropa Şurasının zirvə görüşündəki məzmunlu çıxışınıza görə təbrik edirəm.
Bu il avqustun axırlarında Polşa Respublikasına ilk rəsmi səfərimdən söhbət açaraq bildirirəm ki,
Azərbaycan ictimaiyyəti bu səfərin nəticələrini çox yaxşı qarşılamışdır. Azərbaycan ilə Polşa arasında
yaxşı əlaqələr yaranır və bunun daha da genişlənəcəyinə ümid bəsləyirik.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i : Sizin fikirlərinizlə razı olduğumu vurğulayaraq bildirirəm ki,
Varşavada imzalanmış sazişlərin reallaşdırılması ilə bağlı məsələlərin konkretləşdirilməsi istiqamətində
işlər görülür, o cümlədən Bakıda Polşa səfirliyinin açılması məsələsi həll edilir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Müstəqil Azərbaycanın qarşısına çıxan ən çətin problemlərdən biri də
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində yaranmış və ərazimizin iyirmi faizinin erməni hərbi
birləşmələri tərəfindən işğalı ilə nəticələnmiş Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
aradan qaldırılması məsələsidir. Biz bu problemin ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş
prinsiplər əsasında həllinə tərəfdarıq.
Münaqişəyə sülh yolu ilə son qoyulmasına dair Minsk qrupu həmsədrlərinin son təklifləri də maraq
doğurur və ümidvericidir. Bildirirəm ki, vasitəçilər bu məsələnin iki mərhələdə həll olunması təklifini
irəli sürürlər. Biz bu təklifləri danışıqların intensivləşdirilməsi üçün əsas kimi qəbul etmişik.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i : Biz də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə aradan
qaldırılmasını arzulayırıq. Polşa ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında qəbul olunmuş prinsipləri
dəstəkləyir və Minsk qrupunun üzvü kimi bu problemin sülh yolu ilə həllində yaxından iştirak edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Ümidvaram ki, Minsk qrupunun üzvü kimi Polşa dövlətinin bu problemin
sülh yolu ilə həllində yaxından iştirakı münaqişənin tez bir zamanda aradan qaldırılmasına kömək
edəcəkdir. Cənab Kvasnevski, fürsətdən istifadə edərək Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i : Cənab Əliyev, dəvətinizi razılıqla qəbul edirəm.
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FİNLANDİYA RESPUBLİKASI PREZİDENTİ MARTİ AHTİSAARİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
11 oktyabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v : Hörmətli cənab Finlandiya prezidenti, Sizinlə görüşdən məmnunluq
duyduğumu bildirirəm. ATƏT-in Minsk qrupunun işində Finlandiyanın iştirakına, Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli sahəsindəki vəziyyətlə maraqlandığınıza görə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, bu
fəaliyyət gələcəkdə də davam edəcəkdir.
Cənab prezident, ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında Azərbaycanın mövqeyinin dəstəklənməsinə
görə Sizə minnətdarlıq edirəm və bildirirəm ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini də
Azərbaycan tərəfi sülh danışıqlarını intensivləşdirmək üçün əsas kimi qəbul etmişdir. Biz bu münaqişənin
Lissabon prinsipləri əsasında sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına tərəfdarıq. Biz bu prosesdə Minsk
qrupunun üzvü kimi Finlandiyanın yaxından iştirakına ümid bəsləyirik.
M a r t i A h t i s a a r i : Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə tezliklə son qoyulmasını arzu
edirəm və bildirirəm ki, bu məsələlərin həllində mənim ölkəm öz köməyini əsirgəməyəcəkdir.
Biz ikitərəfli əlaqələrin, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlıdla bağlı məsələlərin həcmini
artırmağın tərəfdarıyıq və bundan ötrü imkanların olduğunu vurğulayırıq. Bildirirəm ki, bu imkanları
azərbaycanlı həmkarları ilə müəyyən etmək və konkretləşdirmək üçün Finlandiyanın xarici iqtisadi
əlaqələr naziri yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcəkdir. Fikrimcə bu səfər iqtisadi əməkdaşlığa dair
razılaşmalara gəlməyə və müvafiq hüquqi baza yaratmağa imkan verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Cənab prezident, Sizin məlumatlarınızdan razı qaldığımı bildirirəm və bir
daha deyirəm ki, Azərbaycan bütün dövlətlərlə bərabər hüquqlu münasibətlər yaratmağa çalışır və bu
baxımdan Finlandiya ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi bizim üçün də əhəmiyyətlidir.
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ MƏSUD YILMAZ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, Avropa sarayı
11 oktyabr 1997-ci il
M ə s u d Y ı l m a z : Qardaş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, hörmətli cənab Heydər
Əliyev!
Sizi Strasburq zirvə görüşündə dostcasına salamlayaraq bu görüşdən məmnun qaldığımı bildirirəm
və eyni zamanda prezident Süleyman Dəmirəlin səmimi salamlarını Sizə yetirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v : Təşəkkürümü bildirirəm və xahiş edirəm ki, mənim də salamımı və xoş
arzularımı Türkiyə dövlətinin başçısı, dostum və qardaşım Süleyman Dəmirələ çatdırasınız.
Yenidən vurğulayıram ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da
genişləndirmək və möhkəmləndirmək vacibdir. Biz bu əlaqələri çox yüksək qiymətləndirir, qardaş
Türkiyə ilə əməkdaşlığı xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri sayırıq və bu baxımdan öz
tərəfimizdən hər şeyi edirik. Azərbaycanla Türkiyə arasında sıx münasibətlərə heç nə mane ola bilməz və
olmamalıdır.
Məlum olduğu kimi, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları və təcavüzü nəticəsində yaranmış və
bu günə qədər davam edən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ölkəmizə böyük maddi və mənəvi ziyan
vurmuşdur. Ərazimizin iyirmi faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız çadırlarda qaçqın
vəziyyətində yaşamağa məcbur olmuşlar. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan münaqişənin sülh yolu
ilə aradan qaldırılmasına səy göstərir, 1994-cü ilin mayında əldə olunmuş atəşkəsə dönmədən əməl edir.
Qeyd edim ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq
sahəsində fəallığı artmışdır. Həmsədrlərin münaqişənin mərhələlərlə aradan qaldırılması barədə son
təklifləri sülh əldə edilməsinə olan ümidləri artırmışdır.
Problemin Lissabon prinsipləri əsasında həlli üçün danışıqların intensivləşdirilməsi baxımından biz
bu təklifləri qəbul etmişik. Hesab edirik ki, bizə dost və qardaş ölkə olan Türkiyə də Minsk qrupunun
üzvlərindən biri kimi, bu münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün səylərini
artırmalıdır.
Biz Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə də çox əhəmiyyət veririk.
Xatırladıram ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan çıxarılacaq neftin ixracı üçün əsas boru
kəmərinin marşrutunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı iş davam edir.
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SOYDAŞIMIZ PROFESSOR İREN MƏLİKOVA İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Strasburq, «Sofitel» oteli
11 oktyabr 1997-ci il
Çox hörmətli İren xanım!
Sizi, görkəmli alimi Fransa torpağında salamlamaqdan və bu cür tanınmış soydaşımızın
Strasburqda yaşamasından və burada Sizinlə görüşməyimdən şad olduğumu bildirirəm.
Biz bilirik ki, 1917-ci ildə ailənizlə birgə Azərbaycandan mühacirət etmiş, əvvəlcə Finlandiyaya,
oradan da Fransaya köçmüsünüz, 1968-ci ildən Strasburq şəhərində yaşayırsınız. O da, məlumdur ki, Siz
tanınmış türkoloqsunuz və uzun illər Strasburq universitetində dərs demişsiniz. Hazırda pensiyadasınız
və həmin universitetin əməkdar professoru, Qərbi Avropada çıxan yeganə türkologiya jurnalının –
«Türkika»nın baş redaktoru, həm də Bakı Dövlət Universitetinin fəxri professorusunuz. Türkologiyaya
dair dəyərli tədqiqatlarınız var.
İ r e n M ə l i k o v a : Çox hörmətli cənab Prezident Əliyev! Çox sevinirəm ki, uzaq Fransada Sizinlə
görüşürəm. İnanın ki, mən belə bir görüşü çoxdan arzulayırdım. Mən Bakıya axırıncı səfərimi xatırlayaraq
son illərdə prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda baş vermiş müsbət dəyişiklikləri
görməkdən son dərəcə məmnun qaldığımı bildirirəm. Vurğulayıram ki, özümün azərbaycanlı soyköküm
ilə fəxr edirəm, respublikanın alimləri ilə əlaqə saxlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v : İren xanım, səmimi söhbətinizə və Azərbaycanla yaxından əlaqə
saxladığınıza görə təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, nəinki Strasburqda, həm də bütün Fransada yaşayan
soydaşlarımız Azərbaycanla əlaqəni daim gücləndirsinlər. Bunu mütləq bilməli və dərindən dərk
etməliyik ki, haradan gəlməsindən asılı olmayaraq, xaricdə yaşayan hər bir soydaşımız azərbaycanlı
olduğunu unutmamalı, hamımızın ümumi Vətəni olan müstəqil Azərbaycan Respublikasına öz köməyini
göstərməlidir.
İ r e n M ə l i k o v a : Cənab Prezident, qiymətli fikirlərinizə görə ürəkdən təşəkkür edirəm və öz
əsərlərimi Sizə hədiyyə etməkdən məmnunluq duyduğumu bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v : Görüşə gəldiyiniz, səmimi söhbətiniz və hədiyyəniz üçün bir daha təşəkkür
edirəm, Sizə möhkəm cansağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏRBİ TƏYYARƏÇİLƏR MƏKTƏBİNİN İLK
BURAXILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
15 oktyabr 1997-ci il
Əziz əsgərlər və zabitlər, Azərbaycan Milli Ordusunun hava qüvvələri kadrlarının hazırlanmasında
ilk addımlarını atan Azərbaycan döyüşçüləri!
Mən sizi bu əlamətdar hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə bu fərəhli işinizdə uğurlar
arzulayıram.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, vətənpərvəp Azərbaycan gəncləri, əsgəri, zabiti, döyüşçüsü
kimi siz Azərbaycan Respublikasının Milli Ordusunun inkişaf etməsində və möhkəmlənməsində öz
xidmətlərinizi göstərəcəksiniz.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən vacib, ən böyük sahəsi onun Silahlı Qüvvələridir, Milli
Ordusudur. Hər bir dövlətin müstəqilliyinin rəmzi, təminatçısı onun silahlı qüvvələridir. Etibarlı, güclü,
vətənini, torpağını müdafiə etməyə qadir silahlı qüvvələri olmayan ölkənin müstəqilliyi də etibarlı ola
bilməz.
Azərbaycan
öz
dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu müstəqilliyi yaşatmaq,
möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək üçün çətin və ağır bir yol keçibdir. Bizim bu çətinliklərimizin ən
böyük səbəbi Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən edilmiş hərbi təcavüzdür, bu təcavüz nəticəsində
Azərbaycan xalqının öz torpaqlarını qorumaq üçün mübarizəyə qalxması və bunun nəticəsində yaranmış
çətinliklərdir.
Ancaq eyni zamanda ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycanın dövlət
quruculuğu prosesində böyük səhvlərə yol verilmiş, xalqa, millətə, dövlətə xəyanətlər edilmiş, pozucu
qüvvələr Azərbaycanın dövlət quruculuğunu təmin etmək əvəzinə öz şəxsi mənafeləri naminə bu prosesi
nəinki ləngitmişlər, hətta ona böyük zərbələr vurmuşlar.
Belə zərbələr vurulan sahələrdən biri də Azərbaycan silahlı qüvvələridir, Azərbaycan ordusudur.
Ermənistan tərəfindən edilən təcavüz nəticəsində respublikamızın torpaqlarının 20 faizinin işğal
olunmasının və Azərbaycanın böyük itkilər verməsinin əsas səbəbi də mən dediyim bu amillərlə bağlıdır.
O cümlədən, Azərbaycanda ölkəmizin torpaqlarını qorumağa qadir ola bilən ordunun yaradılmasında
buraxılan səhvlər, edilmiş cinayətlər, günahlardır. Biz bu zərbələrin ağrı-acısını çəkirik.
Ancaq bunlarla yanaşı, son illər Azərbaycan Respublikasının Milli Ordusunun yaranmasında,
möhkəmlənməsində və onun müasir tələblərə cavab vermək səviyyəsinə qaldırılmasında nailiyyətlərimiz
də vardır. İndi tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, artıq Azərbaycanda nizami ordu yaranıbdır, Azərbaycanın
torpaqlarını, hüdudlarını, ölkəmizin dövlət müstəqilliyini mühafizə edə bilən, qoruya bilən silahlı
qüvvələr yaranıbdır. Biz bu nailiyyətlərin şahidiyik. Ancaq bunlar bu sahədə görülən işlərin hələ
başlanğıcıdır.
Biz son illər, xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs əldə ediləndən sonra
yaranmış şərait nəticəsində respublikamızın ordusunun, silahlı qüvvələrinin yaradılması ilə ciddi məşğul
olmağa imkan əldə etdik. Eyni zamanda Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin tərkibinə ilk illərdə soxulmuş
və silahlı qüvvələrimizi içəridən dağıtmağa, parçalamağa, ölkəmizin milli mənafelərinə zərər vurmağa
cəhd edən dəstələr, qüvvələr artıq zərərsizləşdiriliblər. Bizim silahlı qüvvələr bu cür cinayətkar,
xəyanətkar dəstələrdən, qruplardan, qüvvələrdən demək olar ki, təmizlənibdir. Ancaq eyni zamanda
sayıqlığı əldən vermək olmaz. Hələ heç də deyə bilmərik ki, bizim ordumuzun möhkəmlənməsinə
maneçilik göstərən qüvvələr tamamilə ləğv olunubdur. Təəssüf ki, biz bu gün də belə təxribatçı
hərəkətlərlə, qüvvələrlə rastlaşırıq. Ona görə də əldə olunan nailiyyətləri qiymətləndirərək, o
nailiyyətlərlə bu gün fəxr edərək, biz eyni zamanda ordumuzu, silahlı qüvvələrimizi cinayətkar,
xəyanətkar qüvvələrdən, xarici ölkələrin təxribat, pozucu tədbirlərindən daim qorumalıyıq. Bu vəzifə
bizim qarşımızda daim durur. Hər bir zabit, hər bir vəzifəli şəxs, eyni zamanda hər bir əsgər bunu
bilməlidir.
Bizim müstəqilliyimizə qısqanclıq edən, bəlkə də daha doğru olar desəm ki, bu müstəqilliyimizi
pozmaq istəyən xarici və daxili qüvvələr hələ mövcuddur. Ona görə də biz dövlət quruculuğu işlərini
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həyata keçirərək, ordumuzun bundan sonra da inkişaf etdirilməsi tədbirlərini həyata keçirərək heç vaxt
sayıqlığı itirməməliyik və özümüzü bütün mümkün bəlalardan daim qorumalıyıq.
Bütün bunları sizə bildirərək mən bir fikri ifadə etmək istəyirəm. Azərbaycanın nizami ordusu
yaranıb, ancaq o, günü-gündən möhkəmlənməlidir. Nizami ordunun döyüş qabiliyyəti günü-gündən
yüksəlməlidir. Azərbaycanın nizami ordusu, Milli Ordusu respublikamızın ərazi bütövlüyünün,
torpaqlarının müdafiəsinin və dövlətimizin müstəqilliyinin tam qarantı olmalıdır.
Müstəqil dövlət kimi biz bölgədə respublikamızı əhatə edən qonşu dövlətlərlə sülh və əminamanlıq şəraitində yaşamaq istəyirik. Mən dəfələrlə bəyan etmişəm, bu gün bir daha bildirirəm ki,
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi sülhsevər siyasət aparır və bu siyasətə daim sadiq olacaqdır. Biz
ölkəmizdə sülh, əmin-amanlıq istəyirik. Biz bölgəmizdə, regionda, sülhün, əmin-amanlığın bərqərar
olmasını istəyirik. Biz Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olmasını istəyirik. Biz bütün qonşu
dövlətlərlə sülh və əmin-amanlıq şəraitində dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək istəyirik.
Biz Ermənistan ilə hərbi münaqişəyə son qoymaq istəyirik. Biz atəşkəs rejimini bundan sonra da
qoruyub saxlamaq üçün öz tərəfimizdən bütün tədbirləri həyata keçirəcəyik. Biz müharibənin yenidən
başlanmasına tərəfdar deyilik və öz tərəfimizdən buna yol verməyəcəyik. Biz Ermənistanla olan bu
munaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsini indiki mərhələdə yeganə yol hesab edirik.
Məhz buna görə də biz Ermənistan – Azərbaycan hərbi münaqişəsinin ATƏT-in Lissabon Zirvə
görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında sona çatmasına çalışırıq. Biz bu baxımdan Minsk qrupu
həmsədrlərinin son təkliflərini əsas olaraq qəbul etmişik və bu təklifləri münaqişəyə son qoymaq üçün
yaxşı əsas hesab edirik.
Bildiyiniz kimi, bu təkliflər məsələnin iki mərhələdə həll olunmasını nəzərdə tutur. Birinci
mərhələdə Azərbaycanın işğal olunmuş altı rayonundan Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması
nəzərdə tutulur. Bu, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər rayonlarıdır. Bu rayonlardan
Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması və həmin rayonların əhalisinin öz yerinə-yurduna qayıtması
Minsk qrupu həmsədrlərinin təkliflərinin birinci mərhələsinin əsasını təşkil edir.
Şübhəsiz ki, bunları təmin etmək üçün münaqişə zonasına ATƏT-in sülhü mühafizə qüvvələri daxil
olmalıdır. Birinci mərhələdə müharibə nəticəsində dağıdılmış kommunikasiyalar bərpa edilməlidir. İkinci
mərhələdə isə Azərbaycanın Laçın və Şuşa rayonlarından işğalçı qüvvələrin çıxarılması məsələsi həll
olunmalıdır və bununla bərabər Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli
özünü idarəetmə hüququ verilməlidir. Minsk qrupu həmsədrlərininson təklifləri bunlardan ibarətdir.
Qeyd etdiyim kimi, biz bunları əsasən qəbul etmişik.
Mən bu günlərdə Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Strasburq
zirvə görüşündə iştirak edərkən bir neçə mühüm görüşlər keçirmişəm. Yəni Avropanın bir sıra
ölkələrinin dövlət başçıları ilə görüşlər keçirmişəm. Həmin görüşlər zamanı da bu məsələ müzakirə
olunub. Biz Azərbaycanın mövqelərini orada bir daha bildirmişik.
Fransanın prezidenti cənab Jak Şirak ilə mənim görüşüm və danışıqlarım bu görüşlər içərisində
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, xüsusi yer tutur. Çünki indi Fransa Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
bərabər Minsk qrupunun həmsədridir. Fransa prezidenti cənab Jak Şirakla danışıqlarımda o, eyni
zamanda Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin də fikirlərini bildirmiş və bu məsələnin Lissabon Zirvə
görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklifləri
əsasında həll edilməsi barədə mənim fikirlərimlə tamamilə razı olmuş və münaqişənin bu prinsiplər
əsasında həll olunması üçün həm Fransa, həm Rusiya, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının başçıları
tərəfindən bundan sonra da lazımi səylər göstəriləcəyi haqqında onların fikirlərini mənə çatdırmışdır.
Mən srağagün, yəni oktyabrın 13-də və dünən, oktyabrın 14-də Fransanın prezidenti cənab Jak
Şirakla telefonla danışmışam. Bizim telefon danışıqlarımız da bu məsələyə həsr olunubdur. Bu danışıqlar
- həm Strasburqda olan danışıqlar, həm də telefon danışıqları nikbin əhval-ruhiyyə yaradır.
Mən Strasburqda Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə görüşüb danışıqlar aparmışam.
Levon Ter-Petrosyan ilk dəfə olaraq bildirdi ki, Ermənistan da Minsk qrupu həmsədrlərinin son
təkliflərini əsas olaraq qəbul edir. O bildirdi ki, bir müddət bundan əvvəl onun verdiyi bəyanat məsələnin
sülh yolu ilə həll olunması sahəsində Ermənistanın qəti fikridir. Bunlar hamısı bu mərhələdə məsələnin
sülh yolu ilə həll olunması üçün yaxşı əsas yaradır. Biz çalışacağıq ki, yaranmaş şəraitdən səmərəli
istifadə edək, sülh danışıqlarını sürətləndirək və məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olaq. Məhz bu
dediklərimə görə mən bu gün bəyan edirəm ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində sülhə nail ola
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bilərik. Biz sülh əldə edib, iki qonşu ölkə arasında bundan sonra sülh munasibətləri yarada bilərik. Biz
sülhsevər ölkəyik. Sülhsevər dövlət kimi də bu siyasətimizi mən bir daha bəyan edirəm.
Ancaq bunlarla yanaşı, Azərbaycanın ordusu möhkəmlənməlidir, güclənməlidir, inkişaf etməlidir.
Çünki, bir daha qeyd edirəm, hər bir müstəqil dövlətin, ölkənin müstəqil yaşaması üçün güclü ordunun
mövcudluğu zəruridir və biz də belə bir güclü orduya malik olmalıyıq. Azərbaycanın ordusu silahlı
qüvvələrin hər bir növü üzrə yüksək, müasir səviyyələrə çatmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunun
milli hava qüvvələrinin yaranması da çox vacibdir, çox zəruridir və bu sahədə görülən işlər də
təqdirəlayiqdir.
Məlumdur ki, ordunun hava qüvvələri onun həm böyük bir hissəsidir, həm də peşə nöqteyinəzərindən, insanların bu sahədə xidməti nöqteyi-nəzərindən çətin bir sahədir. Xatırlayıram,
respublikamız Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu dövrdə, 1970-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanın
başçısı kimi mən Azərbaycan gənclərinin orduda xidmət etməsi üçün çox tədbirlər həyata keçirməyə
çalışırdım. Bu, lazım idi. Ona görə lazım idi ki, bizim millətimiz, xalqımız, – mən bunu o vaxt belə hesab
edirdim, ancaq bu gün bunun zəruriliyini artıq hamı görür – Azərbaycan xalqı həyatın bütün sahələrində
olan peşələrə sahib olmalıdır, malik olmalıdır. Ola bilməzdi ki, Azərbaycanın gözəl alimləri, bəstəkarları,
şairləri, müğənniləri, neftçiləri olsun, ancaq layiqli zabitləri, əsgərləri, hərbi mütəxəssisləri olmasın.
Bu, o vaxt Azərbaycan xalqının çatışmayan cəhəti idi. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, uzun illər belə
hesab edilirdi ki, ordu sovet ordusudur, orada xidmət etmək də olar, etməmək də olar. Şübhəsiz ki,
orduda xidmət etmək, başqa peşələrə nisbətən çətin bir sənət idi. Ona görə də orduya xidmətə getmək
istəyən və xüsusən öz həyatını hərbi peşəyə həsr etmək istəyən insanlar az idi, demək olar ki, yox idi.
Amma eyni zamanda bizim çoxəsrlik tariximiz onu göstərir ki, Azərbaycanın döyüşçüləri yüz illər,
min illər bundan öncə çox cəsur döyüşçülər olublar, Azərbaycan xalqının keçmiş əsrlərdə - orta əsrlərdə,
ondan əvvəlki dövrlərdə güclü hərbi dəstələri olubdur, özünün sərkərdələri olubdur, böyük qəhrəmanları
olubdur. Onlar təkcə adi xalq qəhrəmanları olmayıblar, onlar öz dövrünün, öz zamanının tələblərinə
uyğun, peşəkar hərbçilər, peşəkar hərbi mütəxəssislər olublar. Ancaq təəssüflər olsun ki, XIX-XX əsrlərdə
Azərbaycan xalqının bu sahədə nailiyyətləri olmayıb, əksinə, çox geriliklər baş vermişdir.
Ona görə də mən şəxsən 1970-ci ildən Azərbaycanın o vaxtkı başçısı kimi Azərbaycan xalqının
həyatının bu sahəsində olan boşluğu, bu çatışmazlığı ləğv etməyə çalışmışam. Məlumdur ki, biz Cəmşid
Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəb təşkil etdik və bu il onun 25 illiyi tamam olur. Biz onun
25 illik yubileyini qeyd edəcəyik. Çünki bu 25 il müddətində o məktəbin xidmətləri, Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra, Azərbaycan öz Milli Ordusunu yaratmağa başlayan zaman və indinin
özündə o məktəbin xidmətləri göz qabağındadır. Bu, özünü aydın sürətdə göstərir. Ona görə də bu
məktəbin 25 illik yubileyini yüksək səviyyədə qeyd edəcəyik.
Ancaq o vaxtlar həmin məktəbdə gənclər hərbi təhsil alarkən və ali hərbi məktəblərə hazırlaşmaq
üçün dərs keçərkən, eyni zamanda o vaxt biz gəncləri keçmiş Sovet İttifaqının hərbi məktəblərinə
oxumağa göndərərkən hava qüvvələrinə mənsub olan məktəblərə gəncləri cəlb etməkdə çox çətinliklər
çəkirdik.
Bəli, doğrudur, - indi burada xatırlandı, - o vaxtlar kosmosa uçuşlar başlayanda mən çox istədim və
çalışdım ki, kosmosa bir azərbaycanlı uçsun. Bu məsələni mən Sovet İttifaqının rəhbərləri qarşısında,
xüsusən SSRİ-inin o vaxtkı müdafiə naziri qarşısında qoydum ki, artıq kosmosa uçanların sayı artıb və
Sovetlər İttifaqı 15 müttəfiq respublikadan ibarət olan bir dövlətdir, ona görə də hər bir respublikadan, o
cümlədən də Azərbaycandan da kosmosa uçan və kosmonavt adını qazanan bir gənc lazımdır.
Onlar razı oldular. Ancaq mütəxəssis tapmaq lazım idi. Kosmosa uçan hər bir kosmonavt əvvəlcə
hava qüvvələrində böyük xidmət təcrübəsinə malik olmalı idi, hərbi təyyarələrdə onun çoxlu uçuşları
olmalı idi. Onun həm fiziki hazırlığı, həm də səriştəsi, müəyyən təcrübəsi, biliyi olmalı idi. Bir ona görə
yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gənclərindən döyüş təyyarələrini idarə edə bilən və yaxud mütəxəssis
hazırlamaq bizim üçün o vaxt çox vacib və lazım idi. Mən bu barədə çox göstərişlər verdim, arayışlar
apardım. Sovetlər İttifaqının ayrı-ayrı hərbi hissələrində, hətta hava qüvvələri hissələrində xidmət edən
azərbaycanlılar arayıb axtarmağa başladıq. Ancaq bizim bu səylərimiz çox az nəticə verdi. Çünki belə
ənənə var idi ki, azərbaycanlılardan hərbi xidmətə gedib, hərbi işi özünə peşə kimi qəbul etmək, hərbi
vəzifələrə getmək istəyən az olmuşdur. Bunların içərisində isə hərbi aviasiya məktəblərinə oxumağa
gedənlər az olmuşdur. Biz o vaxtlar bu çətinliklə rastlaşdıq. Ona görə də mən elə həmin illər Cəmşid
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Naxçıvanski adına məktəbdə xüsusi hərbi aviasiya məktəbləri üçün hazırlıq işlərinin təşkil edilməsi
barəsində də sərəncamlar verdim və lazımi tədbirlər görməyə başladıq.
Keçmişə aid olan bəzi faktların bu gün burada yada salınmasından məqsəd ondan ibarətdir ki,
təəssüf ki, bizim bu sahədə lazımi kökümüz, milli kökümüz olmayıbdır, milli kadrlarımız olmayıbdır. Ona
görə də indi bizim müasir milli ordumuzda, hava qüvvələrimizdə, aviasiya sahəsində xidmət edə bilən
mütəxəssislərin hazırlanması çox vacib bir məsələdir. Mən bu vəzifəni, bu məsələni Müdafiə Nazirliyinin
qarşısında vaxtilə qətiyyətlə qoydum. Bu gün biz bu tədbirlərin ilk nəticəsini müşahidə edirik.
Bəli , ola bilər ki, o vaxtlar - üç il bundan öncə bu sahədə bədbin fikirlər də mövcud idi. Bunlar da
əsaslı idi. Çünki, qeyd etdiyim kimi, bu sahədə bizim bünövrəmiz olmamışdı, bu barədə kökümüz
olmamışdı. Ancaq bu o gemək deyildi ki, biz daim bu çatışmazlıqla yaşamalıyıq. Hər şey yaratmaq olar!
İndi bugünkü gün onu göstərir ki, biz ordumuzda milli aviasiya sahəsini də özümüzün milli
mütəxəssislərimizlə, azərbaycanlılarla yarada bilərik. Bunlar artıq yaranıbdır və bu gün biz sizinlə ilk
görüşə gəlmişik. Bu, Azərbaycan milli ordusunun bu sahədə ilk addımıdır. Amma hesab edirəm ki, bu çox
yaxşı başlanğıcdır. Bunun böyük gələcəyi var. Mən bu gələcəyi açıq-aydın görürəm. Əgər biz bu qısa
müddətdə azərbaycanlılardan, Azərbaycan gənclərindən təyyarələri, hərbi təyyarələri, döyüş
təyyarələrini idarə edə bilən və havada döyüş apara bilən, yaxud hava qüvvələri ilə ölkəmizin müdafiəsini
təmin edə bilən mütəxəssislər hazırlaya bilmişiksə, bu, böyük nailiyyətdir. Eyni zamanda bu da dövlət
müstəqilliyimizin bizə verdiyi bəhrələrdir.
Mən o keçmiş dövrləri xatırlatdım. Bilirsiniz, bunu etmək nə qədər çətin idi. Çünki bir tərəfdən biz
özümüzdə bu işə həvəs göstərən kadrlar tapa bilmirdik, ikinci tərəfdən, bunu da qeyd etmək lazımdır ki,
bizim tapdığımız kadrlar da gedib Sovetlər İttifaqının, xüsusən Rusiyanın ayrı-ayrı aviasiya
məktəblərində rəqabətə bəzən dözə bilmirdilər, bəzən də onların ayrı-ayrı çatışmazlığını orada olan bəzi
komandirlər şişirdib, gənclərimizi məktəbdən xaric edirdilər.
Yəni o dövrdə belə mütəxəssislər hazırlamaq üçün təkcə bizim istəyimiz az idi. Həmin aviasiya
məktəblərində, hərbi aviasiya hissələrində bizim azərbaycanlılara lazımi qayğı göstərmək lazım idi.
Ancaq bir çox hallarda bu qayğının olmaması bizim bəzi gəncləri aviasiya peşəsindən uzaqlaşdırırdı,
yaxud da onlarda mənfi əhval-ruhiyyə yaradırdı və onlar öz təhsilini davam etdirə bilmirdirlər.
Amma indi biz müstəqil dövlət olduğumuz üçün, öz taleyimizin sahibi olduğumuza görə, özümüz
hər bir məsələni həll etdiyimizə görə öz imkanlarımızla bu mütəxəssisləri hazırlaya bilmişik. Mən şübhə
etmirəm ki, bir neçə ildən sonra bu kadrlar qat-qat artacaqdır, bizim öz milli kadrlarımızdan yaxşı
müəllimlərimiz olacaqdır, yaxşı təlimatçılarımız olacaqdır, bizim yaxşı məktəbimiz yaranacaqdır və müstəqil
Azərbaycan bu sahədə də öz ordusuna tam arxayın ola biləcəkdir.
Mən bu gün çox şadam ki, bizim Milli Ordumuz günü-gündən inkişaf edir və onun bütün sahələri də
yaranır. Yenə də deyirəm ki, bütün bunların hamısı ona görə deyil ki, biz kiminləsə müharibə aparmaq
istəyirik, ona görə deyil ki, biz bir militarist dövlət olmaq istəyirik. Xeyr. Bunların hamısı yalnız və yalnız
Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi yaşatmaq üçündür. Bizim də əsas məqsədimiz Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini əbədi və dönməz etməkdir. Bunun üçün də ordunun bütün sahələrini inkişaf etdirmək
lazımdır.
Mən bu gün sizi bu nailiyyətlər münasibətilə təbrik edirəm. Ancaq eyni zamanda istəmirəm ki,
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi və yaxud elə sizin özünüz də elə düşünəsiniz ki, artıq hər şey həll
olunubdur və bununla da arxayınlaşasınız. Xeyr, bu, başlanğıcdır. Amma bu, yaxşı başlanğıcdır, ilk
addımdır və yaxşı addımdır. İstəyirəm ki, bu addımlar daim uğurlu olsun. İstəyirəm ki, bu təməl əsasında
bizim güclü milli aviasiyamız olsun. İstəyirəm ki, bizim cəsur şahinlərimiz olsun, bu şahinlər öz
məharətlərini bütün dünyaya göstərsinlər, o cümlədən, keçmiş illərdə bizim millətə bu sahədə bacarıqsız
kimi qiymət verən adamlara göstərsinlər ki, azərbaycanlılar hər bir işin öhdəsindən gəlməyə qadirdirlər.
Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır, onun istedadı hərdi sahədə də ən yüksək səviyyədə ola bilər.
Azərbaycanlının istedadı, qabiliyyəti havanı, səmanı fəth etməkdə də ən yüksək səviyyədə ola bilər. Mən
əminəm ki, bu, belə də olacaqdır. Çünki mən bizim Azərbaycan gənclərinin həm fiziki cəhətdən genetik
keyfiyyətlərinin yüksək olmasını, həm də xaraktercə, xasiyyətcə cəsur olmasını yaxşı bilirəm. Bunu bir
çox azərbaycanlılar dəfələrlə, tarix boyu öz cəsurluğu ilə dünyaya nümayiş etdiriblər. Mən tam əminəm
ki, bu gün də, gələcəkdə də bizim gənclərimiz bunu nümayiş etdirəcəklər.
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Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha deyirəm: Çox sevinirəm ki, indi milli şahinlərimiz var.
Sevinirəm ki, bizim şahinlərimiz Azərbaycanın səmasını daim qorumağa, Azərbaycanın ərazisini
qorumağa, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumağa qadirdirlər.
Sizə cansağlığı arzu edirəm. Sizə yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. O günü arzu edirəm ki, sizin
yüksək nailiyyətləriniz bütün Azərbaycan xalqını sevindirsin və Azərbaycan xalqının dünya xalqları
içərisində nə qədər istedadlı olduğunu bir daha nümayiş etdirsin. Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə bu
şərəfli işinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun!
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«AZƏRELEKTROMAŞ»ELM-İSTEHSALAT BİRLİYİNİN NƏSRULLA
NƏSRULLAYEV ADINA BAKI ELEKTRİK MAŞINQAYIRMA ZAVODUNUN 50 İLLİK
YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
Bakı Elektrik Maşınqayırma zavodu
16 oktyabr 1997-ci il
Əziz dostlar, bacılar, qardaşlar!
Hörmətli xanımlar, cənablar, qonaqlar!
Mən sizi Bakı Elektrik Maşınqayırma zavodunun 50 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm. Sizə, zavodun bütün kollektivinə cansağlığı, səadət və gələcək işlərinizdə böyük uğurlar
diləyirəm.
Zavodun 50 illik yubileyi sizin həyatınızda çox əlamətdar hadisədir, bayram günüdür. Bu, eyni
zamanda bütün Azərbaycan Respublikasının həyatında əlamətdar gündür, hesab edirəm ki, bütün
Azərbaycan sənaye işçilərinin, ölkəmizin fəhlələrinin böyük bayramıdır.
Sizin zavod yarım əsr ərzində böyük, şanlı bir yol keçmişdir. Bu yolun ən böyük nəticəsi odur ki, siz
çox ağır sınaqlardan keçmisiniz, çox çətinliklərlə rastlaşmısınız, çox mürəkkəb problemləri həll etmək
məcburiyyəti qarşısında qalmısınız. Ancaq tutduğunuz yoldan çəkilməmisiniz, zavodu yaşatmısınız.
Zavod böyüyüb və bu gün Azərbaycan Respublikasının ən nəhəng və eyni zamanda məhsuldar sənaye
müəssisələrindən biridir.
Zavodun yaranması respublika sənayesinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş tədbir olmuşdur. Biz
bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, qısa bir zamanda zavod müasir tələblərə uyğun olan
müəssisəyə çevrilmiş və burada insanları — fəhlələri, mühəndisləri, mütəxəssisləri özündə toplayan çox
gözəl bir kollektiv yaranmışdır.
Mən zavodun tarixini bilirəm. Eyni zamanda siz də, mən də bilirik ki, zavodun sürətlə inkişaf
etməsi, genişlənməsi, müasir avadanlıqla təmin olunması, məhsulun keyfiyyətinin artırılması 1970-ci
ildən başlanmışdır. Mən uzun bir fasilədən sonra bu gün zavodun sexlərini gəzərkən çox böyük sevgi,
məhəbbət hissi ilə burada keçmişdə gördüyüm işləri, ondan sonra yarananları və biz birlikdə işlədiyimiz
zaman qurub-yaratdıqlarımızı görəndə böyük qürur hissi keçirirdim.
Mən bu gün ona görə çox sevinirəm ki, çəkdiyimiz zəhmət, qoyduğumuz səylər, burada yaranmış
nəhəng sexlər, istehsal sahələri, yüksək səviyyəli avadanlıq - bunlar hamısı sizə, bu zavodun kollektivinə
daim mənfəət gətirir və hamınızın bir yerdə gördüyünüz iş Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsində
öz görkəmli yerini tutur, ona öz müsbət təsirini göstərir.
Zavodun həqiqətən böyük inkişafı 1970-ci illərdə başladı. O günlər mənim xatirimdədir. Bu
zavodda mənim görüşlərim, toplantılarda iştirak etməyim, ayrı-ayrı insanlarla söhbətlərim - hamısı
xatirimdədir. Siz də yəqin bilirsiniz, amma mən daha yaxşı bilirəm ki, bu zavodda yeni böyük sexlər
yaratmaq, buraya xarici ölkələrdən yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edə bilən qurğular, avadanlıq
gətirmək asan məsələ deyildi.
O vaxt biz bu məsələləri keçmiş Sovetlər İttifaqı hökuməti, Elektrotexnika Nazirliyi qarşısında çox
qətiyyətlə, ciddi qoyurduq və onların həll edilməsinə nail olurduq.
Hamıımızın birgə səyləri nəticəsində zavod o illərdə böyüdü, öz gücünü artırdı və yüksək
keyfiyyətli, rəqabətə davam gətirə bilən elektrik mühərrikləri istehsal edilməsinə nail oldu. İndi zavodda
bu mühərriklər istehsal olunur. Biz onları görərkən həddindən artıq sevinirik.
Zavodun tarixi haqqında danışarkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bizim bütün səylərimiz, texniki,
maliyyə məsələlərinin, başqa problemlərin həll olunması ilə bərabər, bu müəssisəni yaşadan, inkişaf
etdirən, bu gün onu bu gözəl səviyyəyə qaldıran sizsiniz - zavodun fədakar fəhlələri, texnikləri,
mühəndisləri, mütəxəssisləridir, zavodun rəhbərləridir.
Şübhəsiz ki, bu nəhəng, işıqlı sexlər də, yenidən gördüyüm, o illərdə buraya xarici ölkələrdən
çətinliklərlə gətirdiyimiz avadanlıq da, istehsal etdiyiniz mühərriklər də məni sevindirir. On milyonuncu
mühərrikin hazırlanması münasibətilə mən sizi böyük sevinclə təbrik etdim və onu qəbul etdim. Ancaq
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məni ən çox sevindirən odur ki, kollektiv - siz sınmamısınız, kollektiviniz pozulmayıb. Bu gün mən
kollektivdə kiminlə danışıramsa, biri deyir 40 ildir, digəri deyir 30 ildir, o birisi deyir 25 ildir burada
işləyirəm. Ən gənc hesab etdiyimiz adam da mənə dedi ki, 18 ildir burada işləyirəm. Mən hesab edirəm ki,
kollektivin ən gözəl xüsusiyyəti və sizin ən gözəl nailiyyətiniz budur. Buna görə mən sizi xüsusi təbrik
edirəm. Mən məmnunam ki, bu kollektivə bağlanan, burada işə başlayan adamlar öz peşəsini, işini
seviblər. Onlar Azərbaycanın həyatında getmiş cürbəcür mürəkkəb ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial
proseslərə baxmayaraq öz işindən əl çəkməyiblər, bu gün də işləyirlər.
Bununla bərabər, sizin böyük nailiyyətiniz ondan ibarətdir ki, kollektiviniz çoxmillətlidir. Siz
keçmişdə yaranmış bu ənənəni, bu çoxmillətlilik ənənəsini, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq birbirinə xoş, dostluq münasibəti göstərmək ənənəsini, burada yaranmış xalqlar dostluğu ənənəsini nəinki
itirməmisiniz, bunu qoruyub saxlamısınız. Bu da bizim ən böyük nailiyyətimizdir.
Bizim respublikamız çoxmillətli respublikadır. Biz bununla daim fəxr etmişik. Müstəqil dövlət olan
Azərbaycan Respublikasının bu gün yenə də çoxmillətli olması ölkəmizin, dövlətimizin üstünlüyüdür. Bu,
nəyin əsasındadır? Bu, süni surətdə yaranan bir şey deyil. Bu, yuxarıdan verilən göstərişlərlə həyata
keçirilən bir məsələ deyil. Bu bizim Azərbaycan xalqına xas olan ən yüksək mənəvi keyfiyyətdir. Bizim
Azərbaycan xalqı başqa xalqlara, millətlərə həmişə dostluq, mehribanlıq münasibəti göstərmişdir. Bu
bizim həyatımızda on illərlə, əsrlərlə yaranmış ənənədir. Allaha şükürlər olsun ki, sizin kollektiviniz son
illərin qarmaqarışıq proseslərinə baxmayaraq, bu ənənəni qoruyub saxlayıbdır. Bu gün bir müstəqil
dövlət kimi Azərbaycanın da çoxmillətli olması hər bir kollektivin, məhəllənin, evin, hər bir mikrorayonun
çoxmillətli olmasından meydana gəlibdir. Bunu indiyədək qoruyub saxladığımız kimi, bundan sonra da
qoruyub saxlayacağıq. Mən buna əminəm, inanıram. Ona görə inanıram ki, burada məhz bu dostluğu, bu
mehribanlığı görürəm.
Sizin zavod bütün bu nailiyyətlərlə yanaşı, böhran dövrü də keçiribdir. Həmin böhran dövrü
təxminən 1989-1990-cı illərdən başlayıbdır. Bu iqtisadi böhran dövrü Azərbaycanda o illərdən
başlayaraq hökm sürən mürəkkəb vəziyyətlə bağlı olubdur, ayrı-ayrı pozucu, dağıdıcı qüvvələrin
fəaliyyətinin nəticəsində, Azərbaycanın rəhbərliyində olan boşluğun, hərc-mərcliyin və məsuliyyətsizliyin
nəticəsində olubdur.Sizin zavodun timsalında bunu bu gün daha da qətiyyətlə demək olar. Çünki bu 50 il
içərisində, xüsusən 1970-1980-cı illər zavodunuzun yüksəliş illəri olmuşdur. Bundan sonra isə zavodun
tənəzzül illəri olmuşdur. Nə üçün? Zavodun sexləri də, divarları da yerindədir, ərazisinin hamısı sağsalamatdır, avadanlıq da yerindədir, siz də yerinizdəsiniz. Ancaq bu təkcə sizin kollektivinizə aid deyildir.
1970-ci illərdə, 1980-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan öz iqtisadiyyatını çox sürətlə inkişaf
etdirmişdir. Bu, artıq hamıya məlumdur. Düzdür, bunu inkar etmək istəyənlər oldu. Təxminən 1988-ci
ildən Azərbaycana başçılıq edən şəxslər istədilər əksini sübut etsinlər. Ancaq bu, mümkün deyil,
həqiqətin üstünü bir az örtmək, onu qaralamaq olar, amma həqiqəti məhv etmək mümkün deyil. O illərdə
Azərbaycanın iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmişdir. Sizin zavod da, sizin gördüyünüz işlər də bu sürətli
inkişafın iştirakçısı və bu inkişafı təmin edənlərdən biri idi. Ancaq qurmaq, yaratmaq çətindir, dağıtmaq
asandır. Təəssüflər olsun ki, 1989-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda qurmaq, yaratmaq əvəzinə
dağıtmağa, pozmağa başladılar. Bu dağıdıcı, pozucu qüvvələr Azərbaycanın həyatının bütün sahələrinə iqtisadiyyatına, sosial sahəsinə, o cümlədən belə gözəl müəssisələrə də öz zərbəsini vurdular.
Bəli, o illər, xüsusən 1992-ci ildə, 1993-cü ilin əvvəllərində Azərbaycanda hakimiyyətdə olan
şəxslər iddia edirdilər ki, guya respublikamızda heç vaxt heç bir şey olmayıbdır, Azərbaycanda indiyə
qədər yaranmış şeylərin hamısı yaramazdır və onlar yenidən Azərbaycan qurmağa çalışırlar. O da ondan
ibarət oldu ki, bir çox nəsillərin on illərlə qurub yaratdıqlarını bir, iki, beş aya, bir ilə vurub dağıtdılar.
Onların bəziləri bu gün də özlərini müxalifət hesab edərək yenə də hakimiyyətə can atırlar, hakimiyyət
uğrunda mübarizə edirlər. Yox, xalq artıq ağla qaranı bir-birindən seçməyi bacarır. Azərbaycanın
aqibətini xalq bir də belə əllərə dünyasında verməz. Çünki bu dağılanları biz son illərdə zorla bərpa
edirik. Bunu da hamı görür.
Məni bu gün sevindirən hal bir də ondan ibarətdir ki, bu tənəzzül, böhran dövrünü siz keçdiniz. Bu
gün söhbət zamanı mən zavodun direktorundan və başqa mütəxəssislərdən soruşdum ki, siz bu tənəzzül
dövrünü nə vaxt keçdiniz? Onlar cavab verdilər ki, keçən il və bu il. Axı həmin zavoddur, həmin
insanlardır, həmin maddi-texniki vəsaitlərdir. Bəs nə üçün belə işləyə bilmirdiniz? Mən sizi
günahlandırmıram. Çünki resrublikada yaranmış hərcmərclik, qanunsuzluq və ayrı-ayrı pozucu qüvvələr
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Azərbaycanın iqtisadiyyatını bərbad hala salmışdılar. O cümlədən sizin kollektiviniz də belə bir vəziyyətə
düşmüşdü.
Bu gün burada mənə danışdılar, zavodun direktoru da öz çıxışında rəqəmlər gətirdi ki, bu ilin
doqquz ayında istehsal keçən ilə nisbətən 36 faiz artıbdır. Bilirsiniz, bu qədər artım bəzən ağla sığası
deyil. Ancaq bu həqiqətdir. Siz bunu etmisiniz. Burada bildirdiniz ki, doqquz ayın içərisində zavodun
debitor borcu yoxdur. Dedilər ki, əksinə, başqa sahələrdən zavoda borclu olanlar var. Zavodun bütün
fəhlələrinin, işçilərinin, kollektiv üzvlərinin hamısının məvacibi vaxtında verilir. Bu da yaxşı nailiyyətdir.
Azərbaycanda bəzi yerlərdə məvaciblər vaxtlı-vaxtında verilmir. Ancaq biz radio, televiziya vasitəsilə
bilirik, eşidirik ki, bizə yaxın, tanış olan başqa respublikalarda fəhlələrə, qulluqçulara 5-6 aylarla, hətta
yerin altında işləyən şaxtaçılara da məvaciblər verilmir. Amma sizin zavodda məvaciblər verilibdir.
Zavodunuzda fəhlənin orta aylıq əmək haqqı 250 min manatdan artıqdır. Başqa yüksək göstəriciləriniz də
vardır. Burada deyildi, mən təkrar etmək istəmirəm. Bunlar hamısı onu göstərir ki, demək, hər şey
təşkilatçılıqdan, işi təşkil etməkdən asılıdır. Yenə də deyirəm, burada siz də var idiniz, zavod da, sexlər da,
avadanlıq da - hamısı var idi. Amma bir neçə il əziyyət çəkdiniz, bir neçə il ağır dövr keçirdiniz. İndi isə
çox sürətli artımla irəliləyirsiniz və yüksək nailiyyətlər əldə etməyə başlamısınız.
Mən bu barədə danışarkən onu da xüsusi qeyd etməliyəm, -sizin bu kollektivə nə qədər bağlı
olduğunuzu sübut edən odur ki, siz o ağır illərdə də, çətin illərdə də, məhsul istehsalı aşağı düşən illərdə
də zavodunuzu qoyub getməmisiniz, zavoddan ayrılmamısınız. Yəni kollektivin üzvləri bir-biri ilə o qədər
doğmalaşıblar ki, siz bu çətinliklərə bir yerdə dözmüsünüz və indi bir yerdə də ümumi işinizin,
səylərinizin, şübhəsiz ki, zavod direktorunun, zavod rəhbərliyinin təşkilatçılığı nəticəsində bu
nailiyyətləri əldə etmisiniz.
Bu gün siz on milyonuncu mühərriki istehsal etmisiniz və onu bu yubileyə hədiyyə verirsiniz. Mən
sizi bütün bu nailiyyətlərinizə, on milyonuncu mühərrik istehsal etdiyinizə, yüksək iqtisadi göstəricilər
əldə etdiyinizə görə təbrik edirəm. Nəhayət, zavodunuzun işinin müsbət istiqamətdə inkişaf etməsi
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun.
Məlumdur ki, indi keçmiş illərə nisbətən məsələ təkcə məhsul istehsal etməklə bitmir. Məhsul
istehsal edən müəssisə gərək əvvəlcədən bilsin, - bu məhsulu hara satacaq, necə satacaq, hansı qiymətə
satacaqdır ki, istehsaldan qazanc götürsün. İndi ölkəmizin iqtisadiyyatı iqtisadi qanunlar prinsipi
əsasında qurulur. Biz iqtisadiyyatımızı bazar iqtisadiyyatı istiqamətində aparırıq. Ona görə də hər bir
istehsalçı istehsal etdiyi məhsulun satılması haqqında gərək əvvəlcədən düşünsün və bundan sonra onu
istehsal etsin. Çox sevindirici haldır ki, siz bu məsələni də həll edirsiniz və həll etmisiniz. Siz istehsal
etdiyiniz mühərriklərin hamısını sata bilirsiniz, onu münasib qiymətə satırsınız, qazanc götürürsünüz. Bu
da gələcəkdə sizin daha yaxşı iqtisadi nailiyyətlər əldə etməyiniz üçün möhkəm əsasdır.
Direktor bu gün mənə danışdı, mən bunu çox məmnuniyyət hissi ilə qəbul etdim ki, zavod keçmiş
iqtisadi əlaqələrini bərpa edibdir. Mən ondan soruşdum ki, axı zavodunuzun istehsal etdiyi mühərriklərin
hamısının Azərbaycanda satılmasına yer yoxdur, bazarınız varmı? Doğrudur, direktor məlumat verdi ki,
bir çox ölkələrlə iqtisadi əlaqələr keçmiş illərə - 1970-1980-ci illərə nisbətən pozulubdur, bazarlar itibdir,
ancaq bir çox ölkələrdə olan bazarları saxlaya bilmisiniz və mən gördüm ki, bunların bəzilərini yenidən
yaradırsınız. Bu baxımdan sizin Rusiya ilə əməkdaşlığınız xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki
mühərriklərin bir qismi, hətta çox qismi Rusiyaya gedir, elədirmi? Bu mühərriklərin 90 faizi Rusiyaya
gedir. Siz Rusiyadan polad və başqa xammal alırsınız. Demək, bu əlaqələri daha da qurmaq, inkişaf
etdirmək lazımdır. Sizin başqa ölkələrlə də iqtisadi əlaqələriniz artıq yaranıbdır. Güman edirəm, bu cür
artımınız varsa, demək, sizin bazarınız da genişlənəcəkdir. Bazarınız genişləndikcə, sizin hazırladığınız
mühərriklərin keyfiyyəti də artacaqdır və artmalıdır. Çünki bilin ki, xarici bazarda rəqabət gündən-günə
güclənir. Siz bu rəqabətə dözməlisiniz və bu rəqabət sizin məhsullarınızın satılmasına mane olmamalıdır.
Mən çox məmnunam ki, bir sıra ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri bu gün burada iştirak edirlər.
Mən onları burada görərkən belə anladım ki, zavodunuzun bu ölkələrlə daha sıx iqtisadi əlaqələri vardır.
Həmin ölkələrin səfirləri də zavodunuzun işi ilə daha yaxından maraqlanırlar və bu yubileyinizə də maraq
göstərib gəliblər. Bu da çox sevindirici haldır.
Bunlar hamısı onu göstərir ki, sizin kollektiviniz keçmişdə olduğu kimi, çox möhkəm dayaqlar
üzərində durubdur və sürətlə inkişaf edəcəkdir. Doğrudur, zavodun direktoru mənə bir astronomik
rəqəm dedi. Dedi ki, artım guya bu ilin axırınadək 50 faiz olacaqdır. Bilmirəm, ola bilər, yoxsa yox.
Deyirsiniz ki, ola bilər. Bu, həqiqətən yüksək rəqəmdir. Əgər bu belə ola bilərsə, mən çox sevinəcəyəm.
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Ancaq indi bizim həyatımız belədir ki, biz heç kəsə nə plan veririk, nə də öhdəlik tələb edirik. Bütün
bunlar kollektivin öz işidir.Əgər kollektiv belə imkanlara, doğrudan da, malikdirsə, istehsalı həqiqətən
deyilən qədər artıra bilərsə, biz buna sevinəcəyik. Ancaq hesab edirəm ki, sizin özünüz bizdən də çox
sevinəcəksiniz. Çünki bu sizə daha çox xeyir gətirəcəkdir.
Zavodun direktoru müəssisənizin gələcəyi haqqında öz fikirlərini bildirdi, yəni zavodun səhmdar
cəmiyyətə çevrilməsi və gələcəkdə özəlləşdirilməsi məsələsindən danışdı. Mən bu fikirlərlə razıyam.
Respublikamızda özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir və sizin kollektiv də özəlləşdirmə prosesində bu
proqram əsasında iştirak etməlidir. Əmin ola bilərsiniz ki, özəlləşdirmə prosesində zavodun kollektivinin
bütün istəkləri, arzuları təmin ediləcəkdir. Bundan heç narahat olmayın. Ancaq bu məsələləri siz özünüz
yaxşı ölçün - biçin, təkliflərinizi özünüz elə hazırlayın ki, özəlləşdirmə sizin üçün formal bir hadisə
olmasın. Əksinə, özəlləşdirmə məhsul istehsalının daha da artmasına, keyfiyyətinin yüksəlməsinə kömək
etsin və kollektivin üzvlərinin, burada işləyənlərin sosial- iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırsın.
Özəlləşdirmənin məqsədi ancaq budur. Biz ancaq özəlləşdirmə naminə özəlləşdirmə
aparmırıq.Özəlləşdirmə bütün sahələrdə keyfiyyət dəyişikliyinə gətirməlidir, məhsul istehsalının
artmasına kömək etməlidir və insanlara daha da çox mənfəət verməlidir. Siz öz təkliflərinizi bu prinsiplər
əsasında hazırlayın. Siz bizə nə cür təkliflər etsəniz, bunlar o cür də qəbul olunacaqdır. Mən sizi bu
barədə tam əmin edirəm.
Sizin kollektivdəki əhval-ruhiyyə bu gün Azərbaycanda mövcud olan əhval-ruhiyyənin
təcəssümüdür, onun əksidir, ifadəsidir. Bilirsiniz ki, biz böyük çətinliklərdən keçərək Azərbaycanda daxili
ictimai sabitliyi təmin etdik.
Mən çox məmnunam ki, burada çıxış edənlər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəsin
əldə edilməsini və üç ildən artıqdır ki, atəşin olmamasını yüksək qiymətləndirirlər. Mənim üçün bu, çox
əhəmiyyətlidir. Çünki mən istəyirəm ki, Azərbaycanın prezidenti kimi atdığım addımlar cəmiyyətin,
xalqımızın rəyini qazansın, onların istəyini əks etdirsin. Sizin bu barədə bugünkü fikirləriniz çox
dəyərlidir. Şübhəsiz ki, sülh, atəşkəs bizə Azərbaycanda bu sabitliyi yaratmağa imkan verdi, ölkəmizin
daxilindəki cinayətkar dəstələrdən Azərbaycanı təmizləməyə imkan verdi, bizə ayrı-ayrı cinayətkar
qrupların qarşısını almağa imkan verdi. Həhayət, bizə sizin rahat yaşamağınız üçün şərait yaratmağa
imkan verdi.
Biz bu gün də çalışırıq, gələcəkdə də çalışacağıq ki, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi sülh yolu
ilə həll olunsun. Müharibə xalqımıza böyük bəlalar gətirdi, böyük itkilər verdik. Bu gün mən zavodun
ərazisinə daxil olarkən zavodun işçilərindən şəhid olmuş Azərbaycan oğullarının xatirə abidəsi qarşısına
getdim, ora gül-çiçək qoydum və onların xatirəsi qarşısında baş əydim. Şəhidlərin xatirəsini daim
qəlbimizdə saxlamaq, onların xidmətlərini unutmamaq bizim müqəddəs borcumuzdur. Onların ailələrinə,
şəhidlərin xatirəsinə qayğı göstərmək bizim borcumuzdur. Biz bu borcumuzu bundan sonra da yerinə
yetirəcəyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu sahədə öz borcunu yerinə yetirməlidir.
Bununla yanaşı, biz çalışmalıyıq ki, bundan sonra daha müharibə olmasın, qan tökülməsin, bizim
insanlarımız gedib həlak olmasınlar. Şübhəsiz ki, əgər Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi zərurəti
meydana çıxsa, hər birimiz şəhid olmağa hazır olmalıyıq. Təkcə şəhid olmağa yox, sinəmizi irəli verib
Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, torpaqlarını qorumağa hazır olmalıyıq. Ancaq əgər
məsələləri sülh yolu ilə həll etməyə imkan varsa, onda biz sülh yolunu seçməliyik. Ona görə də biz sülh
yolunu seçmişik.
Hazırda biz sülh danışıqları aparırıq, 1994-cü ilin mayından atəş yoxdur. Biz üç ildən artıqdır ki,
atəşkəs rejimində yaşayırıq. Atəşkəs rejimini bundan sonra da qoruyub saxlayacağıq. Mən dövlətin
adından bu barədə dəfələrlə bəyanat vermişəm. Bizim son vaxtlar apardığımız işlər onu göstərir ki,
nəhayət, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail ola biləcəyik.
Bilirsiniz ki, son vaxtlar Minsk qrupu və onun həmsədrləri bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olurlar.
Minsk qrupu həmsədrlərinin bir neçə təklifləri olmuşdur, biz onlara baxmışıq, bunlar təkmilləşmişdir.
Mən məhz bu ildə, ilin əvvəlindən indiyədək bir çox dövlət başçıları ilə görüşlər aparıb, bu məsələləri
müzakirə etmişik. O cümlədən xüsusən Minsk qrupunun həmsədrləri olan dövlətlərin – Rusiyanın
prezidenti Boris Yeltsinlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonla, Fransanın prezidenti
Jak Şirakla, onların hər biri ilə ilin əvvəlindən bəri dəfələrlə görüşüb danışıqlar aparmışam. Bütün bu
danışıqlar zamanı həmin böyük dövlətlərin — Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin dövlət
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başçıları hər dəfə bildiriblər ki, onlar da bu məsələnin ədalətlə, sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırlar və
çalışacaqlar.
Bilirsiniz ki, bunun da əsası 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul
olunmuş prinsiplərdir. Bunlar üç prinsipdir: Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli
özünüidarəetmə hüququ verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi və işğal
olunmuş bu torpaqlardan zorla çıxarılmış azərbaycanlıların öz yerinə-yurduna qaytarılması. Bu, Lissabon
Zirvə görüşünün əsas prinsipləridir.
Minsk qrupunun həmsədrləri bu prinsiplər əsasında yeni təkliflər vermişlər. Bu təkliflər təxminən
sentyabr ayının sonunda verilmişdir. Biz onları əsas olaraq qəbul etmişik. Son vaxtlar aparılan danışıqlar
və o cümlədən mən son günlər Strasburqda olarkən bir neçə dövlətin başçıları ilə keçirdiyim görüşlər,
xüsusən Fransanın prezidenti Jak Şirakla keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar zamanı biz bir daha
bəyan etmişik ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini əsasən qəbul etmişik.
Bu təkliflər nəzərdə tutur ki, məsələ iki mərhələdə həll olunsun. Birinci mərhələdə Azərbaycanın
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş 6 rayonu işğalçı qüvvələrdən azad edilsin. Bunlar
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Kəlbəcər rayonlarıdır. İşğalçı qüvvələr bu rayonlardan
çıxmalıdır, ATƏT-in sülhü muhafizə qüvvələri buraya daxil olmalıdır, bu rayonlardan didərgin düşmüş
həmin rayonların sakinləri öz yerlərinə-yurdlarına qaytarılmalıdır. Belə olan halda müharibə nəticəsində
dağıdılmış kommunikasiyalar bərpa edilməlidir. İkinci mərhələdə isə Azərbaycanın Laçın və Şuşa
rayonları işğalçı qüvvələrdən azad olunmalıdır və bununla bərabər Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməlidir. Bu plan, iki mərhələ bundan
ibarətdir. Biz bunu əsas olaraq qəbul etmişik. Verilən yazılı təkliflərə bizim müəyyən düzəlişlərimiz,
qeydlərimiz var. O qeydlər, düzəlişlər şübhəsiz ki, müzakirə olunacaqdır. Ancaq biz bu təklifləri prinsip
etibarilə qəbul etmişik.
Mən Strasburqda Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla da görüşdüm. Onunla danışdığımız
zaman o da bəyan etdi ki, Ermənistan da bu təklifləri əsasən qəbul edibdir. Hesab edirəm ki, belə olan
halda biz müsbət nəticə əldə edə bilərik. Doğrudur, Dağlıq Qarabağı idarə edən şəxslər tərəfindən bu
təkliflərə münasibət barədə bizdə dəqiq məlumat yoxdur. Gah deyirlər ki, onlar razı deyil, gah da deyirlər
ki, hansısa şərtlərlə razı ola bilərlər. Güman edirəm ki, bu da prosesin bir hissəsidir.
Mən Strasburqdan gələndən sonra son günlərdə iki dəfədir ki, Fransanın prezidenti Jak Şirakla
telefonla danışmışam. Məhz bu telefon danışıqlarımız da bu məsələnin həlli barədə apardığımız
danışıqların davamı olmuşdur. Bunlar hamısı onu sübut edir ki, artıq dünya ictimaiyyəti də, dünyanın
aparıcı ölkələri də bu münaqişəyə son qoyulmasına çalışırlar və bizə kömək etmək istəyirlər. Biz bu
imkanlardan istifadə edirik və bundan sonra da istifadə edəcəyik, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına
çalışacağıq.
Bu bizə lazımdır, çünki biz istəyirik ki, ölkəmizin işğal olunmuş torpaqlarının hamısı azad edilsin,
doğma yurdundan didərgin düşmüş, çadırlarda yaşayan bir milyondan artıq vətəndaşlarımız öz
yerlərinə qayıtsınlar. Biz istəyirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tamamilə bərpa olunsun və
Azərbaycanın sərhədləri - beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq tanınmış sərhədləri bərpa edilsin
və onlar daim toxunulmaz olsun. Biz buna nail olmaq istəyirik. Bunlar hamısı lazımdır. Çünki bizim
respublikamızın yaxşı iqtisadi imkanları var. Bu iqtisadi imkanları hərəkətə gətirmək, iqtisadiyyatı inkişaf
etdirmək, əhalinin həyat tərzini, rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün bizə sülh lazımdır, ərazimizin
bütövlüyünun bərpa olunması lazımdır.
Siz bilirsiniz ki, son vaxtlar biz dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə, başqa böyük şirkətlərlə çox
səmərəli əlaqələr yaratmışıq, Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının müştərək istifadə olunması üçün
böyük müqavilələr imzalamışıq. Bunların nəticəsində Azərbaycana xarici sərmayə gəlir və məmnuniyyət
hissi ilə deyə bilərəm ki, bu sərmayə böyük miqdarda gəlir. Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar,
torpaq islahatı, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi, iqtisadiyyatın sərbəstləşdirilməsi, iqtisadiyyatda
insanlara sərbəstlik verilməsi, özəlləşdirmə - bunlar hamısı respublikamızın həyatında böyük müsbət
dəyişikliklər yaradıbdır. Ancaq bunlar hələ bizim gördüyümüz işlərin ilk nəticələridir. Biz bundan sonra
daha da yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. İqtisadiyyatımız inkişaf edəcəkdir. İnsanlarımızın, sizin həyat
tərziniz daha da yaxşılaşacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Bunun üçün də biz sülh əldə etməliyik, işğal
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olunmuş torpaqlarımızı azad etməliyik və bütün qonşu ölkələrlə sülh, əmin-amanlıq şəraitində
əməkdaşlıq etməliyik. Ermənistanla da uzunmüddətli, etibarlı sülh əldə etməliyik. Çünki bu həm
Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün ən əlverişli yoldur.
Mən bu barədə fikirlərimizi, gördüyümüz işləri və qarşımızda duran vəzifələri sizə ona görə
çatdırıram ki, bizim gördüyümüz işlər, apardığımız siyasət gərək xalq tərəfindən dəstəklənsin,
bəyənilsin. Biz gərək əmin olaq ki, gördüyümüz işləri, o cümlədən xarici siyasətimizi xalqımız dəstəkləyir.
Əgər haradasa, nədəsə narazılıq törəyirsə, biz onu aydınlaşdırmalıyıq. Ancaq mən məmnunam ki,
indiyədək aldığım məlumatlar onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin daxili və xarici
siyasəti ölkəmizin ictimaiyyətinin, xalqımızın tam əksəriyyəti tərəfindən tamamilə dəstəklənir və
bəyənilir. Bu da bizə daha çox ruh, güc verir, bu istiqamətdə işləmək üçün bizə daha da geniş imkanlar
yaradır.
Mən sizi bu görüş münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Çox sevinirəm ki, sizinlə görüşürəm. Bu
görüşlər hamısı mənim özümdə də böyük ruh yüksəkliyi yaradır, mənə də ilham, güc verir. Mən zavodu
yenidən belə gözəl şəraitdə görməkdən çox məmnunam.
Ancaq eyni zamanda mənə aid olan bir şəxsi məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Çox sağ olun ki,
mənim keçmiş zamanlarda sizə, sizin zavodunuza etdiyim xidmətləri unutmamısınız. Çox sağ olun. Bu,
mənim üçün əzizdir. Çünki sizə məlumdur ki, 1988-ci ildən sonra Azərbaycan xalqına düşmən olan bəzi
qüvvələr tərəfindən mənim əleyhimə aparılan kampaniya zamanı mənə qarşı çox ədalətsizliklər etmişlər.
Ancaq həyat göstərdi ki, o ədalətsiz işlər görən adamlar çox azmış, - mən o vaxt da belə bilirdim. Amma
ədalət mövqeyində duranlar, yaxşılığı, xidməti unutmayanlar bizim cəmiyyətimizin, xalqımızın
əksəriyyətini təşkil edir. Bilirdim ki, xalq, o cümlədən siz mənim gördüyüm işləri unutmayacaqsınız.
Ancaq bu gün bunları bir daha müşahidə etmək məni daha da sevindirdi. Buna görə çox sağ olun.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, səadət arzu edirəm. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Mən
burada bir stend gördüm. O bizim keçmiş əlaqələrimizə həsr olunmuş bir stenddir. Siz orada yazmısınız
ki, «Heydər Əliyev, biz sizinləyik». Mən onu oxudum. Mən də sizə deyirəm ki, əziz bacılar, qardaşlar,
dostlar, mən daim sizinləyəm! Sağ olun.
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DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
17 oktyabr 1997-ci il
Əziz vətəndaşlar, bacılar və qardaşlar!
Sizi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan xalqı bu yuzillikdə ilk dəfə dövlət müstəqilliyini əsrimizin əvvəllərində əldə etmiş və
1918-ci ildə öz demokratik dövlətini yaratmışdır. Lakin o zaman mövcud olan xarici müdaxilə, daxili
çəkişmələr, beynəlxalq təminatın olmaması üzündən bu dövlət qısa müddət fəaliyyət göstərərək süqut
etmişdir. Xalqımız sonrakı dövrdə milli azadlığından, dövlət müstəqilliyindən məhrum olsa da,
iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmiş və müstəqillik üçün zəruri olan digər əsasları
yaratmışdır.
1991-ci ildə Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini bərpa
etmiş, 18 oktyabrda respublika Ali Sovetinin qəbul etdiyi dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktına
dekabrın 30-da ümumxalq səsverməsi - referendum vasitəsilə huqüqi təminat yaradılmışdır.
Keçən altı ildə ölkəmiz öz müstəqilliyini bütün dünyada tanıtmış, beynəlxalq təşkilatların
üzvlüyünə qəbul edilmiş, dünya dövlətləri ilə bərabərhüquqlu əlaqələr yaratmışdır. Bu illərdə daxili və
xarici qüvvələrin ciddi təxribat və maneələrinə baxmayaraq dövlət müstəqilliyimiz qətiyyətlə qorunmuş
və onun yaşaması üçün vacib olan bütün tədbirlər görülmüşdür. Mən əminəm ki, əldə olunan uğurlar
bundan sonra da inkişaf etdiriləcəkdir.
Bu gün qarşımızda duran ən mühüm vəzifə Ermənistan–Azərbaycan konfliktinin ləğv edilməsi, işğal
edilmiş torpaqların azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, didərgin düşmüş
vətəndaşlarımızın öz yurdlarına qaytarılması, iqtisadi tərəqqiyə nail olunması, əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsi, siyasi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, demokratik proseslərin daha
da dərinləşdirilməsidir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın tarixi nailiyyətidir. Hər birimizin müqəddəs borcu
müstəqil dövlətimizin qədrini bilmək, onu qorumaq, inkişaf etdirmək, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
səviyyəsinə qaldırmaqdan ibarətdir.
Bu bayram günü bütün Azərbaycan xalqına səadət, əmin-amanlıq arzulayıram. Xalqımızı
müstəqilliyimizin əbədiliyi və dönməzliyi uğrunda apardığımız mübarizədə daha möhkəm əzm, iradə,
qətiyyət nümayiş etdirməyə çağırıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 oktyabr 1997-ci il
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MƏŞHUR MÜĞƏNNİ VƏ BƏSTƏKAR MÜSLÜM MAQOMAYEVİN YUBİLEY
GECƏSİNDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
17 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Biz bu gün burada Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin ən gözəl nümunələrindən, ən gözəl
şaxələrindən biri olan Müslüm Maqomayevin yaradıcılığı ilə, onun mahnıları, əsərləri ilə yenidən
görüşdük. Bu, xalqımızın, ölkəmizin həyatında əlamətdar hadisədir. Çünki Müslüm Maqomayev 35 ildir ki,
öz sənəti, istedadı, gözəl səsi ilə Azərbaycan müsiqisinin, mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli
xidmətlər göstərib, Azərbaycan xalqının şan-şöhrətini bütün dünyaya yaymağa çalışıbdır və bu sahədə də
çox gözəl nailiyyətlər əldə edibdir.
Ona görə də bu gün hamımız böyük sevgi və məhəbbətlə bu möhtəşəm salona toplaşmışıq. Bu
salonda olanların hamısı böyük məhəbbət və ehtirasla Müslüm Maqomayevin mahnılarını dinləyir, onun
səsini dinləyirlər.
Azərbaycanın həyatında bu cür hadisələr xalqımızın nə qədər istedadlı və Azərbaycan
mədəniyyətinin, incəsənətinin nə qədər zəngin olduğunu bir daha və bir daha nümayiş etdirir. Bizim
mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, musiqimiz, mahnılarımız məhz belə fitri istedadlı şəxslər və onların
fədakarlığı nəticəsində bu qədər yüksək zirvələrə qalxmışdır. Ona görə də mən əziz Müslüm Maqomayevi
bu gün bir daha təbrik edərək, eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqını, millətimizi bü böyük nailiyyətlə
təbrik edirəm.
Mən sözlərimin birinci hissəsini ana dilimizdə, Azərbaycan dilində, dövlət dilimizdə dedim.
Səhnədə olan və bu salonda oturan qonaqlarımız üçün tam aydın olmaqdan ötrü isə sözlərimin ikinci
hissəsini rus dilində deyirəm.
Əziz Müslüm, əziz Tamara, hörmətli qonaqlar!
Siz bu gün bizim ictimaiyyətimizə, xalqımıza, respublikamıza yüksək sənətin, gözəl musiqinin daha
bir parlaq nümunəsini, gözəl mədəniyyət nümunəsi bəxş etdiniz. Əziz Müslüm, biz bu gün buraya sənə,
sənin yaradıcılığına, şəxsiyyətinə və 35 illik yaradıcılıq, səhnə fəaliyyətin ərzində nail olduqlarına çox
böyük məhəbbət və hörmət hissi ilə toplaşmışıq. Müslümün burada dediyi kimi, 35 il müğənninin həmişə
eyni formada qalması, bəlkə də hətta bu formanı daim yaxşılaşdırması üçün, əlbəttə, böyük müddətdir.
Biz bu gün şadıq ki, əzizimiz Müslüm bütün bu 35 ili çalışır, incəsənətimizi, mədəniyyətimizi
zənginləşdirir və onun sənətinə pərəstiş edənlərin hamısını sevindirir.
Əziz Müslüm, avqustda mən sənə təbrik məktubu göndərərək öz fikirlərimi və hisslərimi qısaca
şərh etmişdim. Həmin məktub bu gün burada oxundu, ancaq bugünkü günədək olan tarixi sanki yenidən
vərəqlədiyim bu gecə o qədər həyəcanlandırıcıdır, elə hisslər doğurdu ki, mən səhnəyə qalxaraq sizi bir
daha təbrik etməyi və burada deyilənlərə əlavə olaraq daha bir neçə kəlmə söyləməyi qərara aldım.
Bəli, biz bilməliyik, özü də həmişəlik bilməliyik ki, bax, burada dayanan Müslüm Maqomayev nadir
və bənzərsiz müğənnidir, Allah vergisidir, ancaq eyni zamanda özünün gərgin, yorulmaq bilməyən
zəhməti ilə cilalanmış istedaddır. Müslüm Maqomayevin Azərbaycan səhnəsinə ilk dəfə çıxması bizim
xatirimizdədir, yəqin ki, burada oturanların da çoxunun yadındadır. Gənc, gözəl, hündürboy, amma çox
arıq olan bu oğlan ilk dəfədən özünə böyük rəğbət oyatdı. Müslüm, Zabitlər evinin, Dənizçilər evinin
ansambllarının tərkibindəki ilk çıxışların və bütün sonrakı mərhələlər mənim xatirimdədir. O vaxt
çoxlarına elə gəlirdi ki, cavan oğlandır da, yaxşı oxuyur. Amma musiqi biliciləri dərhal qiymətləndirdilər
ki, yox, bu oğlanın böyük və parlaq gələcəyi var. Xatirimdədir, o vaxt mən maestro Niyazi ilə söhbət
edirdim. Şübhəsiz ki, o, Müslümü uşaq yaşlarından tanıyırdı.Mən ona istinad edirəm, çünki o zaman o,
mənə və mənimlə bir yerdə olanlara dedi ki, bəli bu, Azərbaycan incəsənətində həqiqətən yeni, parlaq
ulduzdur, həm də təkcə Azərbaycan incəsənətində yox.
Bəli, Müslüm həqiqətən Allahın istedad bəxş etdiyi, çox gözəl, bənzərsiz səsi, incəsənətə, mahnıya,
müsiqiyə bağlı olan insandır. Əks halda o, bizim bütün bu illər ərzində tanıdığımız kimi ola bilməzdi.
Ancaq eyni zamanda Müslüm bütün bu fitri keyfiyyətləri ilə yanaşı, Bakının, Azərbaycanın musiqi,
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incəsənət, mədəni mühitində idi. Ona görə də mən bu gün Müslümü, Tamaranı, bütün qonaqlarımızı
dinləyərkən o vaxtları xatırlayırdım.
Əsrimizin əvvəlində musiqidəki, yüksək incəsənətdəki mühit məhz böyük Üzeyir Hacıbəyovun və
böyük Müslüm Maqomayevin yaradıcılıqları sayəsində çox güclü şəkildə özünü göstərirdi. Onlar gözəl
məktəb yaratmışlar. Üzeyir Hacıbəyovun yaratdığı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını götürək, - bizim
müsiqiçilərimizin, bəstəkarlarımızın, incəsənətimizin görkəmli xadimlərinin böyük bir nəsli buradan
keçmişlər və bütün əsr ərzində Azərbaycanı sevindirirlər, Azərbaycan xalqının musiqidə, incəsənətdə
nəyə qadir olduğunu nümayiş etdirirlər. Məhz Üzeyir Hacıbəyov, Əbdülmüslüm Maqomayev, Qara
Qarayev, Fikrət Əmirov, Bülbül, Niyazi, Rəşid Behbudov, Cövdət Hacıyev, Soltan Hacıbəyov, Cahangir
Cahangirov, Rauf Hacıyev, indi burada bizimlə bir yerdə olan Tofiq Quliyev və bir çox başqaları- məhz
onlar və onların silahdaşları Azərbaycanda bu gözəl müsiqi mühitini, bu gözəl incəsənət mühitini
yaratmışlar. Otuzuncu, qırxıncı, əllinci illərin və sonrakı illərin Azərbaycanı həqiqətən bununla məşhur
idi. Bizim əzizimiz Müslüm də bax, bu mühitdə doğulmuş, boya-başa çatmış və belə böyük müğənni, böyük musiqiçi
və böyük vətəndaş olmuşdur.
Onu fərqləndirən bir cəhət də istedadının çoxşaxəli olmasıdır. Onun gözəl səsi, əla ifa texnikası var.
O, gözəl oxuyur, musiqi alətlərində gözəl çalır, çoxlu gözəl mahnılar bəstələyib. Gözəl şəkil çəkməsinə,
heykəltəraşlıq istedadına gəldikdə, bu da məlumdur. Görün, bir insanda nə qədər çoxşaxəli, böyük istedad
cəmləşibdir. Sevinirik ki, bizim Azərbaycanın belə övladı, Azərbaycan müsiqisinin, Azərbaycan
incəsənətinin belə layiqli nümayəndəsi var və indiyədək olduğu və getdiyi bütün dünya ölkələrində
özünü və bizim mədəniyyətimizi, musiqimizi və xalqımızı şöhrətləndirir.
Müslümün xidmətləri çoxdur, ancaq onun «Azərbaycan» mahnısını - özünün və gözəl xanımı
Tamara Sinyavskayanın burada əla ifa etdikləri mahnını Müslümün ən böyük xidməti hesab edirəm.
Bilirsiniz, böyük incəsənət ustaları bəzən cəmi bir əsər yaradaraq tarixi şəxsiyyətə çevrilirlər. Əgər
Müslümün heç nəyi olmasaydı da, mənim fikrimcə o, təkcə «Azərbaycan» mahnısına görə ən yüksək
hörmətə, ən böyük ehtirama layiqdir.
Şükürlər olsun, yurdumuza, respublikamıza, xalqımıza çoxlu şerlər, mahnılar, çoxlu musiqi əsərləri
həsr olunmuşdur. Onların hamısı gözəldir, hamısı bizi sevindirir. Ən başlıcası isə yurdumuza, vətənimizə Azərbaycana həsr olunmuş hər bir belə mahnı, hər bir belə musiqi insanlarımızda, məsələn, şəxsən
məndə vətənpərvərlik hissi, iftixar, sevinc hissi doğurur ki, bizim Azərbaycanımız var, Azərbaycana həsr
edilmiş belə mahnılar, şerlər var və bu gün müstəqil, azad Azərbaycan var.
Mənə elə gəlir ki, Müslüm Maqomayev bizim gözəl şairimiz Nəbi Xəzri ilə birlikdə bu mahnını
yazanda onlar yəqin ki, gələcəyə baxmışlar, çünki bu mahnı həqiqətən azad, müstəqil Azərbaycanın himni
kimi səslənir. Müslüm özü isə bu mahnını necə hissiyyatla ifa edir:
«Ömrümün mənasısan,
Qardaşlıq dünyasısan,
Anamın anasısan,
Azərbaycan!»
Şübhəsiz, bütün bunlar təkzibedilməz surətdə göstərir ki, Müslüm bizim fəxrimizdir, Müslüm
bənzərsizdir. Biz Müslümə daha böyük yaradıcılıq gələcəyi arzulayırıq və şübhə etmirəm ki, Müslüm öz
yaradıcılığı və işləri ilə bizi həmişə sevindirəcəkdir.
Ancaq mən Tamara Sinyavskaya haqqında da deməliyəm. Mən onların ailə qurduğu günləri
xatırlayıram. Bu, iyirmi beş il öncə olmuşdur. Mənim yadımdadır, Müslüm və Tamara məhz Bakıda,
burada Rusiya Federasiyasının mədəniyyət günləri keçiriləndə tanış olmuşdular.Görünür, o vaxt Tamara
ər, Müslüm isə həyat yoldaşı axtarırdı. Onlar bir-birini məhz Bakıda tapdılar. Açığını deyirəm, mən
Müslümə oğlum kimi münasibət bəsləyirdim və Azərbaycanın rəhbəri olan vaxtdan, yəni 1969-cu ildən
etibarən onunla əlaqə saxlayırım. Onlar evlənəndə mən çox sevindim, onlar mənim qonağım oldular.
Həmin vaxtdan onların həm yaradıcılığını, həm də, şübhəsiz, birgə həyatlarını müşahidə edirəm. Allaha
şükürlər olsun ki, yaxşı, mehriban yaşayırlar, aralarında söz-söhbət yoxdur. Çünki belə adamlar
ümumiyyətlə, çox nadir hallarda birgə yaşaya bilirlər. Ancaq görünür, onlar bir-birini həqiqətən elə
seviblər və bir-birini elə tamamlayırlar ki, gözəl ailə qurublar. Şübhəsiz, biz şadıq ki, Müslümün belə
gözəl, görkəmli müğənni, Böyük Teatrın aktrisası olan xanımı var. Müslümlə olduğu kimi, biz Tamara ilə
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də fəxr edirik, çünki o da bizə doğmadır, iyirmi beş ildir bizimlə bir yerdədir. O, bizə doğmadır və bizim
tamaşaçımız elə hesab etmir ki, Tamara haradasa Moskvadadır, hesab edir ki, Tamara da həmişə
Azərbaycandadır. Tamara Sinyavskaya qeyri-adi, gözəl müğənnidir, amma bizim üçün yaxşı gəlindir.
Tamara, bu gözəl yubiley münasibətilə sizi təbrik edirəm və düşünürəm ki, sizinlə birlikdə biz Müslümün
yaradıcılıq fəaliyyətinin qırx illiyini və ondan sonrakı daha başqa-başqa yubileylərini qeyd edəcəyik. Hər
halda, mən buna ümid bəsləyirəm.
Müslüm, sağ ol ki, səninlə birlikdə Böyük Teatrın bu cür gözəl müğənniləri gəliblər. Bilirsiniz, biz bu
gün yenidən Böyük Teatrın ruhunu hiss etdik. Axı Böyük Teatr doğrudan da çox yüksək sənət deməkdir.
İndi biz dünyada çox şeyləri bilirik, əvvəl az bilirdik, yalnız ölkəmizi - o vaxtkı Sovetlər İttifaqını
tanıyırdıq. İnsan özününkünü heç vaxt qiymətləndirə bilmir. O vaxt biz də Böyük Teatrın nə demək
olduğunu qiymətləndirə bilməmişik. Biz azad olduqdan, demək olar, bütün ölkələri gəzdikdən, başqa
teatrlarla, o cümlədən dünyanın musiqi baxımından ən inkişaf etmiş ölkələrinin opera və balet teatrları
ilə tanışlıqdan sonra deyə bilərik ki, bəli, Böyük Teatr rus mədəniyyətinin, rus musiqisinin, rus
incəsənətinin şöhrəti və fəxridir. Şübhəsiz ki, Böyük Teatr bütün respublikalarda, o cümlədən də
Azərbaycanda musiqi mədəniyyətinin inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir. Biz Böyük Teatrın
solistlərini həmişə sevinclə qarşılayırıq. Hesab edirəm ki, bizim dostlarımız, qonaqlarımız Müslüm
Maqomayevin yubileyini qeyd etmək üçün buraya gəlmiş qonaqlarımızı bu gözəl salonun necə
heyranlıqla, gurultulu alqışlarla qarşıladığını gördülər. Mən sizə təşəkkür edir və yaradıcılıq uğurları
arzulayıram.
Bir halda ki, mən səhnəyə qalxmışam, hələ bir az danışacağam. Bizim veteranımız Lütfiyar İmanov
haqqında heç cür deməyə bilmərəm. Bir görün, neçə ildir oxuyur. O, yaradıcılıq fəaliyyətinin neçə ildən
ibarət olduğunu bilmir, hələlik deməyib. Amma necə gözəl oxuyur. Ən əsası isə odur ki, həmişə sıradadır,
cavan, şuxdur, yaxşı formadadır.
Bizim Rauf Abdullayev (alqışlar). Görürsünüz, sözümü bitirməyə qoymurlar. Onun təkcə adını
çəkəndə nə qədər alqışlar qopur və buna layiqdir. Çünki Azərbaycanda simfonik musiqinin inkişafında
onun xidmətlərini hamımız bilirik, nə qədər işlər görüb, bu gün də görür və hesab edirəm ki, gələcəkdə
bundan da çox edəcəkdir.
Bizim Rus Dram Teatrının gözəl aktrisası Lyudmila Duxovnaya buradadır. Biz rus dram teatrını
həmişə sevmişik və indi də sevirik, orada vaxtilə çalışanları və bu gün rus teatrında işləyənləri heç vaxt
unutmuruq, onlar da bizim üçün əzizdirlər. Lyudmila Duxovnaya onların cərgəsində fəxri və xüsusi yer
tutur.
Görün, bu gün necə bir rəngarənglik var - Böyük Teatr, yüksək peşəkarlığa malik opera sənəti,
simfonik orkestr və bizim ölməz musiqi alətimiz olan tar. Mən hesab edirəm, xalqımızın - Azərbaycan
xalqının böyük xoşbəxtliyidir ki, bizim əcdadlarımız belə bir musiqi aləti yaradıblar və o yaşayır, milli
hisslərimizi gözəl, hər hansı bir alətdən daha yaxşı ifadə edir. Bizim Ramiz Quliyev və onun gözəl oğlu
Əyyub bu alətdə əla çalırlar.
Rəşid Behbudovun qızının öz atasının ənənələrini səhnədə davam etdirməsi, şübhəsiz ki, məni
sevindirir. Rəşidi hamının sevdiyini ailəniz yəqin ki, bilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ona sonsuz
məhəbbət vardır. Ancaq mən öz hisslərimdən danışa bilərəm - mən onu çox sevirdim, uzun illər ərzində
onunla dostluğum olub. O, məhz müğənni, artist kimi, Azərbaycan mahnılarının və Azərbaycanın gözəl
opera ariyalarının solo ifaçısı kimi mənim üçün çox sevimli və əziz adam idi. Eyni zamanda o, gözəl insan
idi. Onunla dəfələrlə görüşmüşəm. Mən şadam ki, vaxtilə mahnı teatrı yaratmaqda ona kömək etmişəm,
öz yaradıcılığını daha dolğun şəkildə açıq göstərməsi üçün əlimdən gələni etmişəm. Onun yubileyi düz bir
ildir davam edir və Rəşid Behbudovun səksən illiyinə həsr edilmiş yekun yubiley tədbirləri, şübhəsiz ki,
ən yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir. Xoşdur ki, onun qızı bu gün burada Müslüm Maqomayevlə birlikdə bu
cür gözəl çıxış etdi.
Biz Müslümlə razılaşmışdıq ki, bu gün danışıq az, mahnı isə çox olsun. Amma belə oldu ki, siz məni
yenə danışmağa vadar edirsiniz. Bəli, Azər Zeynalov həqıqətən cavan, ancaq çox ümidverici müğənnidir.
Mən hesab edirəm ki, onun gözəl gələcəyi var və o öz istedadını, bacarığını və öz sənətini artıq nümayiş
etdiribdir. Təsadüfi deyil ki, o, belə tezliklə bu cür nüfuz, hörmət və məhəbbət qazanıbdır. Mən şadam ki,
bizdə Bülbül, Rəşid Behbudov, Müslüm Maqomayev, Azər Zeynalov nəsillərinin əlaqəsi qırılmır. Baxın,
silsilə qırılmır. Bu, böyük xoşbəxtlikdir.
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Hesab edirəm ki, bizim simfonik orkestr və simfonik orkestrin musiqiçiləri ən fədakar insanlardır.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq, onlar öz peşələrindən, öz sənətlərindən ayrılmırlar. Bizim simfonik
orkestr yaşayır və yaşayacaqdır. Mən demişəm və bu gün də təntənəli surətdə vəd edirəm - bizim
simfonik orkestrə ən əlverişli şərait yaratmaq üçün tədbirlər görəcəyik ki, o, fəaliyyət göstərsin.
Bir daha təbrik edirəm.
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BAKI BEYNƏLXALQ HAVA LİMANI LAYİHƏSİNİN TƏQDİMETMƏ
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
«Azərbaycan Hava Yolları»
Dövlət Konserninin yeni ofisi
19 oktyabr 1997-ci
Biz Bakı beynəlxalq hava limanı kompleksinin tikintisinə 1981-ci ildə başlamışdıq. O vaxt lazımi
layihələr hazırlanmışdı. Mən 1982-ci ildə bu layihələrə bir neçə dəfə baxmışam. Ancaq indi 1997-ci ildir.
O vaxtdan 15 il keçir və Bakı beynəlxalq hava limanı beləcə tikilməmiş qalıbdır. Görünür, 15 il bundan
əvvəl başladığım işi axıra çatdırmalıyam. Ona görə də mən bu işə çox ciddi və diqqətlə yanaşıram. Çünki
bu tikinti dövlətə məxsusdur. Ötən 15 ildə bu işə laqeyd yanaşıblar, yaxud ona ciddi fikir verməyiblər.
Amma bundan sonra belə hala yol vermək olmaz.
Mən lazım olan sərəncamı imzalayacağam. Baş nazirə verdiyim göstərişlər həyata keçiriləcəkdir.
Gərək konsorsium da bizim qarşımızda öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri vaxtında yerinə yetirsin.
Keyfiyyət məsələsinə ciddi diqqət yetirmək istəyirəm. Hər bir tikinti keyfiyyətli olmalıdır. Ancaq aviasiya
ilə əlaqədar olan tikinti xüsusilə keyfiyyətli olmalıdır.
Bir daha qeyd edirəm, bu məsələyə mən ona görə xüsusi diqqət yetirirəm ki, tikinti və
modernləşdirmə işləri vaxtilə inşa olunmuş binaların üzərində aparılacaqdır. Ona görə də gərək bu işdə
heç bir səhvə yol verilməsin.
Cihazlar gətiriləcək, qurulacaq - bunlar hamısı yeni işlərdir. Bildirdiniz ki, bu işləri «Simens Plessi»
Şirkəti görəcəkdir. Şübhəm yoxdur ki, onların keyfiyyəti gərək lazımi səviyyədə olsun. Ancaq tikinti,
inşaat işləri köhnə tikintilərin üzərində getdiyinə görə bunlara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Mən bu vəzifələri konsorsiumun, tikinti şirkətlərinin qarşısında qoyuram. Hesab edirəm ki,
«Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserni, Respublika Nazirlər Kabineti və həmin işə məsul olan Abid
Şərifov bu məsələyə çox ciddi nəzarət etməlidirlər.
Sərəncam verməyimlə bağlı məsələni mən dərhal həll edəcəyəm, siz tezliklə işə başlayın. 
Cənab Erenin, siz Bakı beynəlxalq hava limanının tikintisində görüləcək işləri Azərbaycanın memarlıq sənətinə,
milli dizayna uyğun aparmalısınız. Yəni burada Azərbaycan üçün yabançı bir iş görmək olmaz.
Tikinti kompleksində aparılacaq işlərin Azərbaycanın memarlıq, rəsm, dizayn sənətinə, tarixi
ənənələrimizə uyğun olmasının vacibliyini bir daha nəzərə çarpdırıram. Siz Azərbaycan memarlarını,
rəssamlarını, dizaynçılarımızı bu işə cəlb edin, qoy onlar öz məsləhətlərini versinlər.
Siz bu kompleksin tikintisində keyfiyyətə, bir də Azərbaycanın milli memarlıq ənənələrinin orada
öz əksini tapmasına xüsusi fikir verməlisiniz. Qoy bu, Azərbaycandakı tarixi binalara uyğun olsun. Yəni
azərbaycanlı olsun, nə amerikalı, ingiltərəli, fransalı, aşqabadlı, daşkəndli, nə də istanbullu olsun. Bu,
azərbaycanlı olsun.



Heydər Əliyev daha sonra Bakı beynəlxalq hava limanının tikintisində istifadə ediləcək inşaat materiallarının nümunələri ilə tanış
oldu. Bu barədə dövlətimizin başçısına Türkiyənin «Burc-Enka» şirkəti idarə heyətinin üzvü Gültəkin Eren məlumat verdi.
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MDB ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ
İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN KİŞİNYOVA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA
LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
22 oktyabr 1997-ci il
S u a l: Cənab prezident, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının
Kişinyov zirvə görüşünün keçirilməsində məqsəd nədir? Azərbaycan prezidenti digər dövlətlərin
başçılarının fikrini hansı əsas məsələyə yönəltmək niyyətindədir?
C a v a b: Məqsəd aydındır. Müstəqil Dövlətlər Birliyi daimi fəaliyyət göstərən bir birlikdir. Ona
görə də dövlət başçılarının görüşü təbii haldır və bu, vaxtaşırı olmalıdır. Çünki bir sıra məsələlər yığışıb
qalır, onları müzakirə etmək, məsləhətləşmək, müvafiq qərarlar qəbul etmək lazımdır. Məqsəd bundan
ibarətdir. Orada gündəlikdə bir çox məsələlər nəzərdə tutulub, onlar müzakirə ediləcəkdir.
Dövlət başçılarının bu ilin martında Moskvada keçirilən görüşündə biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
işinin daha da səmərələşdirilməsi və effektli olması haqqında çox mülahizələr irəli sürmüşdük. Ancaq çox
təəssüf edirəm ki, bu istəklər, arzular yerinə yetirilmir. Mənim fikrimcə, Müstəqil Dövlətlər Birliyi hələ ki,
öz səviyyəsinə gəlib çata bilməyibdir. Ola bilər, bunun müəyyən obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Güman
edirəm ki, bu görüş zamanı bu barədə geniş fikir mübadiləsi olacaq, hesab edirəm ki, açıq danışıq
gedəcəkdir. Hərə öz fikrini bildirməlidir.
Biz həmişə demişik, şəxsən mənim fikrim budur ki, bu birliyin fəaliyyətinin uğurlu olması üçün
gərək demokratik prinsiplər birlikdə, bərabər hüquqlu, tam bərqərar edilsin. Heç bir dövlətin
hegemonluğu və yaxud üstünlüyü yolverilməzdir. Birliyə daxil olan ölkələrin hamısı bərabər hüquqludur.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi demokratik prinsiplər əsasında inkişaf edə bilər. Ancaq buna hələ ki, nail olmaq
mümkün deyil.
S u a l: Cənab prezident, MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının ötən iclasında
Ermənistanın qanunsuz silahlanması ilə bağlı rəy verilməsi barədə söhbət getmişdir. Bu iclasda
həmin məsələni qaldıracaqsınızmı? Ümumiyyətlə, bu silahlanma mövzusu necə davam edəcəkdir?
C a v a b: Bu, bizim üçün çox vacib və narahatedici məsələdir. Biz bu məsələni Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının mart ayındakı iclasında qaldırmışdıq. Sonra mən iyul
ayında Rusiyada rəsmi səfərdə olarkən Moskvada prezident Boris Yeltsinlə görüşümdə də bu məsələni
qaldırmışam. Bilirsiniz ki, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan birgə komissiyası yaradılmışdır. Ancaq təəssüf
ki, Rusiyanın, şübhəsiz, Ermənistanın da bu məsələnin aşkar olunmasına o qədər də böyük arzusu
yoxdur. Ona görə də komissiyanın işi çox zəif gedir. Biz bundan çox narazıyıq, öz fikirlərimizi bildirmişik.
Biz tələb edirik ki, bu məsələlər tezliklə aşkar edilsin.
Hər şey aydındır, - silahlar gizli yolla verilib. Bu barədə artıq bir çox sübutlar, dəlillər meydana
çıxıbdır. İstintaq bunları aşkara çıxarıbdır. Rusiyanın rəhbərliyi öz üzərinə sadəcə, cəsarətli bir yük
götürməli və bildirməlidir ki, həqiqətən belə şeylər olub. Biz bu silahların geri qaytarılmasını tələb edirik,
o da bunu təmin etsin.
S u a l: Cənab prezident, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
sahəsində Ermənistanın mövqeyinin necə olması barədə suala cavabınızı bilmək hamı üçün
maraqlı olardı. Bu mövqedə dəyişiklik varmı?
C a v a b: Ümidvericidir. Ter-Petrosyanla Strasburqda apardığım danışıqlar mənə əsas verir ki,
onun özündə həqiqətən belə bir fikir formalaşıbdır ki, bu məsələ həll olunmalıdır və ATƏT-in Minsk
qrupu həmsədrlərinin təklifləri əsasən qəbul edilibdir.
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MDB ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
MOLDOVADA KEÇİRİLƏN NÖVBƏTİ GÖRÜŞÜNƏ GƏLƏRKƏN
RƏSMİ QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏ JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABLARI
Kişinyov, Beynəlxalq hava limanı
22 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli cənablar!
Mən Kişinyova yaxşı əhval-ruhiyyə ilə gəlmişəm. Birincisi, ona görə ki, Azərbaycanın çox böyük
hörmət bəslədiyi müstəqil Moldovanın paytaxtına gəlmişəm. Bizim çoxdan dostluq əlaqələrimiz var. Mən
burada 23 il əvvəl olmuşam, ona görə də bu qədər vaxt keçəndən sonra yenidən Moldova torpağında
olarkən hansı hisslər keçirdiyimi təsəvvür edə bilərsiniz. Xüsusən də ona görə ki, mən burada dostum
Petru Kirilloviçlə həm 23 il bundan öncə görüşmüşəm, həm də indi görüşdüm.
MDB-nin fəaliyyətini qiymətləndirərək bildirirəm ki, birlik 5 ildir mövcuddur, amma hələ çox
şeyləri etmək mümkün olmamışdır.
S u a l: Cənab prezident, MDB-nin üzvü olan ölkələrin hansı istiqamətləri daha fəal inkişaf
etdirmələrinin gərəkliyi barədə nə deyə bilərsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə istiqamətlər çoxdur. Hesab edirəm ki, birlik səmərəli, iş qabiliyyətli,
demokratik və çevik olmalı, tam hüquq bərabərliyi, milli mənafelərə hörmət əsasında, hansısa yeni ittifaq
yaratmaq arzusundan tamamilə uzaq olmaqla fəaliyyət göstərməlidir.
S u a l: Hörmətli cənab Əliyev, Kişinyov görüşündə müzakirə olunacaq hansı məsələni
Azərbaycan üçün çox mühüm hesab edirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, MDB dövlət başçılarının indiki görüşündə müzakirə
olunacaq məsələlərin hamısı Azərbaycan üçün çox mühümdür.
S u a l: Cənab Əliyev, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Münaqişəli vəziyyətlər üzrə komitəsinin
yaradılması haqqında təklifə münasibətiniz necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə hesab edirəm ki, bu təklif məqbul deyildir.
S u a l: Moldova prezidenti Petru Luçinskinin Azərbaycana səfəri nə vaxt olacaqdır?
P e t r u L u ç i n s k i: Mənim Azərbaycana səfərim ən yaxın vaxtlarda baş tutacaqdır.
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MDB ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
MOLDOVA ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ QAZAXISTAN TELEVİZİYASI
MÜXBİRİNİN AZƏRBAYCAN VƏ QAZAXISTAN PREZİDENTLƏRİNƏ
ZİRVƏ GÖRÜŞÜ BARƏDƏ SUALINA CAVABLARI
23 oktyabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v : Bugünkü görüş çox mühüm idi. MDB-nin problemləri haqqında, xüsusən onun
təşəkkülünə maneələr, amillər haqqında ilk dəfə olaraq açıq, çox kəskin, prinsipial, qərəzsiz söhbət getdi. Dövlət
başçılarının, demək olar, hamısı iclasda, təkrar edirəm, çox açıq çıxış etdilər. Hər kəs öz mövqeyini açıqladı. Əgər
onların dediklərini cəmləşdirməli olsaq, ümumi fikir belə idi ki, bizim birliyi daha demokratik etmək lazımdır ki,
hüquq bərabərliyi olsun, hər bir dövlətin milli mənafelərinə hörmət edilsin. MDB-nin müstəqil dövlətləri hamı
tərəfindən məhz müstəqil dövlətlər kimi tanınsın, birliyi hansısa ittifaqa çevirmək cəhdləri olmasın. Xüsusilə
vacibdir ki, ambisiya təzahürləri, imperiya əhval-ruhiyyəsi və sairə olmasın.
Ticarət, gömrük problemlərinə, iqtisadi münasibətlərə çox diqqət yetirildi.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v : MDB ölkələri dövlət başçılarının əvvəlki iclası yarım il öncə olmuşdur və
mən orada çox kəskin tənqidlə çıxış etmişdim. Bu gün mən bildirirəm ki, həmin təkliflərin heç biri yerinə yetirilməyib.
Dövlət başçıları da o fikirləri bu mənada dəstəklədilər ki, birliyin tərkibində bir-biri ilə müharibə aparan dövlətlər ola
bilməz. Dövlət başçılarının hamısı tərəfindən imzalanmayan qərarları da qəbul etmək lazım deyildir. Mən təklif
etdim ki, bugünkü gündəliyə salınmış məsələləri hökumət başçıları müzakirə etsinlər. Prezidentlər qlobal
problemləri müzakirə etməli və siyasəti müəyyənləşdirməlidirlər.
Ən başlıcası isə, prezidentlər tənqid etdilər ki, «ikilər», «dördlər» ittifaqları etimada kömək etmir.
Bu, həqiqətən belədir. Onda gəlin yeganə məsələni həll edək - ümumi iqtisadi məkan yaradaq, bütün
dövlətlər arasında gömrük və tarif siyasətini razılaşdıraq ki, ticarət etmək mümkün olsun. Bununla
əlaqədar qərara alındı ki, müvafiq sənədlər imzalanmasın və hökumət başçılrına verilsin, növbəti iclas isə
gələn ilin yanvarında yeganə gündəliklə - Şevardnadzenin, Kərimovun, Heydər Əliyeviçin, mənim və
Kuçmanın qaldırdıqları məsələlər üzrə keçirilsin. Bu son dərəcə kəskin məsələləri MDB-nin gələn
iclasında həll etmək, hamı barəsində eyni etimad yaratmaq, iqtisadi ittifaq məsələlərini, respublikaların
daxilində olan digər məsələləri həll etmək lazımdır. Bunlar münaqişələr, müharibə, bir-birini başa düşməmək
məsələləridir. Birinə bir cür münasibət bəsləyirlər, digərinə başqa cür, birini silahlandırır, digərini tərksilah
edirlər. Əgər biz hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünə tərəfdarıqsa, - bu, ATƏT-in və MDB-nin prinsipləridir, hər bir dövlətin sərhədlərinin toxunulmazlığına tərəfdarıqsa, onda bu məsələləri həll etməyə qadir olmalıyıq.
Yox, əgər bunu etmiriksə, onda həmin dövlətlər Dünya Birliyinə, başqa dövlətlərə müraciət edirlər.
Xüsusən Rusiya bundan inciyir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu mənada çox vacib, açıq, ciddi söhbət
getdi. Hər kəs ürəyindəkinin hamısını dedi.
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MDB PARLAMENTLƏRARASI ASSAMBLEYASI SOSİAL SİYASƏT VƏ İNSAN
HÜQUQLARI DAİMİ KOMİSSİYASININ BAKIDA KEÇİRİLƏN İCLASININ
İŞTİRAKÇILARI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ VƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
24 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli cənablar!
Bildirirəm ki, MDB Parlamentlərarası Assambleyası nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərini faydalı
hesab edirəm, çünki bu, onun üzvlərinə respublikamızın həyatı, uğurları və problemləri ilə bilavasitə
tanış olmağa imkan verəcəkdir.
S ə f i y a r M u s a y e v [MDB Parlamentlərarası Assambleyasının sosial siyasət və insan hüquqları
daimi komissiyasının sədri (Azərbaycan) ]:
Möhtərəm cənab Prezident! Məlumat verirəm ki, iclas iştirakçıları Bakıda xeyli iş görmüş,
Azərbaycan qaçqınları, respublika Milli Məslisinin sədri ilə görüşlər keçirmişlər.
Rusiya nümayəndələrinin fikrincə, Parlamentlərarası Assambleya MDB ölkələrinin inteqrasiyasının
ən mühüm vəsilələrindən biridir. Onlar ümidvar olduqlarını bildirmişlər ki, Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyev bu proseslərə, ilk növbədə təhsil, mədəni, iqtisadi, humanitar əlaqələr sahəsində
maksimum kömək göstərəcəkdir. Onlar həmçinin qeyd etmişlər ki, müstəqil dövlət quruculuğunda
Azərbaycan şəksiz demokratik addımlar atmış, habelə hakimiyyət qollarının qarşılıqlı əlaqəsində müsbət
təcpübə əldə etmişdir.
Belarus, Tacikistan və Moldova nümayəndələri rusiyalı həmkarlarının dediklərinə şərik çıxaraq
bildirmişlər ki, iclasın iştirakçıları Azərbaycanın kəskin problemlərinin, - bunların ən başlıcası
Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi, habelə qaçqınlar problemidir, - həllinə imkan daxilində kömək
göstərəcəklər.
Ölkəmizə səfərdən aldıqları təəssüratı bölüşən deputatlar Bakıda, respublikada vəziyyətin sakit
olduğunu xüsusi vurğulayaraq demişlər ki, bütün bunlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin
sayəsində əldə edilmişdir. Onlar dövlətimizin başçısına möhkəm cansağlığı, uğurlar arzulayaraq əmin
olduqlarını bildirmişlər ki, Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmiz bütün çətinlikləri aradan
qaldıracaq və yaxın gələcəkdə böyük tərəqqiyə nail olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli numayəndələr, əziz qonaqlar!
Respublikamızın, xalqımızın, şəxsən mənim ünvanıma deyilən səmimi sözlərə, xoş xatirələrə görə
sizə təşəkkür edirəm. Bildirirəm ki, müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən ölkəmiz bir sıra çətinliklərlə də
qarşılaşmışdır. Bunlardan ən başlıcası Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistanın hərbi
təcavüzü, ərazimizin 20 faizinin işğal olunması, 1 milyondan artıq vətəndaşımızın öz yurdlarını
məcburən tərk edərək çadırlarda qaçqın vəziyyətində yaşaması ilə nəticələnən Ermənistan - Azərbaycan
münaqişəsinin ölkəmiz üçün ağır problemlər yaratmasına baxmayaraq, respublikamız sülhə nail olmaq
üçün ciddi səy göstərmişdir. Vurğulayıram ki, bu səylər nəticəsində münaqişənin həllində nikbinlik
doğuran müəyyən irəliləyiş vardır. Nəzərinizə çarpdırıram ki, Azərbaycanda cəmiyyətin
demokratikləşməsi, iqtisadiyyatda islahatların aparılması, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi sahələrində
də böyük işlər görülmüşdür. Bütün bunlar barədə səmimi təəssüratlarınız üçün də təşəkkür edirəm.
MDB-nin fəaliyyətinə toxunarkən MDB dövlət başçılarının Kişinyovda keçirilmiş zirvə görüşündən
də söhbət açmaq istərdim. Rusiyanın Ermənistanda və Gürcüstanda yerləşən, regionda vəziyyəti
mürəkkəbləşdirən hərbi bazaları ilə əlaqədar həmin görüşdə açıqladığım mövqe barədə məlumatı bir
daha nəzərinizə çarpdırıram. Mənim fikrimcə, MDB-nin daxilində dövlətlər arasında ittifaqlar
yaradılması da birlikdə vəziyyəti mürəkkəbləşdirir, etimadsızlıq mühiti doğurur. Belə hesab edirəm ki,
birliyin yaşamaq qabiliyyətli olması üçün onun üzvlərinin hüquq bərabərliyi, qarşılıqlı anlaşma, milli
mənafelərin nəzərə alınması vacibdir, hər hansı imperiya ambisiyalarının, hansısa dövlətin
hegemonluğunun istisna edilməsi zəruridir.
Bununla əlaqədar, bəyan edirəm ki, MDB dövlətləri arasında münasibətlər möhkəmləndirilməklə
yanaşı, birliyə daxil olan hər bir dövlətin müstəqilliyi möhkəmlənməli, bu dövlətlər arasında inteqrasiya
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əlaqələri bərpa olunmalıdır. Azərbaycanın yaxından iştirak etdiyi MDB Parlamentlərarası
Assambleyasının fəaliyyətini mühüm sayıram və iclasın bütün iştirakçılarına uğurlar, xoş həyat
arzulayıram.
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DÜNYA BANKININ VİTSE-PREZİDENTİ İOHANOS LİNNLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
25 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab İohanos Linn!
Sizi müstəqil Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində salamlamağıma çox şadam. Azərbaycan ilə
Dünya Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafından məmnunluqla söz açaraq əmin olduğumu bildirirəm ki,
Sizin respublikamıza səfəriniz bu əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə kömək göstərəcəkdir.
İ o h a n o s L i n n: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, səmimi görüşə görə təşəkkür edirəm
və Dünya Bankının prezidenti cənab Vulfensonun səmimi salamlarını Sizə çatdırıram. Cənab prezident,
cənab Vulfenson məndən xahiş edib bildirim ki, o, sizin Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərinizi
və onunla keçirdiyiniz görüşü həmişə böyük məmnuniyyətlə xatırlayır.
Cənab Əliyev, Sizin rəhbərliyiniz ilə Azərbaycanda son illər görülən tədbirlərin Dünya Bankı
tərəfindən diqqətlə izlənildiyini, respublikanızda iqtisadi islahatların, özəlləşdirmənin müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilməsi sahəsində qazanılmış böyük uğurlardan məmnun qaldığımızı bildirərək deyirəm:
Cənab Prezident, Vaşinqtondakı görüşünüz zamanı cənab Vulfensonun Sizə dediyi kimi, Dünya Bankı
Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Nəzərə çarpdırıram ki, Dünya Bankının prezidenti ilə Vaşinqtonda
keçirdiyim görüşü məmnunluqla xatırlayıram və bu bankın Azərbaycana göstərdiyi diqqət və qayğıdan
razı qaldığımı bildirirəm.
Vurğulayıram ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə Azərbaycanın əlaqələrinin
sıxlaşdırılması nəticəsində ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafında və maliyyə vəziyyətinin
sağlamlaşdırılmasında böyük uğurlar əldə edilmişdir və deyirəm: Sizin ölkəmizə göstərdiyiniz yardım və
əməkdaşlığımızın gedişində verdiyiniz tövsiyələr, təkliflər Azərbaycan üçün çox xeyirli olmuşdur.
Xatırladıram ki, Vaşinqtonda mənimlə görüşü zamanı cənab Vulfenson Azərbaycana əlavə kreditlər
də verməyə hazır olduğunu söyləmişdi və deyirəm: Mən Dünya Bankının əlavə kreditlərindən hansı
sahələrdə istifadə etmək imkanlarını araşdırıb müvafiq təkliflər hazırlamaq barədə Nazirlər Kabinetinə
və nazirlərə lazımi göstərişlər vermişəm.
Dünya Bankı vitse-prezidentinin respublikamıza səfərini müsbət qiymətləndirərək və ölkəmizin
iqtisadi inkişafı barədə onun söylədiyi fikirlərdən məmnun qaldığımı bildirərək deyirəm ki, biz
Azərbaycanda son illər əldə edilmiş nailiyyətlərlə fəxr etməklə yanaşı, hələ görüləsi işlərin də çox
olduğunu bilirik.
Ölkəmizə xarici sərmayələrin fəallıqla gəlməsindən, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların
birgə işlənməsi üçün imzalanmış tarixi müqavilələrdən söhbət açarkən nəzərə çarpdırıram ki, «Əsrin
müqaviləsi»nin həyata keçirilməsi nəticəsində
«Çıraq» yatağında artıq ilk neft hasil edilmişdir.
Bildirirəm ki, bu hadisə ilə əlaqədar noyabrın 12-də ölkəmizdə təntənəli mərasim keçiriləcəkdir və mən
cənab Linni və cənab Vulfensonu həmin mərasimdə iştirak etməyə dəvət edirəm.
Hasil edilən nefti şimal marşrutu üzrə dünya bazarına çıxaracaq boru kəmərinin istifadəyə
verilməsi sahəsində qarşıya çıxan çətinliklərdən də danışmamaq olmaz. Lakin bunlara baxmayaraq
fərəhlə bildirirəm ki, oktyabrın 25-də səhər həmin marşrut üzrə neftin nəqlinə başlanmışdır. Rusiyanın
«Transneft» Şirkəti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti rəhbərləri və hər iki ölkənin digər nümayəndələri
bu gün sərhəddə görüşmüşlər və neft artıq ixrac edilmişdir. Eyni zamanda qərb istiqamətində tikilən və
Gürcüstan ərazisindən keçən ikinci neft kəmərindən də söhbət açmaq olar.
Bütün bunlar hələ ilk addımlardır. Vurğulayıram ki, bağlanmış tarixi müqavilələrin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar görüləcək işlər həm Azərbaycanda, həm də Xəzər hövzəsinin digər ölkələrində
yeni bir mənzərə, əhval-ruhiyyə yaradacaqdır.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN 74-cü İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
«Gülüstan» ”sarayı
29 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar, cənablar və qonaqlar!
Mən sizi Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradılmasının 74-cü ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm. Sizə, Türkiyə xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
74 il ərzində türk xalqı, Türkiyənin vətəndaşları cümhuriyyət içərisində böyük və şanlı bir yol
keçmişlər. 74 il bundan öncə Osmanlı imperatorluğu dağılan zaman, mənim əziz dostum Süleyman
Dəmirəlin ifadəsi idə desək, «Osmanlı imperatorluğunun külləri içərisindən müsəlman Şərqində ilk
cümhuriyyət yaranmış – Türkiyə Cümhuriyyəti». Türkiyə Cümhuriyyətini yaradanlar bütün dünyada
böyük bir qeyrət göstərmişlər və türk xalqının gələcək həyatı üçün böyük imkanlar açmışlar. Türkiyə
xalqının iradəsi, böyük Mustafa Kamal Atatürkün zəkası və qəhrəmanlığı nəticəsində Türkiyə
Cümhuriyyəti ağır, çətin bir şərait içərisində, qurtuluş savaşının qələbəsi sayəsində yaranmışdır. Türkiyə
Cümhuriyyəti yaranarkən, Turkiyə Cümhuriyyəti qurularkən böyük Mustafa Kamal Atatürk
demişdir:«Xalqımız məsud, müvəffəq və müzəffər olacaqdır». Biz artıq o sözlərin həyata keçirilməsinin
şahidiyik. Türkiyədə demokratik, hüquqi, dünyəvi bir dövlət qurulubdur. Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə
xalqının həyatı demokratiyanın inkişafı sahəsində, insan hüquqlarının qorunması sahəsində,
iqtisadiyyatın inkişafı sahəsində Dünya Birliyində görkəmli yer tutmuşdur.
Türkiyə Cümhuriyyətinin 74 illik yolu çətin, mürəkkəb olmuşdur. Ancaq türk xalqının iradəsi və
Türkiyə Cümhuriyyətini irəliyə aparan böyük insanlar bu çətin, ağır şərait içərisində cümhuriyyəti
yaşatmış, inkişaf etdirmiş və Dünya Birliyində görkəmli yer tutan dövlət səviyyəsinə gətirib çıxarmışlar.
Türkiyə bütün sahələrdə inkişaf etmiş bir dövlətdir və onun nailiyyətləri göz qabağındadır. 1950-ci
illərdə Türkiyədə adambaşına orta gəlir 50 dollar idi, indi isə 5 min dollardır. Budur, Türkiyə
iqtisadiyyatının Türkiyə vətəndaşlarına verdiyi töhfələr!
Türkiyə əhalisinin sayına görə dünyada 16-cı yerdə durur, ərazisinin sahəsinə görə isə 32-ci
yerdədir. Demək, böyük dövlətlər sırasındadır, bütün beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Biz ümidvarıq ki,
Türkiyə apardığı işlərini uğurla başa çatdıracaq və Avropa Birliyinin də üzvü olmağa nail olacaqdır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri böyük və zəngin tarixə malikdir. Biz
bunu yüksək qiymətləndiririk. Bizim keçmişimiz də, bu günümüz də dostluq, qardaşlıq əlaqələri ilə
səciyyəvidir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən andan indiyə qədər Türkiyə ilə bütün sahələrdə
sıx əməkdaşlıq edir və bizim dostluq, qardaşlıq əlaqələrimiz günü-gündən inkişaf edir. Türkiyə bizim
üçün dost, qardaş, yaxın ölkədir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan ölkədir, dövlət
müstəqilliyimiz yolunda Azərbaycana daim dayaq olan, kömək edən qardaş ölkədir. Biz bunu bütün
sahələrdə hiss etmişik və edirik. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrini biz,
xalqımız və dövlətimiz üçün çox əhəmiyyətli hesab edirik. Bu əlaqələrin daha da genişlənməsi, daha da
yüksəlməsi bizim xalqımızın və dövlətimizin gələcək vəzifəsidir.
Azərbaycana Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüz edilən zamandan Türkiyə Azərbaycan ilə daim
bir yerdə olmuş, bərabər olmuşdur. Biz Türkiyənin bu sahədə mənəvi dəstəyini və beynəlxalq
təşkilatlarda onun Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməsini, bu sahədə bizimlə daim əməkdaşlıq
etməsini yüksək qiymətləndiririk. Türkiyə ATƏT-in Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll edilməsi üçün yaradılmış Minsk qrupunun üzvüdür. Minsk qrupunun tərkibində Türkiyə daim fəal iş
aparır, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin ədalətli, sülh yolu ilə həll olunması üçün öz səylərini
qoyur. Biz bu məsələlərin həll edilməsində həmişə Türkiyə ilə əlaqədəyik. Minsk qrupunun son
təkliflərini qəbul edərək, eyni zamanda yaxşı bilirik ki, Türkiyə Cümhuriyyəti də, xalqı da, Türkiyə dövləti
də bizim kimi, bu təkliflərin qəbul edilməsinin tərəfdarıdır, bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının
tərəfdarıdır.
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı Türkiyənin tutduğu mövqe bizim üçün ona görə
əhəmiyyətlidir ki, Türkiyə Azərbaycanla bir olduğunu nümayiş etdirir.
Türkiyə Ermənistanla heç bir diplomatik əlaqə yaratmayıbdır və Türkiyənin xalqı da, dövləti də,
hökuməti də dəfələrlə bildiriblər ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ləğv edilməyənə qədər,
Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad edilməyənə qədər Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olunmayana qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında heç bir əlaqə
ola bilməz. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Türkiyənin dövlət, hökumət başçıları bunu dəfələrlə bəyan
ediblər. Türkiyənin prezidenti, əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəl beynəlxalq təşkilatlarda, o
cümlədən ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Azərbaycanın mövqeyinin müdafiəsində bizimlə sıx
əməkdaşlıq edibdir və Azərbaycana yardım göstəribdir, bütün başqa hallarda da Türkiyənin
Azərbaycanla bərabər olmasını təsdiq edibdir.
Oktyabrın 10-11-də Strasburqda Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə
görüşündə Türkiyənin baş naziri cənab Məsud Yılmazla görüşüm zamanı da bu fikirlər yenidən təsdiq
edildi. Yenidən bəyan olundu ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, Türkiyə üçün də bir o qədər əhəmiyyətli və vacibdir və bu
məsələlər həll olunmayana qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında heç bir əlaqəyə yol verilə bilməz.
Bunların hamısı onu göstərir ki, Türkiyənin hökuməti, dövləti, xalqı Azərbaycanı özünün dostu, doğma
qardaşı hesab edir, Azərbaycanın düşdüyü vəziyyəti özünün vəziyyəti kimi qiymətləndirir və buna
müvafiq olaraq münasibət bildirir.
Güman edirəm ki, bunların hamısı, bizim ümumi səylərimiz, aparılan işlər Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını təmin edəcəkdir və biz bölgəmizdə sülhə nail olacağıq.
Dəfələrlə bəyan etmişik və mən bu gün bir daha birdirirəm ki, Azərbaycan bu məsələnin sülh yolu ilə həll
edilməsinin tərəfdarı olaraq qalır. Mən bunu son dəfə Strasburqda Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin
dövlət başçılarının zirvə görüşündə və Kişinyovda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin dövlət başçılarının zirvə
görüşündə də bəyan etmişəm. Bu gün də bildirirəm. Biz bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının
tərəfdarıyıq, Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplərin əsasında həll edilməsinin tərəfdarıyıq.
Məsələnin iki mərhələdə həll edilməsi, yəni birinci mərhələdə Azərbaycanın altı rayonunun işğalçı
qüvvələrdən azad olunması, o rayonlardan didərgin düşmüş azərbaycanlıların öz yerlərinə-yurdlarına
qayıtması, ikinci mərhələdə isə Şuşa və Laçın rayonlarının işğalçı qüvvələrdən azad edilməsi və bununla
bərabər, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu
verilməsi - bu, Minsk qrupunun son təklifləridir. Biz bunları qəbul etmişik. Məmnuniyyət hissi doğurur ki,
Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi də bunu qəbul edibdir. Strasburqda Ermənistan prezidenti və
Azərbaycan prezidenti bu barədə birgə bəyanat veriblər. Bunların hamısı Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını bizim üçün daha da yaxınlaşdırıb, böyük ümidlər yaradıbdır.
Bunlara nail olmaq üçün, bu səviyyəyə çatmaq üçün son illər çox işlər görmüşük. Bütün bü işləri
görərkən Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı həmişə bizim diqqət mərkəzimizdə olmuşdur. Türkiyə-Azərbaycan
əməkdaşlığı bu işlərin həyata keçirilməsində çox böyük və mühüm rol oynayıbdır. Əminəm ki, biz məsələnin
sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq, Qafqazda sülhün yaranmasına nail olacağıq və beləliklə Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri daha da yeni imkanlardan istifadə edərək yüksəklərə
qalxacaqdır.
Biz Türkiyənin əldə etdiyi nailiyyətləri gənc, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunda örnək kimi
qəbul etmişik. Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesində, demokratiyanın bərqərar olmasında,
Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etməsi və müstəqil dövlətin həyatına aid bütün məsələlərin
həll olunmasında Türkiyə Cümhuriyyətinin təcrübəsi, əldə etdiyi nailiyyətlər bizim üçün böyük təcrübədir və
örnəkdir.
Bu bayram günü Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə xalqına ölkəmizə, xalqımıza dostluq, qardaşlıq
münasibətinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyə xalqına səadət, əmin-amanlıq arzu edirəm. Türkiyə
Cümhuriyyətinin Mustafa Kamal Atatürkün qoyduğu yol ilə daha da uğurla irəliləməsini arzu edirəm. Bir
daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizin hamınıza cansağlığı və səadət arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILARININ X QURULTAYI ƏRƏFƏSİNDƏ YAŞLI NƏSİLDƏN
OLAN YAZIÇILARIN BİR QRUPU İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
28 oktyabr 1997-ci il
Adətən biz bu salonda dövlət işləri ilə əlaqədar olan məsələləri müzakirə etməyə toplaşırıq. Ancaq
mənim burada olduğum zamanda ilk dəfədir ki, yazıçıların böyük bir nümayəndə heyəti ilə görüşürəm.
Bunu özüm üçün çox əlamətdar hadisə hesab edirəm.
Sizin, demək olar, hamınızla uzun illərdir ki, şəxsən tanışam, bir yerdə yaşamışıq, işləmişik, bir
yerdə çox işlər görmüşük. İndi də bir yerdəyik, ancaq tez-tez görüşməyə imkan olmur. Sizin də imkanınız
olmur, başınız qarışıqdır, mənim də imkanım olmur. Ancaq indi hadisələr məcbur edibdir. Siz istəsəniz
də, istəməsəniz də, mən də istəsəm də, istəməsəm də görüşmək lazımdır. Çünki siz yeni, növbəti
qurultayın ərəfəsindəsiniz.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının müsbət xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, mədəniyyətə,
ədəbiyyata daim diqqət, qayğı göstərib və hörmət edibdir. Bilmirəm, bəlkə səhv edirəm, ancaq yazıçıya,
şairə, mədəniyyət xadiminə bizim Azərbaycandakı kimi hörmət və ehtiram bəlkə də az yerlərdə tapılar.
Bunun kökləri var. Çünki bizim ədəbiyyatımız da, mədəniyyətimiz də zəngindir, ədəbiyyatımızı,
mədəniyyətimizi və tariximizi zənginləşdirən dahi şəxsiyyətlərimiz də olubdur. Ona görə də xalq bu
şəxsiyyətlərlə həmişə fəxr edərək, onların yaratdıqlarını həmişə sevə-sevə oxuyaraq mədəniyyətə,
ədəbiyyata hörməti nəinki saxlayıb, hətta artırıbdır.
Biz məmnun olmalıyıq ki, həyatımızın bu keçid, ağır dövründə də bu hissiyyatlar, münasibətlər
dəyişməyibdir. Mən belə hesab edirəm. Şübhəsiz, mədəniyyətə, ədəbiyyata həm xalq, insanlar, həm də
dövlətlər tərəfindən qayğı həmişə lazımdır. Bu qayğı mənəvi nöqteyi-nəzərdən keçmiş zamanlara
nisbətən bəlkə indi də azalmayıbdır. Amma ola bilər bəzi maddi imkanlar nöqteyi-nəzərindən o qədər
deyildir. Ancaq bunlar hamısı keçicidir, daimi deyildir. Hesab edirəm bizim ədəbiyyatımız,
mədəniyyətimiz əsrlər boyu çox ağır sınaqlardan, mərhələlərdən keçərək, yaşadığı kimi, bu gün də bu
çətin dövrü birlikdə yaşayıb keçəcəyik. Güman edirəm ki, sizin qurultayınız da bu məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparacaqdır.
Şübhəsiz ki, mən sizin qurultayın işlərinə qarışmaq fikrində deyiləm və bilirsiniz ki, keçmiş
zamanlarda da qarışmamışam. Keçmiş zamanlarda, totalitar rejim dediyimiz vaxtda ən toxunulmaz
yerlərdən biri bizim yazıçılar, mədəniyyət sahəsi olubdur. O vaxt bizim mədəniyyətdə, ədəbiyyatda,
ümumiyyətlə, bu mühüm mədəni sahədə bir ideoloji xətti-hərəkət vardısa, indi bu da götürülübdür,
yoxdur. Bir partiyanın ideologiyası yoxdur, bir hakim ideologiya yoxdur. Hamımızın bir ideologiyası var:
Azərbaycan müstəqilliyi və müstəqilliyin əbədiliyi. Ona görə də indi yazıçılar və Yazıçılar Birliyi daha da
sərbəst, müstəqildir. Ancaq buna baxmayaraq, sizin bir oxucunuz kimi, eyni zamanda ədəbiyyatı sevən
adam kimi, bir də ki, dövlət başçısı olaraq bu məsələlərdən kənarda qalmamaq üçün bu gün bu görüşə
gəlmişəm. Sizi dinləmək istəyirəm.
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN SƏDRİ ANARIN ÇIXIŞI
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli görüş iştirakçıları!
İki gündən sonra, ayın 30-da Azərbaycan yazıçılarının X qurultayı toplaşacaq. Mən bugünkü görüşü
tarixi görüş hesab edirəm. Ona görə ki, X qurultay olsa da, Azərbaycan yazıçıları ilk dəfə müstəqil
Azərbaycanda öz qurultaylarına toplaşırlar və bu qurultayda ilk dəfə olaraq müstəqil Azərbaycanın
Prezidenti iştirak edəcəkdir.
Son 25 ildə, bizim V qurultaydan, yəni 1971-ci ildən başlayaraq, hörmətli Heydər Əliyev istisnasız
olaraq yazıçıların bütün qurultaylarında iştirak və çıxış edibdir. Amma bu dəfə o, ilk dəfə olaraq müstəqil
Azərbaycanın Prezidenti kimi müstəqil Azərbaycanın yazıçılarının qurultayında iştirak edəcək və mən
çox arzu edərdim ki, çıxış da eləsin.
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Cənab Prezident, qurultay ərəfəsində bizi topladığınız üçün Sizə təşəkkür edirəm. Şübhəsiz, burada fikir
mübadiləsi olacaqdır. Mən demək istədiklərimi, bütün fikirlərimi burada açıqlayıb Sizin vaxtınızı, görüş
iştirakçılarının vaxtını almaq istəmirəm. Çünki qurultayın açılışında çıxış edəcək, Yazıçılar Birliyinin fəaliyyəti
haqqında orada daha ətraflı danışacağam.
Yalnız onu demək istəyirəm ki, on ildir mən Yazıçılar Birliyinə rəhbərlik edirəm. Birinci dəfə 1987ci ildə plenumda birinci katib, sonra–1991-ci ildə sədr seçildim. Hər işdə olduğu kimi, yəqin ki, bizim
işimizdə də nöqsanlar, çatışmayan cəhətlər də vardır. Amma birincisi, ən başlıcası onu hesab edirəm ki,
mən və Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi, katibliyi, ağsaqqallar şurası əsas bir işə nail olduq ki, Yazıçılar
Birliyi parçalanmadı, Moskvada, başqa respublikalardakı kimi bir-biri ilə əmlak, fond davası, mətbuat
davası üstündə parcalanmış bir təşkilata çevrilmədi, öz bütövlüyünü saxladı.
İkincisi, biz jurnallarımızı saxlaya bildik. Ən çətin vaxtda, dövlətin köməyi olmayanda belə,
binamızın müəyyən mərtəbələrini kirayə verməklə jurnallarımızı saxladıq. Son illərdə isə Sizin qayğınız
nəticəsində jurnallarımızdan ikisi «Azərbaycan» və «Qobustan», «Ədəbiyyat qəzeti» dövlət büdcəsinə
qəbul olundu. Bununla da ədəbiyyatımızı yaşatdıq. Çünki nəşriyyatlarımız çox vaxt məcburən
kommersiya qanunları ilə işləməli olur və ədəbi meyarlarla, ölçülərlə işləyən yeganə nəşr forması bizim
ədəbi orqanlarımız «Azərbaycan», «Literaturnıy Azerbaydjan», «Ulduz», «Qobustan» jurnalları və
«Ədəbiyyat qəzeti»dir.
Cənab prezident, vaxtilə 30-cu illərdə belə bir absurd şüar vardı: «Əmək qabaqcılları-ədəbiyyata!»,
yəni, sən yaxşı çilingər, yaxşı inşaatçısansa, gərək roman, yaxud poema yazasan. Çox cəfəng fikir idi.
Düzdür, o adamların içərisindən də istedadlılar çıxdı, amma şüarın özü absurd idi. İndi də elə bir dövr
gəlib, belə bir şüar ortaya çıxıb ki, «Kimin pulu var-ədəbiyyata!», kitabını çap etdirməyə kimin pulu var,
buyurub gəlsin, roman adı ilə cızma-qara yazsın, nə bilim nə yazsın, beləliklə də həqiqi yazıçılar,
doğrudan da xalqın ədəbiyyatını yaradanlar kənarda qalsın.
Bu cəhətdən bizim jurnalların, qəzetin büdcəyə daxil edilməsi ədəbiyyatımızı, dilimizi,
mədəniyyətimizi yaşadır.
Bəzən məsələ qalxır ki, əvvəlki Yazıçılar Birliyi ilə indiki Yazıçılar Birliyi arasında uçurum var, ya
yoxdur, əvvəl elə idi, indi belədir. Mən buna cavab versəm deyərdim, bəli, uçurum var, ona görə ki, əvvəl
Yazıçılar Birliyi sovet sistemində yaranmış təşkilat idi, o sistemin qanunları ilə yaşayırdı, o qanunlarla
imtiyazları vardı, imtiyazlar verə bilirdi. Təəssüf ki, indi bu imtiyazlar yoxdur. Sizinlə söhbətimiz zamanı
da mən dedim ki, biz bu on il ərzində 100-dən artıq yazıçıya mənzil vermişik. Amma indi 15 yazıçımız
növbədədir və sizin yardımınızla onların da mənzil şəraiti düzəlsə, bu, xüsusilə cavan yazıçıların
problemlərini aradan qaldıra bilər.
Deməyə söz çoxdur, qurultayda çıxışımda da deyəcəyəm. Hələlik isə Sizə bir daha təşəkkür etmək
istəyirəm. Başqa yoldaşlarımı dinləmək istəyirəm, lazım olsa axırda bir də çıxış edərəm. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şübhəsiz ki, əsas söhbət qurultayda gedəcək. Mən istəməzdim bizim bugünkü
görüşümüz elə olsun ki, söhbət aparılsın, qurultaya söz qalmasın. Ona görə elə etmək lazımdır ki, əsas
sözlər qurultaya qalsın. Amma bu gün, sadəcə, sərbəst söhbətdir, fikir mübadiləsidir. Birincisi, buraya
toplaşanlar bizim xalq şairlərimizdir, - ikincisi, hörmətli, - bəlkə də xalq şairi adı almayıblar, amma alacaqlar, mən belə düşünürəm, - şairlərimiz, ədəbiyyatda çox böyük xidmət göstərmiş insanlardır. Ona görə
belə bir görüş keçirilir. Mən Anardan xahiş etdim ki, əgər etiraz olmasa, mümkün olsa, sabah da gənc
yazıçılarla, şairlərlə görüşmək istərdim. Çünki burada oturanların bir çoxu bir otuz il bundan qabaq gənc
idilər. O vaxtkı yaşlılardan, deyəsən, heç kim qalmayıb, təkcə Mirvarid xanım buradadır. Vaxtilə Anar,
Yusif, Elçin və başqaları ilə gənc nəslin nümayəndələri kimi görüşürdük. Mən hesab edirəm, indi də
gəncdirlər, çünki özüm də gəncəm. Ancaq necə olur-olsun, özümüzü nə qədər gənc hiss etsək də, yaş
özünü göstərir, gün keçir, ay keçir, il keçir, yaş üst-üstə gəlir.
Onu demək istəyirəm ki, sizinlə tanışam, amma gənclərin əksəriyyəti ilə tanış deyiləm. Bəlkə də
bəzilərinin yazılarını oxumuşam, amma üz-üzə görüşməmişəm. Ona görə də xahiş etmişəm ki, imkan olsa,
onlarla da görüşək.
Kimin sözü, arzusu varsa, buyursun. Mən də hesab edirəm ki, bizim Yazıçılar Birliyinin ən böyük
nailiyyəti ondan ibarətdir ki, bu keçid, sınaq dövründən itkisiz keçibdir. Yəni, Birlik dağılmayıb,
pozulmayıbdır. Bunun özü böyük şeydir. Birlik nə vaxt, hansı ictimai-siyasi quruluş zamanı yaranıbdır, bu o qədər əhəmiyyətli deyildir. Amma bunun yaranması böyük bir müsbət hadisədir, yaşaması da böyük
nailiyyətdir. Keçid dövründə ki, Birlik özünü saxlayıb, parçalanmayıb, dağılmayıbdır və yaşayır, - güman
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edirəm, bundan sonra daha da yaxşı yaşayacaqdır, - bunun özü böyük nailiyyətdir. Şübhəsiz ki, bu sizin
hamınızın xidmətidir.
Ancaq nə etmək lazımdır ki, Birlik bundan sonra daha da yaxşı yaşasın? Kitabların çapı ilə əlaqədar
Anar tamamilə doğru deyir. İndi vəziyyət belədir. Məsələn, bir neçə vaxt bundan öncə görürəm ki,
keçmişdə rayon prokuroru olmuş adam haqqında böyük bir kitab yazılıbdır. Şübhəsiz, hər adam haqqında
kitab yazmaq olar. Ancaq o adamlar ki, həqiqətən böyük xidmətləri olub, gərək onların haqqında yazılsın,
sonra da o biriləri haqqında. Amma nə təhər olur? Çünki indi onun ya oğludur, ya da kimidir, qohumudur-əqrəbasıdır, - imkanı, pulu var, kitabı yazıb, çox da yaxşı, keyfiyyətli çap etdiribdir. Bunun
zərəri, şübhəsiz, ondan ibarətdir ki, subyektiv xarakter daşıyır. Məsələn, oğuldur, ya nə bilim, qohumqardaşdır, prokuror atası haqqında elə şeylər yazıb ki, elə bil Azərbaycanı yaradanlardan biri budur.
Şübhəsiz ki, bunlar zərərli şeylərdir. Məsələn, hərdənbir mən televizorda görürəm, qəzetlərdə hərdənbir
rast gəlir, - qəzetlərə daim baxa bilmirəm, - bizim elm, mədəniyyət xadimləri, həyatlarını dəyişmiş
insanlar, yazıçılar haqqında verilişlər verir, yazılar yazırlar. Bunlar yaxşıdır, mən bunu müsbət hal hesab
edirəm. Bəziləri var ki, o qədər də məşhur olmayıblar, amma müəyyən xidmətləri olubdur, onu xalqa
göstərirlər. Bunun özü yaxşıdır. Amma orada-burada rayon prokuroru işləmiş, prokuror da pis vəzifə
deyil, adam haqqında böyük bir kitab yazılsın, bizim dəyərli yazıçılar, elm, mədəniyyət xadimləri
haqqında isə kitabların yazılması çətin olsun, ya mümkün olmasın - əlbəttə ki, bu, qeyri-normal
vəziyyətdir. Ancaq bunlar da keçicidir, keçəcəkdir, hamısı keçəcəkdir.
Qabil, sən deyəsən danışmaq istəyirsən.
Q a b i l: Məndə o cəsarət ola bilməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə cəsarət, burada cəsarətli olmaq üçün böyük bir şey yoxdur ki.
XALQ ŞAİRİ QABİLİN ÇIXIŞI
Möhtərəm prezidentimiz Heydər müəllim!
Düzdür, Siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində ilk dəfədir yazıçıları qəbul edirsiniz. Bu, öz
yerində. Amma bu qəbul məsələsi Sizin şəxsiyyətinizdən, fitrətinizdən gəlir.
Siz 1976-cı ildə də bu ölkənin rəhbəri idiniz. O dövrün imkanları, verdiyi səlahiyyətlər daxilində
Azərbaycanın rəhbəri idiniz. Partiya Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi rəhbər sayılırdı. Siz bizi yığdınız,
bu bina yox idi. Bir detal yadıma gəlir, - bilmirəm deyim, ya deməyim, çay gətirirdilər, qoca bir rus arvad
çay paylayırdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün çay yoxdur? Demək istəyir ki, indi niyə çay yoxdur. Görün çay niyə
yoxdur?
Q a b i l: Siz buyurdunuz ki, mən qəsdən bu arvada çay paylatdırıram ki, fikriniz ayrı yerdə
qalmasın, diqqətlə qulaq asasınız. Siz orada dediniz ki, yazıçıların qurultayı başlayacaq, sözünüzü,
dərdinizi, arzularınızı, qayğılarınızı indi deyin, şərti şumda kəsək ki, xırmanda yabalaşmayaq.
İndi o şəkildə olmasa da, mən hamının adından Sizə təşəkkür edirəm. Bu həqiqətdir, tərif deyil,
faktdır. Siz, ümumiyyətlə, yazıçıları həmişə qaldırırsınız. Siz Müslüm Maqomayevin yubileyində Nəbi
müəllimin şerini dediniz, ona «bizim gözəl şairimiz» deməklə o sözü hamımıza dediniz. Bu, quruluşdan
irəli gəlmir, Sizin şəxsiyyətinizdən, fitrətinizdən gəlir. Ona görə də mən Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Sizin qayğılarınızı, xidmətlərinizi, Bəxtiyar müəllimə, Nəbi müəllimə, bəndeyi-həqirə, Balaş müəllimə,
Məmməd Araza göstərdiyiniz qayğıları sadalamıram, - bunlar hamısı öz yerində. Sizə dönə-dönə təşəkkür
edirik.
Anar müəllim çox doğru dedi ki, indi kimin maddi imkanı varsa, dədəsi, babası, özü haqqında kitab
çap edir. Siz demişkən, bəlkə babası da, dədəsi də yaxşı adamdır. Yazıçılar Birliyi vacib təşkilatdır. Siz onu
da çox düzgün qeyd elədiniz ki, nə şəraitdə, haçan yaranmasından asılı olmayaraq, Yazıçılar Birliyi bizim
böyük limanımızdır, körpüdür, gəlib mənəviyyatımızla ona yan alırıq. Yazıçılar Birliyini
möhkəmləndirmək, onun əleyhinə olan danışıqları yığışdırmaq lazımdır. Bütün müxalifət qəzetlərində
Yazıçılar Birliyinin əleyhinə yazırlar. Mən qəbul komissiyasının üzvüyəm, axın-axın cavanlar Birliyə qəbul
olunmaq istəyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Varmı? Bu çox gözəldir.
Q a b i l: Bir tərəfdən də deyirlər ki, Yazıçılar Birliyi lazım deyildir. Yazıçılar Birliyinin maddi
bazasını möhkəmləndirmək, poliklinikasını dövlət büdcəsinə keçirmək lazımdır. Yazıçılar Birliyinin
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nəzdində nəşriyyat açılmalıdır ki, adlı-sanlı, ancaq təkcə ad-sanına görə yox, yaxşı əsərinə görə tanınan
yazıçılar kitablarını çap etdirə bilsinlər, qapı-qapı düşməsinlər. Mənim son iki-üç əsərimi dövlət
nəşriyyatları çap edibdir. Hamı mən yaşa gəlməyib, cavan adam da kitabını görmək istəyir. Mən yaşda adi
adamın, mənim qədər tanınmayan adamın da mənəvi haqqı var ki, kitabını görsün. Yazıçılar Birliyinin
nəşriyyatı olsa, o kitablar çap olunar.
Demək də olmur, bilirsiniz ki, yazıçıların Yaradıcılıq evi qaçqınlara verilib. O gün olsun onlar
yerlərinə-yurdlarına qayıtsınlar. Yaradıcılıq evindən istifadə edə bilmirik, oranı təmir etmək lazımdır.
Bunlar vacib söhbətlərdir.
Məclis məni tutub, bilmirəm sözümün dalını necə deyim. Xülaseyi-kəlamla onu demək istəyirəm ki,
yazıçılar hər dövrdə bütün nazirlərdən qiymətli olublar. Yazıçılar Birliyinin birinci katibləri, sədrləri hər
hansı bir nazirdən hörmətli, qiymətli olublar. Çünki yazıçı xalqın düşünən beyni, ürəyi, danışan dili,
mənəvi aləmidir. Rəssamın şəklinə baxırsan - əladır, amma sözü qalır ürəyində, bəstəkar musiqi
bəstələyir - əladır, amma danışmağa gələnd.
Özümlə əlaqədar bir söz deyim. 71 yaşım var. Üzr istəyirəm, təvazökarlıqdan uzaq olmasın, mənim
«Nəsimi» kitabımı dövlət mükafatına təqdim etmiş, gətirib Sizin qarşınıza qoymuşdular. Rusca demişdiniz
ki, «bu, bütöv bir kitabxanadır, bunu yazmağın özü böyük şeydir». Mənim kitabımı və «Nəsimi» filmini, çox gözəl filmdir, - bir yerdə müzakirəyə qoymuşdular. Orada dedilər ki, filmin lentləri pozula, qalmaya,
rəngləri dəyişə bilər, amma bu, şair haqqında kitabdır, min il yaşayacaq, vərəqləri cırılsa da qalacaqdır.
Ona görə yenə demək istəyirəm ki, yazıçıya qiymət Sizin başınızın ucalığıdır, savab işdir. Yazıçı
xalqın danışan dilidir. Biz həmişə Sizə, Sizin fəaliyyətinizə xeyir-duaçıyıq. Hamımız televizora baxırıq.
Görürük ki, bir dəqiqə vaxtınız yoxdur - o gedir, bu gəlir, onu qarşıla, bunu yola sal, təyyarədən düş,
təyyarəyə min. Siz iki daşın arasında bu gün bizi qəbul etdiniz və açıq söhbətə cəlb edirsiniz. Ona görə də
Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
YAZIÇI ƏKRƏM ƏYLİSLİNİN ÇIXIŞI
Düzü, heç bilmirdim ki, bu gün bu məclisdə olacağam. Təxminən bir saat bundan qabaq məlumat
aldım. Uzun fasilədən sonra, hazırlıqsız çıxış olduğundan bir az ehtiyat edirəm. Amma mənə elə gəlir ki,
bugünkü gündə danışmaq üçün böyük hazırlığa ehtiyac yoxdur.
Ötən yazıçılar qurultayından altı il keçibdir. Elə-belə baxanda altı il böyük vaxt deyil. O biri
qurultaylar arasında da dörd-beş il vaxt keçirdi. Əlbəttə, onda vaxtı bu cür hiss eləmirdik. Mən elə bilirəm,
bəlkə də bunu sonradan dərk edəcəyik ki, bu altı ildə bizim varlığımızdan, mənəviyyatımızdan, insani
taleyimizdən və xalqımızla bir yerdə həyatımızdan nə boyda bir epoxa keçibdir. Çünki bu məzmunda, bu
mündəricədə, bu dərəcədə faciəli, kədərli, bu dərəcədə sevincli altı il, bilmirəm, hansı nəslin həyatında ola
bilər. Bu, böyük altı il idi.
Biz bu altı ildə hamımız bir yerdə, - mən heç kəsi ayırmıram, - çox inandığımız şeylərdən
uzaqlaşdıq, çox inandığımız şeylərin boşluğunu gördük. Varlığımızda həddən çox bir yeniləşmə baş verdi.
İnanın ki, bəlkə insan 50 il yaşayıb bu duyğuları keçirə bilməzdi.
Altı il bundan qabaq Azərbaycan yazıçılarının qurultayında mən çıxış elədim. Hörmətli
Prezidentimiz, bizim hamımızın həmişə qayğısını çəkən Heydər Əliyev də həmin qurultayda iştirak edirdi,
zalda oturmuşdu. Hamısı yadınızdadır, - filarmoniyanın binası idi. Mən orada bir söz dedim. Çıxışımı
yazmamışdım, yadımda deyil. Amma bir fikrim yadımdadır ki, belə bir söz dedim. Zala üzümü tutub
dedim ki, bir vaxt deyirdiniz ki, gəlin Heydər Əliyevin ətrafında birləşək, indi deyirsiniz ki, gəlin
Mütəllibovun ətrafında birləşək. Bəs haçan biz Allahımızı tapacağıq, o Allahın altında bir yerə yığışacaq və
bir amala, bir məqsədə, bir məzhəbə qulluq edəcəyik? Həmin qurultayda belə bir söhbət oldu.
Dediklərimdən əlavə, bir fikir yadımda qalıbdır. Hətta o da yadımdadır ki, indiki hörmətli prezidentimiz o
vaxt mən çıxış edəndən sonra, - müşahidə etdiyim budur, inanmıram ki, səhv edəm, özünün də nadir
yaddaşı var və bilir, zalı tərk elədi. Sonra Rəfiq Zəka deyəcəkdi ki, mən çıxdım, cangüdən kimi müdafiə
elədim və yola saldım.
Bu bizim taleyimizin, həyatımızın olaylarıdır, gündəlik işləridir. Bilirsiniz, indi heç kəs inkar eləmir
ki, Azərbaycanda böyük quruculuq həyatına qayıdış başlayır, yəni dağıntılardan bezmiş bir millət öz
taleyini qurmağa başlayır. Məlum məsələdir ki, bu işin başında kim gedir, bu işə kim rəhbərlik edir, o
dağıntılardan üzümüzü quruculuğa kim döndərir. Məsələn, mən abadlığı görəndə daxilən abad oluram,
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hamımız da daxilən abad oluruq. Yəni, fiziki, məişət abadlığı, gündəlik abadlıq mənəviyyatımızı da
abadlaşdırır. Evdən çıxıb işə gedincə yolda beş-altı yerdə görürəm ki, kimsə bağda gül əkir, kimsə bulvara
torpaq tökür, kimsə nə iləsə məşğuldur və biz Azərbaycanımızı quruculuğa qaytarırıq.
Zaman göstərir ki, mənəviyyat quruculuğu daha çətindir. Hərdən mənə elə gəlir ki, bəlkə də səhv
edirəm, mənəviyyat quruculuğumuzu dürüst, yəni o sökülməz, dağılmaz, möhkəm bina üstündə qura
bilmirik. Mənim daxili narahatlığım həmişə bundan ibarət olubdur. Elə bilirəm ki, mənəviyyatımızı da
möhkəm, dönməz şəkildə, gələcəkdə kimlərisə özümüzə güldürmədən, güclü əsaslar üstündə qurmalıyıq
və mənə elə gəlir ki, buna dürüst yol da göstərilir. Fəqət bir çox hallarda özümüz bu düz yolu əyə-əyə
harasa aparıb çıxarırıq.
Əlbəttə, ürəyimdə söz çoxdur, bolluca söz var. Onlardan bəzisini pərakəndə də olsa, deyirəm.
Hörmətli Prezident, yaradıcı adamlar və bütün bədii yaradıcılıq adamları harmoniya adamlarıdır. Yəni
onlar harmonik dünyada daha fəal, güclü yaradıcılıqla məşğul ola bilirlər. Hamı kimi, Azərbaycan xalqının
bir övladı, bir vətəndaşı kimi mən Azərbaycanda ictimai sabitliyin bərpa olunması sahəsində gördüyünüz
böyük işlərə, yəni yuxusuz gecələrinizə, kəfəni çiynində bu xalqın meydanına çıxıb onu böyük
fəlakətlərdən qurtardığınıza görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Siz Azərbaycanda bu ictimai sabitliyi
bərpa etməklə bizim hamımıza, hər kəsin öz işini görməyinə böyük şərait yaratdınız. Əlbəttə, bunun
arxasında ictimai harmoniyanı yaranmış hesab etsək, dalınca mütləq sosial həyatın harmonik quruluşu
başlanmalıdır. Sosial həyatımızda bunu başlamaq, güman ki, gələcəyin işidir və inanıram ki, Azərbaycan
xalqı Sizin rəhbərliyiniz altında bu böyük işə, çətinliklə də olsa, gec-tez mütləq nail olacaqdır.
Hörmətli prezident, hörmətli dostlar. Mən Gertsenin bir fikrini demək istəyirəm. Onun məşhur fikri
var, yazıçılar haqqında deyir ki, biz həkim deyilik, ağrıyıq. Biz cəmiyyətin ağrısıyıq. Ağrılarımız müxtəlif
şəkildə təzahür edir. Biz cəmiyyətin ağrıyan yerləriyik və bizim ağrılarımızı duyan, yazıçı ağrısını,
diaqnozunu dəqiq müəyyən edən rəhbərlər, mənə elə gəlir ki, heç vaxt öz siyasətlərində uduzmurlar,
xalqın gələcəyini qurmaq üçün ciddi yollar aça bilirlər.
Son olaraq qurultay barədə bir-iki kəlmə demək istəyirəm. Hamı - burada oturanlar da,
oturmayanlar da bilir ki, əgər mülkiyyəti yoxdursa, ictimai bir şeyə nail ola bilməyəcəkdir. Bilirsiniz ki,
indi Azərbaycanda mülkiyyət bölgüsü gedir və bu, təbii işdir. Biz ha deyək ki, bizim mülkiyyətimiz
əsərlərimizdir, böyük dahiyanə əsərlər yaradırıq, bu dünyanı qurub qoymuşuq. Mən bir dəfə yazmışdım
ki, Füzulinin ölümündən Vaqifin doğulmasına qədər 160 il vaxt keçib,160 ildə ədəbiyyat ölməyib,
ədəbiyyat ölmür. Mən Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm, nə isə dağı-dağ üstə qoyuram, bizdən yalnız əsərlər
qalacaq. Ona görə də indi ha hap-gop edək ki, bizim mülkiyyətimiz əsərimizdir, bu zəmanədə bu mümkün
deyildir. Mənə elə gəlir ki, əgər qurultay Yazıçılar Birliyinin mülkiyyətinin nədən ibarət olduğunu özü
üçün aydınlaşdırsa, yaxşı olar. Məsəl var ki, fərli oğul neynir ata malını, fərsiz oğul neynir ata malını. Fərli
oğula onsuz da ata malı lazım deyil, gedib özü qazanacaq, fərsiz oğul da ata malını dağıdacaq. Mən arzu
edərdim ki, biz fərsiz oğullar olmayaq.
Sizə dərin təşəkkürümü bildirir və güman edirəm ki, fərsiz oğulların içərisindən fərli oğulları
seçməyə istedadınız kifayət qədər çatar. Mən Sizin qarşınızda çox çıxış etmişəm. Naxçıvanda da iki dəfə
görüşünüzdə olmuşam. Güman edirəm ki, əgər Azərbaycan yazıçıları Sizin onlara göstərdiyiniz qayğının
iştər fəlsəfi, istər siyasi, istərsə də estetik-etik mahiyyətini dərk etsələr, bizim işdə xeyli irəliləyiş ola bilər.
Çox sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.
RESPUBLİKA MƏTBUAT VƏ İNFORMASİYA NAZİRİ, YAZIÇI SİRUS TƏBRİZLİNİN ÇIXIŞI:
Mən qurultaya getməyəcəyəm, ona görə də sözlərimi burada demək istəyirəm. Qurultaya
getməməyimin də çox əsaslı, tutarlı səbəbi var.
Bu gün burada məndən əvvəl çıxış edənlər öz təşəkkürlərini bildirdilər ki, dünyanın ən böyük
siyasətçilərindən biri vaxt tapıb qurultayqabağı Azərbaycanın yazıçıları ilə görüşür. Axı əslində yazıçı özü
də siyasətçidir, xalqın ən ağır vaxtlarında əvvəl öz yolunu müəyyən edir ki, kiminlədir. Yadınızdadır,
faşizm baş qaldıran dövrdə Qorkinin böyük bir məqaləsi var idi: «Kiminləsiniz, ədəbiyyat, incəsənət
xadimləri?». Yazıçı özünü müəyyən edəndən sonra insanları, xalqını, millətini düz yola aparmalıdır.
Bizim qonşumuz Gürcüstanda Zviad Qamsaxurdianı prezident seçən ərəfədə gürcü xalqının böyük
filosofu Merab Mamardaşvili elan etdi ki, mənim xalqım Zviad Qamsaxurdiaya səs versə, xalqımın
əleyhinə çıxacağam. O zaman qara qüvvələr Merab Mamardaşvilini Gürcüstandan qovdular, getdi,
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Moskvada hava limanında ürəyi partladı. Amma gürcü xalqı bu gün onun qarşısında baş əyir. Ona görə də
Şevardnadze tez qayıtdı Gürcüstana, çünki Merab Mamardaşvili kimi ziyalılar var idi.
Bəs bizdə nə baş verdi? Əkrəmin bir cümləsinə görə ona təşəkkür edirəm ki, heç olmasa, cəsarəti
çatdı, etiraf elədi ki, bir çox inandıqlarımızdan dönməyə məcbur olduq. Bəli, Əkrəm Əylisli, sən Əbülfəzə
də inanırdın. Sənin cümlən idi, yazırdın ki, mən bu iqtidara pənah gətirmişəm. Mən bir ziyalı kimi fəxr
edirəm ki, Əkrəm, o zaman sənə zəng edib dedim ki, kimə pənah gətirmisən, Pənah Hüseynova? Bilirsən
ki, sənə nə boyda hörmətim var. Sən səhv edirdin və sənin səmimiyyətinə inanıram. Amma bəziləri səhv
yox, riyakarlıq edirdilər və bu gün də edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sirus, bir balaca sakit danışa bilərsənmi? Mən istəyirəm söhbətimiz mülayim
keçsin.
S i r u s T ə b r i z l i: 1983-cü ildə məni yazıçı danosu ilə işdən çıxardıblar. Mən o qurultaya necə
gedə bilərəm? Kimlər çıxardıblar - Sizdən ev alanlar, orden, medal alanlar. Dedilər ki, Siz Nəbi Xəzrini
gözəl şair adlandırdınız. Mən istərdim ki, o gözəl şair ağır günlərinizdə Sizin yanınızda olaydı. Budurmu
ədəbiyyat? Bizim Mirzə Cəlilimiz, Sabirimiz olub. Biz məəttəl qalırdıq. Mən oxuyanda ki, Fikrət Qocanı
Heydər Əliyev az qala o dünyadan qaytarıb, - özü yazır, - təəccüb edirdim: Bəs bu hadisələr baş verəndə,
heç nə yox, bir ziyalı kimi zəng edəydi ki, ay Sirus, sən çox düz eləyib, bu işləri görürsən.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sirus, bir dəqiqə dayan, xahiş edirəm. Azərbaycanda yaxşı bir söz var: Keçənə
güzəşt deyərlər.
S i r u s T ə b r i z l i: Mən Sizinlə razıyam. Amma bunun gələcəyi var.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi əgər biz burada keçmişimizi qurdalasaq, qaldırsaq, nə təhər oldu, nə cür
oldu, bunlar bizə xeyir gətirməyəcəkdir. Allaha şükür olsun ki, müstəqil dövlətimiz var. Allaha şükür
olsun ki, ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır. Allaha şükür olsun ki, tam sülh olmasa da, sülh şəraitində
yaşayırıq. Allaha şükür olsun ki, hamımız bir yerdəyik. Vaxtilə kimin başına nə gəlib, nə təhər olub, filan
olub - bunlar keçmişdə qalıbdır. Mən bunları unuduram. Xahiş edirəm siz də unudasınız.
S i r u s T ə b r i z l i: Siz unudursunuz, biz gələcək naminə bunları unutmamalıyıq. Mən Sizinlə
razıyam. İstəmirəm qurultaya gəlib orada bu sözləri danışam, amma burada deməliyik. Nəyə görə? Çünki
bu gün də yazıçı qəzetdə müsahibə verir, ondan soruşurlar ki, dünyada siyasətçi kimi sən kimi qəbul
edirsən, deyir ki, Kolu, bir də İsa Qəmbəri.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, onun fikridir. İndi fikir azadlığıdır.
S i r u s T ə b r i z l i: Azadlıqdır, amma fikrin dalınca gedənlər var. Bu fikrin dalınca getdilər, sonra
Azərbaycan düşdü belə bəlaya.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sirus, qardaş, qulaq as, bu fikir azadlığı mütləq olmalıdır. Fikir azadlığı, söz
azadlığı keçmişdə bizdə olmayıb, amma indi, bundan sonra da olmalıdır. İndi sən heç kəsə hökm edə
bilməzsən ki, sənin kimi fikirləşsin. Kimi dedin, - Kol, bir də kim, - İsa Qəmbərov? O, elə fikirləşir,
istəyirsən ki, sənin kimi fikirləşsin? Bu ola bilməz, axı mümkün deyil.
S i r u s T ə b r i z l i: O fikirlə biz gəldik, faciəyə düşdük axı. Bəs sabahı nə olacaq?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, düşdün, düşdün də. Bilirsən, Sirus, sən özün demokratiya tərəfdarısan,
elədir?
S i r u s T ə b r i z l i: Bəli. Mən demokratiya tərəfdarıyam, özü də demokratam. Bunu Siz də bilirsiniz,
burada oturanlar da bilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, sən o vaxt Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının qabaqda
gedənlərindən birisən, elədirmi? Meydanlarda söz deyirdin, çıxış edirdin. O vaxtlar sənin dediyin sözlərlə
razı olmayanlar var idi, - Azərbaycanın rəhbərləri, elədirmi? Amma yaxşı ki, onlar səni həbs eləmədilər,
sağ qaldın.
S i r u s T ə b r i z l i: Onlar bu demokratlardan çox kişi çıxdılar. Bugünkü demokratlar həbs nədir,
Siz bilirsiniz ki, Naxçıvanda bizim başımıza nə oyun gətirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm, bilirəm. Ona görə bu fikir azadlığı, söz azadlığı bizim həyatımızın
əsasını təşkil etməlidir. Kim nə cür düşünür, o cür də düşünsün. Heç kəsi məcbur etmək olmaz. Sadəcə,
biz çalışmalıyıq ki, öz fikrimizin daha da doğru, düzgün olduğunu sübut edək və insanları bu fikrə şüurlu
inandıraq. Amma hökm etmək ki, sən bunu demə, onu de, onu demə, bunu de - bu, artıq indi mümkün
deyildir. Keçmiş kommunist rejimində də, - mən o dövrdə işləmişəm, - məhz o vaxtda da çalışırdım ki,
insanlar sərbəst danışsınlar. Mənim o vaxtda da fikrim belə olub. Ancaq onda bir adamın, iki adamın fikri
ilə ümumi şərait yaratmaq olmazdı.
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Amma indi bizdə demokratik dövlətdir. Biz Konstitusiya qəbul etmişik və Konstitusiyamızda
yazmışıq ki, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, fikir, vicdan azadlığı, insanların bütün azadlıqları bizim
həyatımızın əsas prinsipləridir. Ona görə biri deyir ki, Kolu ən yüksək siyasətçi hesab edir, sabah o birisi
deyəcək ki, Sirus Təbrizlini ən gözəl şair hesab edir. Onda adam gərək ondan incisin?
Bunlar xırda məsələlərdir. Gəlin vaxtımızı bunlara sərf etməyək. Gəlin vaxtımızı ona sərf edək ki,
bundan sonra nə edək? İndiyədək nə olub, həmısı geridə qalıb. Yenə də deyirəm, keçənə güzəşt etmək
lazımdır, irəliyə baxmaq lazımdır.
Bu gün buraya, bu salona Azərbaycanın ən mötəbər adamları toplaşıblar. Bu, tarixi bir hadisədir. Mənim
üçün də tarixi hadisədir. Hər birimiz yaşayırıq, gedirik. Bəli, mən 1997-ci ildə, əsrin sonunda Azərbaycanın ən
mötəbər şairləri, yazıçıları ilə görüşürəm. Bu mənim üçün tarixi bir hadisədir. Dəfələrlə demişəm, vaxtilə mən,
məsələn, Səməd Vurğunun şerlərini oxuyurdum, sonra onun üzünü görəndə yadımda saxlayırdım,
yoldaşlarıma dəfələrlə deyirdim ki, mən Səməd Vurğunu görmüşəm. Hələ əl verib görüşməmişdik, amma mən
deyirdim ki, Səməd Vurğunu görmüşəm. Bunun özü böyük bir hadisə idi.
Ona görə bugünkü görüş də bir hadisədir. Çünki burada oturanlar Səməd Vurğunun yolunu bu gün
də davam etdirən, Azərbaycan ədəbiyyatını onun kimi inkişaf etdirən insanlardır. Ona görə də gəlin bu
azadlıqları heç kimin əlindən almayaq. Hamı azad olsun. Kim nə fikir söyləyir - söyləsin, kim nə deyir desin. Ancaq bu azadlıq nəticəsində - fikir azadlığı, söz azadlığı nəticəsində biz həqiqətə gələ bilərik.
Bağışlayın, mən üzr istəyirəm, istədim ki, istiqaməti bir balaca dəyişim.
S i r u s T ə b r i z l i: Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, Sizin fikirləriniz bütün ziyalılar kimi, mənim üçün
də həmişə meyardır. Siz təkcə fikir adamı deyilsiniz, həm də bir şəxsiyyət kimi əməl adamısınız və
dediklərinizə sadiq bir insansınız. Mən də dünənə boylanıb narahatçılıqdan bu çıxışı edirəm, özü də
burada edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən, Sirus, bağışla, yenə üzr istəyirəm. İndi yadına saldın ki, o vaxt səni
işdən çıxartdılar?
S i r u s T ə b r i z l i: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yazıçılar İttifaqından?
S i r u s T ə b r i z l i: Bəli, yazıçının danosu ilə yazıçılar məni işdən çıxartdılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Əlbəttə, hər bir adam üçün onun işi çox əzizdir. Əgər onu işdən
ədalətsiz çıxardıblars.
S i r u s T ə b r i z l i: Sonra da Sizi işdən çıxartdılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, səni işdən çıxartdılar. Axı məni də işdən çıxartdılar. Mən neyləyim ki,
çıxartdılar da. Məni işdən çıxartdılar, əziyyət çəkdim. Amma indi, bu gün səmimi dostyana danışırıq.
Vallah, billah, fikirləşirəm ki, nə yaxşı çıxartdılar!
S i r u s T ə b r i z l i: Mən də elə fikirləşirəm ki, nə yaxşı məni işdən çıxartdılar. Döyülə-döyülə
bərkidik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, məni işdən çıxartdılar, o günləri, o çətinlikləri gördüm, onların hamısına
dözdüm. Bunlar hamısı həyatdır. Həyatın yüksəlişi də olur, aşağıya düşməyi də olur, enişi də, yoxuşu da,
çətinliyi də, gözəl günləri də olur. Nə olar ki, işdən çıxartdılar, indi sən millət vəkilisən, nazirsən.
Görürsən!
S i r u s T ə b r i z l i: İnanın ki, o keçmişə görə mən sevinirəm. Mən o anları gözümün qabağına
gətirirəm, fikirləşirəm ki, Heydər müəllim, Sizin kimi güclü insanlar bu cür təzyiqlərə dözürlər. Həyat
bəzilərini döyür Koroğlu edir, bəzilərini döyür Keçəl Həmzə edir, bəzilərini də tamam məhv edir. Amma
danoslardan, haqsızlıqlardan nə qədər insanlar məhv oldular. Bu, bu gün də davam edir, var.
İcazə verin mən çıxışımı bir-iki kəlmə ilə qurtarım. Həqiqətən də həyatımda Yazıçılar İttifaqında, o
mənəviyyat ocağında mənə qarşı haqsızlıq edildi. Özü də əgər mənim bir günahım olsaydı, əgər mən
gedib kimdənsə rüşvət alsaydım, haradasa yalan danışsaydım, ikiüzlülük etsəydim - bu, başqa məsələ.
Hamı bilirdi, burada Ayaz Vəfalı oturub, o da bilir ki, mən o qəzetdə necə işləyirdim. Nə üçün, özü də
yazıçının danosu ilə yazıçılar mənə divan tutdular?
Mən çox təəssüf edirəm ki, bu gün Mirzə İbrahimov, İsmayıl Şıxlı sağ deyillər. Mən onların
gözlərinə bir baxmaq istərdim. Nəhayət, bu, bu gün də davam edir. Niyə davam edir? Cənab prezident,
mən deyim. Sizin gözünüzün qabağında olubdur. Mən partiya biletimi verəndə o vaxtkı kommunist rejimi
məni təqib edibdir, mənim Yazıçılar İttifaqım məni müdafiə etməyibdir. Mən Naxçıvanda olanda İskəndər
çıxıb qışqırırdı ki, Sirusu Bakıya buraxmayacağam. Mən gözləyirdim, mənim Yazıçılar Birliyim bir bəyanat
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versin ki, Sirusdan nə istəyirsiniz? Mən yenə də tək qaldım. Yəni Yazıçılar Birliyində məni müdafiə edən
adam tapılmadı. Bir yazıçı, qələm dostum demədi ki, axı bu yol düz yol idi. Ona görə də Siz məni
bağışlayın, mən bunu deməliyəm. Bu kiçik məclisdə demək istəyirəm ki, bu bizim dərdimizdir.
Ona görə mən çıxışımı bu sözlərlə qurtarmaq istəyirəm ki, hər dəfə qurultaylarda müəyyən adamlar
barədə müəyyən qruplar arasında müəyyən çəkişmələr gedir ki, kim olacaq, rəhbərliyə kim seçiləcək. Bu,
həmişə olubdur. Mən bu intriqaları həmişə görmüşəm. Hiss edirəm ki, elə bu ərəfədə də bu cür söhbətlər
gedir. Məsələ kimin olmağında deyil. Mən belə başa düşürəm ki, biz özümüz daxilən dəyişməliyik. Çünki
Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir. Müstəqil dövlətin yazıçıları, ziyalıları xalqı düz yola aparmalıdır,
xalqın ağır vaxtında ona düz söz deməlidirlər, dünən birini, bu gün bir başqasını. Bayaq Əkrəmin dediyi
çox cəsarətli söz idi. Bəli, biz yaratdığımız həmin totemlərdən, bütlərdən sonra boyun qaçırmalı oluruq.
Ancaq mən yazıçılarımıza daxilən dəyişməyi arzulayıram.
Bu gün Siz kitablardan danışırsınız. Mən kitab siyasəti ilə məşğul olan nazirlikdəyəm. Mənim
kitabım yoxdur. Mən fəxr edirəm ki, mənim kitabım yoxdur. Çünki o dövrdə ki, mən yaşamışam,
əksəriyyət məcbur idik ki, görək nə yazaq. Bir dəfə mən Tarkovskinin bir sözünü eşitdim, - «kitab iş deyil,
əməldir». Yazıçı öz həyatı ilə hərəkət etməlidir. Özü olmayanın sözü olmur. Mən belə bir mötəbər binada,
belə bir şəxsiyyətin yanında yalan danışa bilmərəm, ürəyimdə olanları gizlədə bilmərəm. Mən Sizə
hörmət edib bu sözləri deyirəm. Cənab prezident, mən də ürəyimdə kin gəzdirmirəm. İndiyədək qoy biri
desin. Fəxr edirəm ki, mən meydanda Nemət Pənahlı ilə ziyalıların üstündə tutuşurdum. Deyirdim ki,
Nemət, Ziya Bünyadovu, Bəxtiyar Vahabzadəni sən millətin içində təhqir edə bilməzsən, onlar iş görəndə
biz hələ əlimizə qələm almamışdıq. Mən bunlarla fəxr edirəm və Sizin qarşınızda alnım açıqdır.
Mən qələm yoldaşlarımızı bir şeyə çağırıram: xalqın ağır vaxtında yolumuzu müəyyən edək və
xalqa düz söz deyək. Bunun üçün hər şey ola bilər. Bizdən əvvəl Mirzə Cəlilin, başqalarının başına nələr
gəlməyibdir? Amma o düz sözlə qazanılan hörmət bütün vəzifələrdən yüksəkdir. Bu gün burada şəxsən
mənim qələm dostlarım oturublar. Mən bu gün millət vəkiliyəm, nazirəm. Amma mən o qələmimlə
qazandığım hörməti hər şeydən üstün tuturam. Ona görə də bu qurultayda özüm olmasam da, kimin
oturmağından asılı olmayaraq, rəhbər dəyişmək yox, özümüzü dəyişək. Sağ olun.
Y u s i f S ə m ə d o ğ l u (Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi): Heydər müəllim, mən bir
arayış vermək istəyirəm. Olarmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, olar. Bəli, sərbəst danışıqdır.
Y u s i f S ə m ə d o ğ l u: Sirus tamamilə haqlıdır. O vaxt Yazıçılar İttifaqı onun əleyhinə çox haqsız
iş gördü, onu «Ədəbiyyat qəzeti»ndən işdən çıxartdı. Sizin dediyiniz kimi, həmişə bir şeyin mənfi
cəhətini də, müsbət cəhətini də demək lazımdır. Sirus, axı sən sonra «Azərbaycan» jurnalında işə
qəbul olundun. Mən o vaxt səni işə qəbul etdim və uzun müddət orada işlədin. Yəni bir haqsızlığa
görə bütün Yazıçılar İttifaqının üstündən qara xətt çəkmək düzgün deyil.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni əgər oradan çıxmasaydı, bu cür mötəbər jurnalda işə girə bilməyəcəkdi.
Mirvarid xanım, buyurun. Xahiş edirəm, oturub danışın. Qoyun mikrofonu sizə yaxınlaşdırsınlar.
XALQ ŞAİRİ MİRVARİD DİLBAZİNİN ÇIXIŞI:
Əziz Heydər Əliyev!
Sizin bir sözünüz mənim xəyalımda çox acı xatirələr əmələ gətirdi. Siz dediniz ki, yaxşı oldu, məni
işdən çıxartdılar. Yadımdadır, mən Pirşağıda idim. Səhər tezdən dəniz qırağında dəhşətli bir partlayış
oldu. Maşını yandırdılar, içindəki adamların hamısını öldürdülər. Sonra gedib həmin adamın evini
partlatdılar. Onda xalqın səsi mənim yadımdadır. Onlar əllərini göyə tutub dedilər ki, ya rəbbi, bizə sözü
kəsərli, sözü ötən bir başçı göndər, Heydər Əliyevi bizə başçı göndər. Sizi o vaxt respublikaya
göndərsəydilər Azərbaycanın başına heç bir fəlakət gəlməzdi.
Çox pis oldu ki, o zaman Sizi işdən çıxartdılar. Sizi işdən çıxardan adamlar xalqın övladları
deyildilər. Onlar bizim xalqımızı duya bilməzdilər. Sizi o vaxt işdən çıxartmasaydılar, heç Qarabağ faciəsi
də olmayacaqdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzdür.
M i r v a r i d D i l b a z i: Biz, uşaqlarımız küçələrə çıxa bilmirdik. Uşaqlar küçəyə çıxanda anaları
deyirdi, ya rəbbi, bunlar necə qayıdacaqlar, nə vaxt qayıdacaqlar? Allaha çox şükür ki, Siz gəldiniz. Mənim
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ən böyük arzum odur ki, Sizin müharibəsiz yaratdığınız sülh müqaviləsi tezliklə bu stolun üstünə
qoyulsun və bizi çağırın, Sizi təbrik edək.
Əziz Heydər Əliyev, tarixdə ən çox şairə yetirən xalq Azərbaycan olubdur. Heç bir yerdə Azərbaycan
xalqı qədər şairə yetirən xalq olmayıbdır. Lakin bu şairələrin taleyini Siz hamınız bilirsiniz. Mən heç kəsin
qarşısında bu haqda danışmaq, məruzə etmək istəmirəm. XX əsrin əvvəllərindən, sovet quruluşu
dövründə iki şairə yetişib. Onlardan biri Nigar xanım Rəfibəylidir, digəri Mirvarid Dilbazidir.
Azərbaycan Respublikasının 15 illiyində nümayəndələr göndərilirdi. Dedilər ki, şairələr də
getsinlər. Fikirləşdilər ki, Mirvarid xanım, Nigar xanım əsil-nəcabətlərinə görə gedə bilməzlər. Sona xanım
adlı bir təyyarəçi var idi, onun adına gözəl bir şer yazdılar, aparıb tribunaya çıxartdılar ki, Azərbaycan
şairəsi gəlib. Odur ki, Sizin Azərbaycan şairələrinə - mənə verdiyiniz yüksək mükafat təkcə Mirvarid
Dilbaziyə deyil, Azərbaycanın yetirdiyi şairələrin əməyinə verilən tarixi qiymətdir. Siz mənə ən böyük
qiyməti vermisiniz.
Mən Sizə bütün ömrüm boyu təşəkkür edirəm. Camaat Sizin mənə orden verdiyinizi eşidəndən,
göndərdiyiniz təbrik məktubunu oxuyandan bəri tez-tez mənə müraciət edir ki, bizim bu dərdimizi Heydər Əliyevə
de. Cavab verirəm ki, ay balam, Heydər Əliyev bütün ömrünü Sizin dərdinizin həll olunmasına həsr edib. Bizim
dərdimiz nədir? Millətimiz azad olsun, torpaqlarımız erməni əsarətindən xilas edilsin, əsirlərimiz qurtarsın, Vətənə
qayıtsın. Heydər Əliyev bütün həyatını, ömrünü bunların uğrunda - dilimiz, dinimiz, torpağımız, bayrağımız
uğrunda mübarizəyə həsr edibdir. Xırda-xırda məsələlərdən ötrü gedib onun vaxtını almağa dəyməz.
Heydər Əliyev, Allah Sizi var eləsin! Çox sağ olun!
Doğrudan da yaramaz ki, biz xırda məsələlərlə Sizin vaxtınızı alaq. Biz gərək Sizə ancaq böyük
işlərdən danışaq. Hörmətli prezident, gördüyünüz böyük işlərə görə çox sağ olun.
Bilmirəm, hansı əsərdəsə göstərilir ki, balaca bir çaqqal öküzü parçalayır. Hiyləgərlər bizim də
ətrafımızda vardır. Camaata demək lazımdır ki, ey camaat, aldanmayın. Axı camaatımızın hamısı alim
deyil. Bəzən elə adam elə söz danışır ki, elə bil ürəyimizə bıçaq sancılır. Xahiş edirəm, gəlin yalanların
üstünü açaq.
Mən bu sözləri ona görə danışmıram ki, Siz mənə orden vermisiniz. Siz katib olan vaxt
rüşvətxorluğa qarşı ciddi mübarizə aparanda mən Sizə neçə-neçə şer yazmışdım. Siz vəzifədə olduğunuza
görə mən bunları nəşr etdirmədim.
Bir dəfə evimdə televizorun qarşısında oturmuşdum, yanımda da adı yadımdan çıxan mötəbər bir
şəxs var idi. Televiziyaya bir kişi çıxartdılar. O nə orta yaşlı, nə də cavan deyildi. Heydər Əliyev, bax, o
vaxtlar bir çox sarsaqlar, tutulanlar, rüşvətxorlar ermənilərə qoşulub Sizə ittihamlar yağdırırdılar.
Televiziyada çıxış edəni belə təqdim etdilər ki, bax, bu, Heydər Əliyevin qurbanı olub. O da başladı boşboş sözlər danışmağa.
Mənim yanımda oturan mötəbər kişi mənə dedi ki, ay başına dönüm, televiziyada bu danışanı mən
yaxşı tanıyıram. O, rüşvətxorun, oğrunun biridir. Onun satmadığı bir obyekt qalmayıb. Görəsən Heydər
Əliyevin günahı nədir?
O vaxt mən Sizə daha bir şer yazdım:
Şücaətli əzizim!
Vətənimiz də birdir, torpağımız da bizim.
Üstü mavi zolaqlı bayrağımız da bizim…
İkiüzlü olanı iki yandan vurursan.
İkisözlü olanı bir sözlə susdurursan,
Amansızsan yalana, əliəyri olana.
Bayaq da dedim, o vaxt mən Sizə neçə-neçə belə şerlər yazmışdım.
Vaqif müsəlman dininin müqəddəs ziyarətgahlarına öz məhəbbətini izhar edərək yazırdı ki, «Ey
Kəbəm, Kərbəlam, Məkkəm, Mədinəm, bir zaman kuyidə ziyarətimdir». O, bu dini sevirdi, ona inanırdı.
Hörmətli Prezident, Sizə də deyilən sözlərin heç biri yaltaqlıq deyil, Sizə olan inamdır, Sizə olan
məhəbbətimdir.
Hörmətli prezident, sağ olun, var olun. O gün olsun ki, sülh müqaviləsi ortaya qoyulsun, biz də gəlib
Sizi təbrik edək.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, Mirvarid xanım. O şerləri mənə göndərin. Çox yaxşı şerlərdir. Yəqin
ki, onlar məndə yoxdur.
M i r v a r i d D i l b a z i: Sizə həsr etdiyim belə şerlər çoxdur.
O vaxt, Vaqifin qəbrini o vəziyyətdən çıxarıb gözəl məqbərə tikdirəndə mən Sizə böyük bir məktub
yazmışdım. Atanın qəbri pis olanda oğullarını ittiham edirlər. Şairin qəbri pis olanda rəhbərləri ittiham edirlər.
Neçə yüz il keçdi, tacirlər, milyonerlər, katiblər gəldi, heç yada salan olmadı ki, bəs bu kişinin qəbrinin
torpaqlarını niyə küləklər aparır? Mən onda yazmışdım ki, onun varisi Heydər Əliyev 200 ildən sonra gəldi.
Hörmətli prezident, Siz vəzifədəsiniz. Mənim dünyada heç bir maddi təmənnam yoxdur. Bircə
mənəvi təmənnam var ki, Siz bu milləti bu fəlakətdən xilas edəsiniz. Mənim bundan artıq deməyə sözüm
yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
M i r v a r i d D i l b a z i : Mənim bir şerim də var. Respublikada dövlət çevrilişinə cəhd
göstəriləndə Siz qaçmadınız, qapınızda duran təyyarəyə minib başqa ölkəyə getmədiniz. Onda mən
yazdım ki:
Başın göyə dayaqdır, ayağın yerə,
Gərib gen sinəni sərt zərbələrə,
Çiyinlərin üstə Vətən torpağı,
Torpaqdan güc aldın anteysayağı.
Qoymadın tökülsün sən qardaş qanı,
Qurtardın bölümdən Azərbaycanı!
Bunun davamı da var. Bu mənim Sizə olan məhəbbətimdir. Bunları mən ona görə çap
etdirməmişəm ki, deməsinlər, Mirvarid Dilbazi görəsən Heydər Əliyevdən nə istəyir? Mənə heç bir şöhrət
də lazım deyil. Mənim həyatımın son günləri, son dəqiqələridir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Yox, sonu deyil. Hələ qarşıda böyük həyatınız var.
M i r v a r i d D i l b a z i : Çox sağ olun. Vaxt var idi ki, Natəvanın qəbrinin üstündən mərmər daşı
çıxartmışdılar, - Siz bunu məndən yaxşı bilirsiniz, - amma sonra Siz orada gözəl bir abidə yaratdınız. Mən
o abidəni görəndə elə bildim ki, Natəvan qarşıma çıxdı, - qarşısında qələmi, sanki kağız çıxarıb nəsə
yazacaq. Onun mərmərdən tökülmüş büstü də gözəldir. Bunlar hamısı Sizin xidmətlərnizdir.
Səməd Vurğunun şerlərini dərs kitablarına salmırdılar. Siz Səməd Vurğun üçün çox iş gördünüz. Siz
Qazaxda Səməd Vurğuna çox böyük bir müzey açdınız. Biz hər il oraya gedib-gəlirdik.
Siz Süleyman Rüstəmə yeni həyat verdiniz. Süleyman Rüstəmin «Təbriz şerləri» unudulmazdır. O,
milli, xəlqi şair olubdur, millətinə nə qədər xidmət edibdir.
Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Hər bir şairin ideyası varsa, o da insandır. İdeyasız insan insan deyil.
Çox sağ olun. O dövrdə kişilər var idi - Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza və başqaları. Çox sağ olun ki, Siz
onları dərindən qiymətləndirirsiniz. Çox sağ olun, var olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi də kişilər var. Bu kişilər burada oturublar. Bizim gözəl qadınlarımız var,
onların ən gözəllərindən biri də sizsiniz. Ona görə də o dövrdə də olub, bu gün də var.
M i r v a r i d D i l b a z i: Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Adətən, insanlar öz yanında, gözünün qabağında olanı qiymətləndirmir,
keçmişdəkini, yaxud uzaqda olanı qiymətləndirir. Amma həyatdır, heç birimiz burada daimi deyilik. Mən
şübhə etmirəm ki, gələcək nəsillər bu gün burada, bu salonda oturanların hamısını yüksək
qiymətləndirəcəklər.
Səməd Vurğun 50 yaşında, 40 il bundan əvvəl vəfat edib. Biz onun 90 illiyini qeyd etdik. Amma
Səməd Vurğun bəlkə də heç yaşadığı zaman, yaxud həyatdan gedəndən sonrakı ilk illərdə xalqın
məhəbbəti nöqteyi nəzərindən bu qədər yüksək zirvələrə qaldırılmamışdı, nəinki indi qaldırıldı.
Bilirsiniz, olur, tarixin elə zamanları olur ki, unudur, amma sonra xatirinə salır.
M i r v a r i d D i l b a z i: Əziz Heydər Əliyev, o vaxt Səməd Vurğun can verəndə Fadeyev demişdi
ki, ancaq yüz illərdən bir belə istedadlar doğulur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə doğrudur.
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ŞAİR SABİR RÜSTƏMXANLININ ÇIXIŞI
Hörmətli Prezident!
Mən də bütün yazıçı yoldaşlarım kimi, bugünkü görüşə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, biz burada təkcə Yazıçılar Birliyindən, onun taleyindən, Yazıçılar Birliyinin
ətrafında gedən məsələlərdən söhbət eləsək, onda bu görüşün heç bir mənası olmaz.
Söhbət müstəqil dövlətin müstəqil mənəviyyatından gedir. Yalnız mənəviyyat səviyyəsində söhbət
qurulanda onda bu görüşün mənası daha aydın görünür. Çünki müstəqil dövlətimiz var, müstəqil
dövlətimizin müstəqil ideologiyası var. Amma təəssüf ki, mənəviyyat məsələlərinin tam formalaşması,
köhnə, totalitar rejimdən, imperiyadan qopub yeni müstəqil dövlətə keçiddə bu sərbəstliyə, müstəqilliyə,
bu müstəqilliyin gətirdiyi əziyyətlərə dözmək və bunların bədii ifadəsini ədəbiyyata gətirmək çox çətin
məsələdir. Halbuki bu çox zəruridir. Bizim təzə cəmiyyətimiz bunsuz formalaşa bilməz. Ona görə də biz
burada məsələlərə bir az açıq konteksdən yanaşmalıyıq, örtülü söhbətlər olmamalıdır. Burada
Azərbaycan mənəviyyatı, ədəbiyyatı ətrafında açıq söhbət gedir.
Hörmətli prezident! Mən bir neçə məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Burada
oturanların hamısı işlədiyiniz dövrdə Sizin ədəbiyyata, mədəniyyətə münasibətiniz barədə danışır. Mən
də bu barədə bir neçə kəlmə deməyi özümə borc bilirəm. Mən 1969-cu ildən bəri Azərbaycanda keçirilən
bütün yubileyləri - yazıçıların, böyük mədəniyyət xadimlərinin yubileylərini yadıma salıram. Mən
repressiya qurbanlarına Sizin verdiyiniz bəraətləri və bu işlərin son nəticəsi, zirvəsi, nida işarəsi kimi
Naxçıvanda ucaldılan Hüseyn Cavid məqbərəsini, sülh şəraitində yaşayan heç bir dövlətin edə
bilməyəcəyi bir səviyyədə Füzulinin müharibə şəraitində keçirilən 500 illik yubileyini, Səməd Vurğunun
yubileyini və son vaxtlar keçirilən digər yubileyləri yadıma salıram. Eyni zamanda bizim mənəvi irsimizə
münasibəti, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illiyinin qeyd olunması haqqında Sizin fərmanınızı,
mədəniyyətimizlə bağlı başqa tədbirləri yadıma salıram və fikirləşirəm ki, kaş Siz Azərbaycana müharibə
dövründə rəhbərlik etməyəydiniz. Kaş dinc vaxt olaydı və mən təsəvvür edirəm ki, onda mədəniyyətə,
ədəbiyyata Sizin nə qədər böyük vaxtınız qalardı və Azərbaycan mənəviyyatı Sizin rəhbərliyinizlə nə
qədər böyük uğurlar qazanardı. Çünki doğrudan da Siz fikirlərinizin bütün siyasi yönləri ilə yanaşı,
əslində həm də böyük mədəniyyət adamısınız.
Azərbaycanın siyasi həyatında, belə deyək, Sizin siyasi mübarizənizlə son illər gözümüzün
qabağında baş verən irəliləyişlər xalqımızın hazırki münaqişədən çıxmasına real mühit yaradır. Ona görə
də hesab edirik ki, indi mədəniyyət və mənəviyyat haqqında düşünməyə bir az daha çox vaxtımız
qalacaqdır.
Mən bir faktı da demək istəyirəm. Son vaxtlar Moskvaya yolum düşmüşdü. Onlar Yazıçılar
İttifaqında, ədəbiyyatçılar evində hələ o köhnə şəkilləri atmayıblar, divarlarda qalır. Orada olarkən
baxdım ki, Azərbaycanın dörd şairinin və yazıçısının - Süleyman Rəhimovun, Mirzə İbrahimovun, Rəsul
Rzanın və Süleyman Rüstəmin şəkilləri də Sosialist Əməyi qəhrəmanları sırasındadır. Bütün bunlar da
Sizin xidmətlərinizdir və məhz Sizin vaxtınızda olubdur.
Sizin həmişə yazıçılarla çox isti bir münasibətiniz olub. Buradakı danışıqlarda o məsələlərə qayıdılır
ki, vaxtında belə olub, kimsə bu cür, başqası ayrı cür münasibət göstərib. Mən də bu məsələyə öz
münasibətimi bildirmək istəyirəm. Şəxsən mən xalq hərəkatının ilk günündən onun içində olan
adamlardan biri idim. Xalq hərəkatının qələbəsi də oldu, Azərbaycanın milli yaddaşını oyatdı, xalqın
fikrini milli ideallarımıza yönəltdi. Azərbaycanın müstəqilliyinin təməlini qoydu, üçrəngli bayrağımızı
qaytardı. Təbii ki, onun içində qüsurlu, başa düşməyən, təcrübəsiz adamlar da var idi. Amma bu, milli
yaddaşı qaytaran bir hərəkat idi. O hərəkatda iştirak edənlər arasında Sizi sevməyənlər də,
bəyənməyənlər də var idi. Amma işin o gərgin vaxtında Sizi sevən adamlar da var idi.
Mən 1969-cu ildən bəri bütün yazılarımı gözümün qabağına gətirirəm. Orada Heydər Əliyev
haqqında adicə bir soyuq cümləm də yoxdur. Amma bu gün Sizin qolunuzda-qanadınızda, üzr istəyirəm,
ətrafınızda özünü sədaqətli göstərən adamlar var ki, vaxtilə meydanlarda Sizin haqqınızda çox açıq
surətdə kobud danışırdılar. Həmin adamların bir hissəsinin bütün o köhnə tariximizin, köhnə illərin
üstündən xətt çəkmək cəhdi, «bunların hamısı cəbhəçi idilər, onların heç biri Heydər Əliyevi bəyənmirdi
və ona görə də bunlar hamısı bu gün tarix səhifəsindən silinməlidir» demələri, məsələnin bu cür qoyuluşu
düzgün deyil. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu məsələyə - irsiyyətə, keçmişə görə münasibət bəsləmək,
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keçmişdəkilərin hamısını eyni qiymətləndirib çölə tullamaq düzgün olmaz. Çox haqlı olaraq Siz bu
məsələyə müdrikcəsinə yanaşırsınız.
Sizin yaddaşınız və məlumatınız güclüdür, - mən belə hesab edirəm ki, yazıçıların böyük əksəriyyəti
bu illərdə Sizə mənəvi cəhətdən dayaq olubdur. Siz Moskvada, Naxçıvanda olanda da. Doğrudur, birinin
buna imkanı olurdu, birininki olmurdu. Onlar niyə Sizə dayaq olublar? Mən Sizə açıq deyirəm, Azərbaycan
yazıçısı mənəvi rahatlıq, öz torpağında əmin-amanlıq istəyir. Azərbaycan yazıçılarının böyük əksəriyyəti
görür ki, bu siyasət meydanında Sizi əvəz edən adam yoxdur. Onlar bunu görüblər və haqqı müdafiə
ediblər. Əslində burada Sizin müdafiənizdən söhbət getmir. Onlar ziyalılığı, Azərbaycanın gələcəyini
müdafiə ediblər.
Bununla bağlı bir söz də demək istəyirəm. Təəssüf ki, bizim yazıçılarımızın bəzilərinə, o cümlədən,
məsələn, bizlərə bu siyasətlə bağlı kim xalq hərəkatında iştirak eləyibsə, az-çox sözünü deyibsə, bu gün
onların hamısına birmənalı şəkildə «bu, vaxtilə, 1988-ci ildə meydana çıxıbsa, demək, xalq düşmənidir»
kimi yanaşırlar. Nə sənin yazıçılığın, nə dediyin sözlər nəzərə alınır. Əgər bizim adımız haradasa çəkilirsə,
o saat min yerdən deyirlər ki, «Bu nədir? Bunlar Prezidentin dəstəsindən, komandasından deyil». Kim
deyir ki, biz Prezidentin komandasından deyilik. Hansı sübutlar var? Xalq yığışanda, ən ağır günlərdə,
dövlət çevrilişinə cəhdlər göstəriləndə, mən hamısını deyə bilmərəm, - yazıçılarımızın, ziyalılarımızın bir
hissəsi kimi, biz həmişə Sizin yanınızda olmalıyıq. Ona görə də mən bu meyli özümə qarşı az qala mənəvi
repressiya şəklində hiss etdiyim üçün bu narahatçılığımı Sizə bildirmək istəyirəm. İstəyirəm ki, bu ögeydoğmalıq aradan götürülsün. Əgər kimsə günahkardırsa, hansı sözü deyibsə, millətin taleyində hansısa
ağır bir iş görübsə - qoy onun cəzasını alsın. Yoxsa hamını bir yerdə götürüb ümumi şəkildə ləkələmək
olmaz.
Mən hesab edirəm ki, Sizin qüvvənizin daha böyük potensialı arxa planda qalır. Azərbaycan
cavanlarının, demokratik hərəkatının, lap o müxtəlif partiyaların içərisində Sizi sevən adamlar çoxdur. O
adamların hamısının Sizin ətrafınızda toplaşmasına imkan yaratmaq lazımdır. «Elə bizik, başqası yoxdur»
deməklə, üzr istəyirəm, Siz tərksilah olan deyilsiniz, amma Sizi tərksilah etmək, yalnız özlərini gözə
soxmaq istəyən adamlar var ki, elə bilirəm, Siz onlardan qorunmalısınız.
Yenə də deyirəm, bu gün biz milli ideologiya və milli mənəviyyat barədə ciddi şəkildə düşünməliyik.
Bu mənada Yazıçılar Birliyinin qorunması çox zəruridir. Bilirsinizmi, bizi onsuz da təkləyirlər.
Torpağımızı parçalamaq söhbəti deyil, Azərbaycanın mənəviyyatında parçalanmalar var. Müxtəlif
ideologiyalar, kənar ölkələrdən uzanan əllər, bir sıra dini və irqi şeylər - hamısı Azərbaycanı parçalamaq
meylləridir. Bu parçalanma meyllərinin biri də Azərbaycanın vətəndaşları arasında ayrı-seçkilik
salmaqdır, ziyalı nəsilləri, yazıçıları, düşünən adamları bir-birinə qarşı qoymaqdır, «bu, sovet dövründə
yaşayıb, ona inanmaq olmaz. Bu, təzə yetişib» deyə, adamlara köhnə, neobolşevizm, proletar baxışla
yanaşmaq olmaz. Adamları bu cür parçalamaq Azərbaycanın mənəviyyatına ağır zərbələr vurur. Mən bu
mənada məhz yaradıcı birliklərin qorunub qalmasının tərəfdarıyam. O, bir mənəviyyat yuvasıdır və onun
öz havası var. Bu hava Azərbaycanın gələcək böyük milli-mənəvi havasının təməl daşlarını yaradır. Əgər o
birliklər dağılsa, onda Azərbaycanın bütün ziyalıları yalquzağa dönər. Mən demirəm ki, Yazıçılar Birliyi
kimisə yazıçı edir. Amma o ittifaqlar köhnə şəkildə olmasa da, müəyyən dəyişikliklərlə Azərbaycanın milli
düşüncəsinin mərkəzi kimi həmişə yaşamalıdır. Mənə elə gəlir ki, Sizin bugünkü söhbətləriniz son dərəcə
yerindədir və bu məsələlərdə bizə düzgün istiqamət verir.
Mən bir-iki xırda məsələni də demək istəyirəm. Sizin problemləriniz, işləriniz çoxdur. Üzr
istəyirəm, bəzən biz son dərəcə ciddi məsələlərə - Azərbaycanın milli ideologiyası, milli təfəkkür, milli
mədəniyyət məsələlərinə soyuq münasibət bəsləyirik.
Siz xarici ölkələrə gedirsiniz, harada azərbaycanlı varsa, onları başınıza yığırsınız, görüşlər
keçirirsiniz. Azərbaycan diasporunun yaranması Sizin bir nömrəli qayğılarınızdan biridir. Amma həmin
adamlar öz ayaqları ilə gəlib Azərbaycanda təhsil almaq, bizim təbliğçilərimiz kimi yetişmək istəyirlər, ali
məktəblərə girmək istəyirlər. Xüsusən əslən azərbaycanlı olanlar - İrandan, Türkiyədən gedənlər. İnanın,
onlara elə bir yad münasibət var, hamısından rüşvət tələb edirlər. Onların ali məktəblərə daxil olmasında
bir problem var. Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar Bakıda konsert verməyə gəlmişdilər, onları bir
mədəniyyət evinə də yaxın buraxmadılar, küçədə qaldılar, qayıdıb çıxıb getdilər. Rəhman öz orkestri ilə,
öz qarmonu ilə gəlmişdi. Ondan sonra böyük rəssam İbrahim Əhrari gəldi, Gənc Tamaşaçılar Teatrının
qabağında ağladı, - teatrın direktoru deyib ki, sizin bura gəlməyinizə icazə verilmir. Dünyanın müxtəlif
ölkələrindən sənət adamları Bakıya gəlib, gedib hər yerdə demək istəyirlər ki, dünyada bu cür
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Azərbaycan sənəti, mədəniyyəti var. Onlar bizimlə qaynayıb-qarışmaq, bizə yaxınlaşmaq istəyirlər, biz isə
qapıları onların üzünə bağlayırıq.
Bu günlərdə Cənubi Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərinin iştirakı ilə Bakıdakı Şəhriyar adına
Mədəniyyət Mərkəzində Almas İldırımın xatirəsinə həsr olunmuş gecə keçirildi. Mədəniyyət
Nazirliyindən, Təhsil Nazirliyindən, bizim rəsmi idarələrdən o görüşə bir nəfər də olsun gələn yox idi.
Bizim ağsaqqal yazıçılarımızdan isə təkcə Qabil və Balaş Azəroğlu gəlmişdilər. Son dərəcə gözəl bir gecə
keçdi. Həmin gecə Azərbaycanın milli vəhdətinin nümayişi idi. Dünyaya səpələnmiş azərbaycanlı sənət
adamları oraya gəlmişdilər. Gözəl bir axşam idi. Amma nə olsun ki, bizim rəsmi dairələrin heç bir marağı
və heç bir qayğısı yox idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı axşam idi, nə axşamı idi?
S a b i r R ü s t ə m x a n l ı: Almas İldırımın anadan olmasının 90 illiyi. O adam ki, müstəqillik
uğrunda qurban gedib. Amma bu adamın gecəsində bizim rəsmi dairələrdən heç kim yox idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs o gecəni kim keçirirdi?
S a b i r R ü s t ə m x a n l ı: Onu respublika Elmlər Akademiyasının Milli Münasibətlər İnstitutu,
Güney Azərbaycanın Aydınlar cəmiyyəti keçirdi, biz də kömək etdik. Biz istəmirik ki, dövlət hər şeyə
qarışsın. Çünki dövlətin İranla öz müstəqil xarici siyasəti, diplomatik münasibətləri var. Amma bu
tədbirləri mədəniyyət ocaqları keçirirlərsə, qonaq kimi gəlib oturmaq olar. Heç olmasa ona görə ki, o,
ömrü boyu «Azərbaycan oy»-deyə-deyə sızıldayıb. Belə şeylər çoxdur.
Mən Sizdən çox-çox xahiş edirəm, bizim Cənubi Azərbaycanda, dünyada yaşayan azərbaycanlıların
respublikamızda vətəndaşlıq alması məsələsinə, bu da mümkün deyilsə, onların ölkəmizdə təhsil alması
məsələsinə kömək edəsiniz. Başqa ölkələr kənar adamları gətirib öz ölkəsində onlara təhsil verir ki,
bunlar onun təbliğçisi olsun.
Nəhayət, milli mədəniyyət məsələsinə diqqət son dərəcə artırılsın. Bunlar bizim gələcək
taleyimizdir. Azərbaycan təkcə Qüzey Azərbaycandan ibarət deyil. Hələ mən başqa şeyləri kənara
qoyuram, amma bizim mənəvi vəhdətimiz yaranmalıdır. Mənəvi vəhdətin də bünövrəsi mədəniyyətdir və
bu mədəniyyətə bir az diqqətlə münasibət göstərmək lazımdır.
Mən Sizdən üzr istəyirəm, çox danışdım. Amma bunlar məni ağrıdan məsələlərdir. Mən bunları
yazıçılar qurultayının kürsüsündən demək istəmirəm. İstəyirəm ki, məsələyə diqqət artsın. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birincisi, mən arzu edərdim ki, bizim bu söhbətimiz Yazıçılar Birliyinin
problemləri ilə əlaqədar olsun. çox xahiş edirəm ki, mənim şəxsiyyətimlə, yaxud da ki, mənə münasibətlə
əlaqədar məsələlər burada qaldırılmasın. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bəlkə də bunu demək artıqdır,
amma məcburam. Millətin, Azərbaycan xalqının, ziyalıların bütün dövrlərdə mənə olan müsbət münasibətindən çox razıyam. Heç kəsdən də narazılığım yoxdur. Heç kəsdən. Buna görə də heç kəs düşünməsin
ki, məsələn, mənim üçün o ağır illərdə kimsə mənə əl uzatmayıb, yaxud kömək etməyib, bəlkə də
qəlbində olan münasibəti göstərməyə imkan olmayıbdır, yaxud da ki, biganə qalıbdır, - bir dövlət başçısı
kimi, bu mənim üçün bir əhəmiyyət kəsb edir, - yox, vallah, yox!
Bilirsiniz, mən Naxçıvandan seçilmiş deputat kimi 1991-ci ilin fevralında Ali Sovetin sessiyasında
danışdım, orada da dedim. Dedim, mən Moskvada yaşaya bilmədim və buraya gəldim ki, öz xalqımın,
millətimin içində olum və onunla bir yerdə olum. Belə hallarda bəziləri öz Vətənini tərk edir ki, gedib
rahat yaşasın. O vaxt Moskvada mənim yaşamağım üçün çətinliklər də var idi. Ancaq hər halda, mən
Vətəndən uzaqda idim, ola bilərdi, Vətənin problemləri də mənim qəlbimdə olaydı, amma mən ona
cavabdeh deyildim. Lakin mən gəldim. Kimsə bunun qarşısını almaq istədi, kimsə buna mane oldu və
sairə. Bunlar hamısı göz qabağında olan şeylərdir, keçib gedibdir. Ancaq sonra, 1993-cü ildə mən dəvət
olundum, Bakıya gəldim, o vaxt dedim ki, heç kəs narahat olmasın. Bəzi qüvvələr, adamlar tərəfindən
mənə qarşı olan o ədalətsizliyə görə mən heç kəsdən, heç vaxt qisas almamışam, almaram.
Bu gün yenə də deyirəm, mən bunları çoxdan unutmuşam, bunları heç xatırlamaq lazım deyil.
İrəliyə baxmaq, birləşmək lazımdır. Hamımız bir olmalıyıq. Həyatın müəyyən bir mərhələsində kimsə
nəsə, bəlkə bundan da çox edə bilərdi, etməyibdir. Nə olsun? Amma indi biz hamımız bir yerdəyik.
Dövlətimiz müstəqildir. İndi bütün bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmişik.
Güman edirəm ki, biz müharibəyə də son qoyacağıq, işğal olunmuş torpaqlarımızın sülh yolu ilə
azad edilməsinə də nail olacağıq, sülh də yarada biləcəyik. Mənim buna artıq daha da çox ümidim var. Ona
görə də mən istəməzdim ki, bu məsələyə indi bir daha toxunaq, çünki bu bizi əsas mövzudan kənara
aparır.
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İkincisi, Sabir burada bir məsələyə toxundu. Mən buna öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Amma
mən bunu əvvəllər də demişəm. Azərbaycanda xalqın 1988-ci ildən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
və Moskvanın, ittifaqın o vaxtkı dövlət başçılarının Azərbaycana ədalətsiz münasibəti ilə əlaqədar və o
vaxt Azərbaycana başçılıq edənlərin, həmin o kommunist partiyasının rəhbərlərinin öz vətəninin,
ölkəsinin, xalqının problemlərinə lazımi qayğı göstərməməsi ilə əlaqədar, bəlkə də öz hərəkətləri ilə
xalqına xəyanət etməsi ilə əlaqədar ayağa qalxmış insanlar, o meydana toplaşmış, mitinqlər aparmış
insanlar və o illər, dövrlər, hadisələr bizim xalqımızın tarixinin parlaq səhifələridir.
Mən hesab edirəm ki, heç kəs onları başqa cür qiymətləndirməməlidir. Şəxsən mən bu cür
qiymətləndirirəm.
Bilirsiniz, ora, həmin o meydana yüz minlərlə adam toplaşırdı. Onlar oraya niyə toplaşırdı? Axı
onları zorla oraya aparmaq olmazdı. Demək, onların tam əksəriyyətinin qəlbində olan milli hissiyyat,
torpaq, Vətən hissiyyatı və ədalətsizliyə qarşı etiraz bu insanları oraya toplayırdı. O vaxt o mitinqləri
aparanlar, xalqı bu işlərə daha da cəlb edənlər də, mən hesab edirəm ki, çox cəsarətli insanlar olublar və
onların xidmətlərini heç vaxt unutmaq olmaz. Mən bunu həmişə qiymətləndirmişəm və
qiymətləndirirəm. Həmin o mitinqlərdə burada oturan şəxslərin əksəriyyəti iştirak ediblər, - gəliblər,
danışıblar, sözlərini deyiblər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunların hamısı bizim xalqımızın
qüdrətini, mənəviyyatını nümayiş etdirən səhifələrdir, hadisələrdir.
Siz gərək ki, unutmamısınız, - 1994-ci ilin yanvar-fevral aylarında Milli Məclisdə mənim
təşəbbüsümlə məsələ qoydum, bilirdim ki, 20 Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilməyibdir.
Xatirinizdədir, mən Milli Məclisə məktub yazdım, təşəbbüs qaldırdım. Milli Məclis bu məsələni təxminən
iki ay müzakirə etdi və biz 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar qərar qəbul etdik. Xatirinizdədir, o vaxt
bunların hamısı televiziya ilə verilirdi. Çoxlarınız da orada iştirak edirdiniz. O vaxtlar bəziləri istəyirdilər
kimlərisə günahlandırsınlar ki, niyə 20 Yanvar gecəsi adamlar qırıldı. Çünki Nemət Pənahov, Etibar
Məmmədov, yaxud da ki, Xalq Cəbhəsi, başqaları camaatı küçələrə çıxartdılar, adamlar ona görə qırıldı.
Onları da günahlandırmaq istəyirdilər. Sabir, xatirindədir, onda sən Milli Məclisdə var idin. Onları
günahlandırmaq, qərara yazdırmaq istəyirdilər. Sənin də, başqalarının da xatirindədir ki, mən bunun
əleyhinə çıxdım. Dedim, onlar günahkar deyillər. Onlar öz Vətənini qoruyurdular, öz hissiyyatlarını
bildirirdilər. Günahkar o tankları buraya gətirənlərdir, günahkar o tanrkları buraya göndərənlərdir. Ona
görə də mən o vaxt dedim, - nə Nemət Pənahovu, nə Etibar Məmmədovu, nə Xalq Cəbhəsini, nə başqasını,
heç birisini günahlandırmaq olmaz. O vaxt mən buna imkan vermədim. Bəli, o vaxt bəzi qüvvələr
çalışdılar qərara saldırsınlar və bunu tarazlaşdırsınlar ki, bəli, onların da, bunların da günahı var.
Amma mən o vaxt da belə fikirdə olmuşam, elə yanvar hadisələri zamanı Moskvada bunu eşidən
kimi də bu fikirdə olmuşam, ondan sonrakı dövrdə də, bu gün də bu fikirdəyəm: Ayağa qalxmış xalq öz
haqqını istəyirdi, öz sözünü deyirdi, onu basmaq, əzmək üçün tank göndərmək olmazdı. Bu, cinayət idi.
Əgər küçədə öldü, əzildisə - bu onun günahı deyildi ki, küçəyə çıxmışdı. O, küçəyə hissiyyatını bildirmək
üçün çıxmışdı. Bəziləri deyirdi xəbərdar etməli idilər ki, tanklar gələcək, küçədən çəkilin. 130, yaxud 200,
yaxud da ki, 20 adam həlak oldu, - bunun fərqi nədir? Hər bir insan üçün bunun fərqi var, amma millət
üçün bunun fərqi yoxdur. Millət üçün əsas odur ki, millətin mənəviyyatını əzdilər.
Ona görə də o xalq ki, ayağa qalxmışdı və öz haqqını tələb edirdi, o rejimin əleyhinə çıxırdı və
Moskvanın, o vaxtkı kommunist rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı ədalətsizliyinə öz protestini,
etirazını bildirirdi, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərlərinin istefasını tələb edirdi, - hesab edirəm ki, bunlar
hamısı tamamilə doğru-düzgün hərəkətlər olub. Bunları heç vaxt pisləmək olmaz. Onların iştirakçılarını
heç vaxt günahlandırmaq olmaz. O cümlədən, Xalq Cəbhəsinin o vaxt yaranması və o dövrdə fəaliyyət
göstərməsi, mən hesab edirəm ki, tariximizdə müsbət qiymətləndirilməlidir. Mənim fikrim həmişə belə
olubdur.
O, başqa məsələ ki, sonra bəzi adamlar həmin o imkanlardan istifadə etdilər və cürbəcür qeyriqanuni işlər gördülər, yaxud ki, cinayətlər etdilər. Bu, başqa məsələ. Məsələn, Rəhim Qazıyev Xalq
Cəbhəsinin liderlərindən biri idi. Məlumdur, elədirmi? Ancaq Rəhim Qazıyev bu Xalq Cəbhəsinə hansı
niyyətlə girmişdi? Xalq ona inanmışdı, amma o, xalqa nə qədər xəyanət etdi. Yaxşı, bu məlumdur. O, elə 20
Yanvar hədisəsində də xalqa xəyanət etdi. Şübhəsiz ki, onu həbs edib Moskvaya aparandan sonra ələ
keçirdilər və bundan sonra o, xalqın əleyhinə işləməyə başladı. Nəhayət, 1993-cü ilin hadisələri bunu
göstərdi. Mən bəlkə də o vaxt belə düşünə bilməzdim. Çünki həmin Rəhim Qazıyev mən Naxçıvanda
olarkən iki-üç dəfə Naxçıvana gəldi. Hələ o, burada heç müdafiə naziri deyildi.
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Görüşdük, söhbət elədik. Mən ona hörmətlə yanaşırdım, çünki onu tanımırdım, içini bilmirdim.
Amma hesab edirdim ki, o vaxtlar Yanvar hadisələrinə görə həbs olunub, həbsxanada yatıbdır, demək,
xalq hərəkatının liderlərindən biridir. Mən ona belə münasibət göstərirdim, onun içini bilmirdim. Ancaq
sonra nə təhər oldu? Sonra tamamilə xalqa xəyanət etdi və xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarına
qulluq etdi. Təsadüfi deyil ki, bizim orqanlar burada həbs edəndən sonra onu təcridxanadan çıxaranlar
haraya apardılar? Apardılar, onu Moskvada gizlətdilər. O, təlimatlarını elə oradan almışdı, oraya xidmət
edirdi.
Amma günah eləyənlər təkcə Rəhim Qazıyev deyildi, başqaları da var idi. Günah etdilər, səhvlər
etdilər. Amma ayrı-ayrı adamların günahları, yaxud da elə Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəldiyi zaman bir
il müddətində buraxdığı səhvlər və nəhayət, ölkəmizi vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxarması - bunların
heç birisi Xalq Cəbhəsinin əvvəlki xidmətlərini inkar edə bilməz. Mən hesab edirəm, Xalq Cəbhəsinin də
dövrləri var. Məsələn, 1988, 1989, 1990-cı illərdə, lap elə 1991-ci ilin özündə də Xalq Cəbhəsinin
fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm və çox yüksək qiymətləndirirəm.
Ancaq hakimiyyətə gələndən sonra onlar, birincisi, hakimiyyəti saxlaya bilmədilər. İkincisi,
hakimiyyətdən sui-istifadə etdilər. Üçüncüsü də Azərbaycanı parçalanmaq həddinə və vətəndaş
müharibəsinə gətirib çıxartdılar. Bu da onların günahıdır. Ona görə yaxşıya yaxşı, yamana yaman demək
lazımdır.
Sabir, mən hesab edirəm ki, o vaxtlar həqiqətən xalqın oyanmasında, inkişaf etməsində fəaliyyət
göstərmiş adamlara indi heç kəs mənfi münasibət göstərə bilməz və göstərməməlidir. Məsələn, şəxsən
sənin özün haqqında danışsaq, mən o vaxtlar sənin fəaliyyətini çox heyranlıqla müşahidə edirdim. Mən
Moskvada yaşayırdım, bəzən meydandakı mitinqi Moskva televiziyası göstərirdi. Səni orada tribunada
görəndə mən sevinirdim. Çünki yadımdadır, mən burada işlədiyim zaman sən gənc yazıçı, şair kimi,
ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətdə, o cümlədən mənim nəzərimdə çox hörmətli bir adam idin. Görəndə ki,
Sabir Rüstəmxanlı xalqın qarşısında çıxış edir və ədalətsizliyi ittiham edir, bu məni sevindirirdi.
Yaxud, Nemət Pənahovun özünü götürün. Düzdür, o vaxtlar mənim barəmdə daim kriminal
axtarırdılar. Bəzi qəzetlərdə də yazırdılar ki, Heydər Əliyev Bakıda işləyəndə Nemət Pənahov onun
bağında bağban olub, ona görə onun göstərişi ilə bu işləri görür. Amma bunlar hamısı uydurma sözlərdir.
Mən Nemət Pənahovu qətiyyən tanımırdım. Bir də ki, mən Azərbaycandan gedəndə Nemət Pənahov
yaşına görə yəqin ki, uşaq imiş. Çünki mən Azərbaycandan 1982-ci ildə getmişdim. Bu hadisələr 1988-ci
ildə başlamışdı, o vaxtlar deyirdilər onun 25 yaşı vardı. Qəzet belə yazırdı, bilmirəm neçə yaşı vardı,
amma belə yazırdı.
O vaxtlar həqiqətən Moskvada belə bir fikir var idi ki, bütün bu məsələləri təşkil edən Heydər
Əliyevdir, Xalq Cəbhəsini təşkil edən Heydər Əliyevdir. Belə fikir var idi, məni günahlandırmaq
istəyirdilər. Amma bir halda ki, bu barədə söhbət açılıb, mən Moskvada yaşayanda da, buraya gələndən
sonra da bilirdim, - Xalq Cəbhəsi ilə mitinqlərə gedən adamların əksəriyyəti Heydər Əliyevə müsbət
münasibət göstərən adamlar idi. Əksəriyyəti! Sən dedin ki, onların içərisində istəyən də , istəməyən də
vardı. Sabir, əksəriyyəti istəyən idi. Bəlkə də bunu mənim özümün deməyim yaxşı deyil, başqaları
deməlidir. Bəlkə də onların əksəriyyəti o meydanlara elə mənim adımla gedibdir. Mənə qarşı ədalətsizliyə
etiraz edərək o meydanlara gedirdilər. Ona görə o meydanlarda olan hadisələri özüm üçün doğma hesab
eləmişəm. Bəli, doğma hesab eləmişəm.
Çox təəssüf edirəm ki, Xalq Cəbhəsində olan adamlar sonra o cür günahlar, o cür səhvlər etdilər.
Bəlkə indi bunun yeri deyil, amma sən bu söhbəti saldın, mən məcburam deyəm. 1991-ci il sentyabrın 3də Naxçıvanda yenə xalqın tələbi ilə meydana yığışdılar, iki gün tələb etdilər ki, mən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisinə başçılıq edim. Razı olmurdum, məcbur oldum. İndi də hesab edirəm ki, nə
yaxşı razı oldum, çünki Naxçıvan çox böyük fəlakət qarşısında idi.
Mən o vəzifəyə seçilənin sabahısı günü əksər vəzifələrə Xalq Cəbhəsinin nümayəndələrini təyin
etdim. Bunu siz bilirsiniz ki! Mən baş nazir təyin etdim, - Becan Fərzəliyev var, indi Xalq Cəbhəsində onun
yeri nə təhərdir, bilmirəm. Ancaq onu Naxçıvana gətirmişdilər. Xalq Cəbhəsinin üzvləri deyirdilər ki,
Əbülfəz Elçibəyin sağ əlidir. Özü də mənim yanımdan neçə dəfə Əbülfəz Elçibəylə telefonla danışırdı və
mənə verirdi, mən Əbülfəz Elçibəylə telefonla danışırdım. Onda hələ Mütəllibov hakimiyyətdə idi. Özümə
iki müavini dərhal Xalq Cəbhəsindən təyin elədim, sən tanıyırsan - Asif Kələntərli, Qafar Məmmədov,
Naxçıvan şəhərinə başçı Xalq Cəbhəsindən qoydum, Şərura, Ordubada, Babəkə, Culfaya başçıları hamısını Xalq Cəbhəsindən qoydum, nazirlər təyin etdim, hamısını etdim. Niyə? Mən bunu açıq deyim, 857
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çünki o vaxtlar, kommunist rejimi dövründə mənimlə işləyən kadrların bir çoxu, nə təhər deyim, dönük
çıxdı. Ona görə də mən bu cavan adamları öz ətrafıma topladım, onlar da mənimlə bir müddət işlədilər,
ancaq burada Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra, təəssüf ki, başladılar korlanmağa.
Bu günlərdə televiziya ilə göstərirdilər, - oktyabrın 24-də gəldilər Naxçıvanda dövlət çevrilişi
etməyə. Bilmirəm, görən oldu, yoxsa yox, - orada mənim bir çıxışımı göstərdilər. Bilmirəm, sizlərdən
kimsə televizorda gördü, ya görmədi. Nə, gördünüz? 1992-ci il sentyabrın 28-i idi. O çıxış mənim özümün
tamamilə yadımdan çıxmışdı. Ona baxdıqca fikirləşirdim, - yaxşı, o vaxt mən orada Xalq Cəbhəsini
məhkum etdim. Əbülfəz Elçibəy burada prezident idi, onun ünvanına, başqalarının ünvanına dedim.
Orada açıqca dedim ki, mən Əbülfəz Elçibəyə səkkiz dəfə telefon etdim ki, Əbülfəz bəy, sən həm
prezidentsən, həm də Xalq Cəbhəsinin sədrisən, bu adamları buradan yığışdır. Amma nə qədər dedim,
yığışdırmadı. Sonra gördüm ki, bunlar özləri təşkil ediblər. Bu mənim günahım deyil ki!
Bu, ayrı-ayrı şəxslərə olan münasibətdir, hərəkata, o təşkilata yox! Amma təəssüf ki, o təşkilatı əlinə
alanlar bundan sui-istifadə etdilər. Təəssüf ki, mən deməliyəm, bu gün də onlar güzgün mövqedə deyillər.
Müxalifətdir, qoy olsun. Ancaq düzgün mövqedə deyillər. Əgər düzgün mövqedə olsalar, indi Azərbaycan
üçün nə lazımdır? Azərbaycanın müstəqilliyi lazımdır - Azərbaycanın müstəqilliyi var. Azərbaycanda
islahatların keçirilməsi lazımdır - keçirilir. Azərbaycanda demokratik dövlət qurulması lazımdır - qurulur.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar keçirilməlidir - keçirilir. Azərbaycanda iqtisadiyyat canlanır? Canlanır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır - bəli, iş görülür və bunların əksəriyyəti göz
qabağındadır.
Bunlar olan halda bunları görməmək, bunları tanımamaq, qiymətləndirməmək ədalətsizlikdir axı,
sadəcə ədalətsizlikdir. Demək, söhbət ümummilli mənafedən getmir, ayrı-ayrı insanların ambisiyasından,
hakimiyyət ambisiyasından gedir. Bunu qanunla, qayda ilə, nə təhər deyərlər, sivilizasiya prinsipləri
əsasında etmək lazımdır, silahla, filan-beşməkanla, terrorla etmək lazım deyil. Amma bu hallar da var.
Ona görə də hesab edirəm ki, şəxsən mənim vətəndaş kimi, eyni zamanda dövlət başçısı kimi, o
dövrdə fəaliyyət göstərmiş adamların hamısına hörmətim var və bu gün də var, o cümlədən Sabir
Rüstəmxanlıya. Sabir Rüstəmxanlının da xatirindən çıxmayıb ki, biz onun 50 illik yubileyini təntənə ilə
keçirdik, bəli, hamımız birlikdə, siz də, mən də birlikdə. İndi az-az olur ki, 50 illik yubiley keçirilsin, elədir,
yoxsa yox? Olmamışdır? Hər şeydə bir kosmonavt olmalıdır.
Bəlkə də bu sözlər artıqdır, amma Sabir Rüstəmxanlının bəzi fikirləri məni bu barədə danışmağa məcbur
etdi. Ola bilər, lazım idi ki, mən bu fikirləri bir daha deyim, bir daha siz də biləsiniz, bütün cəmiyyət də bilsin.
Mənim münasibətim belədir.
Əgər başqa elə bir mühüm fikir yoxdursa, bəlkə görüşümüzü uzatmayaq, necə baxırsınız? Mən
sizinlə neçə saat istəyirsinizsə oturmağa hazıram. Çünki ədəbiyyatı o qədər sevirəm ki, ədəbiyyatla, şerlə,
bizim mədəniyyətlə görüşmək mənim üçün həmişə çox xoşdur. Danışın, amma gəlin Yazıçılar Birliyinin
problemləri haqqında danışaq. Deyəsən, Elçin danışmaq istəyir, buyursun.
YAZIÇI ELÇİNİN ÇIXIŞI:
Hörmətli Prezident!
Əziz qələm dostlarım!
Təbii ki, mən də bu görüşü, söhbəti çox yüksək qiymətləndirirəm və buna görə, cənab Prezident,
Sizə dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Tale belə gətirib ki, vəzifəmlə əlaqədar bizim hörmətli
Prezidenti müşahidə etmək imkanlarım qələm dostlarıma nisbətən daha artıqdır. Ona görə də bunu
deməliyəm və bunu deməklə sizin üçün, -qələm dostlarımı nəzərdə tuturam, - yeni bir Amerika kəşf etmirəm.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan xalqının inkişafını, rifahını, Azərbaycan Respublikasının
çiçəklənməsini bəlkə də ilk növbədə, - ola bilər yanılıram, amma hər halda güman edirəm, təəssüratım məni
aldatmır, - Azərbaycan mədəniyyətinin, mədəniyyəti böyük mənada, ədəbiyyat da daxil olmaqla deyirəm,
çiçəklənməsi, inkişafı ilə, bu çətin vaxtda Azərbaycan mədəniyyəti naminə nəsə eləməklə ölçür, onunla görur.
Bir müşahidəmi də demək istəyirəm, - hörmətli Prezidentlə bəzən telefon danışıqlarında və yaxud
bilavasitə danışıqlarda açıq-aşkar müşahidə etmişəm ki, dediyim geniş mənada mədəniyyətdən söhbət
düşdükdə, ədəbiyyatdan söhbət düşdükdə məndə elə bir təəssürat yaranır ki, cənab Prezident elə bil
mənən bir az dincəlir. Əgər bu iş-gücün, problemlərin çoxluğu içində «dincəlmək» sözü yerinə düşürsə.
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Həqiqətən belədir və bir qələm əhli, yazıçılıqla, yazı-pozu ilə məşğul olan adam kimi, sözsüz ki, buna mən
daxilən çox sevinirəm, məndə daxilən böyük ruh yüksəkliyi əmələ gəlir.
Doğrudan da, burada qurultaylardan, cənab Prezident ilə Azərbaycan yazıçıları arasındakı
münasibətdən söhbət getdi. Bunların hamısı mənim də gözümün qabağındadır. Bu münasibətlərdə ilk
növbədə bir sabitlik var. Biz hörmətli Heydər Əliyevi o qurultaylarda həm xitabət kürsülərində görmüşük,
həm rəyasət heyətində, həm də sadəcə parterdə oturan görmüşük.
Elə bilirəm ki, respublika miqyasında yeganə böyük toplantılar idi ki, Heydər Əliyev həm yuxarıda,
həm aşağıda oturub, bilavasitə özü görüb, təmasda olub, bütün bu tədbirlərdə bilavasitə iştirak edibdir.
Qurultaylardan ki, söhbət düşdü, mənim də gözümün qabağına gəlir. Burada Anar dedi, 1971-ci
ildən bu tərəfə olan qurultaylar - 1971-ci ildə, 1976-cı ildə, 1981-ci ildə, 1986-cı ildə, 1991-ci ildə olan
qurultaylar gözümün qabağına gəlir. Tam inamla deyirəm ki, şübhəsiz, Azərbaycan milli ictimai fikrinin
formalaşmasında, Azərbaycanın milli özünüdərkində, milli özünüifadəsində bu qurultayların çox mühüm
rolu olubdur.
Mən nəyi demək istəyirəm? İndi burada ən cavanı Vaqif Cəbrayılzadədir, bunlar hamısı onun da
gözünün qabağındadır. Çingiz Abdullayev gülür, Çingiz yaşda ondan da kiçikdir. Bu qurultaylar, bu böyük
toplantılar sovet dövründə, sovet Azərbaycanı dövründə çox zaman kosmopolit xarakter daşıyırdı.
Kosmopolit xarakter deyəndə, həm dini nöqteyi-nəzərdən, həm ümumi Sovet İttifaqı qarşısındakı
problemlər - təsərrüfat problemləri nöqteyi-nəzərindən deyirəm. Amma Azərbaycan yazıçılarının
qurultayları həqiqətən milli özünüdərkin, özünüifadənin, milli münasibətin ifadəsi idi. Şübhəsiz, gün işığı
kimi aydın həqiqətdir ki, burada da o dövrün rəhbərinin və rəhbərliyinin rolu var idi. Başqa cür mümkün
deyildi.
Misal üçün, əgər 1971-ci ildə bu gün burada oturanların çoxundan yaş etibarilə cavan olan birinci
katib, respublikanın rəhbəri Heydər Əliyev gəlib Azərbaycan dilində çıxış edirdisə, - o məruzə yadınıza
gəlir, - Azərbaycan problematikasını qaldırırdısa, bu, doğrudan da Azərbaycan ictimai fikrinin
formalaşmasında böyük bir hadisə idi. Mənim yadıma gəlir, bunu bir neçə dəfə yazmışam və demişəm də,
- doğrudan da hesab edirəm ki, mühüm məsələdir. 1981-ci ildə keçmiş Dzerjinski klubundakı qurultayda, - o,
elə bir dövr idi ki, Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının problematikasında onun gələcəyi üçün bir nömrəli
problemlərdən olan Cənub mövzusu yasaq idi. Təbii ki, Moskvanın təzyiqi, istəyi və Qlavlitdən tutmuş bir sıra
redaktorlara qədər Moskvanın dediyi ilə oturub-duran kiçik işçilərin iştirakı ilə bu, yasaq idi. Heydər Əliyev
çıxışında, -hesab edirəm ki, doğrudan da tarixi çıxış idi, - Cənub məsələsini necə qaldırdı? Cənub məsələsinə
Azərbaycan yazıçılarının diqqətini necə cəlb etdi? Xüsusi bir vəzifə yaratdı ki, o da Yazıçılar İttifaqının katibi
vəzifəsi idi və bizim hörmətli Balaş Azəroğlu da o vəzifəyə seçildi - Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Cənubi
Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə katibi.
Əlbəttə, bütün bunlar bir tərəfdən tarixi faktdır, hesab edirəm, Azərbaycanın yeni tarixinin son 30
ilinə yazdığı çox gözəl, qiymətli səhifələrdən biridir. O biri tərəfdən də, məsələn, şəxsən mənim üçün,
burada «parlaq» sözünü işlətdim, - çox parlaq hadisələrdən biridir.
Amma bu gün bu barədə söhbət getdi, - biz müstəqil Azərbaycanın yazıçılarının ilk qurultayını
keçiririk. Yəni, müstəqil Azərbaycan Respublikası öz yazıçılarının ilk qurultayını keçirir. Əslində bu,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin yox, Azərbaycan yazıçılarının qurultayıdır. Aradan keçən altı ili mən də
gözümün qabağına gətirəndə, hesabat nöqteyi-nəzərindən bu illəri xatırladıqda Əkrəm Əylislinin dediyi
bir fikirlə şərikəm ki, əslində bu altı ilin daxilindəki hadisələr, ziddiyyətlər, dramatik hadisələr, - gurultulu
çıxmasın, hətta bəzi məqamlarda Şekspir qələminə layiq hisslər, həyəcanlar olan hadisələr - vaxt nöqteyinəzərindən, zaman etibarilə elə bil ki, altmış ilə bərabərdir.
Mən bu nöqteyi-nəzərdən ədəbiyyatımıza baxanda bir məsələyə diqqəti cəlb etmək istəyirəm. Bu
da nədir? Ədəbiyyatımızın bu günü və gələcəyi naminə, qələm əhli kimi, şəxsən özüm daxil olmaqla, bizim
yaratdığımız şərait - yəni biz nə eləmişik? Həm Yazıçılar Birliyi nə edib, həm mən - Elçin nə eləmişəm,
deyək ki, həm Qabil, həm Fikrət Qoca nə eləyibdir? Yəni, daxili bir hesabat nə olub, necə olubdur. Bu
nöqteyi-nəzərdən, birinci özüm daxil olmaqla, görürəm ki, ilk növbədə ədəbiyyata təəssübkeşlik
hissiyyatı elə bil bir az arxa plana keçibdir. Başqa məsələlər, problemlər ədəbiyyat təəssübkeşliyini
üstələyibdir.
Üzr istəyirəm, vaxtı bir az çox alıram, amma bunları burada demək istəyirəm. Vaxtilə hakim bir
ideologiya var idi. Bu hakim ideologiya xüsusən 30-cu illərdə, elə sonrakı dövrlərdə də istedadlı olubolmamağından asılı olmayaraq, insanları istedadlı yazıçı vəzifəsinə təyin edirdi. Məsələn, deyirdi ki, sən
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dünənəcən tramvay sürəndin, bu gün təyin olunmusan istedadlı Azərbaycan yazıçısı vəzifəsinə. Yaxud, bir
pyes yazmısan, xalq düşmənlərini ifşa eləmisən, onda sən təyin olunursan görkəmli Azərbaycan yazıçısı
vəzifəsinə. O xalq düşmənini necə, hansı bədii estetik səviyyədə ifşa eləmisən, yaxud nə üçün ifşa
eləmisən, bunun prokuroru, vəkili kimdir ki, bundan söhbət getmirdi.
Yaxud Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi, deyək ki, camışçılığın inkişafı haqqında qərar qəbul edirdi. Artıq
bunun ədəbiyyat nöqteyi-nəzərindən 50-ci illərə də, 60-cı illərə də, hətta bəzən sonrakı illərə də dəxli var.
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi Nazirlər Soveti ilə birlikdə camışçılığın inkişafı haqqında qərar qəbul edirdi.
Azərbaycan ədəbi tənqidi və yaxud Sovet ədəbi tənqidi nə edirdi? Sovet ədəbi tənqidi partiyanın
qərarının bədii ədəbiyyatdakı təcəssümünü tələb edirdi. Bu zaman ədəbiyyata heç bir dəxli olmayan
əsərlər meydana çıxırdı. Mən onların üzərində dayanmaq istəmirəm, hamınız bunu çox gözəl bilirsiniz. O
əsərlərin qəhrəmanları, misal üçün, bir camışdan üç bala alırdısa, olurdu müsbət qəhrəman, gözəl, yüksək
səviyyəli bir qəhrəman, yazıçının böyük nailiyyəti. Amma bu, hansı bədii-estetik səviyyədə idi - bunun
fərqinə varan yox idi.
Şübhəsiz ki, o dövrdə eyni zamanda istedadlı ədəbiyyat da yaranırdı. O istedadlı ədəbiyyatın
yaranması prosesi Azərbaycanda 70-ci illərdə özünü çox parlaq şəkildə büruzə verdi. Dissident
ədəbiyyatından çox danışırlar. Düzdür, Azərbaycanda xüsusi demək olmaz ki, filan bir dissident roman
yazdı, xaricdə çap olundu. Azərbaycanda çap olunmadı və yaxud bir poema yazdı, xaricdə çap olundu,
Azərbaycanda olunmadı. Amma mən bunun şahidiyəm, dostlarım da bilir, - Anar, Yusif, Əkrəm burada
əyləşiblər, - hamısı şahiddir ki, biz o vaxt tez-tez Moskvaya, başqa respublikalara gedirdik, orada bizə
deyirdilər ki, Azər Moskvada işləyirdi, bunu təsdiq edə bilər,- siz nə edirsiniz, Azərbaycanda nə baş verir?
Yəni, o əsərlər ki, Moskvada dissident ədəbiyyatı nümunələri sayılırdı, o əsərlər Azərbaycanda, adlarını
da bilirsiniz, kifayət qədər də həcmi olan əsərlər idi, həm şerdə, həm nəsrdə, hətta dramaturgiyada olan
əsərlər idi, - həmin «Azərbaycan», «Ulduz» jurnallarında, «Ədəbiyyat» qəzetində çap olunur, Əzizbəyov
adına teatrda tamaşaya qoyulurdu və s. Doğrudan da bu, olan bir şeydir və bunun üstündən keçmək
olmaz. Ona görə keçmək olmaz ki, mümkün də deyildir. Çünki Azərbaycanın bugünkü özünüifadəsində
bunun çox böyük rolu var.
Amma indi necə vəziyyət əmələ gəlib? İndi elə bil ki, qələm dostlarım da, - bu gün söhbət
ədəbiyyatdan gedir, - ədəbiyyat adamları arasında, bəlkə səhv edirəm, elə bil ki, bir az özlərini itiriblər.
Şübhəsiz ki, bunun böyük səbəbləri var. Həm də maddi səbəbi var.
Dünənə qədər əsərlər çap olunurdu, qonorarları alınırdı. Buna görə də yazıçıların heç bir vəzifədə
və başqa yerdə işləməyinə ehtiyac yox idi. Bu qonorarlar onların ailələrini, özlərini yaşatmaq üçün kifayət
idi.
Bu gün həm maddi, həm də mənəvi çətinliklər ortaya çıxıb. Hətta ən istedadlı, görkəmli yazıçı
özünü axtarmağa başlayıbdır. Məsələn, Əkrəm Əylislinin çıxışı barədə bu gün burada söhbət açdılar.
Əkrəm Əylislinin bu son altı ildə, hətta ondan əvvəlki illərdə - Yazıçılar İttifaqında işlədiyi dövrdən
bugünkü günə qədər gəldiyi yolu nəzərə alaraq mən deyə bilərəm ki, bu yol tamamilə ziqzaqdan ibarət
bir yoldur. Mən bunu pis mənada yox, yaxşı mənada deyirəm. Mən bunu qələm dostumun özünü axtarışı
kimi hesab edirəm. O, özünü, həqiqəti axtarır. Bu nöqteyi-nəzərdən elə bil yazıçılar özlərini itiriblər. Həm
maddi cəhətdən böyük çətinliklərə, həm də dediyim həmin o altı ilin içərisinə sığmayan böyük
problematika ilə, əgər belə demək mümkünsə, həmin altı ilin ehtivasına sığışmayan 60 ilin, bəlkə də 100
ilin problematikası ilə qarşılaşıblar. Əlbəttə, bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan ədəbi prosesinin bugünkü
zəifliyinin, hətta mən deyərdim ki, bugünkü ölgün vəziyyətin səbəbləri vardır. Şübhəsiz ki, burada
Yazıçılar Birliyi, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu daha artıq dərəcədə fəal olmalıdırlar. Amma ilk
növbədə, mən özüm də daxil olmaqla, bizim hər birimiz fəal olmalıyıq.
Heydər Əliyeviç, mən Sizə deyim, bu gün ədəbi meyarlar, demək olar ki, itib, yəni bu gün
ədəbiyyatda elə bir deqradasiya prosesi gedir ki, onun qarşısını almaq inzibati nöqteyi-nəzərdən
mümkün deyildir. Onun qarşısını qərarlarla almaq mümkün deyil. Bunun qarşısını ancaq əsl ədəbiyyatın
təəssübünü çəkməklə almaq mümkündür.
Məsələn, Siz də dediniz, bu gün bir nəfər prokuror haqqında kitab çıxır. Məlum olur ki, belə böyükböyük kitabların Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinə dəxli yoxdur. Kiminsə pulu var, gedib hansısa bir
şəxsi nəşriyyatda çap etdirir. Məlum olur ki, bir yazıçı var imiş, sən demə, onun 10 romanı var imiş, Sovet
İttifaqı, Sovet Azərbaycanı vaxtında bunu sıxışdırıblar, kitablarını çap etməyiblər. O bunları indi çap
elətdirir, cildləri çıxır. Digər tərəfdən, şer naminə heç bir şey olmayan cild-cild, ensiklopediya boyda
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kitablar çap olunub. Təkrar edirəm, bunların qarşısını nə ilə almaq olar? Sovet dövrü deyil ki, qərar
çıxarasan və yaxud digər işlər görəsən. İnzibati yolla buna nə deyəsən? Deyəsən, get onu tut ki, nə üçün
bu kitabı çap etmisən? Burada nə etmək olar? Ancaq və ancaq ədəbiyyatın təəssübünü çəkmək.
Mən, necə deyərlər, yeni Amerika kəşf etmirəm, ürəyimin içində olan sözləri deyirəm. Siz bunları
məndən də yaxşı bilirsiniz. Amma bu məsələdə hər birimiz fərdi surətdə daha artıq dərəcədə fəallıq
göstərməliyik. Düzdür, mən başa düşürəm ki, bu gün belə imkanlar azdır. Nə üçün? Ona görə azdır ki,
dünən «Azərbaycan» jurnalının 76 min tirajı var idi, bu gün onun min nüsxə tirajı var. «Ədəbiyyat»
qəzetinin dünən 56 min tirajı var idi, bu gün min nüsxə tirajı var. Deyək ki, mən - Elçin ədəbi proses
barədə bir məqalə yazmışam, hansısa bir əsərə qiymət vermişəm, ya tənqid, ya da tərif vermişəm. Bir var
bu, 76 min tirajlıq jurnalda çap olunsun, bir də var min nüsxə tirajı olan jurnalda. Qeyd etmək lazımdır ki,
o da az əhəmiyyətli deyil ki, mənim bu məqaləm 76 min nüsxə tirajlıq jurnalda çap olunmuşdursa, onda
mən qonorar alıram və növbəti məqaləmədək uşaqlarımı dolandırıram, daha sonra yeni bir məqalə
yazıram. Amma bu, min nüsxə tirajlıq jurnalda çap edilirsə, əlbəttə, müəyyən məhdudiyyətlər ortaya çıxır.
Bütün bunlara baxmayaraq, burada oturanlardan hər birimiz - möhtərəm Prezident dedi ki,
buradakılar bizim hörmətli qələm sahiblərimizdir - gərək bu altı ildə ədəbiyyatın təəssübünü çəkmək
nöqteyi-nəzərindən edə bildiklərimizi etmişikmi? Heç bir şey etməmişik. Mən bunu birinci özümə
deyirəm, - heç bir şey eləməmişik. Ona görə də o cür qrafoman ədəbiyyatı baş alıb gedir. Mən Sizi
inandırıram, bu qrafoman ədəbiyyatının qarşısı alınmasa, bu deqradasiya bizi ən geridə qalmış ölkələrin
səviyyəsinə aparıb çıxaracaq.
Mən çox arzu edirəm ki, bizim Yazıçılar Birliyinin qurultayında bu ətrafda söhbət getsin. Şübhəsiz
ki, belə də söhbət gedəcəkdir. Mən çox arzu edirəm ki, Yazıçılar Birliyi də, Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutu da, qəzet redaksiyaları da ilk növbədə «Ədəbiyyat» qəzeti, «Azərbaycan», «Ulduz» jurnalları
bütün böyük çətinliklərə baxmayaraq, bu qurultaydan sonrakı dövrdə daha artıq dərəcədə ədəbiyyatın
təəssübünü çəkməyə diqqət yetirsinlər. Yenə də deyirəm, mən çox gözəl başa düşürəm ki, iclasda
ədəbiyyat yaranmır, «yaxşı əsər yaz» deməklə heç kim gedib oturub yaxşı əsər yazmayacaq. Əgər
yazıçının qabında bir şey varsa, ona heç nə demədən gedib yazacaq və gətirib verəcək. Amma bütün
bunlarla bərabər, mən çox arzu edirəm ki, gələcəkdə daha artıq dərəcədə ədəbi disputlar keçirilsin,
ədəbiyyat söhbəti getsin, ədəbiyyat müzakirəsi olsun, hətta mən bu sözü deməkdən çəkinmirəm ki,
ədəbiyyat davası olsun, amma sağlam dava olsun. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm.
YEKUN SÖZÜ
Mən görüşümüzün əvvəlində dedim, - söhbətimiz elə olsun ki, qurultayda da deməyə söz qalsın.
Yoxsa bunların hamısını burada desək, qurultaya gələcəyik, deyəcəklər ki, hər şeyi demişik. Ola bilər hələ
kimsə məni günahlandırsın ki, Heydər Əliyev bizi ora yığdı, sözlərimizi dedik, qurultaya qalmadı. Buna
görə də gəlin sözlərimizi qurultaya da saxlayaq, əsas söhbəti qurultaya saxlayaq ki, o, həqiqətən mənalı,
məzmunlu keçsin, dərin fikirlərlə dolu olsun. Amma bugünkü görüşümüzün əsas məqsədi ondan ibarətdir
ki, ümumi bir fikrimizi cəmləyək.
Mən belə başa düşdüm ki, bu altı il müddətində bizim Yazıçılar Birliyi bütün bu çətin dövrü yaşayıb,
bütün bu çətinliklərə baxmayaraq mövcuddur və bundan sonra da Azərbaycan yazıçılarını öz ətrafına
toplayıb yeni-yeni əsərlər yazmağa şərait yaradacaqdır və kömək edəcəkdir. Mən belə düşünürəm. Ona
görə də hesab edirəm ki, Yazıçılar Birliyi nə qədər nöqsanlar olmuş olsa da, bu müddətdə öz üzərinə
düşən vəzifəni imkan dairəsində yerinə yetiribdir.
Bir daha qeyd edirəm, Yazıçılar Birliyi dağılmayıbdır. Bizim yazıçılarımız bir-birindən nə qədər
narazı olsalar da, parçalanmayıblar, qruplara, ayrı-ayrı dəstələrə bölünməyiblər. Hamısı bir yerdədir,
birlik var. Bu, özü böyük bir hadisədir. İndi bizdə quruluş dəyişibdir. Dövlət quruluşu, ictimai-siyasi
quruluş dəyişibdir. Biz müstəqil dövlətik. Ancaq keçmişdən bizə bu gün və gələcək üçün yararlı olan
vasitələri, qurumları yaşatmalı, istifadə etməliyik.
Azərbaycanda Yazıçılar İttifaqı 1934-cü ildə yaranıbdır. İndi 1997-ci ildir, əsr sona çatır. Yazıçılar
İttifaqının yaşamasında bir neçə nəsil öz xidmətlərini göstəribdir. Yazıçılar İttifaqı yazıçıların yaşaması,
inkişaf etməsi, yaradıcılıqla məşğul olması üçün çox işlər görübdür.
Burada məlumat verildi ki, gənclərdən 100 nəfər Yazıçılar Birliyinə üzv olmaq istəyir. Bu, çox
sevindirici haldır. Demək, bu Birliyə inam, etibar var və insanlar bu Birlikdə olmaq istəyirlər.
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Mən güman edirəm ki, bu qurultay açıq-aydın, aşkar, sərbəst şəraitdə keçməlidir. Mənim fikrim
belədir. Hərə öz sözünü deməlidir, öz fikrini bildirməlidir. Fikir sərbəstliyi, azaldığı təmin olunmalıdır.
Güman edirəm ki, qurultay bizim yazıçılarımızın, tək yazıçılarımızın yox, yazıçıların ətrafına toplaşan
yaradıcı qüvvələrin bundan sonra daha da sıx olması və daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün imkan
yaradacaqdır. Altı il elə bir dövrdür ki, bu altı il Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yaşıdır.
Şübhəsiz ki, çətinliklər var, bunları demək lazımdır və bunları aradan götürmək lazımdır. Ancaq heç
kəs güman etməsin ki, birincisi, bunlar asandır və ikincisi, bunları tezliklə aradan götürmək olar. Yox.
Bilirsiniz, müstəqil dövlət qurmaq bir bina tikmək deyil. Böyük bir binanı da tikəndə buna üç-dörd il vaxt
lazım olur. Xatirimdədir, mən bu binanı tikməyə başladım, onu qurtaranadək beş il vaxt keçdi. Amma
burada bir şey yoxdur, - daşdır, başqa tikinti materiallarıdır, - gətirib qurmaq lazımdır. Vaxt keçdi. Amma
müstəqil dövləti qurmaq üçün nə qədər vaxt, zaman lazımdır. Bir də ki, uzun illər müstəqil yaşamamış bir
xalq indi müstəqil yaşamalıdır, öyrənməlidir, keçmişin bir çox ənənələrindən uzaqlaşmalıdır, amma eyni
zamanda millətimizə, xalqımıza xas olan ənənələri, adətləri yaşatmalıdır, inkişaf etdirməlidir.
Ayın 26-da axşam mən Türkiyənin TRT kanalına baxırdım. Türkiyənin prezidenti Süleyman
Dəmirəlin bir icmalçı ilə söhbətini dinlədim. Söhbət çox maraqlı idi, iki saata qədər başdan axıradək
dinlədim. Sonra mən ona telefonla zəng etmişdim, öz fikirlərimi söyləyirdim. Ayın 29-da Türkiyə
Cümhuriyyətinin yaranmasının 74-cü il dönümüdür. Həmin söhbət bu münasibətlə idi və güman edirəm,
Türkiyənin daxilində gedən proseslərlə əlaqədar çox maraqlı idi. Bu bizim üçün də çox əhəmiyyətlidir.
Mən bunu dostumuz Süleyman Dəmirələ telefonda dedim. Çünki bu təcrübədir. Bu cümhuriyyət 74 ildir
ki, yaşayır. Özü də o, boş yerdə yaranmayıbdır. Süleyman Dəmirəl bir neçə dəfə çox gözəl bir ifadə işlədib,
o gün də bu ifadəni işlətdi. Deyir ki, Türkiyə Cümhuriyyəti Osmanlı imperatorluğunun içindən çıxıbdır.
Amma Osmanlı imperatorluğu nə olubdur? O, dünyaya 700 il hökm oxuyan imperatorluq olubdur. 700 il
Osmanlı imperatorluğu olubdur, bu dövlət olubdur. Özü də dünyanın bir çox hissəsini əlində saxlayıbdır.
Neçə-neçə müharibələr, döyüşlər aparıbdır. Rusiya və başqa imperiyalarla döyüşlər, müharibələr
aparıbdır, qalib olubdur. Həmin torpaqları da asanlıqla əlinə keçirməmişdi ki!
Həmin Osmanlı imperatorluğu bir tərəfdən Avropanın bir hissəsini, digər tərəfdən Afrikanın
şimalını, Ərəbistanı tutmuşdu. Belə bir qüdrətli imperatorluq dağılandan sonra, Süleyman Dəmirəlin
ifadəsi ilə desək, onun gülləri içindən Türkiyə Cümhuriyyəti çıxıbdır. Yəni demək istəyirəm ki, bu, boş
yerdən çıxmayıbdır, boş yerdən qalxmayıbdır. Bunun kökü var, özü də dərin kökü var. Amma bu 74 il
içərisində, şübhəsiz ki, onun keçdiyi yol da asan olmayıbdır. Çox böyük imtahanlardan, sınaqlardan
keçibdir. Amma indi nə qədər də problemləri vardır. Problemsiz deyillər. İndi Türkiyədə mübahisə gedir
ki, 8-illik icbari təhsil olsun, olmasın. Cümhuriyyət 74 il mövcud olduğu halda, indi siz təsəvvür edin,
onların sözü ilə desək, bu dövlət layiq dövlət olmalıdır. Yəni dünyəvi dövlət, yaxud dini dövlət olmalıdır, mübarizə gedir.
Mən niyə bunu xatırlayıram? Çünki görün, belə bir qüdrətli imperatorluğun üzərində qurulmuş,
bundan sonra 74 il yaşayan, böyük bir qüdrətə malik olan ölkə - yenə də dostum Süleyman Dəmirəlin
dediyi rəqəmləri xatırlayıram - əhalisinin sayına görə Türkiyə dünyada 16-cı yeri tutur, ərazisinə görə
günyada 32-ci yeri tutur. Bilirsiniz, bu, böyük bir dövlətdir. Əhalisi 65 milyondur. Özü də dünyanın bütün
beynəlxalq təşkilatlarının üzvüdür. Amma problemləri, çətinlikləri var. O, bu problemlər barədə danışırdı.
Eyni zamanda, çox gözəl deyirdi ki, bu dövləti Mustafa Kamal Atatürk nə cür qurdu, yaratdı və onu nə cür
inkişaf etdirdi.
Doğrudan da çox ağıllı siyasət aparıblar. Mən orada rəsmi ziyafətdə olarkən Türkiyə Böyük Millət
Məclisindəki çıxışımda iki məqamı yada saldım. Birincisi, o vaxtlar Türkiyənin dövlət başçılarının ən ağıllı
siyasəti ondan ibarətdir ki, onlar İkinci dünya müharibəsinə qarışmadılar. Doğrudur, onların faşist
Almaniyası ilə ittifaqı var idi, müttəfiq idilər. Amma Türkiyə müharibəyə qarışmadı. Bu, Türkiyə
Cümhuriyyəti tarixində ən böyük nailiyyətlərdən biridir. İkincisi də ondan ibarətdir ki, Sovetlər İttifaqı
İkinci dünya müharibəsindən qələbə ilə çıxandan sonra Türkiyənin torpaqlarının bir qisminə iddia
etməyə başladı. Türkiyə isə NATO-ya daxil oldu. Birincisi də, ikincisi də müdrik siyasətdir. Amma bu gün
problemləri var və bu problemlər haqqında danışırlar.
Azərbaycanda bir məsəl var, deyir, bərkiməmiş qatığıq. Bilmirəm, bu söz işlənir, yoxsa, yox! Qatığı çalanda bir
var ki, gərək o tutsun, bir də var ki, bərkisin. Bu söz xalq arasında var.
Biz altı ildir müstəqilik. Amma bu altı ili gözünüzün qabağına gətirin. Biz nə yollardan keçmişik?
Azərbaycanın birinci ən böyük bəlası odur ki, heç müstəqilliyi əldə etməmişdən Azərbaycanın
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torpaqlarının bir qismi işğal olunubdur və ölkəmiz bu hərbi təcavüzə məruz qalıbdır. Ən böyük bəla
budur. Ondan sonra bizim daxilimizdə proseslər, çətinliklər olub. Amma bununla bərabər, indi
görürsünüz, son illərdə Azərbaycan dünya miqyasında özünə layiq yerini tutur, artıq Azərbaycanla
hesablaşırlar.
Dünən mən sərəncam vermişdim, elan olunubdur. Mən noyabrın 12-nə təyin etmişəm, - biz «Əsrin
müqaviləsi»nin həyata keçirilməsi nəticəsində ilkin neftin hasil olunmasını təntənəli surətdə qeyd
edəcəyik. Mən bu müqavilədə iştirak edən şirkətlərin təmsil olunduğu ölkələrin dövlət başçılarını dəvət
etmişəm. Çoxları gələcəkdir. Hər halda, nümayəndələri gələcəklər. Böyük hadisədir. Üç il bundan əvvəl bu
müqaviləni imzalayanda birincisi, buna inanmırdılar, ikincisi də buna nə qədər maneçilik göstərmək
istəyənlər var idi. Biz, demək olar ki, tək idik. Həmin müqavilənin arxasında tək-təkinə durduq. Amma
indi neft də çıxıb, boru kəməri də tikilibdir.
Mən 1996-cı ilin yanvarında Rusiyaya getdim və biz neftin nəql edilməsi barədə müqavilə
imzaladıq. Amma bilirsiniz, Çeçenistanla əlaqədar onu həyata keçirmək nə qədər çətin oldu. Lakin üç gün
bundan əvvəl həmin neft kəməri işə salındı. Artıq biz nefti Rusiyaya nəql edirik. Gündə 2500 ton neft
gedir.
Biz Xəzər dənizini dünyaya yenidən açmışıq. Üç il bundan əvvəl biz ilk müqavilə imzalamışdıq. İndi artıq 10
müqavilə var. Birincidən sonra doqquzunu da imzalamışıq. Burada 12 ölkədən 20 şirkət işləyir. Bunlar hamısı
burada yerləşiblər, işləyirlər. Bütün bu müqavilələr Azərbaycanın gələcəyi üçündür. Bunların nəticəsini bizdən çox,
gələcək nəsillər görəcəklər.
Yəni demək istəyirəm ki, baxın, bu kiçik zamanda nə qədər işlər görülüb və görülür. Bunlar da
hamısı müstəqilliyin bəhrəsidir. Bizim xalqımız üçün müstəqillik o qədər qiymətlidir ki, bütün çətinliklərə
dözməliyik, bütün məhrumiyyətlərə dözməliyik. Amma eyni zamanda biz bu qısa müddətdə müstəqilliyin
Azərbaycan xalqını nə qədər qaldırmasının da şahidiyik, bunu da görürük.
Ona görə də bu altı il həm Azərbaycan xalqının həyatında bu müstəqilliyi əldə edəndən indiyə qədər
gedən proseslər, başqa çətinliklər dövrüdür, eyni zamanda Yazıçılar Birliyinin həyatında, hesab edirəm,
çox mürəkkəb bir dövrdür. Siz bu mürəkkəb dövrü yaşamısınız, Birliyi yaşatmısınız və hesab edirəm ki,
bundan sonra da yaşatmalıyıq.
Dövlət qayğısı məsələsi. Bilirsiniz ki, bizim imkanlarımız əvvəlkinə nisbətən çox məhduddur. Amma
buna baxmayaraq, jurnal, qəzet məsələsini biz həll etmişik. Mən dünən də, bu gün də bu qurultay
yaxınlaşarkən düşünürəm - əlavə nə etmək olar? Sabah mən imkanlarımıza bir daha baxacağam, - nə
etmək olar ki, dövlət qayğısını artıraq.
Doğrudur, indi sərbəst ölkələrdə, o cümlədən bizim dost Türkiyədə yazıçılara, ədəbiyyata, mənə elə
gəlir ki, heç bir dövlət qayğısı yoxdur. Heç birisi yoxdur. Amma baxmayaraq ki, onların dövlətlərinin
imkanları çox böyükdür. İş burasındadır ki, bizim adamlar başqa cür öyrəniblər. İndi baxın, biz o sovet
quruluşunu bir tərəfdən söyürük, tənqid edirik, ikinci tərəfdən sovet quruluşunda əldə etdiyimiz o
xasiyyətlərdən əl çəkə bilmirik. Bu da təbiidir. Mən heç kəsi qınamıram.
Hamı, o cümlədən siz də bilməlisiniz, millətimiz də bilməlidir ki, bu keçid dövrünün bir çox şeyləri
təbiidir. Onlardan qaçmaq mümkün deyil, bunları sadəcə olaraq yaşamaq, bunlara dözmək və bunların
öhdəsindən gəlmək lazımdır. Ona görə də mən sabah düşünəcəyəm ki, görüm əlavə nə etmək olar.
Bir neçə ildir çox adamlar tərəfindən belə bir fikir irəli sürülür, mənim də beynimdə fırlanır ki,
mənim adımla bağlı bir fond yaradaq. Bu, bir çox ölkələrdə var. Ümumiyyətlə, belə bir fond yaratmaq və
bu fondun vasitəsilə mədəniyyətə, ədəbiyyata, bəzi başqa sahələrə kömək, himayə etmək fikrini,
xatirimdədir, İtaliyadan geri dönərkən təyyarədə biz Anarla danışırdıq. Mən ona dedim, mənim çox
şeylərə vaxtım çatır, amma bəzi şeylər var ki, o mənim şəxsi işlərimlə əlaqədardır, ona vaxtım çatmır.
A n a r: Mən Sizə dedim ki, bu Sizə yox, bizə lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, ola bilər, bu mənim adım olacaqdır, amma gərək bu fond tutarlı bir fond
olsun ki, kömək edə bilsin, - bu sizə lazımdır. Yenə də deyirəm ki, belə bir təklif üç-dörd ildir meydana
gəlibdir. Bu mənim də beynimdə fırlanır. Dünən, bu gün ədəbiyyat haqqında düşündükcə mən bir daha bu
fikrə gəlirəm ki, yəqin belə bir fond yaratmaq lazımdır. Mən yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu barədə bir qərar
qəbul edəcəyəm. Ola bilər onun vasitəsilə də ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə gələcəkdə təsirli yardım
etmək olar. Ancaq hələ mən bu gün fikirləşəcəyəm ki, dövlətin imkanları ilə nə etmək olar.
Siz bilirsiniz ki, bu mənzil məsələsi belədir, - indi biz ev tikmirik. Bilmirəm ki, indi mən bunu nə cür
edim, nə təhər edim. Mən fikirləşim, bəlkə bir göstəriş verim fikirləşsinlər ki, burada nə etmək olar.
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A n a r: Hörmətli prezident, bunun üçün şəraitli bir sahə ayrılsa, bəlkə orada bir şey tikmək olar?
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı kim tiksin? Əlbəttə, pul olsa, tikmək olar. O qədər tikinti təşkilatları var ki.
Amma iş burasındadır ki, pul yoxdur. Hər halda mən bu barədə də fikirləşərəm ki, görək nə etmək olar.
Əgər etiraz etməsəniz, sabah gənc yazıçılarla görüşərəm. Ancaq mənzil barəsində istəyirəm bu gün
elan edim ki, bizim iki xalq şairinə - Bəxtiyar Vahabzadəyə və Məmməd Araza kömək etmək qərarına
gəlmişəm. Bir balaca imkanım var, istəyirəm onu da bunlar üçün istifadə edəm.
Vaxtilə, 1970-ci illərdə mən burada rəhbər işçilər üçün ev tikmişdim. Özüm də orada yaşayıram.
Sonra oradan Moskvaya getdim, qayıdanda orada mənə ev vermədilər. O evləri gəlib tutdular. Biz indi
orada iki mənzil boşaltmışıq. Ev yaxşı evdir, dördotaqlı mənzillərdir, yaxşı təmir olunub, lifti də var. Mən
onların birini Bəxtiyar Vahabzadəyə, birini də Məmməd Araza verirəm. Çünki Bəxtiyar da, Məmməd Araz
da hamımız üçün çox hörmətli adamlardır, böyük xidmət etmiş adamlardır. Bəxtiyar müəllim mənə
danışır ki, beşinci mərtəbəyə qalxınca üç yerdə tənəffüs edir. Bu mənim bugünkü görüşə hədiyyəmdir.
Qalan məsələlərə baxarıq.
Mən bu söhbətimizin sonunda ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim yazıçılarımız öz
vətəndaşlıq borcunu daim layiqli yerinə yetirəcəklər, xalqla birlikdə olacaqlar, millətin qayğıları ilə
yaşayacaqlar. Yazıçılar Birliyi də yaşayacaq, yazıçıları öz ətrafında daim sıx toplayacaqdır.
Siz özünüz bilərsiniz, qurultayı necə keçirəcəksiniz, rəhbərliyə kimi seçəcəksiniz. Amma hesab
edirəm ki, bu altı il müddətində Yazıçılar Birliyini saxlayan və onu yaşadan rəhbərlər bu gün təşəkkürə
layiqdirlər.

***

A n a r (görüşün axırında): Hörmətli Prezident, mən Sizə öz adımdan və hamımızın - buraya
toplaşan ağsaqqalların, cavanların, bütün yazıçılarımızın adından dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Əvvəla, ona görə ki, - burada dəfələrlə deyilib, - Sizin bu cür gərgin iş rejiminiz var,
dövlətimizin bu qədər qayğıları, problemləri var, bunun içində Siz vaxt tapıb burada bizimlə
görüşürsünüz. İkincisi ona görə ki, Sizin bugünkü söhbətiniz, - bilirsiniz, mən qeyri-səmimi söz deyə
bilmirəm, bunu tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Sizin bizimlə bu gün olan söhbətiniz, yalnız bir prezidentin
söhbəti yox, bizim yazıçılar ailəsinin bir üzvünün söhbətidir. Elə bil Siz, bizim yazıçılar ailəsinin üzvü
kimi, həm problemlərimizi bilirsiniz, həm də kömək etmək üçün yollar axtarırsınız. Ona görə də mən Sizə
təşəkkür edirəm. Nəhayət, Yazıçılar Birliyinin işinə verdiyiniz qiymət üçün də Sizə çox təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, qurultayda görüşəcəyik.
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILARININ X QURULTAYI ƏRƏFƏSİNDƏ GƏNC NƏSİLDƏN
OLAN YAZIÇI VƏ ŞAİRLƏRİN BİR QRUPU İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
29 oktyabr 1997-ci il
Mən bu gün belə bir ifadə işlətmək fikrinə gəlmişəm: Bu günlər Azərbaycanda ədəbiyyat günləridir.
Dünən Yazıçılar Birliyinin rəhbərləri, üzvləri, xalq şairləri ilə, yaşlı nəslə mənsub şair və yazıçılarla
görüşümüz oldu. Xahiş etdim ki, gənclərlə də görüşək. Bu mənim keçmişdə belə məsələlərə
münasibətimlə müəyyən dərəcədə bağlıdır. Keçmiş zamanlarda da Yazıçılar İttifaqı ilə çox sıx əlaqədə
olmuşam. Yazıçılarla vaxtaşırı görüşlərim olurdu, - yaşlılarla da, gənclərlə də görüşürdük. Şübhəsiz ki,
birlikdə də görüşlərimiz olurdu. Bəzən gənclərin və yaşlıların öz problemləri olur. İndi kimin gənc və
kimin yaşlı olduğunu demək çətindir. Mən bunu dünən dedim, - vaxtilə biz Anar, Elçin, Yusif və başqaları
ilə gənc nəslin nümayəndələri kimi görüşürdük, indi isə onlar ədəbiyyatımızın ağsaqqalları da olmasa,
hər halda yetkin nəslə, yəni yaşlı nəslə mənsub hesab olunurlar. Kiminin 50-dən yuxarı, kimininsə 60-a
yaxın yaşı var. Bunlar gözlərimin qabağında böyüyüblər.
İki-üç gün bundan öncə mənə bir kitab göstərdilər. Baxıram, kitabda Elçinlə, hansısa bir şairlə, daha
kiminləsə mənim də şəklim var. Elçin o vaxt gənc idi, qara, qıvrım saçları vardı. Elçin, o şəkli
görmüsənmi?
E l ç i n: Görmüşəm. Nizami Xudiyevin kitabında verilib. Yeri gəlmişkən deyim ki, yaxşı kitabdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hə, Nizami Xudiyevin kitabıdır. Mən hələ oxuya bilməmişəm. Bilirəm,
Azərbaycan dilinə həsr olunub. Bu da mənim üçün ən dəyərli mövzulardan biridir. Hardansa toplanmış
nadir şəkillər kitabda verilmişdir. İndi belədir, həmişə cavan qalmaq olmur.
Əsrimizin sonunda Azərbaycanın gənc yazıçıları ilə görüşə gəlmişəm. Əksəriyyətinizlə şəxsən tanış
deyiləm. Təəssüflər olsun ki, sizin əsərlərinizi oxuya bilməmişəm. Həqiqəti etiraf etməliyəm. Ancaq
bilirəm ki, həyatımızın ən ağır illərində, əsrin əvvəllərində, yaxud Oktyabr çevrilişindən sonrakı
dəyişikliklər dövründə, 1937-1938-ci illərin çətin repressiya şəraitində Azərbaycanda yazıçılar nəsli ara
vermədən bir-birini əvəz edib. İtkilər, repressiyalar nəticəsində dünyasını dəyişənlər olubdur. Ancaq
yazıçılar nəsli ardıcıl olaraq yaşayıb və inkişaf edibdir.
İndi də biz tariximizin çətin, mürəkkəb keçid dövrünü yaşayırıq. Çox sevindirici haldır ki, bu dövrdə
də bizim yazıçılar nəsli daim yaşayır, yaradır, nəsillər arasında boşluq yoxdur.
Dünən mənə dedilər ki, Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul olunmaq üçün 100-dən artıq müraciət var. Bu,
sevindirici haldır. Çünki indi yazıçıların sosial vəziyyətinə qayğı və yaxud maddi imkanlar keçmişə
nisbətən çətinləşib, yaxud da yox dərəcəsinə gəlib çatıbdır. Amma belə bir vəziyyətdə yazıçı və şair
olmaq, özünü bu sənətə həsr etmək, yazıçılar ittifaqlarının bəzi yerlərdə, hətta dağıldığı halda bu ittifaqa
qəbul olunmaq, ona üzv olmaq istəyən gənclər Azərbaycanda çoxdursa, bu, mədəniyyətimiz və
ədəbiyyatımız üçün olduqca sevindirici haldır.
Dünən səmimi söhbət etdiyimiz şəxslərin hamısı ilə tanışam. Çünki uzun illərdir ki, bir yerdə
olmuşuq, vaxtaşırı görüşmüşük, onların əsərlərinin əksəriyyətini oxumuşam. Amma sizin çoxunuzla ilk
dəfədir ki, üzbəüz görüşürəm. Bu da mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Cüman edirəm ki, yaşlı nəsillə
olduğu kimi, sizinlə də aramızda əlaqələr yarana bilər və biz ədəbiyyatımızın inkişafı naminə bu
əlaqələrdən istifadə edə bilərik. Hesab edirəm ki, görüşümüzün məqsədi bundan ibarətdir. Görüşümüzü
konkretləşdirmək üçün indi kimsə nə isə deməli, məlumat verməlidir. Buyurun.
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN SƏDRİ ANARIN ÇIXIŞI
Möhtərəm Prezident!
Möhtərəm görüş iştirakçıları!
Hörmətli Prezidentimizin dediyi kimi və sizin bildiyiniz kimi, dünən belə bir görüş oldu. Belə gərgin
vaxtda imkan tapıb bu görüşü keçirdiyinə görə dünən prezidentimizə hamımızın adından təşəkkür etdim
və indi də gənc yazıçılarla görüşə görə təşəkkür edirəm. Burada ədəbiyyatımıza öz səsi ilə gələn istedadlı
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şairlərimiz, nasirlərimiz, tənqidçilərimiz toplaşıblar. Bu o demək deyil ki, burada olmayanlar
istedadsızdır, yaxud da az istedadlıdır. Hamını dəvət etmək mümkün deyil. Ona görə də istədik ki, Siz bir
qrup ilə görüşəsiniz. Onlar qurultayda da iştirak edəcəklər.
Yazıçılar Birliyi cavanlarla bağlı müəyyən işlər görür. Vaqif Yusifli o qədər cavan deyil, amma
gənclərin yaradıcılığı ilə məşğul olur. Mən ondan xahiş etdim ki, burada məlumat versin. Yazıçılar
Birliyində bir müşavirə keçirdik, orada da tənqidçi, həmin Vaqif Yusifli cavanların yaradıcılığı haqqında
danışdı. Sonra gənclərin özləri danışdılar. Cavan yazıçı Rafiq Tağının və cavan şair Adil Mirseyidin
əsərlərinin müzakirəsini keçirdik. Mən başa düşürəm ki, daha çox iş görmək olardı. Amma indi sezilən
işlər bunlardır.
Bundan başqa, Yazıçılar Birliyinin Natəvan adına klubunda «Avanqard» adlı cavanlar birliyi
toplaşır. Orada əsasən yaradıcılıq söhbətləri aparırlar, arabir Yazıçılar Birliyini də tənqid edirlər. Mən də
bundan çox razıyam. Çünki demokratiyadırsa, tənqid də olmalıdır.
Güman edirəm ki, buraya toplaşanların taleyini heç kəs əvvəlcədən xəbər verə bilməz. Amma mən
arzu edərdim ki, onların yaradıcılıq taleyi uğurlu olsun və gələn görüşlərdə, hörmətli Prezident, bugünkü
gənclər Sizinlə artıq ağsaqqallar kimi görüşsünlər və onlardan sonra gənc nəsil gəlsin. Hələ ağsaqqal
olana qədər onlar cavandırlar, burada çıxış edib öz sözlərini deyə bilərlər.
Mən xahiş edərdim ki, Vaqif Yusifli onların yaradıcılığı haqqında qısa məlumat versin.
TƏNQİDÇİ VAQİF YUSİFLİNİN ÇIXIŞI
Hörmətli Prezident!
Hörmətli görüş iştirakçıları!
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının cavan nəsli ilə keçirilən belə bir görüş, heç şübhəsiz, ədəbi-tarixi
bir görüşdü və belə bir missiyanın yerinə yetirilməsidir.
Hörmətli Prezidentimiz əvvəlki illərdə də cavanların yaradıcılığı ilə ciddi maraqlanmış, onların ayrıayrı əsərlərinə, bütöv yaradıcılıqlarına öz münasibətini bildirmişdir.
Yazıçıların X qurultayı ərəfəsində ədəbiyyatımızın gələcəyi olan istedadlı gəncliyin ölkə
prezidentinin məsləhət və tövsiyələrini, xeyir-dualarını eşitməsi xoşdur.
Qədim yunan filosofu Sokratın belə bir məşhur kəlamı var: «Bircə şey bilirəm ki, heç bir şey
bilmirəm». Əslində bu müdrik kəlamı söyləyənə qədər Sokrat çox şey bilirdi, zəmanəsinin ən böyük
filosofu səviyyəsinə yüksəlmişdi. Lakin çox bilməyi ilə öyünmürdü və bildiklərini bilmədiklərinin
müqabilində dəryadan, ümmandan bir zərrə hesab edirdi.
Bu gün hər bir gəncin söz eşitməyə, öz yaradıcılığı barədə hansısa bir tövsiyəni eşitməyə doğrudan
da böyük ehtiyacı vardır. Əlbəttə, onların istedadının, yaradıcılığının daha da çiçəklənməsi, üzə çıxması
üçün belə bir görüşdən çox şey gözləyirlər. Hörmətli Prezident, onların adından Sizə öz minnətdarlığımızı
bildiririk.
Mən əvvəlcə hörmətli prezidentimizi buradakı gənclərin adları ilə tanış etmək istəyirəm. Burada
ədəbiyyatın müxtəlif janrlarında yazıb-yaradan gənclər əyləşiblər. Gənc nasir Mübariz Cəfərlinin bir neçə
hekayə və povest kitabı çıxıb. Onun yanında oturan Orxan Fikrətoğlu gözəl şairimiz Fikrət Sadığın
oğludur, bir neçə hekayələr kitabının müəllifidir. Daha sonra «Ulduz» jurnalının baş redaktoru, gözəl
şairimiz Ələkbər Salahzadə, «Ədəbiyyat qəzeti»nin redaktor müavini, gənc tənqidçi Tehran Əlişanoğlu,
gənc şair Əjdər Ol, orijinal yazıları ilə diqqəti cəlb edən gənc şair Salam Sarvan, Əlizadə Nuri, Saday
Şəkərli, gənc tənqidçi Nizaməddin Mustafa, gənc şair Yalçın Qoca, gənc şair və tərcüməçi Mahir Qarayev,
gənc tənqidçi, ədəbiyyatşünas Şəlalə Həsənova, gənc şairə Mahirə Abdullayeva, yaşı az olsa da öz elmi
yazıları ilə professorluq səviyyəsinə çox tez yüksələn tənqidçi, ədəbiyyatşünas Nizami Cəfərov, özünü
gənclikdən qətiyyən ayırmayan filologiya elmləri doktoru, professor Rafael Hüseynov. Bu tərəfdən
əyləşənlər - Xeyrəddin Qoca, yaradıcılığa yeni başlayan Səyyad Aran.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, yaşına görə cavan hesab olunur, yoxsa yaradıcılığına görə?
V a q i f Y u s i f l i: Yaradıcılığına görə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaradıcılığına görə. Ola bilər, yaşı 60 olsun, yeni yaradıcılığa başladığına görə
gənc hesab olunsun.
V a q i f Y u s i f l i: Daha sonra – lap gənc, istedadlı şair, ilk şer kitabının müəllifi İlqar İlkin, adı
çəkilən «Avanqard» ədəbi birliyinin rəhbəri Dəyanət Osmanlı, iki şairə bacımız - Səhər və Təranə, gənc
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şair Əkbər Qoşalı, cavan şair Mətləb Ağa, bu yaxınlarda 40 yaşını qeyd edən gözəl şairimiz Rüstəm
Behrudi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neçə yaşını qeyd edib?
V a q i f Y u s i f l i: 40 yaşını.
H e y d ə r Ə l i y e v: Behrudi, tanıyıram, görüşmüşük.
V a q i f Y u s i f l i: Daha sonra - gənc şair Maarif Soltan, Vaqif Bəhmənli, - o da gəncdir, gənc nasir
Saday Budaqlı, tənqidçi Arif Əmrahoğlu, şair Akif Əhmədgil, bu tərəfdən – gənc şairlər Akif Səməd, Musa
Urud, Əlabbas Bağırov, tənqidçi Cavanşir Yusifli.
Hörmətli Prezident, əlbəttə, ədəbiyyatı nəsillər üzrə təsnifləşdirmək, cavan, orta nəsil, yaşlı nəsil
bölgüləri ilə bir-birindən seçmək, ayırmaq, fərqləndirmək heç bir zaman xeyir verməyib. Müxtəlif
dövrlərdə ədəbiyyatda bu cür ayrı-seçkilik bəzən cavanların istedadları qarşısında bir sədd çəkib. Heç
şübhəsiz, ədəbiyyatı nəsillər yox, müxtəlif nəsillərin yaratdığı əsərlər, ən yaxşı əsərlər tanıdıb. Yəni ən
yaxşı əsərlərin nə cavanı, nə orta yaşlısı, nə də qocası olur. Ən yaxşı əsərlərin əbədisi olur, uzunömürlüsü
olur. Amma bir fakt, bir həqiqət danılmazdır ki, ədəbiyyatda şərti mənada işlədilən «yeni nəsil» ifadəsi
daha çox ədəbiyyatda yenilik, novatorluq məfhumu ilə çarpazlaşır. Yəni ədəbiyyata yeni nəsil gəlirsə, bu
yeni nəsil gərək ədəbiyyata yeni səs, hava, çalar, yeni ideyalar gətirsin. Əgər o, yeni ideyalar gətirirsə, yeni
səs ilə fərqlənirsə, bir üslub yeniliyi yaradırsa, fərdi dəsti-xətti ilə seçilirsə, - bu, ədəbiyyatda yaşayır, əgər
seçilmirsə yaşamır. Ədəbiyyat tarixindən buna çoxlu misal gətirmək olar.
20-ci illərin axırlarını, 30-cu illərin əvvəllərini xatırlamaq kifayətdir. Bu illərdə ədəbiyyata yeni
nəsil - Azərbaycan sovet ədəbiyyatının yaradıcıları hesab olunacaq gənclər gəlmişdilər: Şairlərdən Səməd
Vurğun, Süleyman Rüstəm, Mikayıl Müşfiq, Məmməd Rahim, Osman Sarıvəlli, Mirvarid Dilbazi, Nigar
Rəfibəyli, nasirlərdən Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyn, İlyas Əfəndiyev, Əbülhəsən, Ənvər Məmmədxanlı
və başqaları.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rəsul Rzanı yaddan çıxartdın.
V a q i f Y u s i f l i: Üzr istəyirəm, Rəsul Rza.
A n a r: Onu mən tapşırmışam, deməsin.
Heydər Əliyev: Niyə? Sənin ixtiyarın yoxdur bunu etməyə.
V a q i f Y u s i f l i: Çox keçmədən, elə 30-cu illərin əvvəllərində onlar öz yaradıcılıqları ilə ədəbi
mühitdə özlərinə yer tapdılar və bir nəsil kimi formalaşdılar. Müharibə illərində və sonrakı dövrdə
ədəbiyyata ikinci bir nəsil gəldi - Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Hüseyn Arif, Qabil, İsmayıl Şıxlı, İsa
Hüseynov, Sabir Əhmədli, Hüseyn Abbaszadə, Vidadi Babanlı, Adil Babayev. Çox keçmədən bu nəsil də öz
istedadı sayəsində ədəbiyyatın aparıcı qüvvələrinə çevrilməyə başladı.
50-ci illərin ortaları, 60-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif nəsilləri
içərisində yeni bir nəsil seçilməyə başladı – Əli Kərim, Məmməd Araz, Nəriman Həsənzadə, Xəlil Rza,
Cabir Novruz, Fikrət Sadıq, Yusif Səmədoğlu, Anar, Fikrət Qoca, Əkrəm Əylisli, Tofiq Bayram, Fərman
Kərimzadə, İsi Məlikzadə, Elçin, İsa İsmayılzadə, Ələkbər Salahzadə. Bu nəsil öz yaradıcılığı ilə
ədəbiyyatımızı xeyli zənginləşdirdi.
Daha sonrakı onillikdə, 70-ci illərdə də ədəbiyyat beləcə - yeni səslər, nəfəslər, yeni hava ilə diqqəti
cəlb etdi. Nəhayət, bu gün buraya toplaşan ədəbi gəncliyi yeni nəsil hesab etməyə tam mənəvi haqqımız
var. Mən bu gün bir tənqidçi kimi bu ədəbi nəsil haqqında bədgüman deyiləm. Yəni çağdaş Azərbaycan
ədəbiyyatının bu cavan qolu sənətin sabahına, XXI əsrin ədəbiyyatına müəyyən dərəcədə bir inam
yaradır. Bu inamı onlar öz yaradıcılıqları ilə, dünyaya, gerçəkliyə, həyata yeni, orijinal baxışları ilə
yaratmışlar.
Onların içərisində ola bilsin, ədəbiyyat aləmində, sənət aləmində müəyyən mənada hələ öz cığırını
çox çətinliklə tapan, hələ eksperimentlərə uyan, axtarışlar aparan gənclər var. Ümumiyyətlə, ədəbi
proses, ədəbiyyat çox çətin, əzablı, üzüntülü prosesdir. Ədəbiyyatda möhkəmlənmək o qədər də asan
deyil. Mən gənclərin yaradıcılığını sırf ayrıca bir kontekstdə, yaxud ədəbiyyatın ümumi kontekstində
izləyəndə belə bir qənaətə gəlirəm ki, ölkədə, məmləkətdə baş verən bütün bu çətinliklərə,
məhrumiyyətlərə, ağrılara baxmayaraq, bizdə maraqlı bir ədəbi nəsil yetişir. Bu cavan nəsil özündən
əvvəlki ədəbi ənənələrə arxalanaraq, onlardan güc alaraq, faydalanaraq üzü gələcəyə doğru gedir, bu
ənənələri yaşada-yaşada tarixi bir missiyanı yerinə yetirir. Bir tərəfdən bizim xalq şerimizə, aşıq şerimizə
söykənən cavanlar var, - onlardan istifadə edirlər, aşıq şerini sanki yeni biçimdə, yeni formada
dirçəldirlər. Bir tərəfdən klassik ədəbiyyatımıza üz tutulur. Bir tərəfdən uzun müddət bizdə yasaq edilmiş
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azərbaycanlılıq, türkçülük ideyaları haqlı şəkildə qabardılır. Bu şerlər bizi öz kökümüzə, ilkinliyimizə
qayıtmağa səsləyir. Eyni zamanda Qərb ədəbiyyatından, Qərb poeziyası ənənələrindən istifadə edilir.
Halbuki əvvəllər bir çox şairlərimizi buna görə qınayırdılar.
Azərbaycan ədəbiyyatı sırf özünə qapılmış ədəbiyyat deyildir. Azərbaycan ədəbiyyatı həm milli
kökləri ilə, həm də başqa xalqların ədəbiyyatından istifadə yolu ilə yaşayan, özünü yaşadan, milli varlığını
sübut edən bir ədəbiyyatdır ki, bizim ədəbiyyatımızın cavan qolu bu ənənələri yaşada bilir. Əsasən 80-cı
illərdə, 90-cı illərin əvvəllərində ədəbiyyata gələn bu gənclərin taleyi çox ağır, üzüntülü prosesdən keçdi.
Onlar yazmaqdan, düşünməkdən daha çox, xalqın ağrı-acıları ilə yaşadılar, yurd itkisinə, torpaq ağrısına
göynəyib, çörək dərdi çəkdilər. Onlar hətta şəhid verdilər. Bizim iki şəhid şairimiz (bəlkə də üçdür,
üçüncüsünü bilmirəm) – Nizami Aydın, Ülvi Bünyadzadə kimi şairlərimiz vardı. Mən deyərdim heç bir
ədəbi nəsil bu qədər mürəkkəb, dramatik, faciəli tale yaşamamışdır, həyat heç bir ədəbi nəsli bu qədər
sıxmamışdır, sınağa çəkməmişdir. Ona görə də onların şerlərində, nəsr əsərlərində kədərin, hüzn və
ələmin, ağrının olması təbiidir. Nə yaxşı ki, bu ağrı, bu hüzn, ələm, bu kədər heç də sırf nostalgiyadan irəli
gəlmir. Bu eyni zamanda dərdin böyüklüyündən, 20 Yanvar faciəsindən, Xocalı soyqırımından,
məmləkətimizin düşdüyü ağır vəziyyətdən irəli gəlir və onların şerlərində yaşayır.
Ustad şairimiz Rəsul Rza vaxtilə yazmışdı:«Şer yazan cavanlar arasında ilhamla, istedadla
ədəbiyyata gələnlər olduğu kimi, adicə həvəsə düşüb gələnlər də var». İnsanda mövcud olan bütün
bacarıq və qüvvə, adətən, gənclik dövründə sürətlə üzə çıxır. Belə bir vaxtda ilk hekayəsini, şerini,
mahnısını bəstələmiş, ilk lövhəsini çəkmiş bir gənc sənətkara kömək etmək, qayğı göstərmək lazımdır.
Mən bir də ustad şairimizin «qayğı sözü, qayğı özü» məşhur kəlamını yada salmaq istəyirəm. Gənclərin
yaradıcılığından söz düşəndə bu ifadə aforizm kimi səslənir. Bəzən «qayğı» sözünü işlədiblər, lakin
gənclərə qayğı göstərməyiblər. Eyni zamanda bu sözü real və praktiki şəkildə həyata keçirmək barədə
düşünüblər, bəzən də düşünməyiblər.
Hörmətli prezident, bu gün bilavasitə ədəbi gəncliyin qayğıları və problemləri ilə bağlı mən ancaq
bir məsələni Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ola bilsin, bizim gənclərimiz – cavan şairlər, yazıçılar
onları düşündürən qayğılarla, problemlərlə əlaqədar öz sözlərini deyəcəklər. Qoqolun belə bir sözü var:
«Gənclik ona görə xoşbəxtdir ki, onun gələcəyi var». Gələcəyimiz, yəni ədəbiyyatımızın gələcəyi doğrudan
da bu gənclikdən asılıdırsa, onda bu gəncliyin ümumi yaradıcılıq problemlərinin həllinə yönəldilmiş
səylər bir yerdə birləşməlidir. Vaxtilə bizdə «Ulduz» jurnalı nəşr olunurdu. İndi maliyyə çətinlikləri
üzündən həmin jurnalın ildə bir nömrəsi çıxır.
60-cı illərin axırlarını, 70-ci illərin əvvəllərini yadımıza salaq. Həmin dövrdə ədəbiyyata gələn və
indi onun aparıcı qüvvəsinə çevrilən Anar, Əkrəm Əylisli, İsi Məlikzadə, başqa yazıçılarımız, şairlərimiz
məhz həmin jurnalda formalaşdılar, böyük ədəbiyyat meydanına gəldilər. «Azərbaycan» jurnalı da
müəyyən mənada bu missiyanı yerinə yetirirdi. Ancaq «Azərbaycan» jurnalında daha çox yaşlı
sənətkarların yazıları çıxırdı. «Ulduz» jurnalı isə ancaq gəncliyi öz ətrafında birləşdirirdi. Bu funksiyanı o,
1993-cü ilə qədər yerinə yetirdi. İndi həmin jurnal çox ağır vəziyyətdədir. Yəni tək «Ulduz» jurnalını
demirəm. Gənclərin yaradıcılıq səylərini qiymətləndirmək üçün «Ulduz», belə bir jurnal mütləq lazımdır.
Mən Fikrət Qocanın 1995-ci ildə keçirilən yubileyini xatırlayıram, orada «Azərbaycan» jurnalından
və «Ədəbiyyat qəzeti»ndən söz düşdü. «Azərbaycan» jurnalı 1992-ci ildən bəri fasilələrlə çıxırdı. 1995-ci
ildə həmin jurnalın bir nömrəsi nəşr olundu. 1923-cü ildən bəri çıxan və Azərbaycan ədəbiyyatının
güzgüsü adlandırılan həmin jurnal bu kökə düşmüşdü. Belə bir məqamda hörmətli prezidentimizin bir
sözü ilə jurnal yenə öz axarına düşdü. «Ədəbiyyat qəzeti» də hər həftə çıxır. «Qobustan» jurnalı da daxil
olmaqla bu üç ədəbi nəşrin çıxması ədəbiyyatın yaşaması deməkdir. Ədəbiyyat jurnallarda yaşayır,
jurnal-qəzet ədəbiyyatın güzgüsüdür, saf aynasıdır. Məhz ədəbi gəncliyi də bu nəşrlər ətrafında
birləşdirmək, səyləri bu istiqamətə yönəltmək daha məqsədəuyğundur.
Mən çıxışımı hörmətli Prezidentə yenə də öz minnətdarlığımı bildirməklə bitirirəm. Böyük Hüseyn
Cavidin bir misrası yadıma düşür:«Türkün nicatı - yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət».
Mədəniyyətimizi yaşatmaq istəyiriksə, onun bir qolu da bizim cavan şairlərdir, yazıçılardır, sənətçilərdir,
bəstəçilərdir. Ümid edirəm ki, mədəniyyətimiz yaşayacaq, XXI əsrdə də öz ənənələrini davam
etdirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı məruzə elədi. Hesab edirəm ki, bu, elə qurultayın məruzəsidir. Bu,
sənin edəcəyin məruzənin əsasıdır.
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A n a r: Mən məruzə etməyəcəyəm, giriş sözü deyəcəyəm. Dörd məruzə olacaq, onlardan ikisini
cavanlar edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı məruzə etdi, hesab edirəm, yaxşı məlumat verdi. Çox gözəl. Dünən
söhbətimiz iki saatdan çox - iki saat yarım çəkdi.
F a t m a A b d u l l a z a d ə (Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri):İki saat 45 dəqiqə.
H e y d ə r Ə l i y e v: İki saat 45 dəqiqə. İndi bu gün də yəqin iki saat burada ola bilərik. Mən iki
saat ayırmışam. Bəlkə də çox oldu. Amma elə edin ki, çox olmasın. Mənim başqa işlərim də var. Bunun özü
qurultayın parçalarıdır. Kim söz demək istəyir, kimin sözü var?
Birincisi, dərhal «Ulduz» jurnalı haqqında demək istəyirəm. Dediniz ki, jurnal ildə bir dəfə çıxır.
Niyə? Vəsait çatmır?
A n a r: Bəli, vəsait çatmır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Aydındır. İldə neçə dəfə çıxara bilərsiniz?
V a q i f Y u s i f l i: On iki dəfə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Jurnalın bu qədər nömrəsini buraxmaq üçün əsərləriniz var?
A n a r: Yox, on ikiyə çatmaz. Altı nömrə buraxmaq olar. Əgər vəsait olarsa.
H e y d ə r Ə l i y e v: Altı nömrə. Yaxşı, bunu mən nəzərə alaram.
E l ç i n: Bunlar aylıq jurnallardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm, aylıq jurnallardır.
E l ç i n: «Ulduz» jurnalında, mən elə hesab edirəm ki, doğrudan da bir-birindən seçilən, müxtəlif
istiqamətli, Vaqif Yusiflinin dediyi kimi, müxtəlif təmayüllərdə işləyən cavanlar var. Ələkbər Salahzadə
«Ulduz» jurnalının baş redaktorudur. Əvvələn, çox istedadlı şairlərdən biridir, ikincisi də, bu işləri bilən
bir adamdır. Mən belə hesab edirəm ki, əgər Siz «Azərbaycan» jurnalına, «Qobustan»a, «Ədəbiyyat
qəzeti»nə elədiyinizi «Ulduz» jurnalına da etsəniz, onda bu jurnalın ayda bir dəfə çıxmaq imkanı olar. Yəni
70-ci illərdə, Sizin o vaxtınızda yaranmış ənənə davam edə bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı dedilər ki, «Azərbaycan» jurnalı çıxır, lakin tirajı azdır. Elədirmi?
E l ç i n: Bəli, tirajı azdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə azdır? Kağız çatmırmı, yoxsa jurnal satılmır? Səbəbi nədir?
A n a r: Əvvələn, vəsait çatmır, ikincisi də maraq azalıb. Hətta jurnalın çıxan nömrələri bəzən
satılmır. «Ulduz» və «Azərbaycan» jurnallarının ildə 12 nömrəsi buraxılsa daha yaxşı olardı. Amma mən
reallığı bilirəm və deməliyəm ki, «Azərbaycan» jurnalı bədii meyarları nəzərə almaq şərtilə yalnız ildə altı
nömrə buraxıla bilər. Əgər indiki ədəbi qüvvələrlə 12 nömrənin buraxılmasını təmin edə bilərlərsə, necə
deyərlər, «kor nə istər, - iki göz, biri əyri, biri düz». Mən reallıqdan çıxış edərək bunu deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə bir fikrə gəlirəm ki, bəlkə də biz bu jurnalları, bu əsərləri televiziya
vasitəsilə yaxşı təbliğ etmirik. Bir var ki, ayrı-ayrı əsərlər barədə ədəbi verilişlər hazırlansın, bir də var ki,
jurnalın hər bir nömrəsi təbliğ olunsun, orada dərc edilən əsərlərin məzmunu haqqında məlumat verilsin.
Yəni insanlarda marağı artırmaq üçün. Televiziyada deyilsə ki, «Ulduz» jurnalı çıxıbdır, orada bu hekayə,
şer dərc olunubdur, - onda oxucuların da marağı artacaqdır. Həyat keçən dövrə nisbətən çətindir.
İnsanları da qınamaq olmaz, bəziləri necə yaşamaq haqqında fikirləşir. Ancaq mən hesab edirəm ki, biz bu
təbliğatı da gücləndirsək yaxşı olar. Yaxşı, bu problemi mən həll edərəm.
F a t m a A b d u l l a z a d ə: Cənab Prezident, başlıca şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu
jurnalların poliqrafik səviyyəsi yüksəldilməlidir. Açıq deyək ki, müasir oxucu yüksək poliqrafik səviyyədə
çap olunmuş jurnalları izləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
F a t m a A b d u l l a z a d ə: Vaxtilə qəzet kağızında çap olunan maraqlı bir romanı birnəfəsə
oxuyurdular. Amma bu gün hansısa bir firmanın buraxdığı «Biznes daycest» poliqrafiya baxımından
müqayisəolunmaz dərəcədə yüksək səviyyədə çıxır. Bu jurnallarla bağlı olaraq, poliqrafiyada dönüş
yaranmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Daha kimin nə sözü var?
T ə r a n ə H a c ı l ı («Qar çiçəyi» ədəbi birliyinin üzvü): Möhtərəm Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, ən
populyar kütləvi informasiya vasitəsi kimi, televiziyanın bu sahədə mühüm rolu ola bilər. Mən bir təklif
vermək istərdim. Ümumiyyətlə, indi televiziyada gənclik dedikdə daha çox rəssamlar, idmançılar,
müğənnilər təbliğ olunurlar. Çox təsadüfi hallarda ədəbi gəncliyə yer verilir. Təklif edirəm ki, əgər
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mümkünsə televiziya verilişlərindən biri ədəbi gənclik üçün ayrılardı və bu televiziya verilişini ənənəvi
qaydada diktorlar, yaxud telejurnalistlər deyil, ədəbi gəncliyin özü təqdim edəydi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı təklifdir, çox gözəl təklifdir. Hesab edirəm ki, bunu etmək olar. Bunu da
mən qəbul edirəm, yəni mən bizim dövlət televiziyasına sərəncam verərəm. Mən 60-cı, 70-ci illəri
xatırlayıram. O vaxt televiziyada bütün nəsillərdən olan, o cümlədən gənc nəsildən olan yazıçılarımız,
şairlərimiz tez-tez çıxış edirdilər. Elə sizin özünüz televiziyada tez-tez çıxış edirdiniz, öz əsərləriniz
haqqında, ümumiyyətlə, ədəbiyyat problemləri haqqında danışırdınız. Ədalət naminə demək lazımdır ki,
son vaxtlar bizim televiziyanın işləri yaxşılaşıbdır. Mənim fikrim belədir. Gənclər haqqında cürbəcür
çoxlu verilişlər verirlər. Hətta orada evlənmək problemi haqqında da maraqlı bir veriliş göstərildi.
Televiziya belə məqamlara toxunursa, bu, çox gözəldir. Həyatda elə sahələr var ki, keçmişdə biz adətən bu
barədə danışmırdıq. Guya ki, bundan danışmaq ayıbdır və ya insanlar utanırlar. Guya ki, heç kim
evlənmir. Amma hər bir gənc sevir, hər bir gənc tanış olur - qız oğlanla, oğlan qızla, hər bir gənc evlənir.
Belə olmasa həyat olmaz ki! Yaxşı. Bu, çox lazımlı mövzudur. İndi mən televiziyaya daim baxa bilmirəm.
Təsadüfən bir-iki dəfə televiziyada gəncliklə bağlı belə verilişlərə baxarkən çox sevindim. Özü də adi
adamları televiziyaya gətirirlər, onlar həyatları haqqında danışırlar. Bunlar çox gözəldir.
Yəni bu mənada deyirəm ki, bəlkə də mənim tam təəssüratım yoxdur, çünki hamısını əhatə edə
bilmirəm. Amma gördüklərimdən belə nəticəyə gəlirəm ki, gəncliklə əlaqədar çox yaxşı verilişlər verilir.
Bu, təkcə gəncliyə aid deyil. Hesab edirəm ki, bizim ədəbiyyatımızla, bədii əsərlərimizlə əlaqədar
verilişlər verilməlidir. Özü də onlar daimi, silsilə verilişlər olmalıdır. Yaxşı olardı ki, burada deyildiyi kimi,
şairlər, yazıçılar danışsınlar, özləri öz şerlərini oxusunlar, hekayələri haqqında məlumat versinlər,
tənqidçilər, ədəbiyyatşünaslar bu verilişlərdə iştirak etsinlər. Bunu etmək lazımdır. Düzgün təklifdir.
ŞAİR RÜSTƏM BEHRUDİNİN ÇIXIŞI
Prezidentimiz dedi ki, məni tanıyır. Biz Naxçıvanda görüşmüşük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Behrudi, ordubadlısan da?
R ü s t ə m B e h r u d i: Bəli, ordubadlıyam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Özü də soruşdum ki, bu Behrudi nədir? Dedin ki, kəndimizin adıdır.
Yadındadırmı?
R ü s t ə m B e h r u d i: Bəli, yadımdadır. Sizə o vaxt kitablarımı da bağışlamışdım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bağışlamışdın.
R ü s t ə m B e h r u d i: Siz o vaxt Türkiyədən gəlmiş valiyə dediniz, o məni Ankaraya apardı. İndi
mən başqa məsələdən danışmaq istəyirəm. On il bundan əvvəl, bilmirəm, Anar müəllimin, yoxsa Əkrəm
müəllimin Hollandiya ilə bağlı bir yazısını oxumuşdum.
A n a r: Mən Hollandiyada olmamışam.
R ü s t ə m B e h r u d i: Ola bilsin ki, Əkrəm müəllimin yazısı idi. Sizin nəsildən olan bir yazıçının
sözləri idi ki, Hollandiyada bir hekayəsi çap olunan müəllif ölənə qədər dövlətin nəzarətinə götürülür və
ona kömək edilir. Ola bilsin ki, orada istedadlı adam azdır, amma Azərbaycanda çoxdur. Anar müəllim, bir
il bundan əvvəl Tofiq Qaraqayaya və Əlisəmid Kürə Yazıçılar Birliyi ev verib. Onlar məndən xahiş etdilər
möhtərəm prezidentə deyim ki, onların mənzil məsələsi həll olunsun. Bütün ömürləri boyu kirayədə
yaşayan bu adamların mənzillərini qaçqınlar tutublar. Mən özüm də qaçqın kimiyəm, heç vaxt evimeşiyim olmayıbdır. Özümə ev istəmirəm, heç kimə ehtiyacım yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Evin-eşiyin olmayıb, amma qaçqın deyilsən?
R ü s t ə m B e h r u d i: Ordubadda evim var, istəsəm gedib orada yaşayaram. Ancaq bu adamlar
məndən xahiş etdilər ki, mən bu sözü burada işlədim. Möhtərəm prezidentə deyim ki, bunu həll etsin. Bu
onlar üçün çox böyük problemdir.
A n a r: Sən yaxşı mənim yadıma saldın. Mən ev məsələsini ona görə qaldırmadım ki, dünən
prezidentlə bu barədə söhbət olub. Bu iki nəfər ki var - Əlisəmid Kür və Tofiq Qaraqaya, bunlara mənzil
veriblər, qaçqınlar isə gəlib tutublar. Problem bundar ibarətdir.
R ü s t ə m B e h r u d i: Mənim xoşum gəldi ki, burada məddah şair, yazıçı görmədim. Mən bir dəfə
qəzetdə yazmışdım ki, Azərbaycanın bütün məddah şairləri və yazıçılarının hamısının adından bu
millətdən üzr istəyirəm. Bir də görürsən ki, küçədən keçənin biri götürüb Heydər Əliyevə şer yazır.
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Mən ürəyimdən keçən sözləri demək istəyirəm. Prezidentimizin ona ehtiyacı varmı? Dünya-aləm
bilir ki, Heydər Əliyev kimdir. Onu da bəyənirəm ki, prezidentin haqqında məddahlığa yol verməmək
barədə rəsmi göstəriş var. Bütün nəsillər bilir ki, Heydər Əliyev kimdir. Çox sevinirəm ki, o məddahları
burada görmədim.
Yazıçılar İttifaqının rolundan danışmaq istəyirəm. Mən dünyanın bir neçə ölkəsində - Almaniyada,
Belçikada olmuşam, bu ölkələrdə kitablarım çıxıb. Orada Yazıçılar İttifaqı kimi dövlət səviyyəli heç bir
qurum görmədim. Türkiyədə Yazıçılar Birliyi var, amma dövlətin deyil. Beş-on yazıçı bir yerə toplaşaraq
belə bir cəmiyyət yaradır. Bəlkə bizdə də lazımdır, - mən belə fikirləşirəm. Bəlkə heç lazım deyil. Anar
müəllimin vaxtında mən Yazıçılar İttifaqının üzvü olmuşam. Bu təşkilatdan heç nə görməmişəm…
Anar müəllim, mən bilmək istəyirəm, - bu Yazıçılar İttifaqı lazımdır, ya yox? Mən bunu Yazıçılar
İttifaqının üzvlərindən soruşmaq istəyirəm.
Müharibə dövründə mən cəbhəyə çox gedib-gəlirdim. Avtomatım da vardı. Sədərəyə getmişdim.
Anar müəllim də orada idi. Cəbhədə bir nəfər şair və yazıçını döyüşçü kimi görmədim. Mən Tərtərdən
vurub Qazaxdan çıxırdım. Əslində hamımız getməliydik. Mən üzr istəyirəm, əsgəri girdiyi torpaqdan
yalnız əsgər çıxara bilər.
Bu gün Heydər Əliyev müharibəni saxlayıb, barışığa getmək istəyir. Amma barışıq yolu uzun bir
yoldur.
Vətənimizin indiki ağır dövründə hər birimiz döyüşçü olmalıyıq. Hər bir şair döyüşçüdür, qabaqda
getməlidir. Məsələn, rəhmətlik Rəsul Rza, Səməd Vurğun o vaxt cəbhəyə gedirdi. Bizim birimiz də
cəbhədə ölmədik.
Öz yaradıcılığım barədə onu bildirmək istəyirəm ki, çoxlu kitablar yazmışam, bunlar alman, fransız
dillərində də nəşr olunubdur.
Möhtərəm Prezident, qardaşımın öldürülməsi məsələsinin araşdırılmasında kömək göstərməyinizi
xahiş edirəm.
Qələm dostlarımın məişət məsələlərinə toxunaraq demək istəyirəm ki, burada oturan cavanların
çoxunun evi-eşiyi yoxdur. Anar müəllim, siz bunu bilirsiniz. Burada əyləşənlər Azərbaycanın milli
sərvətidir. O adamlar hamısı küçədədir.
Mən bunlarla bir yerdə oturub-duran, onların halına yanan adamam. Bu adamlara kömək etmək
lazımdır. Azərbaycanın gələcəyi bir sərhəddə keşik çəkən döyüşçüdən, bir də bu adamlardan asılıdır.
YEKUN SÖZÜ
Burada söz deyən gənc yazıçılarımızın, şairlərimizin hamısı Azərbaycan ədəbiyyatının varlığı, onun
bu günü və gələcəyi haqqında mülahizələrini bildirdilər. Mən bugünkü görüşdən belə bir nəticəyə gəlirəm
ki, Azərbaycan ədəbiyyatı bizim həyatımızın, tariximizin bütün mərhələlərində olduğu kimi, bu
mərhələdə də yaşayır və öz tarixi missiyasını yerinə yetirir.
Bizim xalqımız ən qədim zamanlardan ədəbiyyatla, ədəbiyyat nümunələri ilə tanınıbdır. Hətta Qərb
ölkələrinin, inkişaf etmiş digər ölkələrin tarixini vərəqləyərkən görürük ki, xalqımızın yaratdığı ədəbi
əsərlər, şerlər onlardan xeyli əvvəl yaranıbdır. Beləliklə də, bir daha aydın olur ki, xalqımızın tarixində
ədəbiyyat qədim dövrlərdən öz yerini tutubdur və xalqımızın inkişafında çox böyük rol oynayıbdır.
Doğrudur, tarixin cürbəcür mərhələlərində ədəbiyyatın çox güclü inkişaf dövrü də, süqut dövrü də
olubdur. Biz enişli-yoxuşlu bir tarix keçmişik, ancaq ədəbiyyatımız yaşayıbdır. Əgər indi biz «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanının 1300 illiyini qeyd ediriksə və bunu bütün dünyaya bəyan ediriksə, demək, bizim
bədii sözümüzün 1300 illik tarixi göz qabağındadır. Ədəbiyyatı, şeri, bədii sözü yaradan insanlar,
şübhəsiz ki, fitri istedada malik olublar. Onlar xalqına, millətinə, dilinə, dininə, milli ənənələrinə sadiq
insanlar olublar, yazıblar, yaradıblar. Ona görə də bizim ədəbiyyatımız daim yaşayacaqdır. Ayrı-ayrı
dövrlərin çətinlikləri ədəbiyyatı heç vaxt nə söndürə bilər, nə öldürə bilər, nə də onu zəiflədə bilər.
İndiki dövr keçid dövrüdür. Biz bu keçid dövrünün çətinliklərini bütün sahələrdə hiss edirik,
görürük. Şübhəsiz ki, bu çətinliklər mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində də var. Ancaq bu müvəqqətidir,
tarixi nöqteyi-nəzərdən bir andır, müvəqqəti bir dövrdür. Biz bu dövrü keçib gedəcəyik. Biz sadəcə, buna


Görüşdə şairə Mahirə Abdullayeva, şair Əjdər Ol, yazıçı-jurnalist Səyyad Aran, filologiya elmləri doktoru,
prof.Nizami Cəfərov, tənqidçi Şəlalə Həsənova, yazıçı, filologiya elmləri doktoru, prof. Rəfael Hüseynov, şair Musa Urud,
şair İlqar İlkin, Dəyanət Osmanlı, Salam Sarvan da çıxış etmişlər.
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dözməliyik, bu dövrün əzab-əziyyətini, ağrı-acısını çəkməliyik ki, gələcəyimiz daha gözəl, parlaq olsun.
Heç şübhə yoxdur ki, Azərbaycan xalqının gələcəyi gözəl, parlaq olacaqdır. Bunun əsas, bizim ən böyük
tarixi nailiyyətimiz - Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasıdır. İndi bəlkə də hər bir kəs bu müstəqilliyi
lazımi qədər dərk edə, qiymətləndirə bilmir. Ancaq zaman gələcək, hamı anlayacaqdır ki, bu müstəqillik,
milli azadlıq bizim xalqımız üçün nə qədər dəyərli və əvəzsizdir.
Xalqın gələcəyi, xalqın öz tarixini, keçmişini dərk etməsi və gələcək yaşayışını qurması üçün əldə
etdiyimiz dövlət müstəqilliyi, milli azadlığımız əvəzsiz bir hadisədir. Ona görə də biz bunun naminə hər
bir çətinliyə dözməliyik. Bu o demək deyil ki, biz müstəqillik naminə nəyi isə itirməliyik, yox. Biz bu
dövrün imkanlarından istifadə edib işlərimizi daha da yaxşı qurmalıyıq, bu müstəqilliyin bütün sahələrdə
bəhrələrini görməliyik. Ola bilər bu, bir sahədə bir az tez olsun, bir sahədə gec olsun,- bunun fərqi yoxdur,
bu olacaqdır. Bu da yalnız və yalnız çalışmağın, gərgin işin, fədakarlığın nəticəsində ola bilər. Ədəbiyyat,
mədəniyyət isə həmişə fədakarlıqdan doğan bir anlayışdır. Ədəbiyyatı, mədəniyyəti, bədii əsərləri,
yüksək incəsənət əsərlərini yaradan insanlar həmişə fədakar olurlar. Onlar fitri istedadı ilə bərabər
fədakar olmasalar, böyük sənətkar da ola bilməzlər.
Siz gənclər bunu bilirsiniz, amma daha dərindən bilməlisiniz ki, ən qədim dövrlərdən bizə gəlib
çatmış, indi fəxr etdiyimiz ədəbiyyat əsərlərinin - Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Vaqifin, Mirzə Fətəli
Axundovun, yaxud digərlərinin əsərlərinin heç birisi asanlıqla yaranmayıb. Heç də hamı bilmir ki, bu
əsərlərin yaranması üçün onlar nə qədər zəhmət, əziyyət çəkiblər, nə qədər fədakarlıq göstəriblər.
Məsələn, bizim XX əsr ədəbiyyatımızda ən fəxr etdiyimiz şəxsiyyətlər Sabirdir, Cəlil
Məmmədquluzadədir. Əgər biz Nizaminin, Füzulinin həyatını ətraflı bilmiriksə, nəyisə mülahizə ediriksə,
amma bunların ki, həyatını bilirik. Sabirin də, Cəlil Məmmədquluzadənin də, Cəfər Cabbarlının da, Hüseyn
Cavidin də həyatını bilirik. Bunların hər biri öz fitri istedadı ilə böyük qəhrəmanlıqlar göstəriblər. Əsərlər
yaradıblar, böyük irs qoyub gediblər.
Ümumiyyətlə, XX əsr elə başlanğıcından sonunadək çox çətin bir əsr, ağır bir dövr olubdur.
Doğrudur, XX əsrin sakit dövrləri də olubdur. Amma qalmaqallı, qarışıq, çətin, ağır dövrləri daha çox
olubdur. Bizim qismətimizə nə düşübdür? Biz bunun bir çox hissəsini görmüşük. Məsələn, bizim nəsil, mən öz nəslimi deyirəm, - biz 30-cu illərin ağırlıqlarını da görmüşük, 40-cı illərin, müharibə illərinin
çətinliklərini də görmüşük, sonrakı illərin çətinliklərini də. Eyni zamanda 1960-1970-1980-cı illərdə
yaranmış müsbət şəraiti də görmüşük. 1980-cı illərin sonundan başlayaraq Azərbaycan üçün ağır bir
dövr başlanıbdır. Bu, bir tərəfdən Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində meydana
gəlibdir. İkinci tərəfdən, Sovetlər İttifaqının dağılması və beləliklə, Azərbaycanın öz müstəqilliyini əldə
etməsi prosesi baş vermişdir. Bu proses zamanı respublikamızın daxilində millətimizə, cəmiyyətimizə
zərər vurmuş hadisələr də olmuşdur. Görürsünüz, bunlar hamısı XX əsrdə cəmlənibdir. Amma deyilən
bütün bu dövrlərdə bizim adamlarımız yaşayıblar, Sabir də, Cəlil Məmmədquluzadə də, Cəfər Cabbarlı da,
onlardan sonra gələn nəsillər də yazıb-yaradıblar. Siz də yazırsınız, yaradırsınız.
Mən 1960-1970-ci illəri, xüsusən 1970-ci illəri və 1980-ci illərin birinci yarısını xatırlayıram. Bu,
çox məhsuldar bir dövr idi. Amma mən bundan sonrakı dövrləri də xatırlayıram. Ola bilər, bir dövrdə bir
az çox yazılır, bir dövrdə az yazılır. Ancaq ədəbiyyat yaşayır və yaşayacaqdır.
Bu gün məni sevindirən odur ki, bizim gənc nəslimiz vardır. Biz bəzən sənət ustalarına hədsiz
vurğun oluruq, sənət ustasının, yaxud böyük bir ədəbiyyat xadiminin olması bizi sevindirir. Düşünürsən
ki, bundan sonra nə olacaqdır? Amma görürsən ki, ondan sonra yeni, ona bənzər, bəlkə ondan da parlaq
bir insan gəlir. Bu, bizim xalqımızın nə qədər böyük istedada, fitri potensiala malik olmasını göstərir. Biz
bununla fəxr edə bilərik ki, xalqımız həqiqətən çox istedadlı xalqdır, xüsusən ədəbiyyat, mədəniyyət
sahəsində çox istedadlı xalqdır. Biz özümüz bunu bəlkə də istənilən qədər qiymətləndirə bilmirik. Elə
təkcə XX əsrdə bizim məşhur şairlərimizin, yazıçılarımızın hamısının adını sayıb çatdırmaq mümkün
deyil. XX əsr nədir ki, 100 ildir. Amma xalqımız bu əsrdə dünyaya və millətimizə nə qədər böyük insanlar
bəxş edibdir. Ona görə də bu gün gənc nəslin ədəbiyyata belə böyük marağı, həvəsi və yazmaq arzusu çox
sevindiricidir.
Mən gənc nəsil üçün bir məsələni də demək istəyirəm. Sizin üstünlüyünüz nədir? Siz artıq müstəqil
Azərbaycanın yazıçıları, şairlərisiniz və sərbəst, azad, müstəqil bir dövlətdə yaşayırsınız. Mən keçmişimizi
heç vaxt pisləməmişəm və heç vaxt pisləməyəcəyəm. Tarixdə həmişə böyük nailiyyətlərlə itkilər, müsbət
və mənfi hadisələr yan-yana olubdur.
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Hər şey heç vaxt tam gül-çiçək içində olmayıbdır. Biz keçmişdə hansı itkilər vermişik, amma hansı
nailiyyətlər də əldə etmişik - hamısı məlumdur. Ona görə də keçmişi pisləmək lazım deyil. Keçmişdə pis
olana pis, yaxşı olana yaxşı demək lazımdır. Mən belə fikirdəyəm. Ancaq bununla yanaşı, bizim
keçmişimizdə nə qədər yaxşı nailiyyətlərimiz, ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində əsərlərimiz olsa da hesab
edirəm ki, gələcəyimiz onlardan qat-qat üstün olacaqdır. Çünki biz artıq müstəqil dövlətik, xalqımız
azaddır. Bu, hər şeydən üstündür.
Şübhəsiz ki, biz keçmişdə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən, yaranmış əsərlərdən daim istifadə
edəcəyik. Səməd Vurğunun, Rəsul Rzanın, Süleyman Rüstəmin, Mehdi Hüseynin, Süleyman Rəhimovun,
Mirzə İbrahimovun əsərlərini heç kəs heç vaxt unutmayacaqdır. Əksinə, onlarda olan bədiilik, yüksək
səivyyəli sənət nümunələri bizim üçün həmişə böyük sevinc mənbəyi, yazıçılarımız, şairlərimiz,
ədəbiyyatşünaslarımız üçün həmişə örnək olacaqdır. Mən belə hesab edirəm. Ancaq onlar müstəqil
dövlətdə yaşamamışdılar. Onlar bizə böyük irs qoyublar, ancaq eyni zamanda biz onlardan daha da
xoşbəxtik, çünki biz müstəqil dövlətdə yaşayırıq. Siz, gənc nəsil, bizlərə, yaşlı nəslə nisbətən daha da
xoşbəxt adamlarsınız, çünki siz daim müstəqil dövlətdə yaşayacaqsınız. Mən tam əminəm ki, bizim
müstəqilliyimiz əbədi, daimi olacaqdır. Biz müstəqilliyimizi həmişə yaşadacağıq. Bizim ədəbiyyatımız,
incəsənətimiz, mədəniyyətimiz müstəqillik şəraitində daha da çox inkişaf edəcəkdir.
Mən gənclərə üzümü tutub deyirəm, - sizin qarşınızda çox gözəl imkanlar, perspektivlər var. Şübhə etmirəm
ki, siz böyük uğurlar qazanacaqsınız, ədəbiyyatımızı inkişaf etdirəcəksiniz. Şübhə etmirəm ki, sizin içinizdən
Azərbaycan xalqının ədəbiyyatını, mədəniyyətini daha da yüksəklərə qaldıran böyük şairlər, yazıçılar,
ədəbiyyatçılar, ədəbiyyatşünaslar çıxacaqdır. Mən buna heç şübhə etmirəm. Çünki indiyədək yaşadığımız dövr və
əldə etdiyimiz nailiyyətlər buna belə deməyə tam əsas verir. Şərait daha da sərbəst olanda, insan daha müstəqil,
azad olanda, şübhəsiz ki, onun daxilində olan imkanlar daha çox açılır və öz bəhrəsini verir.
Bizim hamımızın məqsədimiz əldə etdiyimiz müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək, qorumaq,
saxlamaq olmalıdır. Şübhəsiz ki, bu asan deyil. Bilirsiniz ki, ölkəmizin müstəqilliyinə xaricdən kəc
baxanlar var. Eyni zamanda daxildə də bəziləri var, köhnə fikirlərlə yaşayanlar da var. Bizim
respublikamızın həm təbii sərvətləri, həm də geo-siyasi, strateji vəziyyəti çox ölkələrin maraq dairəsinə
çevrilibdir. Bunlar da var. Biz hələ Ermənistanın təcavüzündən xilas ola bilməmişik, torpaqlarımızın 20
faizi işğal altındadır. Bizim bir milyon soydaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşübdür, qaçqındır,
çadırlarda yaşayırlar. Problemlər çoxdur, amma mən əminəm ki, biz bu problemləri həll edəcəyik.
Əminəm ki, bizim torpaqlarımız işğalçı qüvvələrdən azad olunacaq. Əminəm ki, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa ediləcək. Əminəm ki, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımız öz
yerlərinə qayıdacaq. Əminəm ki, işğal altında qalmış viran olmuş torpaqlarımızda yeni yaşayış başlayacaq
- evlər tikiləcək, insanlar özlərinə yaxşı şərait yaradacaqlar. Mən buna əminəm. Çünki respublikamızın
iqtisadi imkanları, potensialı və bizim apardığımız müstəqillik siyasəti mənə bu sözləri deməyə əsas verir.
Mən buna əminəm.
Şübhəsiz ki, bunlar böyük iş və vaxt tələb edir. Bu böyük işləri biz görməliyik, qarşımızda olan
vaxtdan istifadə etməliyik. Bunun üçün də hamı bu qayğılarla - müstəqil Azərbaycan xalqının qayğıları ilə
yaşamalıdır. Bu qayğılar hər şeydən üstün olmalıdır.
Təbiidir ki, hər bir insanın öz şəxsi həyatı var. İnsanın şəxsi həyatındakı vəziyyəti onun
cəmiyyətdəki vəziyyətinə və gedən proseslərə də təsir edir. Bunlar həm təbiidir, həm də bunları anlamaq
lazımdır. Şəxsən mən bunları anlayıram. Ancaq nə etməli? Bu bizim bu günümüzün gerçəkliyi, reallığıdır.
Başqası yoxdur. Ola bilərdi ki, biz keçmiş dövlət şəraitində yaşayaydıq, yazıçıların, yaxud başqa
mədəniyyət xadimlərinin imtiyazları da, imkanları da olaydı. Amma müqayisə edək, görək hansı daha
yaxşıdır, bizim üçün hansı daha əzizdir? Mən belə hesab edirəm ki, bu əzab-əziyyətə dözüb, müstəqillik
dövrünü yaşamaq o dövrdəki imtiyazlı şəraitdə yaşamaqdan qat-qat üstündür. Çünki bu həyatın, dövrün
gələcəyi var, amma onun gələcəyi yox idi, olmadı da.
Sovet İttifaqı dağıldı, dağılmalı idi də. Bəli, onun gələcəyi yox idi, olmadı da. Baxmayaraq ki, biz
hamımız o dövrün insanlarıyıq, o dövrün məhsuluyuq, hamımız o dövrün içində yaşamış, böyümüş, təhsil
almış, fəaliyyət göstərmiş insanlarıq, ancaq milli mənafe və xalqımızın gələcəyi nöqteyi-nəzərindən mən
hesab edirəm ki, Sovetlər İttifaqının dağılması və bunun nəticəsində Azərbaycanın müstəqillik qazanması
xalqımız üçün, hər bir adam üçün indiyə qədər əldə edilən nailiyyətlərdən qiymətlidir, üstündür.
Burada gənc yazıçıların yaşayışı, onların maddi vəziyyəti və xüsusən yaşayış yerləri haqqında, eyni
zamanda əsərlərin dərc olunması barədə məsələlər qaldırıldı. Bilirsiniz, indi belə fikirləşmək lazımdır: Biz
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indiyədək o sistemdə yaşasaydıq «Azərbaycan» jurnalı ayda bir dəfə 76 min nüsxə tirajla, «Ulduz» jurnalı
ayda bir dəfə çıxacaqdı, sizin hər birinizin kitabları çap ediləcəkdi, yüksək qonorarlar da alacaqdınız.
Hamısı - imtiyazlar da olacaqdı, mənzillər də alacaqdınız. Amma yenə də deyirəm, - bu müstəqillik,
azadlıq olmayacaqdı. Düzdür, heç kəs bizə təklif etmədi ki, hansını - bunu, yoxsa onu istəyirsən. Amma
belələri var idi. Sizlərdən də, bizlərdən də var idi. Məsələn, mən də o dövrdə, o şəraitdə artıq yaşamaq
istəmirdim. Mən yeni bir şəraitdə, yeni bir dövlətdə yaşamaq, müstəqil olmaq istəyirdim. Ancaq mən o
vaxt da bilirdim ki, bunun çətinlikləri çox olacaqdır.
Ola bilər, xatirinizdədir, - 1991-ci ilin martında Sovet İttifaqının saxlanması haqqında referendum
hazırlanırdı. Bu referendum bir neçə ay idi ki, hazırlanırdı. Onda mən Naxçıvanda yaşayırdım. Biz
Naxçıvanda bunu çox müzakirə edirdik. O vaxt məni dəvət edirdilər, toplantılara gedirdim, mitinqlər
olurdu, çıxış edirdim. O vaxt bu, aktual bir məsələ idi - Sovetlər İttifaqı qalmalıdır, yaxud qalmamalıdır,
Azərbaycan müstəqil olmalıdır, yaxud olmamalıdır? Bu sualı hər yerdə, ümumiyyətlə çox yerdə verirdilər.
Mənə də belə suallar çox verirdilər, çünki aydındır, - mənim şəxsiyyətimə görə bu sualı çox verirdilər.
Mən vaxtilə Sovetlər İttifaqının ən yüksək mərtəbəsində, başında duran adamlardan biri idim.
O vaxtlar - 1990-cı ilin yayında ki mən Azərbaycana gəldim, Naxçıvana getdim, o zaman məndən
harada soruşurdularsa, kim soruşurdusa mən deyirdim ki, Azərbaycan nə olursa-olsun müstəqil
olmalıdır. O vaxt Naxçıvanda muxtar respublikanın yeni parlamenti seçildi. Hələ o vaxt, 1990-cı ilin
noyabrında, dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikasının parlamenti qərar qəbul etdi ki, biz
Azərbaycanın müstəqilliyini tələb edirik və Sovetlər İttifaqının, SSRİ-nin saxlanmasına qətiyyən yol
vermək olmaz. Düzdür, burada, Bakıda bundan çox narahat oldular, çoxlu təzyiqlər etdilər. Amma o vaxt
biz sözümüzü müstəqil dedik. Sonra mən fevral ayında buraya gəldim, sessiyada çıxış etdim. Mart ayında
referendum haqqında məsələ müzakirə olunurdu, - bunlar sizə məlumdur, - mən qəti çıxış etdim, dedim
ki, Azərbaycan referenduma getməməlidir, Azərbaycan müstəqil olmalıdır.
Mən bunu niyə xatırlayıram? O vaxt mən bu sözləri demişəm. Bunlar qəzetlərdə yazılıb, var. Mən
demişəm ki, biz nəyin bahasına olursa-olsun, müstəqilliyi əldə etməliyik və SSRİ-nin saxlanılmasına yol
verməməliyik. Biz bunu etməsək, bunu bizdən sonra gələn nəsillər edəcəklər. Amma biz bunu etməliyik,
onu gələcək nəsillər üçün saxlamamalıyıq. Yəni bu fikir təsadüfi deyildi. Mən o dövrün ən yaxşı tərəflərini
dörmüş adamam, ona görə də o dövrü bütünlüklə təhlil edib bu fikrə gəlmişdim. Ancaq bu sözü mən niyə
deyirəm? Mən orada bu sözləri təsadüfi demədim ki, biz nəyin bahasına olursa-olsun, müstəqillik
qazanmalıyıq. Mən o vaxt gözümün qarşısına alırdım ki, bu həm iqtisadi, həm sosial cəhətdən, çox
cəhətlərdən çətin, ağır olacaqdır. Çünki Sovetlər İttifaqını quran adamlar ayrı-ayrı respublikaların, o
cümlədən Azərbaycanın ondan ayrılmasına yol verməyəcəklər və bu ittifaqa öyrənmiş adamlar buna yol
verməyəcəklər, bu, asan olmayacaqdır.
Əgər böyük bir dövlət parçalanırsa, onun dağıntıları üzərində yeni bir dövlət asanlıqla
qurulmayacaqdır. Mən bunu bəlkə də başqalarından daha çox təsəvvür edirdim ki, bu belə olacaq, çətin
olacaq. Amma bu olmalıdır. Allaha şükür olsun ki, oldu. Allaha şükür olsun ki, biz bütün bu çətinliklərin
üstündən keçib getmişik və artıq düz yola çıxmışıq.
Amma təbii ki, yazıçılara indi keçmişdə olduğu qədər mənzil verə bilmirik. Nə edək? İndi burada
çoxlarınız xatırlamalısınız, — 1970-ci illərdə biz nə qədər yaşayış evləri tikirdik. O vaxt Bakının ətrafında
nə qədər mikrorayonlar yarandı. Siz onları görürsünüz. Onlar hamısı 70-ci illərdə yaranıb. Biz ildə nə
qədər tikirdik! Mən bizim bu işlə məşğul olan adamları nə qədər sıxırdım, danlayırdım, nə qədər
çəzalandırırdım ki, sən niyə az tikdin, bu ay bu qədər mənzil, məktəb tikməli idin, niyə vermədin. Həmin
binalar bunların hamısına görə tikildi. Şəhərin mərkəzində də, ətrafında da tikildi. İndi böyük-böyük
mikrorayonlar var. Onların da hamısından bizim Azərbaycanın vətəndaşları istifadə etdilər və bu gün də
edirlər. O cümlədən bizim yazıçılarımız da o vaxt nə qədər mənzillər aldılar. Azadlıq meydanının
ətrafında tikilən binalarda yazıçılar nə qədər mənzillər aldılar. Orada yazıçılar üçün kooperativ bir bina
tikildi. Mənim xatirimdədir, onun mənzillərində yazıçılar yaşayırlar. Ondan sonra həmin binanın yanında
tikilən binalarda mənim şəxsi göstərişimlə bizim yazıçılara, mədəniyyət xadimlərinə yaxşı mənzillər
verildi. Yəni o vaxt ki, bu mümkün idi, biz bunu edirdik. Xüsusən yazıçılar, mədəniyyət, incəsənət
xadimləri üçün bütün başqa təbəqələrə nisbətən müstəsna bir şərait yaradırdıq. Amma indi bu imkan
yoxdur. Ancaq olacaqdır.
Mən bilirəm ki, indi gənc yazıçı əsər yazır, amma evi yoxdur. Ancaq yeni meydana çıxmış iş adamı,
biznesmen qısa bir müddətdə böyük pul qazanır, gedib özünə üçotaqlı yox, beşotaqlı mənzil alır. Bu da
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indi bizim həyatımızın qanunudur. Bir halda ki, biz keçmiş sovet quruluşundan demokratik quruluşa
keçdik, sovet iqtisadiyyatı, sosialist iqtisadiyyatı sistemindən sərbəst iqtisadiyyata keçdik, bu iqtisadiyyatın da qanunları bundan ibarətdir. Biz buna da dözməliyik. Ancaq bu heç kəsdə heç vaxt ümidsizlik
yaratmamalıdır.
Mən bunu dünən də dedim, - bizim keçmişdə yaranmış adət-ənənələrimiz çox gözəldir və biz onları
itirməməliyik, saxlamalıyıq, onlardan bu gün də, gələcəkdə də istifadə etməliyik. «Keçmişdə nə vardı
hamısını pozmaq, yenidən yaratmaq lazımdır» kimi cılız fikirlər fəlakətdən başqa heç bir şey gətirə
bilməz. Məsələn, 1917-ci ildə Oktyabr inqilabı baş verdi, 1917, 1918, 1920-ci illərdə hakimiyyətə gələn
bolşeviklər keçmişdə nə vardı - hamısını pozdular ki, heç bir şey olmayıb, yeni dünyanı biz yaradırıq.
Amma nə qədər itkilər oldu. O cümlədən elə bizim Azərbaycan xalqının nə qədər itkiləri oldu.
Rafael Hüseynov Rəfibəylilər barədə bir kitab yazıbdır. O vaxt bu Rəfibəyliləri həbs etdilər,
cəzalandırdılar. Nəyə görə? Bunlar bəy, xan idilər, yaxud vəzifə, mülk sahibi idilər, kim idilər? Amma
görün, böyük bir kitab yazıldı. Nə qədər dəyərli insanlar idilər!
O vaxt bu, nəyə görə oldu? Ona görə oldu ki, o siyasət, o ideologiya əvvəldən insan cəmiyyətinə
uyğun ideologiya olmamaqla yanaşı, həmin ideologiyanı həyata keçirənlər, - bolşeviklər nə qədər
qanunsuzluqlar etdilər, xalqa, millətə nə qədər zərbələr vurdular. Bu, təkcə Azərbaycanda deyildi, hər
yerdə belə idi. O vaxt çar Rusiyası məkanında yaranmış Sovetlər İttifaqı hər yerdə belə olub. Doğrudur,
bir yerdə az, başqa yerdə çox olub.
Biz o dövrün içində 70 il yaşamışıq və yeni bir həyata gəlib çıxmışıq, müstəqil dövlətik. Tamamilə
yeni, dünyəvi, demokratik, hüquqi bir dövlət qururuq. Bazar iqtisadiyyatını tətbiq edirik.
İqtisadiyyatımızı dünyaya açmışıq. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycanın milli mənafelərinə uyğun ən
düzgün bir yoldur və biz bu yolla gedirik. Amma bu heç də o demək deyildir ki, o dövrdə yaranmış gözəl
ənənələri indi biz kənara ataq, onlardan istifadə etməyək.
Məsələn, bu ənənələrdən biri Yazıçılar İttifaqının yaranmasıdır. Səyyad Aran burada dedi ki, vaxtilə
Lənkəranda, Şamaxıda, haradasa başqa yerlərdə birliklər olmuşdur. Bu da həqiqətdir. Doğrudan da belə
idi. Elə bu əsrin əvvəlində Azərbaycanın maarifçiləri, mütəfəkkir insanları da cürbəcür belə təşkilatlar
yaratmışdılar. Amma sonra, 1934-cü ildə bu birləşibYazıçılar İttifaqı yarandı. İndi bu Yazıçılar İttifaqı 63
ildir yaşayır. O, xalqımıza nə qədər böyük fayda verib. İndi durub deyək ki, bu Yazıçılar Birliyi lazımdır, ya
lazım deyil? Şübhəsiz ki, indi sərbəstlikdir, hərə öz fikrini deməlidir, bu da tam təbiidir. Amma mən öz
fikrimi deyirəm, əlbəttə ki, Yazıçılar Birliyi lazımdır.
Məsələn, bu ənənədir. Amma başqa ənənə də var idi ki, yazıçılara xüsusi imtiyazlar verilirdi. Mən
istəyirdim ki, bu imtiyazlar bu gün də olsun. Ancaq buna iqtisadi imkanlar çatmır. Nə etməli? Demək,
yollar axtarmaq lazımdır. Məsələn, siz özünüz dediniz ki, «Ədəbiyyat qəzeti» də, «Azərbaycan»,
«Qobustan» jurnalları da tamamilə dayanmışdı. Biz məsələyə baxdıq, gördük ki, bir az imkanlarımız var,
onları dövlətin maliyyələşdirilməsinə götürdük. Bu gün «Ulduz» jurnalı haqqında məsələ qaldırdınız. Mən
soruşdum, - ildə neçə dəfə çıxara bilərsiniz? Biri dedi 12 dəfə, o biri dedi 6 dəfə. Hansını deyirsiniz, onu
qəbul edirəm. Bəyan edirəm ki, mən «Ulduz» jurnalını da dövlətin maliyyəsinə götürürəm. Amma siz
çalışın ki, «Ulduz» jurnalı çıxsın və orada yaxşı əsərlər dərc olunsun. Əgər ilk əvvəl iki aydan bir çıxara
bilərsinizsə, özünüzü zora salmayın, iki aydan bir çıxarın. Ancaq sonra işi yaxşı təşkil edib ayda birini
çıxara bilərsinizsə, ayda birini çıxarın.
Bilirsiniz, mən bu işlərə tam müstəqillik verirəm. Mən sadəcə, buna cavabdehəm ki, onun
maliyyələşdirilməsini dövlətin üzərinə götürürəm. Qalanları sizin işinizdir. Çıxara bilərsiniz, ildə 12 dəfə çıxarın,
istəyirsiniz ildə 6 dəfə, 8 dəfə çıxarın. Bu, sizin bacarığınızdan, əsərlərinizdən, işi təşkil etməkdən asılı olacaqdır.
Mən öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Mən bəyan etdim, qərar qəbul edəcəyəm. Amma siz hərəkət edin.
Burada ayrı-ayrı kitabların nəşr olunması və nəşrin keyfiyyəti haqqında da deyildi. Mən bu barədə
də düşünə bilərəm. Sonra siz deyəsən, başqa məsələlər də qaldırdınız. Mən bayaq da dedim, - televiziyada
xüsusi, daimi veriliş aparılmalıdır və orada bizim ədəbiyyatımızın nümunələri, xüsusən jurnallar daim
təbliğ olunmalıdır. Çünki burada deyildi ki, jurnallar az oxunur, hətta oxumaq həvəsi azalıbdır. Bu da
təbiidir. Çünki insanların bir tərəfdən dərdi çoxalıbdır, ona görə də oxumağa vaxt tapmırlar, ikinci
tərəfdən bu jurnallar müntəzəm çıxmadığına görə insanlar bundan bir az soyuyublar. Demək, əvvəlki
münasibəti bərpa etmək lazımdır.
Mən Fatma Abdullazadəyə tapşırıram ki, sərəncam hazırlasın - sizin sabahkı qurultayınızda da ola
bilər ki, hansısa məsələ qaldırılsın - qurultayın nəticələri ilə əlaqədar sərəncam hazırlasın. Mən həllinə
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imkan olan məsələləri bu sərəncamda əks etdirərəm, bu sərəncamı imzalayaram və indiki imkan
daxilində sizə bu yardımı edərəm.
Amma istəyirəm biləsiniz ki, bizim bu imkanlarımız gələcəkdə daha da çox olacaqdır.
İqtisadiyyatımız inkişaf edir, Azərbaycana xarici sərmayə gəlir. Mən hesab edirəm ki, iki-üç ildən sonra
Azərbaycanın iqtisadi imkanları daha da yaxşı olacaqdır. Bu iqtisadi, maliyyə imkanları artdıqca biz
ədəbiyyata köməyimizi də artıra biləcəyik.
Ancaq, eyni zamanda, sizə məlumdur ki, iqtisadi cəhətdən lap çox inkişaf etmiş dövlətlərdə məsələn Avropa dövlətlərində heç bir Yazıçılar Birliyi dövlətin maliyyəsində deyil. Götürün Fransanı,
Almaniyanı, İngiltərəni və yaxud Amerika Birləşmiş Ştarlarını - onlar bilmirlər pulu hara qoysunlar.
Amma nədənsə onların nə Yazıçılar Birliyi var, nə də hər hansı bir yazıçının əsərini çap etmək istəyirlər.
Həmin ölkələrdə kim necə yaşayır-yaşayır, kim necə yazır-yazır.
Mən dünən də dedim ki, bizim yazıçılarda bir az vərdiş, ənənə yaranıbdır - mən bunu pis ənənə
hesab etmirəm, - onlar buna öyrəniblər: vaxtilə imtiyazlar veriblər, indi də vermək lazımdır: vaxtilə mən
kitab yazmışam, onu çap ediblər, bilmirəm hansı pulla çap ediblər, indi də lazımdır. Bu da nəzərə
alınmalıdır.
Məsələn, götürək bizim qonşu dövlətləri - Türkiyəni, İranı. Orada dövlət hansı yazıçının əsərini çap edir,
yaxud hansı yazıçıya, şairə ev verir? İndi biz böyük şairimiz Şəhriyarın 90 illiyini qeyd edəcəyik. Biz bu
yubileyi Azərbaycanda geniş qeyd etməliyik. Mənim bu barədə də xüsusi sərəncamım olacaqdır. Ola bilər, mən
onu bu gün imzalayım. Ancaq Şəhriyarın həyatı və vəziyyəti hamıya məlumdur. Bilmirəm, dövlət ona orada bir
ev vermişdi, yoxsa yox? Siz bunları yaxşı bilərsiniz. Yaxud onun yazdığı əsərləri özü çap elətdirirdi, yoxsa kim?
Burada deyildi, - mən gənc istedadlara himayəni öz üzərimə götürmüşəm. Mən bizim gənc müğənni,
çox gözəl səsi olan Surxay Əsgərova xüsusi maaş - bir milyon manatlıq maaş təyin etmişəm. İndi siz
Surxay Əsgərov kimi istedadlı beş nəfər adamın adını mənə verə bilərsiniz ki, mən onlara Surxay
Əsgərova təyin etdiyim maaşı təyin edim? Amma onlar gərək həqiqətən Surxay Əsgərov kimi istedadlı
adamlar olsunlar. Mən Surxay Əsgərovun istedadını, səsini və gələcəyini görürəm. Amma yazıçının, şairin
bir dənə şeri, hekayəsi ilə bunu görə bilməyəcəyəm. Ona görə də fikirləşin. Siz bunu da fikirləşin, - bəlkə,
ola bilər, məsələn, bir beş və ya on nəfərə bir il müddətində məvacib təyin edək, baxaq görək onlar bu
müddətdə hansı əsərləri yazacaqlar. Əgər yazdı, verdi, mükafat da vermək, məvacibin vaxtını da uzatmaq
olar. Amma yazmadı, - yox, pulu geri almayacağam, - sadəcə olaraq pul batacaq.
Fikirləşin, mən sizə artıq mümkün olan bəzi şeyləri deyirəm. Siz fikirləşin, təklif verin. Mən buna
müəyyən vəsait ayıra bilərəm. Ancaq bilim, görüm nəyə ayıracağam, bunun nəticəsi nə olacaq. Hər halda,
mən bu imkanları təklif edirəm. Siz baxın. Mən indi göstəriş verdim ki, qurultaydan sonra sərəncam
hazırlansın. Əgər təklifləriniz olsa mən onları oraya sala bilərəm və beləliklə də, bəzi həvəsləndirici, şərait
yaradıcı tədbirlər görə bilərik, addımlar ata bilərik.
Əmin ola bilərsiniz ki, dövlətin ədəbiyyata, xüsusən gənc yazıçılara qayğısı daim olacaqdır. Buna
əmin ola bilərsiniz. İndi bəlkə bunun səviyyəsi, dərəcəsi bəzi vaxtlarda bir-birindən fərqli olacaqdır.
Amma əsas odur ki, bu qayğı var.
Dünən mən böyük bir görüş keçirmişəm. Bu gün sizinlə böyük bir görüş keçirirəm. Qurultayınız
sabah səhər 10-da başlayır, axşamacan orada oturacaqsınız, mən də sizinlə bir yerdə olacağam. Çünki
hamını dinləmək istəyirəm ki, görüm nə danışırsınız. Bu mənim üçün də çox böyük əhəmiyyətlidir.
Görürsünüz, mən üç gündür vaxtımın çox hissəsini ədəbiyyata sərf edirəm. Məgər bunun özü qayğı
deyilmi? Xarici işlər naziri bu gün mənə deyir ki, dünən Qazaxıstanın Müstəqillik günü olanda bir səfir
ona yanaşıb deyib ki, Heydər Əliyevə nə olub? Cavab verib ki, necə nə olub? Səfir deyib ki, burada
diplomatik korpus çox narahatdır. Soruşub ki, niyə? Deyir ki, Heydər Əliyevi üç gündür televiziyada
görmürük. Deyir mən dedim ki, bəs siz prezidentinizi hər gün televiziyada görürsünüz? Deyib ki, yox, iş
burasındadır ki, bizim prezidentin başqa iş üslubu var, amma biz Heydər Əliyevi hər gün televiziyada
görürük. Ancaq üç gündür görmürük, narahatıq ki, ona nə olub, xəstə deyil ki. Doğrudan da belə oldu ki,
baş qarışdı, elə bir hadisə olmadı ki, mən o işi televiziya qarşısında görüm. Altıncı gün də, bazar günü də,
sonra birinci, ikinci, üçüncü günlər də belə oldu. Doğrudur, dünən biz görüş keçirdik, amma onu gec
qurtardıq, televiziya verə bilməmişdi. Yəqin bu gün verəcəklər.
Yəni onu demək istəyirəm ki, adətən mən xarici qonaqları qəbul edəndə televiziya çox lazım olur.
Biz daxili işlərdə televiziyadan istifadə etmirik. Mən bu günlər - dünən də, bu gün də, sabah da
ədəbiyyatla məşğulam. Xaricdən gələn bir neçə adamlar mənimlə görüşmək istəyirlər. Demişəm ki,
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onlarla bu üç gündə görüşə bilmərəm. Bir sıra səfirlər var, görüşmək istəyirlər. Demişəm ki, görüşə
bilmərəm, çünki bu işlə məşğulam.
Yəqin bunun özü sübut edir ki, dövlətin ədəbiyyata qayğısı var, elədirmi? Bu qayğı da olacaqdır.
Arxayın ola bilərsiniz ki, bu qayğı olacaqdır və biz həmişə sizinlə birlikdə olacağıq.
Mən gənc yazıçılara hörmət və ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Mən çox şad oldum ki, bu gün
şəxsən görüşdük. Hesab edirəm ki, sabah qurultayınız da birincisi, demokratik şəraitdə keçəcək. İkincisi,
tam sərbəstlik şəraitində keçəcək, üçüncüsü, mehribanlıq şəraitində keçəcək, dördüncüsü, bir-birinə
hörmət və ehtiram şəraitində keçəcək, beşincisi, tənqid və özünütənqid - bu, köhnə söz olsa da bunu bu
gün də demək olar - şəraitində keçəcəkdir. Heç kəs çəkinməsin, heç kəs utanmasın. Biz gördüyünüz işləri
də, səhvləri də, çatışmazlıqları da, qüsurları da göz qabağında qoyuruq. İndi xalqdan heç bir şey
gizlədilmir və gizlədilməməlidir. Nə var, odur.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın Yazıçılar Birliyi bu altı il müddətində - keçən qurultaydan
indiyə qədər çox iş görübdür. Yazıçılar Birliyini qoruyub saxlayıb, onun parçalanmasına, dağılmasına yol
verməyibdir. Axı Yazıçılar Birliyi də böyük sınaqlardan keçib. Görürsünüz, bu altı ildə bizim Azərbaycanın
başına nə işlər gəlibdir. Yazıçılar Birliyi də bütün bu sınaqlardan, imtahanlardan keçibdir. Ona görə də
şəxsən mən belə hesab edirəm ki, bunu yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Yazıçılar Birliyinə rəhbərlik
edən şəxslərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Amma şübhəsiz, Yazıçılar Birliyinin işində
qüsurlar da, səhvlər də, çatışmazlıqlar da var. Bunların hamısını açıq-aşkar demək lazımdır ki, sonrakı
dövrdə işlər daha yaxşı təşkil edilsin.
Hesab edirəm ki, qurultay yaxşı şəraitdə keçəcək, mən də sizinlə bir yerdə olacağam, sizin hamınızı
dinləyəcəyəm. Mən sizi bu gün də, dünən də dinləmişəm.
Ədəbiyyat bizim xalqımıza çox böyük faydalar gətiribdir. Ədəbiyyatımız bizim böyük milli
sərvətlərimizdən biridir. Biz bununla fəxr etməliyik. Şəxsən mən həmişə belə hesab etmişəm, bu gün də
belə hesab edirəm, daim belə düşünəcəyəm. Hesab edirəm ki, bizim ədəbiyyatımızın, bədii sözün, yazıçı,
şair sözünün cəmiyyətə, millətə, xalqa təsiri böyükdür.
Xalqımızı hansı yolla aparmaq, cəmiyyətimizdə olan nöqsanları aradan götürmək, cəmiyyətimizi
təmizləmək, daha da saf etmək, ayrı-ayrı çirkin hallardan xilas etmək - bütün bunlarda ədəbiyyatın, bədii
sözün imkanları da, gücü də, təsiri də çoxdur. Ona görə də siz yazıçı kimi, şair kimi tək öz istedadınızı
ifadə etmirsiniz. Siz eyni zamanda millətə, xalqa, cəmiyyətə xidmət edirsiniz. Ümidvaram ki, sizin bu
xidmətiniz gələcəkdə daha da səmərəli, uğurlu olacaqdır.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm və sabahkı qurultaya da uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILARININ X QURULTAYINDA NİTQİ
Prezident sarayı
30 oktyabr 1997-ci il
Hörmətli qurultay!
Əziz yazıçılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və yazıçılar qurultayının işinin müvəffəqiyyətlə getməsi
münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Yazıçılar qurultayının işə başlaması və bu salona çoxsaylı nümayəndələrin toplaşması, Azərbaycan
ədəbiyyatının problemlərinin, eyni zamanda respublikamızın həyatının bəzi sahələrinin müzakirə
olunması ictimaiyyətimizin, cəmiyyətimizin həyatında əlamətdar bir hadisədir.
Azərbaycanda yazıçı daim böyük hörmətə layiq olmuşdur. Bu, bizim tarixi ənənəmizdir,
əcdadlarımızdan gəlib bizə çatmış gözəl bir xüsusiyyətdir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki bizim xalqımız
birincisi, öz istedadına görə şair, yazıçı, söz ustası olubdur. İkincisi, bizim xalqımız çox əsrlik tarixində
böyük şairlər, yazıçılar, mütəfəkkirlər yetişdiribdir. Xalqımızın tarixi çox zəngindir. Ancaq biz tariximizin
qədim dövrlərini xatırlayarkən, yaxud onları cəmiyyətə, dünyaya daha geniş çatdırmaq istəyərkən, birinci
növbədə və bəzən də yalnız mədəniyyətimizə, mədəniyyət, ədəbiyyat xadimlərinin yaratdığı əsərlərə,
tarixi-memarlıq abidələrimizə və böyük şairlərimizin, mütəfəkkirlərimizin yazdığı əsərlərə istinad edirik.
Biz Nizaminin, Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin adlarını böyük iftixar hissi ilə çəkirik və onların
əsərlərini oxuyaraq xalqımızın nə qədər dahi, müdrik və istedadlı xalq olduğunu bir daha dərk edirik.
Eyni zamanda dünya, bəşər qarşısında bunlarla fəxr edirik, öyünürük. Öyünməyə də haqqımız var. Çünki
bu böyük insanlar nəinki xalqımızı, bütün bəşəriyyəti, bəşər tarixini zənginləşdirən əsərlər yazmışlar.
Onlardan sonra gələn nəsillər də bu ənənəni, xüsusiyyəti davam etdirmişlər. Ona görə də tariximizin
hansı əsrinə, hansı səhifəsinə baxsan orada şairlərin, yazıçıların, mədəniyyət xadimlərinin izlərini,
əsərlərini görəcəksən. Bu, xalqımızda bu gün, dünən deyil, əsrlərdən əsrlərə keçib gələn bir ənənədir,
şerə, şairə, söz ustasına, zəkalı insana həmişə hörmət, böyük ehtiram olubdur.
Məmnuniyyət hissi ilə demək olar ki, XX əsrdə - çox mürəkkəb, ziddiyyətli proseslərlə, böyük
dəyişikliklərlə, müharibələrlə, faciələrlə dolu olan əsrdə də bizim xalqımızın bu gözəl ənənəsi nəinki
yaşayıbdır, hətta cəsarətlə demək olar ki, daha da yüksəklərə qalxıbdır. Buna görə də bizim Azərbaycanda
ədəbiyyata, şairə, yazıçıya böyük hörmət var. Böyük şairimiz Səməd Vurğun bu barədə bir şer də yazıbdır.
Bəli, bu dəyərli sözləri Səməd Vurğun əsaslı deyibdir. Həqiqətən belədir. O, bunu birinci növbədə öz
yaradıcılığına olan münasibətdə görübdür. O, eyni zamanda bunu tarix boyu yaşayıb-yaratmış və bizə
böyük irslər qoymuş şairlərimizə, yazıçılarımıza xalqımızda olan hörmət və ehtiramda görübdür.
Məhz buna görə də Azərbaycan yazıçılarının növbəti qurultayı bu gün çox mütəşəkkil və yüksək
məzmunlu səviyyədə keçir. Hesab edirəm ki, bu da öz nəticələrini verəcəkdir.
Burada çıxışların çoxunda keçmiş qurultaylar və o qurultaylada deyilən sözlər, baş vermiş hadisələr
xatırlandı. Mən də onları xatırlayıram.
Mən çox sevinirəm və xoşbəxtəm ki, ilk dəfə Azərbaycanın yazıçılarının qurultayında 27 il bundan
əvvəl nitq söyləmişəm, o qurultayın iştirakçısı olmuşam və ondan sonrakı qurultaylarda da daim iştirak
etmişəm, yazıçılarmızla, şairlərimizlə, mədəniyyət xadimləri ilə bir yerdə olmuşam, bu gün də sizinlə bir
yerdəyəm. Bunun da səbəbi var. Birincisi, şəxsən mən ədəbiyyatı çox sevən adamam və gənc vaxtlarımdan, hətta uşaqlıqdan, məktəbdə ilk ədəbiyyat nümunələrini oxuyandan ədəbiyyatı sevmişəm. Bu gün
sizə deyə bilərəm ki, şəxsən mənim bir insan kimi formalaşmağımda, təhsilimdə, əxlaqımda,
mənəviyyatımda ədəbiyyatın, mədəniyyətin çox böyük rolu olmuşdur. Mən orta məktəbdə oxuyarkən
Azərbaycan şairlərinin, yazıçılarının bütün əsərlərini sevə-sevə oxumuşdum, onları bu gün də
unutmamışam. Bəlkə də bu əsərlərin bəzilərini ondan sonra oxumamışam, ancaq o illərdə - o uşaqlıq,
gənclik illərində onlar mənə o qədər təsir edib ki, mən onları unutmamışam. Bu «oxumuşam,
unumamışam» sözləri sadəcə bir fikir deyil. Yəni onlar mənə təsir edib, mən onlardan bəhrələnmişəm,
mənəvi qida almışam, ədəbiyyatla, mədəniyyətlə daim bağlı olmuşam.
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Mən 1971-ci ildə Azərbaycan yazıçılarının qurultayında ilk dəfə Azərbaycanın rəhbəri kimi iştirak
edirdimsə, ondan əvvəlki qurultaylarda da kənarda olmamışdım. O zaman mən Azərbaycanın rəhbəri
deyildim, başqa vəzifələr tuturdum, ancaq yazıçıların qurultayını daim izləyirdim və imkan olanda gəlib
salonda oturub yazıçıları dinləyirdim. Mən hər dəfə yazıçılarımızın görüşlərinə gedirdim və onlarla
görüşməyi özüm üçün böyük bir hadisə hesab edirdim.
Bu, həmin məsələyə mənim şəxsi münasibətimdir. Ancaq eyni zamanda 1969-cü ildən tale mənim
üzərimə böyük bir vəzifə, böyük bir məsuliyyət qoymuşdur. Mən o məsuliyyəti dərk edərək, o vəzifəni
layiqincə yerinə yetirməyə çalışaraq, həmişə hesab etmişəm, bu gün də hesab edirəm ki, ədəbiyyata,
mədəniyyətə diqqət yetirmək, qayğı göstərmək lazımdır, ədəbiyyatdan, mədəniyyətdən həyatın başqa
sahələrində işin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün istifadə etmək lazımdır. Mən məhz bunlara görə
yazıçıların bütün qurultayları ilə bağlı olmuşam, onlarda iştirak etmişəm. Çox məmnunam ki, siz onları
unutmamısınız, xatırlayırsınız.
Ancaq bir halda ki, mən söhbəti bu tərəfdən başladım, onu qeyd etmək istəyirəm ki, qurultay işə
başlayandan mən burada oturmuşdum, sizə diqqətlə qulaq asırdım, fikirləşirdim, çox şeyləri
xatırlayırdım. Yazıçılar Birliyi ilə bu əlaqələrimi şəxsən mən özüm üç mərhələyə bölürəm. Birinci mərhələ
həmin illərdir ki, - xatirimdədir, bir dəfə biz o vaxtkı Siyasi Maarif evində qurultay keçirdik, sonra başqa
yerdə keçirdik. Xatırladılar, 1981-ci ildə burada, bu salonda keçirdik, - o mərhələ idi ki, mən Azərbaycana
rəhbərlik edirdim və qurultayın işində Azərbaycanın rəhbəri kimi iştirak edirdim.
İkinci mərhələ 1991-ci ildə sizin qurultayın işində mənim qısa müddətdə iştirak etməyimdir.
Yadınızdadır ki, o zaman mən vəzifədə deyildim, amma siz məni qurultayınıza yenə dəvət etdiniz. Üçüncü
mərhələ isə indiki mərhələdir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, azadlığı şəraitində keçirdiyimiz ilk
qurultaydır və mənim burada iştirak etməyimdir.
Mənim həyatımda çox çətin dövrlər, anlar olubdur. Ancaq bununla yanaşı, tale çox vaxtlarda mənə
kömək edibdir və mənim arzularımı yerinə yetiribdir. Ona görə də görürsünüzmü, mən bu üç mərhələdə
bu qurultaylarda iştirak edirəm.
Hər dövrün özünəməsus əhəmiyyəti, mənası vardır. Mən özümün özüm üçün müəyyən etdiyim bu
dövrlərin, - ola bilər, kimsə bununla razı olmasın, ancaq bu mənim şəxsi fikrimdir, - hər birinin həm
yazıçılarımız üçün, həm də Azərbaycanın həyatı üçün, o, cümlədən şəxsən mənim bu işə münasibətim
üçün çox əhəmiyyətli, çox məhsuldar olduğunu görurəm.
Əgər 70-ci illəri, 80-cı illərin əvvəlini götürsək, o vaxt biz Sovetlər İttifaqı deyilən bir ölkədə
yaşayırdıq. Sovetlər İttifaqının tərkibindəki 15 müttəfiq respublikadan biri də Azərbaycan idi. Biz
kommunist rejimi, sosialist quruluşu şəraitində yaşayırdıq. Bizim hamımız o dövrün yetişdirməsiyik,
bəhrəsiyik. Bəlkə də bu salonda oktyabr inqilabından əvvəl dünyaya gəlmiş adamlardan təkcə Mirvarid
xanımı görmək olar. O birilərin hamısı ondan sonra dünyaya gəliblər. Ancaq Mirvarid xanım oktyabr
inqilabından əvvəl dünyaya gəlibsə də, onun da fəaliyyəti məhz oktyabr iqilabından sonra yaranmış
quruluş çərçivəsində keçibdir. Biz o quruluşda, o həyatda, o dövlətdə, o şəraitdə yaşamışıq, təhsil almışıq, böyümüşük və respublikamızı, xalqımızı yaşatmışıq. Ona görə də o dövrlərdə əldə olunan nailiyyətləri inkar etmək
olmaz, - bu, cinayət olardı. Onu unutmaq da olmaz.
Mən hesab edirəm ki, çox işlər görülübdür. Əgər o dövr olmasaydı, bu gün burada, bu salonda
Yazıçılar Birliyinin 500-dən artıq üzvü, yaxud da nümayəndəsi iştirak etməzdi.
İngiltərədən, Edinburq Universitetindən gələn qonağımız, professor burada çıxış edərkən dedi ki,
neçə ölkədə olubdur. O, inkişaf etmiş hansı ölkədə bu qədər yazıçı, bu qədər qurultay nümayəndəsi
görübdür? Bu elə boş yerdən əmələ gəlməyibdir. Bəli, bunu o dövr, dövrün imkanları yaradıbdır. İnsanlar,
bizim Azərbaycan yazıçıları, şairləri də öz istedadlarına, aldıqları təhsilə və bu sənətə sadiqliklərinə görə
bu yolu seçiblər, yazıçılıqla məşğuldurlar və böyük işlər görüblər.
Bayaq dediyim ikinci dövr mənim üçün maraqlı olmuşdur. Çünki, bu 1991-ci ilin əvvəli idi.
Unutmamışamsa, martın 21-i idi. Bu elə bir vaxt idi ki, Azərbaycan çox ağır bir dövr yaşayırdı.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və ölkəmizin torpaqlarının - Dağlıq Qarabağın işğalının başlanması
dövrü idi. Qanlı 20 Yanvar faciəsinin - sovet hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş
hərbi təcavüzün ağrılarını yaşadığımız bir dövr idi. Bu dövr eyni zamanda Sovetlər İttifaqının dağılması
prosesinin getdiyi bir dövr idi. Azərbaycanda vəziyyət həddindən artıq gərgin, çətin idi.
Çox sevindirici haldır ki, məhz o vaxt, o çətin zamanda, dövrdə siz yazıçılar öz sənətinizə sadiq
qalaraq o qurultaya toplaşmışdınız. İş elə gətirdi ki, mən sizin qurultayda oldum. Çünki bilirsiniz ki, o vaxt
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mən Naxçıvanda yaşayırdım. Oradan Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdim və Ali Sovetin
sessiyasında iştirak etmək üçün fevralın əvvəlində Bakıya gəlmişdim.
Mən fevralın əvvəlində bir sessiyada iştirak etdim, sonra martın əvvəlində keçirilən sessiyada
iştirak etdim. Ondan sonra bir müddət burada qaldım. Martın sonunda yenə də Naxçıvana döndüm.
O vaxt Elmira xanım Axundova gəlib mənə bildirdi ki, yazıçılar qurultayı keçəcək, Sizi oraya dəvət
edirlər. Elmira xanım Axundova çox dəyərli bir insandır. Xatirimdədir, 1970-ci illərdə Yazıçılar İttifaqında
çox əhəmiyyətli işlər görürdü. Sonra isə öz jurnalistik fəaliyyətini də buna əlavə etmişdi. Mən Naxçıvanda
ağır bir dövrdə yaşadığım zaman onunla görüşmüşdüm. O, oraya «Literaturnaya qazeta» üçün məndən
müsahibə almağa gəlmişdi. Doğrudur, mən ona dedim ki, nahaq gəlmisən, çünki mən verdiyim
müsahibəni «Literaturnaya qazeta» dərc etməyəcək.
O, çox təkid etdi ki, «Literaturnaya qazeta» bu müsahibəni dərc edəcəkdir. Amma mənə olan
münasibəti bildirdim. Mən müsahibəni verdim, ancaq qəzet onu dərc etmədi. Demək, mənim sözüm
doğru çıxdı. Elmira xanım çox cəhd göstərdi, vəziyyət dəyişəndən sonra bu müsahibəni dərc etdirdi. O,
Bakıda da mənimlə əlaqə saxlayırdı. Bu məni sevindirirdi ki, belə insanlar var, o ağır dövrümdə mənimlə
əlaqə saxlamağa qorxmurdular, çəkinmirdilər.
Elmira xanım mənə bildirdi ki, Yazıçılar Birliyinin qurultayı var, məni oraya dəvət ediblər. Mən
dedim ki, Elmira xanım, çox sağ olun, ancaq güman edirəm, mənim oraya gəlməyim lüzumsuzdur. Çünki
indi mən burada kiməm ki, oraya gəlim? Yazıçı deyiləm ki, oraya yazıçı kimi gəlim. Eyni zamanda o, elə bir
dövr idi ki, o vaxt həm Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində, həm də Azərbaycanın rəhbərliyində mənə qarşı
çox ədalətsizliklər edirdilər. Mənim əleyhimə böhtanlar quraşdırırdılar və yayırdılar. Mən çox böyük
təzyiq və təqib altında idim. Elmira xanım məni çox inandırdı ki, yox, sizi qurultaya dəvət ediblər.
Fikirləşdim ki, bəlkə xatir naminə dəvət ediblər, bilirlər ki, getməyəcəyəm. Sonra da məlum olacaq ki,
dəvət etdilər, mən gəlmədim. Ondan xahiş etdim, dedim ki, sən bir daha dəqiqləşdir. Sonra o mənə zəng
edib dedi ki, mən Anar müəllimlə bu barədə danışdım. Anar müəllim dedi ki, biz onu ürəkdən dəvət
etmişik, bu, formal bir xarakter daşımır, ona görə də əgər gəlsə, biz məmnun olarıq. Mən bundan sonra
ürəkləndim, dedim ki, əgər belədirsə, pis olmaz, gedim görüm yazıçılar necədirlər. Gəldim. Bunu burada
xatırlatdılar, - siz məni hörmətlə rəyasət heyətinə dəvət etdiniz. Bu təklifi gərək ki, şair Məmməd Aslan
vermişdi. Ancaq mən təşəkkür edib dedim ki, indi də aşağıda oturub yuxarıya baxmaq istəyirəm. O vaxt
mən salonda oturarkən çox düşünürdüm. Gərək ki, mənim sağımda Xəlil Rza, solumda isə Rəfiq Zəka
oturmuşdular. Ətrafımda da yazıçılar var idi, çox mehriban söhbət edirdik.
Mən bu faktı niyə bir də xatırlayıram? Çünki müqayisə etmək istəyirəm. Mən o dövrdə, fevral-mart
aylarında Ali Sovetin sessiyasında olmuşdum. Xatirinizdədir, Ali Sovetin sessiyasında o salonda
oturanların 99 faizi mənimlə bir yerdə və mənim rəhbərliyim altında işləmiş adamlar idilər. Ancaq orada
mənə çox hörmətsizlik etdilər, pis münasibət göstərdilər. Hətta mənim çıxışımı da kəsdilər və mənim
çıxışımdan sonra cürbəcür böhtançı çıxışlar da etdilər. O cümlədən, o vaxt bir yazıçı da deputat idi, o da
bunu etdi. Yəni o vaxt mənim orada müdafiəyə ehtiyacım yox idi. Bilirdim ki, mənə qarşı belə edəcəklər.
Ancaq o vaxt cəsarət edib çox kəskin çıxış edən Bəxtiyar Vahabzadə oldu.
Yəni mən yenə də özümün ədəbiyyatla bağlılığımı və ədəbiyyatla məşğul olan şəxslərin başqalarına
nisbətən daha sədaqətli olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Şübhəsiz ki, mən Bəxtiyar Vahabzadəyə bir
hörmətli şair kimi həmişə hörmət etmişdim və işlədiyim zaman bizim işgüzar əlaqələrimiz olmuşdu.
Ancaq o salonda oturanların əksəriyyəti ilə mən gecə-gündüz bir yerdə işləmişdim. Onlar böyük vəzifələr
almışdılar. Bəxtiyar Vahabzadə şair idi, şair olaraq da qalıbdır, indi də şairdir. Onun şairlikdən savayı bir
vəzifəsi yoxdur. Ancaq baxın, - o, həmin insanların münasibəti, bu da şairin münasibəti.
Nəhayət, Ali Sovetdə, o sessiyada, o salonda, - hansı ki, həmin binanı vaxtilə mən tikib yaratmışdım,
o salonda ki, orada məni həmişə böyük hörmət, ehtiramla qarşılayırdılar, - ancaq orada mənə qarşı o
qədər hörmətsizlik və ədalətsizlik olduğu halda, Filarmoniyanın salonunda, yazıçıların qurultayında mənə
çox mehribanlıq, çox istiqanlılıq, çox yüksək hörmət göstərildi. O vaxt mənim imkanım olmadı ki, belə geniş
təşəkkür edim. Altı il keçəndən sonra məhz o hadisəyə görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
İndi isə bizim bu qurultayımız tamam başqa bir şəraitdə keçir. Keçmiş zamanlarda nə qədər böyük
nailiyyətlər əldə etmişiksə də, mən hesab edirəm ki, bu qurultay indiyə qədər olan bütün qurultaylardan,
yazıçıların toplantılarından, konqreslərindən - hamısından üstündür. Çünki müstəqil Azərbaycan
Respublikasının sərbəst yazıçıları müstəqil dövlətimizdə özlərinin ilk qurultayına toplaşmışlar. Bu, çox
sevindirici haldır.
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Bu, müstəqilliyimizin bizə verdiyi töhfələrdir ki, biz indi artıq heç kəsdən, heç bir mərkəzdən,
ideologiyadan asılı olmayaraq, özümüz sərbəst olaraq həyatımızın hər sahəsini araşdırırıq, o cümlədən öz
ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi istədiyimiz kimi müzakirə edirik və istədiyimiz istiqamətdə aparırıq. Bu
azadlıq, sərbəstlik, müstəqillik əvəzsiz bir nemətdir. Ona görə də bu qurultay başqa qurultayların davamı
olmaqla yanaşı, onuncu qurultaydır və əvvəlki doqquz qurultayın hamısından üstündür.
Biz eyni zamanda 63 il müddətində - 1934-cü ildən indiyədək yazıçılar qurultaylarının keçdiyi yolu
da yüksək qiymətləndirməliyik. Biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Bu gün natiqlərdən biri, gərək ki, Qabil
müəllim dedi, - o söylədi ki, Bəxtiyar müəllim rəyasət heyətində dedi ki, vaxtilə burada Səməd Vurğun,
Süleyman Rüstəm, Süleyman Rəhimov, Rəsul Rza, Mehdi Hüseyn və başqaları əyləşirdilər, indi biz
əyləşmişik. Bəli, onların hər biri çox böyük yazıçı, şair, şəxsiyyət olub. Onlar XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatının yaranmasında böyük xidmətlər göstəriblər.
Bilirsiniz, bu gün ümumiyyətlə müstəqillikdən danışarkən ədəbiyyatımızın xalqımız üçün nə qədər
zəngin sərvət olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bizim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz xalqımızın milli
sərvətidir və intellektual mülkiyyətidir. Hər bir müstəqil dövlət müstəqil olmaq üçün bir neçə amillərə
malik olmalıdır - onun müstəqil yaşaması üçün ərazisi, iqtisadiyyatı, təbii sərvətləri olmalıdır, müstəqil
dövləti qoruyan ordusu olmalıdır, daxili vəziyyəti qoruyan qüvvələri olmalıdır, silahı, pulu, valyutası
olmalıdır. Bunlar hamısı olmalıdır. Bunlar olmasa müstəqil dövlət ola bilməz.
Sovetlər İttifaqı dağılarkən Azərbaycanda da çoxları şübhə edirdilər ki, Azərbaycan müstəqil yaşaya
bilər, yoxsa yaşaya bilməz. O vaxt Sovetlər İttifaqını qoruyub saxlamaq istəyənlər sübut etməyə
çalışırdılar ki, heç bir respublika müstəqil yaşaya bilməz. Çünki bu respublikalar bir-birilə çox sıx
bağlıdırlar. Əgər bunlar ayrılsalar, bu iqtisadi əlaqələr pozulsa, bu respublikalar müstəqil yaşaya
bilməyəcəklər. Bu fikirlərin müəyyən əsası var idi. Mən bunu bəlkə də başqalarından yaxşı bilirəm. O vaxt
sovet hakimiyyətinin siyasətinin əsas cəhətlərindən biri də bu idi - Sovetlər İttifaqının ərazisində olan
bütün respublikaların iqtisadiyyatı bir-biri ilə o qədər bağlı idi ki, hansısa bir respublika ayrılmaq istəsə,
bu, onun üçün mümkün olmasın, yaxud da böyük çətinliklər yaratsın. Burada həqiqət var idi. Ancaq bu
həqiqət o dərəcədə deyildi ki, doğrudan da ayrılmaq mümkün olmasın.
Respublikaların bir-birindən fərqi var idi. Əgər iqtisadi nöqteyi-nəzərdən götürsək, o vaxtlar Sovetlər İttifaqı dağılarkən təhlil aparılmışdı və bu təhlil göstərmişdi ki, on beş respublikadan iki
respublika tam müstəqil yaşaya bilər. Onlardan biri Rusiyadır, ikincisi Azərbaycandır. Bunlar, bu
qiymətlər iqtisadi nöqteyi-nəzərdən verilir. Şübhəsiz ki, indi Azərbaycanın iqtisadi potensialı, ərazisi,
təbii sərvətləri, başqa imkanları olmasaydı, müstəqil yaşaya bilməzdi.
Düzdür, bizim müstəqilliyimizin qarşısında çox çətinliklər oldu, ancaq müstəqil yaşadıq və
yaşayırıq. Ona görə də bizim iqtisadi potensalımız bizim sərvətimizdir. Bizim yeraltı sərvətlərimiz milli
sərvətlərimizdir. Ölkəmizin təbiətinin bizə verdiyi faydalar milli sərvətimizdir. Ancaq bunlarla yanaşı,
Azərbaycan xalqının milli sərvəti və intellektual mülkiyyəti eyni zamanda Azərbaycanın ədəbiyyatıdır,
mədəniyyətidir. Ona görə də biz müstəqil dövlətimizi boş yerdə qurmağa başlamamışıq. Bizim iqtisadi
potensialımız olduğu kimi, bir potensialımız da - intellektual potensialımız da vardır. Bizim mənəvi
potensialımız - ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz intellektual potensialımızın əsasını təşkil edir. Bunu
yaradanlar var. Bunu yaradanlar bizim xalqın dahi insanlarıdır. Onlar bəşər mədəniyyətini əsrlərdən
əsrlərə zənginləşdirən əsərləri ilə Azərbaycanın böyük intellektual potensialını, mülkiyyətini yaradıblar.
Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Mirzə Fətəli Axundov, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov bunlar hamısı XX əsrə qədər yaşaıb-yaradıblar. Amma XX əsrdə də bizim böyük şəxsiyyələrimiz olubdur.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli Azərbaycan ədəbiyyatının çox böyük, zəngin bir dövrü olubdur. Bu gün
ədəbiyyatımız haqqında danışarkən biz bu dövrü çox yüksək qiymətləndirməliyik.
Bilirsiniz, bizim mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız özünəməxsus xarakter daşıyır. Öz kökümüzə görə
biz Şərq, İslam ölkəsiyik. Çoxları hesab edirlər ki, biz Asiya qitəsində yerləşən bir ölkəyik. Azərbaycan
Asiya ilə Avropanın birləşdiyi, qovuşduğu bir ərazidə yerləşən, amma Avropaya daxil olan bir ölkədir.
Ancaq Azərbaycan öz kökünə, dini mənsubiyyətinə, ənənələrinə görə Şərq aləminə, İslam, türk dünyasına
daxil olubdur. Bu qəbildən olan xalqlar, millətlər içərisində Azərbaycan xalqı XIX-XX əsrlərdə öz milli
köklərindən ayrılmayaraq öz ədəbiyyatını, mədəniyyətini dünyanın inkişaf etmiş Qərb mədəniyyəti,
ədəbiyyatı ilə birləşdirə bilibdir. Bizim milli ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi Qərb mədəniyyəti, ədəbiyatı
ilə birləşdirən, onun sintezini yaradan insanlar çox uzaqgörən, müdrik insanlar olublar. Bunların
nəticəsində keçən əsrin ortalarında Azərbaycanda teatr yaranıbdır. Azərbaycanda teatr yarananda heç bir
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Şərq ölkəsində teart olmayıbdır. Yaxud, bu əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ilk milli operası yaranıbdır.
Şərq aləmində ilk opera əsərini dahi Üzeyir Hacıbəyov yaradıbdır.
Biz indi latın əlifbasına keçirik. Görürsünüz ki, keçmək də çətindir. Bu barədə qərar qəbul edilərkən
nə qədər müzakirələr gedirdi. Kimi deyirdi keçək, kimi deyirdi keçməyək. Hətta bəziləri deyirdi ki, gəlin
ərəb əlifbasına qayıdaq. Xatirinizdədir, 1990-91-ci illərdə belə söhbətlər gedirdi. Qərar qəbul olunub,
ancaq biz latın əlifbasına keçə bilmirik. Mən göstəriş vermişəm və bütün dövlət sənədləri latın əlifbası ilə
yazılır. Ancaq onları başqa yerlərə göndərəndə çoxları oxumaqda çətinlik çəkirlər. Nə üçün belə olubdur?
Bu təbiidir, çünki bir əlifbadan başqasına keçmək asan deyil. Mənim xatirimdədir, 1939-cu ildə latın
əlifdasından kiril əlifdasına keçəndə nə qədər böyük çətinliklər yarandı, - bilmirəm, burada oturanların
bəlkə də bir çoxu onu xatırlamır, amma mənim xatirimdədir, bəli, mən orta məktəbi Azərbaycan dilində
latın əlifbası ilə bitirmişəm, - indi də bu, həm təbii, həm də çətin prosesdir. Amma biz bu yolu keçəcəyik.
Ancaq baxın, keçən əsrin, XIX əsrin ortalarında Mirzə Fətəli Axundov Azərbaycanda latın əlifbasını tətbiq
etməyə çalışıbdır. Onun bu barədə fəaliyyəti məlumbur. Mən onun bir neçə məktubuna baxdım, arxivdəki
məktublarının bəziləri ilə tanış oldum. Bunu keçmişdə də bilirdim, amma bu son zamanlar mən onu
xatırladım, hafizəmdə bir daha təzələdim. O nə qədər uzaqgörən bir insan imiş! Çünki latın əlifbasını
tətbiq etmək istəmişdir.
Xatirinizdədir ki, o, Tbilisidən İstanbula getmiş, iki ay çalışmış, hətta ona orada bir orden də
vermişdilər, amma latın əlifbasını qəbul etməmişdilər.
Bu gün demək lazımdır ki, məhz sovet hakimiyyəti dövründə o vaxtkı insanlar 1926-cı ildə
Azərbaycanda latın əlifbasının tətbiq edilməsinə nail oldular. Lakin ondan təxminən 10-11 il sonra latın
əlifbasını bizim əlimizdən aldılar. İndi biz Mirzə Fətəli Axundovun XIX əsrin ortalarındakı arzularını,
niyyətlərini həyata keçiririk. Amma ümidvaram ki, bunu əlimizdən daha heç kim ala bilməyəcəkdir. Çünki biz
artıq müstəqil bir dövlətik və müstəqilliyimiz də daimidir, əbədidir.
Mən bu fikirlərlə XIX əsrin və XX əsrin Azərbaycan ədəbiyyatı üçün nə qədər məhsuldar olduğunu
bildirmək istəyirəm. Bu gün biz burada qurultay keçirərək müasir ədəbiyyatımız haqqında danışarkən bu
ədəbiyyatı yaradanları, bu ədəbiyyatı inkişaf etdirənləri daim hörmət, ehtiram, münnətdarlıq hissi ilə yad
etməliyik. Ona görə də təsadüfi deyil ki, biz Azərbaycanda yazıçıların, şairlərin yubileylərinin
keçirilməsini böyük əhəmiyyətli bir hadisə hesab edirik. Bəziləri indi də buna bir az kəc baxırlar, «bu
yubileylər nəyə lazımdır, indi bizim həyatımız çətindir, ağırdır», - deyirlər. Ancaq mən bu fikirlərlə heç
vaxt razı olmamışam, bu gün də razı deyiləm. Əminəm ki, keçirilən hər bir belə yubiley bizim həyatımızda
çox böyük yeni hissiyyatlar doğurur, yeni qüvvələr meydana gətirir. Biz gələcəkdə də şairlərimizin, yazıçılarımızın, mütəfəkkirlərimizin yubileylərini keçirəcəyik və hər bir belə yubiley xalqımızın bayramı
olacaqdır.
Azərbaycanda yazıçıya, şairə hörmət və ehtiramın geniş olması haqqında fikirlərimi tamamlamaq
üçün bir -iki məqama da toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanda şairlərə, yazıçılara qoyulan heykəllər qədər
heç bir insana heykəllər qoyulmayıbdır. Bunun özü ədəbiyyata, şairə, şerə, yazıçıya nə qədər böyük
hörmətin olduğunu göstərir.
Burada Şuşanı, Vaqifin məqbərəsini yada saldılar. Bu mənim üçün çox əzizdir. Bəli, Vaqifin
vəfatından 200 il sonra biz Şuşada onun məzarı üzərində əzəmətli bir məqbərə ucaltdıq. Bu, həm Vaqifin
yaradıcılığına, həm də ümumiyyətlə ədəbiyyata, şerə, mədəniyyətə olan münasibətimiz idi. Biz nəhayət,
çox çətinliklərdən sonra Hüseyn Cavidin məqbərəsini Naxçıvanda ucaltdıq. Azərbaycanda heç bir tarixi
şəxsiyyətə məqbərə yoxdur, ancaq şairə, yazıçıya var. Amma gəlin açıq danışaq, bu xalqı yaşadanlar tək
şairlər, yazıçılar olmayıbdır. Azərbaycanın padşahları da, sərkərdələri də, xanları da olubdur. Xanlıqlar
zamanı müxtəlif dovlətlər olub, bu dövlətlərin başçıları olubdur. Azərbaycanın böyük dövlət xadimləri
olubdur. Amma indi onların hansının heykəli, yaxud məqbərəsi var? Amma şairlərin, yazıçıların var və
olmalıdır, olacaqdır.
Mən bu fikirləri sizə çatdırmağa bəlkə çox vaxt sərf etdim, ancaq mən bununla sizə də, bizim
cəmiyyətimizə də bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda ədəbiyyata, mədəniyyətə daim böyük
hörmət olubdur. Bu keçid dövründə, həyatımızın ağır dövründə də hörmət, qayğı var və bundan sonra da
olacaqdır.
Qayğılar haqqında biz son görüşlərdə də danışdıq. Mən üçüncü gündür ki, ədəbiyyatla məşğulam.
Bəziləri birinci gündür qurultaydadırlar, mən isə üç gündür ki, qurultaydayam, amma bundan məmnunam.
Baxmayaraq ki, mənim başqa çox vacib işlərim qalıbdır, ancaq mən heyfslənmirəm. Dünən də, bundan əvvəlki
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gün də və bu gün də sizinlə birgə keçirdiyim saatları, vaxtı özüm üçün çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Güman
edirəm ki, bunların da nəticələri olacaqdır.
Bu günlər yazıçıya, ədəbiyyata qayğılar haqqında danışıldı. Siz bilirsiniz ki, keçmiş dövlət
çərçivəsində bu qayğıları göstərmək çox çətin bir şey deyildi. Biz bunu edirdik və sizin hamınız da o qədər
öyrənmişdiniz, elə bilirdiniz ki, şair anadan gələndən belə qayğı ilə əhatə olunmalıdır. Amma
unutmuşdunuz ki, Füzuli də çox ağır vəziyyətdə yaşamışdır. Füzuli o şəraitdə yaşayıb-yaratmışdırsa, heç
kəs deyə bilməz ki, onun çox böyük imkanları olmuşdur. Yaxud, götürün Mirzə Ələkbər Sabiri. O, hansı
şəraitdə yaşayıb-yazmışdır - məlumdur, elədirmi? Yaxud, götürək Mirzə Cəlil Məmmədquluzadəni. O,
hansı şəraitdə yaşayıbdır? Siz də bilirsiniz ki, ömrünün son illərində o, qəzetləri, bəzi kitablarını qış vaxtı
peçdə yandırıb, onun istisinə qızınırmış. Bunu ki, bilirsiniz. Bu, bizim dövrümüzdə, 1932-ci ildə olubdur.
Belə də olubdur.
Ancaq son dövrdə ümumiyyətlə dövlətin yazıçılar, şairlər üçün yaratdığı şərait artıq o qədər
qanuniləşmişdi ki, hamı hesab edirdi daim belə olacaq, belə də olmalıdır. Ancaq o quruluş dağıldı, biz o
sistemdən imtina etdik və buna da heç vaxt heyfsilənməməliyik. Əksinə, sevinməliyik. Sevinməliyik ki, o
quruluş, Sovet İttifaqı dağıldı. Sevinməliyik ona görə ki, əgər dağılmasaydı, biz dövlət müstəqilliyimizi
əldə edə bilməzdik, bu mümkün deyildi. Ancaq bir halda ki, biz onun dağılmasını istəyirdik və istəyirdik
ki, milli azadlığa çıxaq, müstəqil dövlət olaq, demək, bunun əzab-əziyyətini də çəkməliyik. Başqa cür ola
da bilməz. Bu təbiidir.
Ancaq tərəziyə qoyanda - hansı ağır gəlir, hansı yüngül gəlir, - hamı bir səslə deyəcəkdir ki, bəli,
müstəqillik naminə biz hər şeyə dözməliyik, müstəqillik naminə hər cətinliyə, hər əzab-əziyyətə
dözməliyik. Ancaq bu çətinliklər daimi deyildir. Bunların da sonu var, bunlar müvəqqətidir. Mən bu gün
bunu bir daha deyirəm və hesab edirəm ki, biz bu çətinliklərdən keçib gedəcəyik. Ancaq bu şəraitdə də
biz keçmiş ənənələrə istinad edərək, - yəni siz onlara vərdiş etdiyinizə görə və biz də hesab edərək ki,
doğrudan da gərək yazıçılar bu keçid dövründən bir balaca yüngül keçsinlər, - əlbəttə ki, imkan
dairəsində müəyyən qayğılar göstərmək lazımdır.
Bəziləri haqqında burada dedilər. Bəziləri haqqında da mən fikirlərimi dünən və srağagün
görüşlərdə bildirmişəm. Dünən də dedim və bu gün də bildirirəm ki, bu qurultay qurtarandan sonra mən
onun yekunları ilə əlaqədar qərar qəbul edəcəyəm. Göstəriş vermişəm ki, belə bir qərar layihəsi
hazırlasınlar. O qərarda imkan daxilində, nə mümkündür - nəzərdə tutulacaq. Məsələn, söz verdim ki,
«Ulduz» jurnalının çıxmasını təmin edəcəyəm. Gənc yazıçılar var, onlar çətin şəraitdə yaşayırlar. Mən
etiraz etmirəm, əgər Yazıçılar Birliyi zəmanət versə ki, bir il içərisində bunların hərəsi bir yaxşı əsər
yarada bilər, mən bir il müddətinə onlara yüksək məvacib təyin edə bilərəm. Onlar bu məvacibi alsınlar,
əsəri yazsınlar, əsər doğrudan da çox yaxşı olsa, ona da mükafat verərik.
Yəni belə addımlar atmaq olar. Yaxud mən bu günlərdə çox düşünürəm, - doğrudur, əgər mən bu
qərarı qəbul etsəm, bir az təhlükəlidir, ancaq belə fikrə gəlmişəm ki, edəm, - ola bilər, bizim bir qrup
ədəbiyyat, mədəniyyət xadimlərinə dövlətin, prezidentin ehtiyat fondundan xüsusi maaş təyin edim.
Məsələn, bu maaş nə qədər ola bilər - on, on beş, iyirmi nəfərə. Bilirsiniz, bu, yenə bizim büdcəmizdən
asılı olacaq ki, orada nə var. Ondan asılı olacaqdır (Yerdən səs: 500 nəfərin hamısına). Görürsünüz, dedim
ki, bu təhlükəlidir. Gərək bunu deməyəydim. Ancaq güman edirəm ki, ayrı-ayrı addımlarla müəyyən bir
dəyişiklik əldə etmək olar.
Amma bir söz də demək istəyirəm. Bunu əvvəlcədən deyirəm, - heç bir şeydə heç bir güzəşt
olmayacaqdır. Bunu bilin. Bu mövzunu sonra sizə daha da geniş izah edəcəyəm. Biz sərbəst bazar
iqtisadiyyatına gedirik. Sərbəst bazar iqtisadiyyatında bir adama güzəşt eləsən, o birisinə də eləmək
lazımdır. Bilirsiniz, bu, bütün sistemi pozur. Heç bir güzəşt olmayacaqdır. Güzəştlə kim nə ala bilər - biz
çalışırıq ki, bunu başqa vasitələrlə çatdıraq. Ancaq buna güzəşt olsun, ona güzəşt olsun - bunu etmək
mümkün deyildir. Bunu açıqca bilin. Mən çox açıq danışan adamam. Həmişə, söz xoş gəlməsə də, mən onu
açıq deməliyəm. İndi bizim maliyyə sistemimiz elədir ki, biz bütün güzəştləri ləğv etdik və edirik. Sona
qədər ləğv edilməlidir, heç bir güzəşt qalmamalıdır. Çünki güzəşt ancaq sosialist iqtisadi sisteminə aiddir.
Bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat sistemində güzəşt ola bilməz. İnsanlara başqa vasitələrlə kömək
etmək olar. Amma güzəşt kimi yox, güzəşt olmayacaqdır. Biz başqa vasitələrlə kömək eməyə çalışacağıq.
Bizim qarşımızda çox vəzifələr durur. Şübhə yoxdur ki, bu vəzifələrin həyata keçirilməsində
Yazıçılar Birliyi, hər bir yazıçı, hər bir ədəbiyyat adamı gərək kənarda qalmasın, bizimlə bir yerdə olsun.
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İdeologiya, milli ideologiya haqqında danışdılar. İndi keçmiş kommunist rejimində partiya
tərəfindən hazırlanmış ideologiyamız yoxdur. Buna ehtiyac da yoxdur. Bizim ideologiyamız iki il bundan
öncə Azərbaycanın qəbul etdiyi dövlət Konstitusiyasında öz əksini tapmışdır. Əsas o Konstitusiyadır.
Çünki keçmişdə bizdə qanun işləmirdi, dövlətin, partiyanın ideoloji prisipləri, partiyanın ideoloji qərarları
əsasında iş gedirdi. Amma indi qanun işləməlidir, çünki biz hüquqi dövlət qururuq. Əsas qanun da bizim
Konstitusiyamızdır. Konstitusiyanı yaxşı bilmək, yaxşı təbliğ etmək lazımdır. Konstitusiyada yazılıb:
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. Bəlkə bunlar sadə sözlərdir, artıq hamı üçün
məlum sözlərdir. Amma bu sözlərin arxasında onu həyata keçirmək üçün çox böyük və gərgin iş durur.
Böyük və gərgin iş də aparılmalıdır.
Biz bu işi aparırıq. Ancaq demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq bir ilin, iki-üç ilin işi deyildir.
Bunun üçün zaman lazımdır. Mən bunu görüşərkən də dedim, - üç-dörd gün öncə Türkiyə
Cümhuriyyətinin 74 illik yubileyi münasibətilə Türkiyə televiziyası ilə bizim əziz və hörmətli dostumuz
Süleyman Dəmirəlin böyük bir söhbətini dinlədim. O, 74 ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin həyat yoluna təhlil
verirdi. Göstərirdi ki, Osmanlı imperatorluğunun külü üzərində yaranan Türkiyə Cümhuriyyəti 74 il
içərisində nə qədər çətin mərhələlərdən keçib gəlibdir. İndi qüdrətli, böyük bir dövlətdir, Dünya Biliyində
özünəməxsus yeri tutubdur, ancaq onun bu gün də nə qədər problemləri , sıxıntıları, çətinlikləri var.
Prezident Süleyman Dəmirəl televiziya ilə bunlar haqqında açıq-aşkar danışırdı. Sabahısı gün mən
onunda telefonla danışarkən, bu barədə öz münasibətimi bildirərkən o mənə dedi və mən də belə
düşünürəm ki, bəli, həmin yol, eyni zamanda Türkiyənin qarşısında duran bugünkü məsələlər elə bizim
də qarşımızda durur. O yolu biz də keçməliyik.
Əlbəttə, Türkyiə kimi bir dövlətin, cümhuriyyətin qurulması, inkişafı bizim üçün böyük örnəkdir.
Ancaq xalqımızın, ölkəmizin, dövlətimizin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Biz dünya təcrübəsindən
istifadə edirik və etməliyik. Ancaq öz milli, mənəvi ənənələrimiz əsasında, xalqımızın, həyatımızın
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq öz dövlətimizi qururuq və quracağıq. Ona görə indi ən ümdə vəzifəmiz, ən
şərəfli borcumuz hüquqi, dünyəvi, demokratik dövləti yaratmaqdır.
Bu işdə hamımız çalışmalıyıq, bir olmalıyıq. Siyasi dünyabaxışından asılı olmayaraq, - kim hansı
partiyaya mənsubdur, hansı siyasi dünyabaxışı var - bundan asılı olmayaraq, bu məqsəddə biz hamımız
bir olmalıyıq. Azərbaycanın başqa yolu yoxdur. Azərbaycan başqa yolla getməyəcək.
İqtisadiyyatın sahəsində biz artıq bunu elan etmişik və həyata keçiririk. Biz köhnə iqtisadi
sistemdən imtina etmişik, keçid dövrünü yaşayırıq. İqtisadiyyatımızı yeni iqtisadi sistem əsasında
qururuq. Artıq bizim nailiyyətlərimiz də var. Bazar iqtisadiyyatıdır, sərbəst iqtisadiyyatdır, iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsidir, - biz bu işləri görürük, əməli nəticələrini alırıq. Nəticələr də
sevindiricidir.
Məsələn, iqtisadiyyat haqqında bir neçə rəqəmi sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü vəziyyətimiz
sizin üçün daha da aydın olsun. Ümumiyyətlə Azərbaycanda iqtisadiyyat həm Enmənistanın təcavüzü
nəticəsində, həm də daxildə gedən ictimai-siyasi proseslər nəticəsində həddindən artıq pozulmuşdur.
Keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan respublikalar içərisində, demək olar, iqtisadiyyatı ən pozulmuş,
ən dağıdılmış respublika Azərbaycan Respublikasıdır. Bir tərəfdən Ermənistanın təcavüzü, müharibə
bunu dağıdıb, ikinci tərəfdən də daxildə siyasi çəkişmələr, hərc-mərclik, özbaşınalıq, hakimiyyətsizlik,
çəzasızlıq - bunlar hamısı Azərbaycanın iqtisadiyyatını dağıdıbdır. Mən sizə dedim, Sovetlər İttifaqı
dağılarkən böyük alimlər təhlil etdilər ki, iki respublika öz iqtisadiyyatına görə müstəqil yaşaya bilər Rusiya, bir də Azərbaycan. Amma Azərbaycanın iqtisadiyyatı təxminən 1989-cu ildən, 1990-cı ildən o
qədər dağıldı ki, indi biz, əlbəttə, o imkanları çoxdan itirdik.
Ancaq həyata keçirilən təbdirlər öz müsbət nəticəsini verir. Ona görə də biz bu yolla getməliyik,
yəni sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməliyik. Biz bu sahədə çox işlər görmüşük qanunlar, qərarlar qəbul etmişik, fərmanlar verilibdir, onlar həyata keçirilir. Biz özəlləşdirmə aparırıq,
torpağın özəlləşdirilməsini, torpaq islahatı aparırıq. Torpağın özəllşədirilməsi haqqında qəbul etdiyimiz
qanun ən radikal və eyni zamanda ən lazımlı və çox faydalı bir qanundur. Biz artıq onun nəticələrini
görürük.
Təəssüf hissi ilə deyə bilərik ki, bizə bənzər olan bəzi respublikalarda hələ bu qanunu qəbul edə
bilmirlər. Biz isə bunu qəbul etmişik, həyata keçiririk və nəticələrini görürük. İqtisadiyyatı
sərbəstləşdirmişik, xarici ticarət sərbəstləşibdir və bunların nəticəsində Azərbaycana xarici sərmayə
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gəlir, xarici ölkələrin şirkətləri Azərbaycana gəlirlər. Bunlar hamısı Azərbaycanda iqtisadiyyatı
canlandırıbdır.
Məsələn, iqtisadiyyatın göstəricilərinin bir neçəsini sizə deyim. 1989-1990-cı illərdən ümumi daxili
məhsul istehsalı ilbəil 15-20 faiz aşağı düşürdü. 1995-ci ildə biz bunu dayandırmışıq. 1996-cı ildə ümumi
daxili məhsul istehsalı 1,3 faiz, 1997-ci ilin doqquz ayında 5 faiz artıbdır. Bu çox yaxşı göstəricidir. Bəlkə
hələ çoxları hiss etmir, amma bu, ümumi iqtisadiyyatımıza təsir edir.
Əvvəlki illərdə sənaye istehsalı hər il 20-25 faiz aşağı düşürdü. Biz keçən il onu dayandırmışıq.
Sənaye istehsalı bu il az da olsa - 1 faizdən bir qədər az artıbdır. Kənd təsərrüfatında heyvandarlıq
sektoru tamamilə özəlləşdirilibdir. Bunun nəticəsində əhalinin ərzaqla - ətlə, südlə təmin olunması
problemi aradan götürülübdür. Biz bunu daxili imkanlarımız vasitəsilə edirik. Torpaq islahatı gedir.
Bunların nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalı bu il artmağa başlayıbdır.
Maliyyə sahəsində gördüyümüz işlər öz nəticəsini veribdir. 1994-cü ildə bir ildə 1600 faiz inflyasiya
olmuşdur. 1995-ci ildə bu 84 faiz, 1996-cı ildə 6 faiz idi. Amma bu ilin doqquz ayı keçib, inflyasiya isə
sıfırdır. İnflyasiyanı tamamilə boğduğumuz zaman bazarda qiymətlər də qalxmır, bahalaşmır. Əhalinin
orta əmək haqqı təxminən 50 faiz artıbdır. Mədəniyyət sahəsində işləyən insanların əmək haqqı doqquz
ay müddətində təxminən 60 faiz artıbdır və bu meyl davam edir.
Xarici ticarət sərbəstləşdirildiyinə görə onun həcmi xeyli artıbdır. Azərbaycana xarici investisiyalar
çox gəlir. Keçən il Azərbaycana gələn xarici investisiyanın həcmi 600 milyon dollar olubdur. Bu sahədə
Azərbaycaq MDB dövlətləri içərisində Rusiyadan sonra ikinci yerdədir. Amma adambaşına investisiyanın
həcminə görə Azərbaycan birinci yerdədir. Bu ilin doqquz ayında Azərbaycana 700 milyon dollar xarici
investisiya gəlibdir. Əgər keçən il Azərbaycanda 290 xarici şirkət fəaliyyət göstərirdisə, - mənə bu ilin
doqquz ayının yekunlarını veriblər, - indi 500-dən artıq xarici şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərdə
təxminən 15 min yerli adam işləyir.
Burada natiqlərdən biri belə fikir söylədi ki, o şirkətlərdə azərbaycanlılar nə üçün az maaş alır,
xaricdən gələnlər isə çox maaş alırlar? Bəli, bu problemlər var. Eyni zamanda onlarda azərbaycanlıların
sayını artırmaq problemi var. Biz bununla məşğuluq və xarici şirkətlərə şərt qoymuşuq ki, şirkətlərdə
işləyənlərin əksəriyyəti yerli adamlar olmalıdır. Amma eyni zamanda onların özlərinin xüsusi
mütəxəssisləri var, onları buraya gətirməli, işlətməlidirlər, bunsuz öz işlərini apara bilməzlər. Biz bunun
qarşısını ala bilmərik. Amma onlarla əlaqələrimizdə qoyduğumuz şərt ondan ibarətdir ki, maksimum yerli
adamlar işləsin və yerli adamlar da işləyirlər. Əgər indi bu şirkətlərdə 15 min azərbaycanlı işləyirsə,
onların hər biri bizim başqa yerlərdə olan maaşa nistəbən yüksək maaş alırsa, bu, insanların həyat
səviyyəsini nə qədər artırır.
Bilirsiniz ki, neft müqavilələri imzalamışıq. Üç il bundan öncə birinci neft müqaviləsini imzalayanda
bəziləri buna inanmırdı, bəziləri qısqanclıq göstərirdi, bəziləri də açıq şəkildə bunun əleyhinə çıxırdı. Bizim o
müqaviləmizi, demək olar, blokadaya almaq istədilər, - ala bilmədilər. İstədilər onun qarşısını arsınlar, - ala
bilmədilər. Biz işimizi gördük və nəhayət, indi həmin o müqavilə nəticəsində neft hasil olub və noyabrın 12-də
biz «Çıraq» yatağından ilk neftin hasilatını böyük mərasim, təntənə ilə qeyd edəcəyik. Mən bütün şirkətlərə,
dövlət başçılarına dəvətnamə göndərmişəm, onları dəvət etmişəm.
Əgər üç il bundan qabaq Azərbaycanda bir müqavilə imzalandısa, indi 10 müqavilə imzalanıbdır.
Ondan sonra üç il müddətində 9 müqavilə imzalanıbdır. 10 müqavilənin təxmini kapital qoyuluşu, yəni sərmayə
qoyuluşu, dəyəri 30 milyard dollardır. Təsəvvür edin, əgər 30 milyard sərmayə qoyulacaqsa, ondan neçə qat
artıq gəlir götürüləcəkdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın gələcəyi üçündür. Şübhə etmirəm ki, biz bu
addımlarımızla Azərbaycanın gələcəyini də təmin edəcəyik.
İlk müqavilənin həyata keçirilməsi təkcə neftin çıxarılması demək deyildir. «Çıraq» yatağından
Səngəçal terminalına 179 kilometrlik neft kəməri çəkmişik. Səngəçalda böyük terminal tikmişik, bütün o
yataqlardan çıxan nefti oraya gətirib başqa neft kəmərləri ilə ixrac etmək olar. 1996-cı ilin yanvarında
Rusiya ilə imzaladığımız saziş həyata keçirilib və şimal istiqamətində neft kəməri işə başlayıbdır. Biz bu
neft kəməri ilə Qara dənizin Novorossiysk limanına gündə 2500 ton neft ixrac edirik. Gürcüstan
ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına 860 kilometr uzunluğunda neft kəməri çəkirik, gələn ilin
oktyabrında hazır olacaqdır. Bunlar hamısı bir neçə ildən sonra başqa yataqlardan çıxan neftin dünya
bazarlarına çıxarılmasını təmin edəcəkdir. Təkcə bizim sektorda yox, hesab edirəm ki, Qazaxıstandan
çıxan neftin də, güman edirəm, gələcəkdə Türkmənistandan çıxan neftin də dünya bazarlarına ixrac
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olunmasının ən əlverişli yolu Azərbaycan üzərindən Avropaya, Türkiyəyə gedən neft kəmərləri
olacaqdır. İqtisadiyyatımızın bugünkü gercəkliyi bunlardır.
Bununla yanaşı olaraq, iqtisadiyyatımızda çox ciddi dəyişikliklər əmələ gətirən bir tədbir də ondan
ibarətdir ki, biz - Azərbaycan Gürcüstan, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə birlikdə Asiya - Avropa nəqliyyat
dəhlizi yaratmışıq. İndi Mərkəzi Asiyadan Avropaya gedən yüklərin bir qismi, gələcəkdə isə çox hissəsi bu
yolla gedəcəkdir. Yəni Mərkəzi Asiyadan Türkmənistanın Türkmənbaşı limanına, oradan Xəzər dənizi
vasitəsilə gəmi-bərələrlə Bakı limanına, buradan dəmir yolu vasitəsilə Gürcüstanın Poti limanına, oradan da
Qara dəniz vasitəsilə Avropanın bir çox ölkələrinə gedəcəkdir. Gələcəkdə Qazaxıstandan Xəzər dənizinin dibi ilə
Bakıya yeni bir neft kəməri çəkilməsi də nəzərdə tutulubdur. Bunlar hamısı Azərbaycanın öz təbii sərvətlərindən
istifadə olunması ilə yanaşı, Azərbaycanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən böyük bir bölgəyə çeviribdir. Buradan
gedən nəqliyyat yolları, həm boru xətləri - neft və qaz kəmərləri, şübhəsiz ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatına çox
böyük müsbət təsir göstərəcəkdir.
Bizim iqtisadi islahatlarımız və gördüyümüz dünya miqyaslı qlobal işlərimiz bir neçə vaxtdan, qısa
müddətdən sonra iqtisadiyyatımıza böyük dəyişikliklər gətirəcəkdir. Onda bizim ədəbiyyata,
mədəniyyətə olan qayğımızı da artırmağa imkanımız olacaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, indiki mövcud
şəraitdə də əlimizdə olan imkanlardan istifadə edəcəyik.
Burada fondun yaranması haqqında da fikir söyləndi. Mən bunu görüşdə də dedim. Bir neçə ildir
belə təkliflər alıram ki, bir fond yaransın - «Heydər Əliyev fondu» - və bu fonddan mədəniyyətin, istedadlı
adamların, ədəbiyyatın inkişafına və başqa sahələrə yardım üçün istifadə olunsun. İndi artıq görürəm ki,
doğrudan da belə bir fondun yaranması zəruriyyəti gəlib çatıbdır, baxmayaraq ki, bir neçə ildir bu söhbət
gedir. Sizinlə görüşlərdən sonra mən yəqin ki, bu fondun yaranması haqqında də qərar qəbul edəcəyəm.
Əgər bunu edə bilsəm, onda, şübhəsiz ki, bu mənbədən də sizə yardımlar, kömək etmək imkanı olacaqdır.
Ancaq bunlarla yanaşı, bizim ən əsas vəzifəmiz, ən ümdə borcumuz Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarını azad etmək, ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir
milyona qədər Azərbaycan vətəndaşını öz evinə, yurduna qaytarmaqdır.
Bu sahədə görülən işlər sizə məlumdur. Biz mətbuat, televiziya vasitəsilə bunları ictimaiyyətə, o
cümlədən sizlərə çatdırırıq, bunu bilirsiniz. Ancaq bu görüşdən istifadə edərək onu demək istəyirəm ki,
birincisi, məmnunam ki, siz atəşin dayandırılması haqqında qəbul etdiyimiz qərarı bəyəndiniz və bunu
bəyəndiyinizi bu gün də bildirirsiniz. Bu, bizim üçün çox vacibdir.
1988-ci ildən Azərbaycana təcavüz başlanmışdır. Hesab edirəm ki, bu təcavüzün qarşısını almaq
olardı. Ancaq o vaxt bunun qarşısı alınmadı. Əgər bu təcavüzün qarşısı dövlət - o vaxtkı Sovet İttifaqı
tərəfindən alınmadısa, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını qorumağa qadir bir xalqdır, ancaq bunu təşkil
etmək lazım idi. Amma o illərdə bu da təşkil olunmadı. Xatirinizdədir, 1989-cu ildə Ermənistanda xalq
silahlanmışdı. Hətta o vaxt Sovetlər İttifaqının prezidenti Qorbaçov Ermənistanda əhalinin tərksilah
edilməsi haqqında xüsusi bir fərman verdi. Nə üçün Enmənistanda xalq silahlanmışdı? Nəyə görə?
Aydındır ki, burada, Azərbaycanda düşünmək lazım idi ki, məhz Azərbaycana təcavüz etmək üçün. 1988ci ilin əvvəlində artıq Qarabağ münaqişəsi başlanmışdı. Demək, hətta daim Enmənistana havadarlıq,
himayəçilik edən Sovet İttifaqı rəhbərliyi və şəxsən Qorbaçov 1989-cu ildə elə bir məcburiyyətə gəldi ki,
Ermənistanda əhalidə olan qeyri-qanuni silahların yığılması barədə fərman verdi. Gərək onda burada
hamı ayılaydı ki, Ermənistan nə üçün bu qədər silah əldə edibdir. Ancaq burada insanlar ayılmadılar,
onun qarşısını almaq üçün lazımi qüvvə toplamadılar. Amma bunu etmək olardı.
Doğrudur, Qorbaçovun fərmanı yerinə yetirilmədi, Ermənistanın əhalisi öz silahlarını əlindən
vermədi, bunlar hamısı Azərbaycanın torpaqlarının zəbt edilməsində istifadə olundu. Bunlar hamısı
keçmişdə buraxılmış bağışlanmaz səhvlərdir. Azərbaycanın torpaqları bunların nəticəsində işğal olundu.
20 Yanvar faciəsi. 20 Yanvar Azərbaycanın tarixində ən dəhşətli faciədir. Bunu Azərbaycana qarşı
etdilər, o vaxtkı sovet hakimiyyəti bunu başqa heç bir xalqa qarşı etmədi. Bunu etdi ki, Azərbaycanın
iradəsini qırsın və təəssüflər olsun ki, çoxlarının da iradəsi qırıldı. Beləliklə, Azərbaycan torpaqlarını
müdafiə etmək mümkün olmadı. Daxildə gedən ictimai-siyasi proseslər, hakimiyyət mübarizəsi,
çəkişmələr, vuruşmalar - bunlar hamısı imkan verdi ki, Azərbaycanın torpaqları işğal edilsin.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Sözünüzü kəsdiyimə görə üzr istəyirəm, Heydər müəllim. O vaxt əmr
çıxdı ki, Azərbaycanda ov, quş tüfəngləri də yığılsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, doğru deyirsiniz. İş bundadır ki, bizimkilər ov tüfənglərini yığdılar,
amma ermənilər böyük-böyük silahları yığmadılar. İş də bundadır.
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Bilirsiniz, yanvar hadisələri haqqında danışanda həmişə mənim əsəblərim çox coşur və rahat danışa
bilmirəm. Çünki bu, xalqımıza qarşı elə bir dəhşətli cinayət idi ki, bunu heç vaxt unutmaq olmaz, heç vazt
unutmamalıyıq. O vaxt bizim dövlət adamları bunun əleyhinə çıxmadılar, bu barədə öz sözlərini deyə bilmədilər,
üstünü örtüb basdırmağa çalışdılar. Ancaq siz - ədəbiyyat adamları və xüsusən yenə də Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil
Rza kimi insanlar o təcavüzün qarşısına çıxdılar.
Yenə də gəlin açıq danışaq, bir halda ki, mən bu mövzuya toxundum, bunu deməyə bilmirəm. Bizim
xalqımız yenə də ardıcıl olmadı. Bir müddətdən sonra bizdə ehtiraslar soyudu.
(yerdən səs: gözləri qorxdu). Bəli, amma gərək qorxmayaydı. Bəli, Xəlil Rzanı da tutdular,
başqalarını da tutdular. Nə olsun tutdular? Tutulmaq da olar, qurban da getmək olar. Amma gərək xalqın
naminə iradəni itirməyəsən.
Mən bunu bir dəfə demişəm, bir də deyirəm. Ondan bir il öncə, 1989-cu ildə Tbilisidə bir hadisə
olmuşdu - meydanda on beş nəfər adam həlak olmuşdu. O vaxt Gürcüstanın qabaqcıl insanları, o
cümlədən mədəniyyət xadimləri Ali Sovetin sessiyasında Qorbaçovu məcbur etdilər ki, gürcü xalqından
üzr istəsin. Amma bizim xalqımızdan üzr istəmədilər. Əksinə, çalışdılar ki, bu hadisənin üstünü
basdırsınlar və basdırdılar. Bunlar hamısı faciələrə gətirib çıxardı.
Nəhayət, 1993-cü ildə, 1994-cü ilin əvvəlində torpaqlarımızın müdafiəsi üçün bizim qızğın
döyüşlərimiz getdi. Ancaq o vaxt biz belə fikrə gəldik ki, atəşi dayandırmaq daha düzgündür, nəinki bu
müharibəni davam etdirmək. Üç il beş aydır ki, atəş yoxdur, sülhdür. Yəni atəşkəsdir, tamam sülh yoxdur.
Hesab edirəm ki, bu, müharibədən qat-qat yaxşıdır.
Ancaq bu o demək deyil ki, biz yaranmış vəziyyətlə razılaşmışıq, yox. Biz danışıqlar aparırıq və sizə
məlumdur ki, son addımlarımız da çox uğurlu olmuşdur. Xüsusən 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in
Lissabon zirvə görüşündə bir çox uğurlu nəticə əldə etdik: ilk dəfə Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinin prinsipləri qəbul olundu. Ondan sonrakı proseslər, hesab
edirəm, müsbət istiqamətdə gedir. Minsk qrupunun həmsədrləri - Rusiya, Amerika, Fransa yeni təkliflər
veriblər. Son təklif məsələnin iki mərhələdə həll olunmasıdır. Yəni, birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağ
ətrafında zəbt olunmuş altı rayonun işğalçı qüvvələrdən azad edilməsi, ikinci mərhələdə Laçın, Şuşa
rayonlarının işğalçı qüvvlərdən azad olunması və bununla bərabər Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən
edilməsi.
Biz bu təkliflərə razılıq vermişik. Ermənistanın rəhbərliyi də buna razılıq veribdir. Bildirmək
istəyirəm ki, indiyə qədər Ermənistan rəhbərliyi belə təkliflərin heç birinə razılıq vermirdi. Bilirsiniz,
1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə bizim apardığımız çox gərgin işlərin nəticəsində
Lissabon bəyanatı qəbul olunandan sonra Ermənistan prezidenti bəyanat verdi ki, o, qəbul edilən sənədlə
razı deyil, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibində ola bilməz. Bir çox sözlər dedi ki, guya Dağlıq
Qarabağ soyqırımı təhlükəsi altında olacaq və Dağlıq Qarabağ mütləq müstəqil olmalıdır. Amma bir neçə
ay keçəndən sonra - indi Ermənistanın rəhbərliyi bu təklifə razılıq veribdir.
Biz bunu indiki mərhələdə münasib təklif hesab edirik və bu sahədə danışıqlar aparacağıq.
Doğrudur, bu danışıqlar da çətin olacaq. Çünki prinsip etibarilə onlar da razılıq veriblər, biz də razılıq
vermişik. Ortada Dağlıq Qarabağın adamları var, onlar bununla tam razı deyillər. Müzakirə zamanı həm
onlar, həm də biz tərəfdən ayrı-ayrı məsələlər meydana çıxacaqdır. Bu, o qədər asan, hamar
keçməyəcəkdir. Ancaq hesab edirəm ki, bu, məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün ən münasib yoldur və biz bu
yolla getməliyik.
Bu yolla getməkdə də artıq dünya dövlətlərinin dəstəyini almışıq. Bilirsiniz ki, bu son dörd il
içərisində Azərbaycanın dünya miqyasında mövqeləri tamamilə dəyişibdir. Yəqin mətbuatdan, televiziya
verilişlərindən bunu görürsünüz. Məsələn, Ermənistana həmişə çox sıx münasibət göstərən Fransa
hökuməti və onun prezidenti Minsk qrupunun həmsədri olmaq vəzifəsini öz təşəbbüsü ilə üzərinə
götürdü. Prezident Jak Şirak ilə görüşlərim məni belə qənaətə gətirib ki, o, məsələnin həqiqətən ədalətlə
həll olunması mövqeyində durur.
Bilirsiniz, Amerikanın prezidenti avqustun 1-də mən onunla görüşdüyüm zaman bu barədə öz
fikirlərini qəti bildirib və bizim imzaladığımız birgə bəyanatda yazılıb ki, məsələ Lissabon prinsipləri
əsasında həll olunmalıdır.
Mən Rusiyanın prezidenti ilə bir neçə gəfə görüşlər, danışıqlar keçirmişəm. Son dəfə Kişinyovda,
Moldovada görüşümüz olubdur. Rusiya da, prezident Boris Yeltsin də bu mövqeyindən çəkilmir və
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məsələnin Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər əsasında həllinə tərəfdar çıxır, bu barədə öz
səylərini qoyur.
Beləliklə, bu məsələnin həll edilməsi üçün indiyə qədər mümkün olmayan bir şərait yaranıbdır.
Ancaq hələ bu da məsələnin həll olunması deyildir. Qarşımızdı çox çətin danışıq prosesi var. Biz danışıq
prosesini bu prinsiplər əsasında aparacağıq. Güman edirəm, siz də razı olarsınız ki, məhz bu yolla
məsələnin həllinə nail olaq. Təsəvvür edin, əgər işğal olunmuş altı rayon azad edilsə, insanlar oraya
qayıtsa, orada həyat başlasa, bu, ümumiyətlə, məsələnin həlli üçün böyük bir hadisə olacaqdır. Ondan
sonra ikinci mərhələni həll edə bilsək, bu, tamamilə məsələnin sülh yolu ilə həllinə gətirib çıxaracaqdır.
Bilirsiniz, mən bunu bir neçə dəfə demişəm və sizin də qarşınızda deyirəm. Tale Enmənistanla
Azərbaycanın qonşu yaşamasını bizə qismət edibdir. Biz bu qonşuluqdan çəkilə bilmərik, Enmənistan da
çəkilə bilməz. Bu qonşuluqda biz sülh yaratmalıyıq və sülh şəraitində yaşamalıyıq - şübhəsiz ki,
Azərbaycanın milli mənafelərinə, ərazi bütövlüyünə heç bir zərər dəymədən. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü, milli mənafelərini qoruyaraq, biz eyni zamanda sülhə nail olmalıyıq. Çünki daim müharibə
şəratində, müharibə təhlükəsində yaşamaq, daim düşmənçilik münasibətləri şəraitində yaşamaq
mümkün deyildir. Biz bunu dərk elməliyik.
Azərbaycanın təbii sərvətləri, iqtisadiyyatımızın perspektivləri o qədər böyük imkanlar yaradır ki,
əgər biz tam sülh əldə edə bilsək, bu imkanlardan səmərəli istifadə edə bilərik, müstəqil dövlətimiz də
yaşayar, xalqımızın rifahı da yaxşılaşar və Qafqazda da sülh əldə etmək mümkün olar.
Ümumiyyətlə, Qafqaz indi dünyanın ən çətin, ağır, ən qarışıq bir bölgəsidir. Biz Qafqazın şimalında,
yəni Şimali Qafqazda da sülhün bərqərar olmasını istəyirik. Dağıstanla qonşuyuq, orada da sabitliyin əldə
olunmasını istəyirik. Başqa qonşularımızla da sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq istyirik.
Ümumiyyətlə, bölgəmizdə sülhün təmin edilməsini istəyirik. Budur bizim siyasətimiz, gördüyümüz işlər.
Amma bu işlər asanlıqla həyata keçirilmir, çox böyük zəhmət, çox böyük vaxt tələb edir və mən hesab
edirəm ki, bu işin naminə çəkilən zəhmət və itirilən vaxt heç də hədər deyildir. Çünki bu, bizim əsas
məqsədimiz, vəzifəmizdir.
Bu sahədə də sizin dəstəyinizə, köməyinizə ehtiyacımız var. Mədəniyyət, ədəbiyyat gərək daim
dövlətlə bir yerdə olsun. Bu baxımdan sizə bir neçə fikrimi demək istəyirəm. Keçmiş qurultaylardan fərqli
olaraq, görürsünüz ki, mən sizə «hansı mövzuda yazmalısınız, nə cür yazmalısınız» kimi göstərişlər, heç
məsləhətlər də vermək istəmirəm. Vermək istəmirəm, heç olmayacaq da. Siz tam sərbəstsiniz, azadsınız
və sərbəstlik, azadlıq şəraitində nə cür istəyirsinzsə, o cür də yazın. Hansı mövzunu götürürsünüz-götürün,
sizin öz işinizdir. Dövlət bu işlərə qarışmayacaqdır. Mən bunu sizə tam qətiyyətlə deyirəm.
Ancaq hesab edirəm, bir məsələdə siz daha da yaxından iştirak etməlisiniz. Bu məsələ də
Azərbacanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması,
Azərbaycanın qüdrətli ordusunun yaradılması, Azərbaycan vətəndaşlarının hərbi vətənpərvərlik,
ümumiyyətlə, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirilməsi, Azərbaycan gənclərinin hərbi vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyəsinin möhkəmləndirilməsidir. Bu, çox vacibdir, çox lazımdır.
Bilirsiniz, bizim ədəbiyyatımızın xalqımıza etdiyi ən böyük xibmət ondan ibarətdir ki, şairlərimiz,
yazıçılarımız, öz əsərləri ilə Azərbaycanda, xalqımızda, millətimizdə daim milli hissiyyatları oyatmağa
çalışmışlar. Milli özünüdərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi xalqımıza birinci növbədə ədəbiyyatdan keçir.
Bəzi əsərlər var ki, onlar açıq-açığına xalqımıza milli dirçəliş, oyanış hissiyyatları çatdırıbdır: Bəxtiyar
Vahabzadənin, Xəlil Rzanın, başqalarının əsərləri. Amma digər əsərlər isə dolayısı ilə, ayrı-ayrı fikirlərlə
millətimizdə vətəni sevmək, vətənə sadiq olmaq, Azərbaycanı sevmək, azərbaycanlı olmaq hissiyyatlarını
yaradıbdır.
Bu, bizim şairlərimizin, yazıçılarımızın əsərlərinin hamısından keçibdir. Klassik adlandırdığımız
Səməd Vurğunun əsərlərindən də, Rəsul Rzanın əsərlərindən də, Süleyman Rüstəmin əsərlərindən də,
Məmməd Rahimin əsərlərindən də, Osman Sarıvəllinin əsərlərindən də, Süleyman Rəhimovun, Mehdi
Hüseynin, Əbülhəsənin, Əli Vəliyevin, Mir Cəlalın, İlyas Əfəndiyevin, Mirvarid Dilbazinin əsərlərindən də
keçibdir.
(Yerdən səs: Məmməd Səid Ordubadinin). Mən son vaxtı deyirəm, bəli, Məmməd Səid Ordubadi,
Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı - bunlar şübhəsizdir. Mən 40-cı, 50-ci illəri, yəni 1937-38-ci illərdən sonra
yaranmış ədəbiyyatı sayıram. Əsrin əvvəlində - 1910-cu, 1920–30-cu illərdə bizim böyük şairlərimizin,
yazıçılarımızın əsərləri ancaq millilik, vətənpərvərlik, millətçilik hissləri ilə yazılmışdır.
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Ancaq sonrakı dövrü mən ona görə xüsusi vurğulayıram ki, 1937-38-ci illərdə bizim ədəbiyyatımıza
böyük zərbə vuruldu, böyük itkilərimiz oldu. Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Əhməd Cavad, Çəmənzəminli
və başqaları. Anar dedi ki, 27 şair və yazıçı 1937-38-ci illərin qurbanları oldu. Ancaq mən ondan sonrakı
ədəbiyyatı inkişaf etdirən yazıçılarımızı, şairlərimizi deyirəm. Onların əsərlərində milli hissiyyatlar
həmişə olubdur. Elə burada, rəyasət heyətində oturan şairlərimizin, yazıçılarımızın əksəriyyətində biz
bunları hiss etmişik.
Əgər şair Azərbaycanı vəsf edirsə və Azərbaycanın nə qədər gözəl, nə qədər qüdrətli, nə qədər
iftixar hissi doğuran bir ölkə olduğunu öz şerində göstərirsə, demək, bu, hər bir azərbaycanlıda öz
Azərbaycanına, Vətəninə, torpağına məhəbbət hissi yaradır. Yaxud torpaq, Vətən haqqında yazılan şerlər.
Müharibə vaxtı, - mən İkinci dünya müharibəsini, Vətən müharibəsini deyirəm - şairlərimizin, yazıçılarımızın vətənpərvərlik haqqında yazdığı əsərləri götürək. Onda vətənpərvərlik deyəndə, hər kəs öz
vətənini hesab edirdi. Azərbaycanlı hesab edirdi ki, o, azərbaycanlıdır, vətənpərvərdir, təkcə Sovet
İttifaqını nəzərdə tutmurdu ki!
İndi yaşa dolmuş və 60-70-ci illərdə gənc olan yazıçılarımız və şairlərimiz də bu sahədə çox böyük
xidmətlər göstərmişlər. Məsələn, mən «Qobustan» jurnalını xatırlayıram. O yarananda əleyhinə nə qədər
cürbəcür hərəkətlər oldu. Mənim xatirimdədir, biri gəlirdi ki, nə bilim, millətçilik ideyaları yayır, biri
gəlirdi ki, bizim quruluşun əleyhinə ideyalar yayır, biri o tərəfdən, biri bu tərəfdən gəlirdi. Mən də
götürürdüm, baxırdım bu «Qobustan» jurnalına, görürdüm burada bunların dedikləri şey yoxdur, amma
bizim üçün lazımi şeylər çoxdur. Ona görə də «Qobustan» jurnalı yaşadı. Bu gün məmnuniyyət hissi ilə
deyirəm - «Qobustan» jurnalı o vaxt çox böyük işlər gördü.
Amma təkcə «Qobustan» jurnalı deyildi, «Azərbaycan» jurnalını, «Ulduz» jurnalını götürün. Bunlar
dövlət jurnalları idi, amma bu jurnallarda siz nə istəyirdiniz, onu da dərc edirdiniz, heç bir məhdudiyyət
yox idi. Kim nə istəyirdi, onu dərc etdirirdi. Mən bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərəm: 1969-cu ildən Azərbaycanın rəhbəri olduğum zamandan indiyə qədər bir şairin, bir yazıçının əsəri qadağan
edilməyibdir, bir şairin, bir yazıçının əsərinin qarşısı alınmayıbdır. Həqiqətdir, elədirmi?
Amma keçən şeyləri indi açmaq olar. Gəlib nə qədər şikayət edirdilər, elə sizin özünüzün
içərinizdən. Biri gəlirdi, deyirdi bu, pantürkistdir, biri deyirdi bu, paniranistdir, biri deyirdi, nə bilim, bu,
Türkiyənin casusudur, biri deyirdi bu, İranın casusudur, biri deyirdi bu, sovet hökumətinin əleyhinədir,
biri deyirdi bunun babası da sovet hökumətinin əleyhinə olub, özü də sovet hökumətinin əleyhinə gedir.
Nə qədər gəlirdilər, deyirdilər və nə qədər çalışırdılar ki, bu əsərlərin qarşısını alsınlar. İki nöqteyinəzərdən əsərlərin qarşısını almaq istəyirdilər: birincisi, guya millətçilik və vətənpərvərlik hissi ilə dolu
olan əsərlərin, ikincisi də o vaxtlar bizim həyatımızda olan mənfi halları tənqid edən əsərlərin qarşısını
almaq istəyirdilər. Amma siz də bilirsiniz ki, 1969-cu ildə mən Azərbaycana rəhbər seçilən gündən
Azərbaycanın həyatında olan eybəcərlikləri, mənfi cəhətləri daim tənqid etmişəm və onlarla mübarizə
aparmışam. Ona görə də gəlib mənə deyəndə ki, Anar « Şəhərin yay günləri» pyesi yazıbdır, orada bizim
quruluşun əleyhinə gedir, filan edir, dedim - yaxşı, gedib baxaram. Gəldim, baxdım, çox da təriflədim,
mükafat da verdim.
Yaxud da ki, bir film vardı - «Bir cənub şəhərində» – 70-ci ildə qadağan eləmişdilər. Onu Rüstəm
İbrahimbəyovla Eldar Quliyev çəkmişdilər.
Mən onda hələ respublikanın rəhbəri deyildim, KQB-nin başçısı idim. Gedib baxıb gördüm ki, çox
yaxşı filmdir, əsl həqiqətləri göstərir. Sonra o filmə yol açdıq, film də çox böyük uğurla yaşadı.
Yaxud Rüstəm İbrahimbəyov «İstintaq» filmini çəkmişdi. Onun əleyhinə nə qədər çıxışlar etdilər.
Amma o filmin mövzusunu mən özüm vermişdim. Yəni mən bu mövzunu birbaşa verməmişdim. Mənim
gördüyüm işləri, apardığım mübarizəni, ifşa etdiyim mafiozları, korrupsiyaçıları, rüşvətxorları Rüstəm
İbrahimbəyov filmə çəkmişdi. Çox gözəl, yaxşı bir film yaratmışdı. Bəli, həmin filmə o vaxtlar SSRİ-nin
dövlət mükafatını verdilər. Bu, həm də bizim hörmətimizi, nüfuzumuzu yüksəltdi. Amma gəlib mənə onun
əleyhinə nə qədər sözlər dedilər. Mən iki dəfə o filmə baxdım. Bütün büro üzvlərini yığdım, gəldilər
baxdılar. Qurtarandan sonra hərə bir fikir söylədi. Dedim, gedin. Filmi isə ekranlara buraxdıq.
Mən bu gün deməliyəm ki, Azərbaycanda dissident olmayıbdır. Amma sizin çoxlarınız dissident
olmusunuz. Sizin dissident olmağınızı müsbət mənada deyirəm. Yaxşı ki, siz dissident olmusunuz. Əgər
dissident olmasaydınız, Azərbaycan xalqında bu milli ruhu, əhval-ruhiyyəni qaldıra bilməzdiniz. Əgər
Bəxtiyar Vahabzadə dissident olmasaydı, Azərbaycan xalqının, gənclərin şüuruna təsir edə bilməzdi. Əgər
Xəlil Rza dissident olmasaydı, onun əsərlərinin təsiri güclü olmazdı. Bu gün bunları müsbət
889

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

qiymətləndiririk. Əgər o vaxtlar onlar təqib olunmayıbsa, başqa yerlərdə olduğu kimi, onları dissident
adlandırmayıblarsa, onları nədənsə məhrum etməyiblərsə, demək, bu da bizim nailiyyətimizdir, bu da
bizim o vaxtlar, çətin dövrdə apardığımız düzgün siyasətin nəticəsidir.
A n a r: Heydər müəllim, bağışlayın, sözünüzü kəsirəm. Bir dəfə Siz özünüz dediniz ki, o vaxt elə ən
böyük dissident mən özüm olmuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: O da doğrudur. Düzdür, mən nə şer yazanam, nə roman yazanam, nə hekayə
yazanam. Mən ömrüm boyu siyasətlə məşğul olmuşam. Ancaq 1969-cu ildən başlayaraq 1987-ci ildə
istefaya getdiyim zamanadək kommunist partiyasında ən böyük dissidentlərdən biri mən olmuşam. Heç
də təsadüfi deyil ki, kommunist partiyasına o qədər xidmət edən bir adam - yəni mən, həqiqətən
kommunist partiyasına xidmət etmişəm - 1990-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra kommunist partiyasını
tərk etmişəm. Azərbaycanda bunu etməyə adi adamların cəsarəti çatmadı. Amma mən böyük çətinliklər
içərisində və böyük təhlükə altında kommunsit partiyasını tərk etdim. Mən adicə tərk etmədim, mənim
bu barədə bəyanatım qəzetlərdə dərc olunub, oxumusunuz. Mən ittiham verdim, bildirdim ki, niyə görə
kommunist partiyasını tərk edirəm.
Ümumiyyətlə, mən nə etmişəmsə, hamısını şüurlu etmişəm. Heç bir şeyi şüursuz etməmişəm.
Bütün keçmişimə, həyatıma görə, bütün gördüyüm işlərə görə də heyfsilənmirəm. Hesab edirəm ki,
hamısını xalqın naminə, millətin naminə və doğma Azərbaycanın naminə etmişəm.
Mənim bu gün sizə müraciətim ondan ibarətdir ki, çox sağ olun ki, indiyədək xalqımızı vətənpərvər
etmisiniz, millətini sevən etmisiniz, millətinin qayğısına qalan etmisiniz. Xalqımızın əksəriyyəti belədir.
Ancaq bu proses davam etməlidir. Xalqımızı daha da vətənpərvər etmək lazımdır. Bilirsiniz, Ermənistan
tərəfindən torpaqlarımızın 20 faizinin işğal edilməsinə dözə bilmirəm. Dözə bilmirəm ki, Azərbaycan
əsgəri erməni əsgərindən gücsüz olubdur, geri çəkilibdir. Bu, daim mənə əzab verir. Nə üçün, nəyə görə?
Bizim xalqımız ermənilərdən zəifmi xalqdır? Və yaxud respublikamız Ermənistan Respublikasından
kiçikdirmi? Doğrudur, bunun başqa səbəbləri var. Mən bunu dəfələrlə demişəm.
Moskva Ermənistana həmişə kömək edibdir, təəssüflər olsun ki, bu gün də kömək edir. Buna
baxmayaraq, bizim xalqımız qadirdir ki, bir qarış torpağımızı da Ermənistana verməsin. Biz buna qadirik.
Olan olub, keçən keçib. Amma indi gərək biz ordumuzu möhkəmləndirək. Ona görə yox ki, biz müharibə
etmək istəyirik. Mənim siyasətim bölgədə sülh yaratmaqdır, həmçinin Ermənistanla da sülh, qonşuluq
əlaqələri yaratmaqdır. Kim bunu nə gür qiymətləndirir, qoy qiymətləndirsin. Bu, mənim siyasətimdir. Bir
müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın gərək güclü ordusu olsun. Ona görə ki, əgər kimsə yenidən
Azərbaycan torpağına hücum etmək istəsə, onun qarşısını ala bilək, biz keçmiş vəziyyətə düşməyək. Onun
üçün də biz gənclərimizi daha da çox vətənpərvərlik hissiyyatları ilə tərbiyələndirməliyik. Siz gərək
ordumuzla yaxın əlaqədə olasınız. Burada kimsə sizi ittiham etdi ki, cəbhəyə getmisiniz, şəhid olmusunuz,
ya yox? Şairin şəhid olması lazım deyil. Amma şairin daim ordunun içərisində olması, əsgərlərlə görüşüb
söhbət aparması, onlara vətənin nə demək olduğunu, torpağın nə demək olduğunu, müstəqilliyin nə
demək oldbuğunu anlatması çox vacibdir. Bir var ki, bunu əsgərə komandir desin və yaxud məndən eşidə,
bir də var ki, hörmətli şair, yazıçı gedib öz bədii fikri, sözü ilə onu anlatsın ki, sən müstəqil Azərbaycanın
keşiyindəsən.
Gənclərimizin düzgün tərbiyə olunması və Azərbaycana, müstəqilliyimizə sədaqət, hesab edirəm ki,
sizin yaradıcılığınızın əsas mövzusu olmalıdır. Bu mövzu heç vaxt köhnəlmir. Bu, elə bir mövzudur ki, heç
vaxt tükənmir. Çünki biz nə qədər yaşayırıq, o qədər də gərək müstəqilliyimizi möhkəmləndirək. Mən bir
daha deyirəm: XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqının dövlət müsiəqilliyini əldə etməsi tarixi nailiyyətdir,
əvəzsiz bir töhfədir. Bizim borcumuz bunu möhkəmləndirmək, yenilməz etmək, əbədi, dəyişməz etməkdir. Biz müstəqilliyimizi yenidən əldən verə bilmərik. Bunu ona görə deyirəm ki, bizim müstəqilliyimizə
göz dikənlər var. Bunu ona görə deyirəm ki, Azərbaycan təbii sərvətlərinə görə, coğrafi vəziyyətinə görə
çox dairələrin maraq mərkəzinə dönübdür. Ona görə də dövlətimizi möhkəm qurmaq, ölkəmizi qorumaq,
saxlamaq, hər bir vətəndaşı vətənə sadiq etmək bizim borcumuzdur.
Mən oktyabrın əvvəllərində təklif verdim. Mənim təşəbbüsümlə Milli Məclis oktyabr ayının 17-də
«Amnistiya haqqında» böyük bir qərar qəbul etdi. Bu qanun hərbi cinayət etmiş, ordudan fərarilik etmiş
və yaxud başqa cinayətlər etmiş gənclər haqqındadır. Bu qərar ilə 7 min adam - onların əksəriyyəti
gəncdir - cəzadan azad olunacaqdır. 1700 nəfəri hazırda cəza yerlərindədir. Onlar azad ediləcəkdir. 1300
nəfərin işi məhkəmədədir - onların işləri xətm ediləcək, azad olunacaqlar. 3000 nəfər fərarilik etdiklərinə
görə axtarışdadır. 100 nəfəri isə yoxlamadadır. Beləliklə, onlar cəzadan azad ediləcəklər. Buraya gələrkən
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məlumat aldım ki, artıq 460 nəfər azad olunubdur. Bundan əlavə, 30 min gənc 1991-ci ildən başlayaraq
ordunu tərk edibdir. Yəqin indi haralardasa gizlənirlər. Onların haqqında cinayət işi başlanmayıbdır.
Ancaq bizim hərbi hissələrdə qeydiyyatda var ki, bu sayda adam ordunu tərk edibdir. İndi araşdırma
gedəndə onlar da cəzadan azad olunacaqlar. Beləliklə, 37 min adam həmin əfv qərarı ilə cəzalardan xilas
oldu. Onların demək olar ki, əksəriyyəti gənclərdir, əksəriyyəti ordudan fərarilik etmiş adamlardır.
Mən nə üçün belə bir təşəbbüs etdim? Bir tərəfdən, bunlar cinayət ediblər, ordunu, səngəri tərk
ediblər, öz vətəndaşlıq borclarından yayınıblar, qaçıblar.
Demək, cinayət ediblər. Amma mən təklif verdim və onları əfv etdim. Onu nəzərə aldım ki, həmin
illər Aərbaycanda o qədər özbaşınalıq olubdur, o qədər qanunsuzluq olubdur, o qədər ədalətsizlik
olubdur ki, bəlkə də bunların bir çoxu elə bir şəraitdə belə bir cənayət yoluna gedibdir.
İndi biz artıq sülh şəraitində yaşayırıq. Bu qədər adamları həbsxanada saxlamaq və yaxud 30 min
nəfəri - indi onların yerləri məlum deyil, orda-burda gizlənirlər - belə bir şəraitdə saxlamaq bizim üçün
xeyir deyil, əksinə, zərərlidir. Şübhəsiz ki, mən bu addımı humanistlik nöqteyi-nəzərindən atdım.
Bunların hamısı olacaq. Hesab edirəm ki, bu ilin sonunadək, gələn ilin əvvələrinə qədər bütün məsələlər
həll ediləcək və həmin adamlar cəzadan azad olacaqlar. Ancaq lazımdır ki, bundan sonra yenə təkrar
olmasın, yeni hərbi cinayətlər olmasın, yenidən ordunu qoyub qaçmasınlar, yenidən səngəri qoyub
qaçmasınlar, yenidən silahı götürüb qaçmasınlar. Şübhəsiz ki, bunun qarşısını almaq ordunun borcudur,
eyni zamanda sizin də borcunuzdur, bütün cəmiyyətimizin də borcudur. Hər bir valideynin borcudur
övladını uşaqlıqdan düzgün tərbiyə etsin ki, o böyüyəndə öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir,
orduda xidmət etməlidir. Orduda xidmət etməyən gənc cəmiyyətdə özünə layiqli yer tutmamalıdır.
Dünən gecə televiziya ilə oktyabrın 29-da Türkiyə Cümhuriyyətinin milli bayramını göstərirdilər.
Mən o verilişə baxırdım. Ankaradan Türkiyənin ordusunu göstərirdilər. Nə qədər qəhrəman bir ordudur,
nə qədər yenilməz bir ordudur! Bəli, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün ən böyük xidmətlərindən biri
də odur ki, öz qəhrəmanlığı ilə türk əsgərini qəhrəman etdi. Türk əsgəri 74 illik cümhuriyyət içində,
hürriyyət içində, demokratiya içində yenilməzdir. Biz bundan öyrənməliyik, bu örnəkdən də istifadə
etməliyik. Azərbaycanın əsgəri də elə olmalıdır. Yenə də deyirəm ki, bizim dost, qardaş ölkənin
ordusunda olan qanun-qaydaya, intizama, orada Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyənin bayrağına,
Türkiyənin Konstitusiyasına olan sədaqətə baxın. Çox sevindirici, heyranedici bir haldır. Şübhəsiz ki, 74
illik tarixi olan bir ordu ilə iki illik tarixi olan bir ordunu müqayisə etmək düzgün olmazdı. Ancaq mən
bunu bir örnək kimi deyirəm. Biz gərək bir təcrübə kimi bundan istifadə edək. Bu sahədə sizin böyük
imkanlarınız var.
İkinci dünya müharibəsində - Böyük Vətən müharibəsində Azərbaycandan gedən 300 min adam
həlak oldu, geri qayıtmadı. Xatirinizdədir, bunu dəfələrlə deyiblər. Onların bəzilərinin öləndən sonra
cibindən Səməd Vurğunun, Rəsul Rzanın şerləri çıxmışdı. Demək, şer, şair sözü, yazıçı sözü hər şeydən
təsirlidir. Ona görə də istərdim ki, bu sahəni siz daim öz diqqətinizdə saxlayasınız. Mən bu sözləri bir sizə
demirəm. Bütün Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Hər ataya, anaya müraciət edirəm, hər bir
valideynə müraciət edirəm, eyni zamanda hər bir gəncə müraciət edirəm.
Azərbaycanın daim sülh şəraitində yaşaması üçün, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi daim
yaşaması üçün onun qüdrətli ordusu olmalıdır. Ordunun qüdrəti təkcə silahda deyil, onun gücündə deyil.
Ordunun əsas qüdrəti hər bir əsgərin mənəviyyatındadır, hər bir əsgərin şücaətindədir, hər bir əsgərin
xalqına, torpağına, vətəninə sədaqətindədir.
Biz xalqımızda, gənclərimizdə, ordumuzda, hər yerdə bu sədaqət hissini yaratmalıyıq.
Bir neçə kəlmə də dil haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki burada dil haqqında söhbət getdi.
Görürsünüzmü, bu gün mən sizə nə qədər təriflər deyirəm. Heç bir tənqid yoxdur. Həmişə də tərifləyirəm.
Siz buna layiqsiniz.
Bu gün müstəqil bir dövlət kimi ən fəxr etdiyimiz bir də odur ki, bizim gözəl Azərbaycan dilimiz var.
Azərbaycan dilinin formalaşmasında, inkişaf etməsində, bugünkü səviyyəyə çatmasında yazıçılarımızın,
şairlərimizin, ədəbiyyatşünasların, dilçi alimlərin böyük xidməti var. Bu gün danışdığımız dil 20-ci ildə
danışılan dil deyil. Elədir, yoxsa yox? (Yerdən səs: Bəli, tamamilə doğrudur).
Bəli, əsrin əvvəlindəki dil deyil. Amma ondan qat-qat yaxşı dildir, ondan qat-qat təmiz dildir, ondan
qat-qat mükəmməl dildir. Bu, bizim ən böyük sərvətimizdir. Xalqı xalq edən, milləti millət edən onun ana
dilidir. Layiqli ana dili olmayan, ana dilindən istifadə edə bilməyən, ana dilindən bəhrələnə bilməyən xalq,
millət, xalq millət ola bilməz. Bizim xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, Şərq ölkəsinin əsarəti altında
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olduğumuz zaman da, sovet imperiyasının tərkibində olduğumuz zaman da biz bu dilimizi yaşatmışıq.
Nəinki yaşatmışıq, onu inkişaf etdirmişik. Bu, xalqımızın, xüsusən bizim söz ustalarının, ədəbiyyatçıların,
mədəniyyət xadimlərinin, elm xadimlərinin ən böyük nailiyyətidir. Doğrudur, vaxt var idi ki, biz dilimizi
bugünkü kimi işlədə bilmirdik. Onun da səbəbləri məlumdur.
Yadımdadır, ilk dəfə Yazıçılar İttifaqının qurultayında mən Azərbaycan dilində nitq söyləyəndən
sonra tənəffüsə çıxdıq. Hamı gəlib məni təbrik edirdi. Ona görə ki, mən orada birinci növbədə Azərbaycan
dilində danışdım. Dedim ki, əziz qardaşlar, axı burada elə bir şücaət yoxdur. Bu, bizim öz dilimizdir. Mən
bunu anladım. Çünki dövlət adamları Azərbaycan dilində danışmamışdılar. Bu dil məişət dili olmuşdu və
bir də ədəbiyyatın dili olmuşdu. Amma dövlət dili olmamışdı.
Mənim nitqimi yazıçılar böyük bir hadisə kimi qəbul etdilər. Biz o illərdə çalışdıq ki, dilimiz inkişaf
etsin. Bu sahədə çox çalışdıq. Baxmayaraq ki, elə bir dövlətdə yaşayırdıq ki, hakim dil rus dili idi. Ancaq
biz dilimizi inkişaf etdirdik və siz, sizin əsərləriniz, ədəbiyyat olmasaydı, şübhəsiz ki, dilimiz bu cür
inkişaf edə bilməzdi.
İndi bizim çox gözəl dilimiz var. Burada professor Hacıyev çıxış edərək türk yazarlarının
qurultayından bir xatirəni yada saldı. Bilirsiniz, bu hadisə məni sevindirdi. Çünki biz dil haqqında
müzakirə apararkən professor Hacıyev belə mövqedə idi ki, dilimizin adı başqa cür olmalıdır. Biz isə
qəbul etdik ki, Azərbaycan dili olmalıdır. Amma onun sözləri məni ona görə sevindirdi ki, bizim
Türkiyədən gələn alimimiz, dostumuz dilimizin qiymətini verə bilibdir. İş onda deyil ki, bunu mən
danışıram, sən danışırsan, o birisi danışır. İş ondadır ki, dilimizin qiymətini verə bilibdir. Həqiqətən,
bizimlə dost, qardaş ölkədə - Türkiyədə də dilimizi - Azərbaycan dilini çox sevirlər. Azərbaycanda
mövcüd olan Azərbaycan dili çox mükəmməl dildir, çox zəngin dildir, çox inkişaf etmiş dildir, böyük söz
ehtiyatına malik dildir.
İndi baxın, dövlətin bütün sahələrində sırf Azərbaycan dilində danışırıq və lazım olan bütün xüsusi
terminləri də Azərbaycan dilində ifadə edirik. Azərbaycan dili respublikamızda artıq öz yerini tutubdur.
Xarici ölkələrin nümayəndələri də bizim dili bilməyərək, sadəcə onu eşidərək, dəfələrlə mənə deyiblər ki,
sizin nə qədər gözəl diliniz var! Doğrudan da bu belədir. Bəlkə də biz özümüz dilimizin gözəlliyini bir o
qədər dərk edə bilmirik. Azərbaycan dili çox gözəl dildir!
Bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün fürsətdən istifadə edib yenə də deyirəm: biz
türkdilli xalqların ailəsinə mənsub olan bir xalqıq. Ancaq bunun çox şaxələri var. Bunun bir şaxəsi də
Azərbaycan dilidir. Biz bunu təsdiq etmişik və bu, artıq bütün ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunubdur.
Azərbaycan dilini daha da zənginləşdirmək, daha da inkişaf etdirmək sizin ən müqəddəs borcunuzdur.
O ki qaldı reklamlara və şəhərdə başqa dillərdə olan yazılara və yaxud da ki, respublikamızda
hansısa kolleclərdə ingilis dilində dərs keçilir, - bunların hamısına baxmaq lazımdır. Ancaq bu məsələdən
bir o qədər də narahat olmaq lazım deyil. Siz ingilis dilində dərs keçilən kolleclərin sayını götürsəniz və
bizim Azərbaycan dilində dərs keçilən məktəblərin sayı ilə müqayisə etsəniz, görəcəksiniz ki, bu kolleclər
azlıq təşkil edir. Amma mən bu barədə mübahisə etmək istəmirəm. Bir halda ki, burada belə bir fikir
söylənilibdir, buna diqqət yetirmək lazımdır. Reklam və məktəb məsələlərinə diqqət yetirmək lazımdır.
Ancaq biz dünyada öz dilimizlə tək yaşayırıq. Bizim birinci nailiyyətimiz o olmalıdır ki, öz dilimizi
Azərbaycanda hakim dil etməliyik. Hər bir azərbaycanlı öz ana dilini bilməlidir, bu dildə səlis
danışmalıdır və bu dili sevməlidir. Bununla yanaşı biz çalışmalıyıq ki, məktəblərimizdə,
universitetlərimizdə gənclərimiz bir neçə dil öyrənsinlər. Mütləq öyrənməlidirlər. Biz artıq dünyaya
qovuşmuşuqsa, Dünya Birliyinə daxil olmuşuqsa, gərək insanlarımız bir neçə dil bilsinlər - ingilis dilini də
bilsinlər, rus dilini də bilsinlər, fransız dilini də bilsinlər. Bunu yasaq etmək olmaz, bunun qarşısını almaq
lazım deyil. Amma birinci növbədə öz ana dilini bilməlidirlər. Bəli, Azərbaycanda indi də insanlar var ki,
əsasən rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilində danışmırlar. Bizim dövlət orqanlarında da belələri var. Mən
dəfələrlə xəbərdarlıq etmişəm ki, Azərbaycan dilini öyrənin, öyrənməsəniz işdən çıxaracağam.
Professor Hacıyev mənə deyir ki, siz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin işçilərini
məcbur edin, onlar Azərbaycan dilini öyrənsinlər. Mən öz azərbaycanlılarımızı məcbur edə bilmirəm ki,
Azərbaycan dilini öyrənsinlər. Amma sizə deyim ki, onlar artıq öyrənirlər. Xarici ölkələrin
respublikamızda olan səfirləri artıq Azərbaycan dilini öyrənirlər. Onlar mənimlə görüşəndə çalışırlar
Azərbaycan dilində danışsınlar. Mən də bunlara çox sevinirəm. Hətta Rusiyanın səfiri cənab Bloxin də
burada oturubdur - o, Azərbaycan dilini öyrənir, özü də çox yaxşı öyrənir.
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Budur bizim müstəqilliyimizin nəticəsi. Vaxtilə buraya, mərkəzdən Azərbaycan Kommunist
Partiyasının ikinci katibi vəzifəsinə rus millətindən olan adamlar gəlirdi. Mən onlara Azərbaycan dilini
öyrədə bilmirdim. Onlara neçə dəfə deyirdim ki, Azərbaycan dilini öyrənin, ancaq öyrənmək istəmirdilər.
Amma bu gün Rusiyanın səfiri öyrənir, Amerikanın səfiri öyrənir, İngiltərənin səfiri öyrənir, Fransanın
səfiri öyrənir. Bunların hamısı böyük hadisədir, nailiyyətdir.
O ki qaldı şirkətlərdə hansı dildə danışmaq məsələsinə - bəli, onlar öz işlərini aparmaq üçün o
dilləri bilən adamları işə qəbul edirlər. Amma deyə bilmərəm ki, sən öz işini niyə ingilis dilində aparırsan,
Azərbaycan dilində apar. O öz şirkəti ilə yazışma aparır, başqa sənədlər var və s. Bunu öz dilində
aparmalıdır. Eyni zamanda sizə deyə bilərəm ki, o şirkətlərin nümayəndələri mənə yazdıqları məktubları iki
dildə - həm öz dillərində, həm də Azərbaycan dilində yazırlar. Yəni onların çox yaxşı tərcüməçiləri var. Mən
hərdən fikir verirəm - çox dəqiq tərcümə edirlər. Onlar məktubu mənə iki dildə göndərirlər və bəzən də
özləri mənə təklif edirlər ki, dərhal bunu oxuya bilim.
Beləliklə, görürsünüz, dil məsələsi ilə əlaqədar nə qədər məsələlər meydana çıxır. Ancaq yenə də ən
əsas nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi Azərbaycan dilini əbədi edibdir və bu gün
Azərbaycan dilimiz yaşayır və yaşayacaqdır. Qoy Azərbaycan dili müstəqil Azərbaycanda, eləcə də
dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların dili olsun!
Hörmətli dostlar!
Mən bu gün sizinlə çox açıq, səmimi söhbət aparıram. Ürəyimdə olan sözləri sizə dedim. Güman
edirəm ki, dediyim sözlər bir daha onu göstərir ki, mən bir dövlət başçısı kimi ədəbiyyata, mədəniyyətə
indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da qayğımı göstərəcəyəm və sizin hər birinizin yaradıcılığınızın
uğurlu olması üçün yardımımı əsirgəməyəcəyəm. Bilmirəm, bəlkə də mən çıxışımı qurtarandan sonra siz
yenə danışacaqsınız. Ancaq mən bu gün sizinlə bərabər keçirdiyim saatlardan, gündən çox razıyam və
sizə təşəkkür edirəm ki, məni səbrlə, diqqətlə dinlədiniz. Mən də öz ürəyimdə olan sözləri sizə çatdırdım.
Sizə cansağlığı arzu edirəm. Ədəbiyyatımıza yeni uğurlar arzu edirəm. Heç şübhə etmirəm ki,
Azərbaycan ədəbiyyatı XX əsri uğurla sona çatdıracaq və XXI əsrdə dünya, bəşər ədəbiyyatına gözəl
nümunələr verəcəkdir. Sağ olun.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HÖRMƏTLİ CƏNAB HEYDƏR
ƏLİYEVƏ
Möhtərəm Prezident!
Gərgin iş rejiminizə baxmayaraq üç gün ərzində yazıçılarımızla ətraflı, səmimi görüşlər keçirdiyinizə
görə, qurultayımızın işində əvvəldən axıra qədər iştirak etdiyinizə görə sizə ürəkdən minnətdarıq. Görüşlərdə
dərin məzmunlu çıxışlarınız, qurultayda geniş miqyaslı, parlaq nitqiniz ədəbiyyat və ictimai fikir tariximizdə
önəmli yer tutacaq qiymətli sənədlərdir.
Həm yaşlı, həm də gənc yazıçılara, ümumən ədəbiyyatımıza həmişəki diqqətinizin, qayğınızın yeni
təzahürü olan praktik tədbirlər - «Ulduz» jurnalı, mənzil, təqaüd, gənclərə maddi yardım və başqa məsələlər
haqqında göstərişləriniz - qələm sahiblərinin yaradıcılıq imkanlarının genişlənməsi və bir sıra məişət
problemlərinin həlli üçün sox əhəmiyyətlidir.
Yazıçılar Birliyinə, onun rəhbərliyinin işinə verdiyiniz yüksək qiymət üçün də Sizə çox təşəkkür edirik.
Ulu tanrıdan diləyirik ki, bundan sonrakı qurultaylarımızda da siz müstəqil dövlətimizin rəhbəri kimi
iştirak edəsiniz.
Dərin hörmətlə,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar,
Birliyin birinci katibi Yusif Səmədoğlu,
Birliyin katibləri Fikrət Qoca, Çingiz Abdullayev,
Arif Əmrahoğlu
4 noyabr 1997-ci il
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ŞEYX ŞAMİLİN 200 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ
TƏNTƏNƏLİ GECƏDƏ NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
4 noyabr 1997-ci il
Hörmətli xanımlar, cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi və bütün Azərbaycan xalqını, Dağıstan xalqını, bütün Qafqaz xalqlarını Qafqazın qəhrəman oğlu,
əfsanəvi şəxsiyyət Şeyx Şamilin 200 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Qafqaza
sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Qafqaz xalqlarının hamısına səadər, xoşbəxtlik diləyirəm.
Şeyx Şamil öz böyük həyat yolu ilə, qəhrəmanlığı ilə, şücaəti ilə Qafqaz xalqları qarşısında əvəzsiz
xidmət edibdir və dünyanın məşhur şəxsiyyətlərindən birinə çevrilibdir. Şeyx Şamilin həyatı, azadlıq
uğrunda, istiqlal uğrunda mübarizəsi birinci növbədə onun şəxsi iradəsi və fitri istedadı idə bağlıdır. Şeyx
Şamil əsrinin, dövrünün mütəfəkkir insanlarından biri olubdur. Onun zəkası, ağlı, yüksək təhsili, elmi
bilikləri, siyasi dünyagörüşü və onun şəxsi qəhrəmanlığı, cəsurluğu, şücaəti Şeyx Şamili böyük sərkərdə,
alim, filosof, dövlət xadimi, xalq qəhrəmanı edibdir. Buna görə də Şeyx Şamil bütün Qafqaz xalqlarının
tarixində görkəmli yer tutub, bütün dünyada tanınıbdır. Şeyx Şamilin həyatı və fəaliyyəti haqqında bu
yubiley tədbirləri zamanı, yubiley günləri və bu gün də bizim görkəmli alimlərimiz, yazıçılarımız dəyərli
sözlər deyirlər və ətraflı danışırlar. Verilən bütün bu qiymətlər, deyilən bütün bu sözlərin hamısı Şeyx
Şamilin kim olduğunu bugünkü nəslə artıq tanıdıbdır.
Mən hesab edirəm ki, Şeyx Şamil haqqında tarixin müəyyən dövrlərində bəzi qadağanlar
qoyulmasına baxmayaraq, Şeyx Şamili heç vaxt unutmayıb. Şeyx Şamil Qafqaz xalqlarının qəlbində daim
yaşayıbdır. Onun obrazı həmişə bir qəhrəmanlıq simvolu kimi və müstəqillik, milli azadlıq mübarizəsinin
simvolu kimi insanların qəlbində yaşayıbdır. Doğrudur, onun həyatı bir tərəfdən ziddiyyətli olubdur, bir
tərəfdən də çox parlaq olubdur, çox nümunəvi olubdur. Ona görə də Şeyx Şamil tarixə daxil olubdur.
Amma o, həyatdan gedəndən sonra onun haqqında yazılan tarixi kitablar da ziddiyyətli olubdur, ayrı-ayrı
siyasi, subyektiv fikirlər nəticəsində onun həyat yolu bəzən təhrif edilibdir. Ancaq bunların heç biri Şeyx
Şamil şəxsiyyətini, onun adını tarixdən silə bilməyibdir.
Tarix elə bir şeydir ki, onun müəyyən bir siyasi hakimiyyətin, siyasi fikrin səbəbindən ola bilər ki,
tarixin bəzi səhifələri ya unudulsun, ya da təhrif olunsun. Ancaq biz indi, son illər tarixi bir daha
vərəqləyərkən açıq-aydın gördük ki, bunlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Tarixi təhrif edənlər, tarixi
pozmaq istəyənlər çox nahaq cəhdlər göstərirlər. Bunlar əbəsdir, bunlar əhəmiyyətsizdir. Məhz buna görə
də indi - XX əsrin sonunda dünyada gedən ictimai-siyasi proseslər içində, Sovetlər İttifaqının dağılması ilə
əlaqədar xalqların müstəqillik əldə etməsi nəticəsində, müstəqil dövlətlərin yaranması nəticəsində,
azadlığın, demokratiyanın yaranması nəticəsində indi Şeyx Şamilin adı və şəxsiyyəti olduğu kimi bəyan
edilir.
Şübhəsiz ki, Şeyx Şamil tarixdə qoyduğu izlə böyük bir dəryadır. Bizim tarixçilərimiz, alimlərimiz
onun həyatını, onun mübarizəsini, onun mübarizə tarixini, onun dünyagörüşünü hələ bundan sonra da
araşdıracaqlar, təhlil edəcəklər və şübhə etmirəm ki, yeni-yeni kitablar yazılacaqdır. Ancaq bu gün,
xüsusən bu yubiley mərasimləri keçirilən dövrdə Dağıstanda, Azərbaycanda, Qafqazın başqa
respublikalarında Şeyx Şamil haqqında ictimaiyyətə, xalqa, dünyaya yetərli qədər məlumatlar
çatdırılıbdır. Biz Azərbaycanda Şeyx Şamili bütün Qafqaz xalqlarının milli azadlıq uğrunda mübarizəsinin
qəhrəmanı hesab edirik. Şeyx Şamil mübarizəsinin ən dəyərli tərəflərindən biri odur ki, o, mübarizəsi ilə
Qafqaz xalqlarını birləşdiribdir, həmrəy edibdir və Qafqaz xalqlarını bir-birinə daha doğma edibdir.
Dağıstanda da, Azərbaycanda da Şeyx Şamilə, onun qoyduğu zəngin irsə böyük hörmət və ehtiram vardır.
Bu yubiley mərasimləri, o cümlədən bugünkü təntənəli gecə Şeyx Şamilin xidmətlərinə, onun
tarixdə tutduğu görkəmli yerə yüksək qiymətdir. Eyni zamanda bu yubiley mərasimləri hamısı birlikdə
Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın, həmrəyliyin və birliyin bərqərar olması üçün çox gözəl vasitədir. Bu
gün biz Şeyx Şamilin 200 illik yubileyini qeyd edərkən Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın, dostluğun,
qardaşlığın yaranmasını arzu edirik. Şeyx Şamil bunu istəmişdir, Şeyx Şamil buna görə mübarizə
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aparmışdır. Biz bu günlər Şeyx Şamilin mübarizəsinin gözəl bəhrələrindən istifadə edirik. Xalqlar azadlığa
çıxıblar. Xalqlar, Qafqaz xalqları sərbəst yaşamaq imkanı əldə ediblər. Şeyx Şamil bunu istəyirdi, Şeyx
Şamil bundan ötrü mübarizə aparırdı.
Amma eyni zamanda Qafqaz indi çox ağır bir dövr yaşayır. Müsbət nəticələrlə yanaşı, Qaqazda bəzi
bölgələrdə hərbi münaqişələr, toqquşmalar, ayrı-ayrı respublikalar arasında mövcud olan gərginlik və
başqa çətinliklər Qafqazın vəziyyətini yenə də çətinləşdiribdir. Ona görə də biz Şeyx Şamilin ideyalarına,
onun xidmətlərinə yüksək qiymət verərək, onun ideyalarına sadiq olduğumuzu bildirərək, səylərimizi
Qafqazda mövcud olan bu çətinliklərin aradan qaldırılmasına yönəltməliyik. Bugünkü yubiley gecəsi,
hesab edirəm ki, buna nümunədir.
Şeyx Şamilin yubileyi Dağıstanda qeyd olunarkən, Azərbaycanın nümayəndə heyəti orada iştirak
etmişdir. Bu gün buraya Dağıstanın yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti gəlibdir. Dağıstanın Xalq
Məclisinin sədri, hörmətli Muxu Əliyev çox parlaq və məzmunlu nitq söylədi. Onun nitqi, Azərbaycan
alimlərinin, yazıçılarının çıxışlarının hamısı birlikdə eyni məzmundadır. Dağıstan - Azərbaycan
dostluğunu daha da möhkəmləndirməklə biz Şeyx Şamilə, onun ideyalarına öz sədaqətimizi bir daha
bildirmiş olarıq.
Dağıstan ilə Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələri qədim tarixə malikdir. Bu dostluq
bizim daim bir yerdə olmağımızdan irəli gəlibdir. Təsadüfi deyil ki, Şeyx Şamil həm Dağıstanda, həm də
Azərbaycanda olubdur və Qafqazın başqa bölgələrində də olubdur. Şeyx Şamilin qohumları, nəvənəticələri Azərbaycanda yaşayıblar. Allaha şükürlər olsun ki, onlardan biri də indi burada bizimlə bir
yerdədir, Azərbaycanın Şəki rayonunda yaşayır. Bunların hamısı bizim keçmişdə də əsrlər boyu bir yerdə
olduğumuzu sübut edir. Biz bu gün də bir yerdəyik.
Bizi - Azərbaycanı Rusiyadan, Dağıstandan ayıran sərhəd, mən hesab edirəm, çox şərti xarakter
daşıyır, sadəcə olaraq ölkələrin ərazilərinin sərhədlərini göstərir. Amma insanların arasında, bizim
xalqların arasında heç bir sərhəd yoxdur və heç bir sərhəd də olmamalıdır. Bizim bu gün buradakı
görüşümüz bunu əyani surətdə sübut edir. Bu təntənəli gecə bizim xalqlarımızın dostluğunun bayramıdır,
bizim milli azadlığımızın bayramıdır. Dağıstanda yaşayan xalqların əksəriyyətinə mənsub olan insanlar
Azərbaycanda da yaşayırlar. Onlar hamısı Azərbaycanın bərabər hüquqlu, doğma vətəndaşlarıdır.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz bəyan etmişik ki, respublikamız
Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşların - milliyyətindən, dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq
- doğma vətənidir. Elə də var. Məhz buna görə də Azərbaycan çoxmillətli ölkə kimi, eyni zamanda monolit,
vahid bir xalqa malikdir - Azərbaycan xalqına.
Burada bəzən «azsaylı xalqlar» ifadəsi işlənir. Doğrusu, bu söz mənim o qədər də xoşuma gəlmir.
Ümumiyyətlə, bu söz dünya terminologiyasına daxil olubdur. Mənim isə xoşuma gəlmir. Xalqın azsaylısı,
çoxsaylısı yoxdur. Xalqın hamısı xalqdır. Ona görə də Azərbaycanda yaşayan xalqların hamısı xalqdır, biz
heç kəsi azsaylı xalq hesab etmirik, hamısı Azərbaycanın bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır, hamısı da
birlikdə vahid Azərbaycan xalqıdır.
Dağıstan Rusiya Federasiyasının tərkibindədir. Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında
dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu əlaqələri daim inkişaf etdirməyə çalışırıq. Bu il iyul ayının
3-də mən, Azərbaycanın prezidenti kimi, Moskvada rəsmi səfərdə olarkən Rusiya Federasiyasının
prezidenti Boris Yeltsinlə bərabər Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında dostluq, əməkdaşlıq və
qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında böyük bir müqavilə imzaladıq. Bu müqavilə gələcəkdə dostluğumuzu,
əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək üçün çox dəyərli bir sənəddir. Hesab edirik ki, bu müqavilədən irəli
gələn vəzifələrin hamısını yerinə yetiririk və bundan sonra da yerinə yetirəcəyik. Dağıstan isə Rusiya
Federasiyasının tərkibində olaraq, Rusiya Federasiyasının subyekti kimi, respublikası kimi Azərbaycanla
Rusiya Federasiyası arasında yerləşən və bizim bu dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrimizin yaradılmasında
çox böyük imkanlara malik olan bir respublikadır. Ona görə də biz Dağıstanı daim, qədimdən, həmişə
tarixi dostumuz kimi qəbul etmişik və qəbul edirik. Dağıstanla Azərbaycan arasında heç vaxt heç bir
münaqişə olmayıbdır və bundan sonra da olmayacaq və ola da bilməz. Eyni zamanda Dağıstan Rusiya
Federasiyasının tərkib hissəsi kimi, Rusiyanın ən cənubunda Azərbaycana qonşu olan subyekti,
respublikası kimi Rusiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrdə mühüm rol oynayır. Mən hesab edirəm ki,
burada həm Dağıstanın, həm də Azərbaycanın hələ böyük imkanları var. Bu imkanlardan biz bundan
sonra da səmərəli istifadə etməliyik. Azərbaycanın qapıları bütün dağıstanlılar üçün açıqdır. Elə bilirəm
ki, Dağıstanın da qapıları Azərbaycan vətəndaşları üçün açıqdır. Biz bir-birimizə rahat gedib-gəlirik və
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bir-birimizlə həmişə - xeyirdə də, şərdə də bir yerdəyik. Bunların hamısı çox gözəl hallardır, çox gözəl
əlamətlərdir.
Son vaxtlar bizim bu əlaqələrimiz daha da inkişaf edibdir. Son dövrdə Azərbaycanın dini rəhbəri
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin Dağıstana səfəri və Dağıstanın dini rəhbərinin Azərbaycana gəlməsi,
onun bu gündə Dağıstan dövlət nümayəndə heyətinin tərkibində olması bizim bu sahədə də
əlaqələrimizin inkişaf etməsini göstərir.
Xalqlarımızın birliyini, dostluğunu təmin edən amillərdən biri də odur ki, bizim adət-ənənələrimiz
birdir, mənəvi dəyərlərimiz bir-birinə bənzərdir. Biz bir dinə mənsubuq. İslam dini, onun yaratdığı
mənəvi dəyərlər, adət və ənənələr bizim xalqlarımızı əsrlər boyu birləşdiribdir, xalqlarımızın
dostluğunun və qardaşlığının daha da möhkəm olmasını təmin edibdir. Bu gün bu vasitə də
dostluğumuzun, qardaşlığımızın inkişafına kömək edir və bundan sonra da kömək edəcəkdir.
Beləliklə, bu gün biz həm Qafqazın böyük oğlu Şeyx Şamilin xatirəsini yad edirik, həm də Dağıstan
və Azərbaycan xalqları arasında olan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi üçün yeni
addımlar atırıq.
Qafqazın şimalı Rusiya Federasiyasının ərazisindədir. Qafqazın cənubunda yerləşən respublikalar Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan isə müstəqil dövlətlərdir. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanla
Azərbaycan arasında münaqişə mövcuddur. Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir, respublikamıza
çox böyük zərərlər vurubdur. Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunubdur. Bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı yerindən-yurdundan zorla çıxarılıbdır və ağır
vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar.
Bunların hamısı Qafqazın birliyinə vurulan zərbələrdir. Gürcüstanda da hələ tam əmin-amanlıq
yaranmayıbdır. Orada da münaqişələr var, Şimali Qafqazda da münaqişələr var. Ona görə də Qafqazda
sülhü, əmin-amanlığı bərqərar etmək üçün bu münaqişələrə son qoyulmalıdır. Biz bu münaqişələrə son
qoyulmasına çalışırıq. Xüsusən, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına
çalışırıq. Biz istəyirik ki, Gürcüstanda da münaqişələrə son qoyulsun. İstəyirik ki, Şimali Qafqazda da
münaqişələrə son qoyulsun. İstəyirik ki, Qafqazın hər bir yerində əmin-amanlıq bərqərar olsun, sülh
bərqərar olsun, dostluq bərqərar olsun, xalqlar arasında səmimi münasibətlər yaransın. Bunların hamısı
mümkündür. İnanıram ki, biz birgə səylərimizlə bunlara nail ola biləcəyik. Ona görə də burada
Ümumqafqaz evi haqqında səslənən ifadələr, sözlər tam əsaslıdır.
Həqiqətən, Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadze ilə mənim keçən il imzaladığımız bir
bəyanatda Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranması üçün, Ümumqafqaz evinin yaranması üçün birgə
təşəbbüs göstərmişik. Hesab edirəm ki, bu təşəbbüs yaşayır və bundan sonra da yaşayacaqdır. Biz bütün
bu münaqişələrə son qoya biləcəyik, bütün bu münaqişələri aradan qaldıracağıq və beləliklə, Qafqazda
sülhün, əmin-amanlığın təmin edilməsinə nail olacağıq.
Mən bildirmişəm və bu gün bir daha bildirirəm ki, biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini sülh
yolu ilə həll etmək istəyirik. Ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, işğal edilmiş
torpaqlarımızın azad olunması, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının öz
evlərinə, yerlərinə qayıtması şərti ilə. Bu şərtlərlə biz bu münaqişənin həll edilməsini istəyirik, bu yolda
çalışırıq və güman edirəm ki, buna nail olacağıq.
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək
üçün Dağıstanda və ümumiyyətlə Şimali Qafqazda daimi sülhün bərqərar olmasını istəyirik.
Biz Dağıstanda ictimai-siyasi vəziyyətin sabit olmasını arzulayırıq. Dağıstanda ictimai-siyasi
vəziyyətin, daxili vəziyyətin sabit olması üçün öz tərəfimizdən səylərimizi göstərməyə hazırıq. Biz Şimali
Qafqazdakı münaqişələrin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasını istəyirik. Burada tamamilə doğru deyildi ki,
zorla, güc işlətməklə, xalqların iradəsini əzmək, yaxud onları məhv etmək mümkün deyil. Şeyx Şamilin
mübarizəsi, Şeyx Şamilin həyat yolu və Şeyx Şamilin qəhrəmanlığı hələ XIX əsrdə buna əyani nümunə
olmuşdur. İndi gərək bunlardan hamı nəticə çıxarsın və məhz sülh, barışıq yolu və qarşılıqlı anlaşma yolu
ilə Qafqazda sülhü, əmin-amanlığı bərqərar etməliyik.
Bizim alimlərimiz burada Şeyx Şamil haqqında danışdılar. Bilirsiniz, bu gün, yubiley gecəsində bir
daha demək istəyirəm ki, Şeyx Şamilin həyatını təhlil edənlərin də çoxu Azərbaycan alimləri olublar, onun
yolunda çətinliklərlə üzləşənlər də Azərbaycan alimləri və yazıçıları olublar, Şeyx Şamilin yolunda qurban
gedən də Azərbaycanın böyük alimi, filosofu Heydər Hüseynov olubdur. Bu onu göstərir ki, Şeyx Şamil
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan üçün nə qədər qiymətli, nə qədər əziz olubdur ki, onun yolunda, yəni onun
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ideyaları yolunda, onun haqqında doğru-düzgün, ədalətli sözlər deməyə görə böyük insanlar hətta canını
qurban veriblər. Bunun özü də xalqımızın bir-birilə nə qədər sıx bağlı olduğunu göstərir. Bunun özü də
xalqlarımızın dostluğunun, qardaşlığının bundan sonra da sarsılmaz olacağını göstərir. Mən buna
əminəm.
Mən bu gün, bu bayram günü Azərbaycan xalqı ilə Dağıstan xalqı arasında dostluq, qardaşlıq
əlaqələrinin daim möhkəmlənməsini arzu etdiyimi bir daha bildirirəm. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan
Respublikası bu sahədə üzərinə düşən bütün məsələlərin hamısını bundan sonra da həll edəcəkdir. Şeyx
Şamil və onun qoyduğu irs bizi birləşdirir, bizi möhkəmləndirir və bundan sonra daha da
birləşdirəcəkdir.
Eşq olsun Qafqaz xalqlarına! Eşq olsun Dağıstana! Eşq olsun Azərbaycana! Eşq olsun sarsılmaz
Dağıstan–Azərbaycan birliyinə! Sağ olun.
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M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KİTABXANASINDA
«AZƏRBAYCAN QAÇQINLARI» FOTOALBOMUNUN TƏQDİMATI MƏRASİMİNDƏ
NİTQİ
5 noyabr 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycanda yaşayan qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyatını əks etdirən
fotoşəkillərdən ibarət kitabın yaranması və təqdim olunması təqdirəlayiq, əlamətdar bir hadisədir. 1988ci ildən, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü başlayandan indiyə qədər Azərbaycanın həyatında
qaçqınlar və məcburi köçkünlər amili yaranmışdır. Təəssüflər olsun ki, qaçqınların və məcburi
köçkünlərin sayı ilbəil artmışdır. İndi onların sayı artıq 1 milyon nəfərdir.
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində yaranmış hərbi münaqişə ölkəmizə çox
ağır zərbələr vurmuşdur. Bu hərbi təcavüz Azərbaycanın iqtisadiyyatına, həyatının bütün sahələrinə və
vətəndaşlarına böyük zərbələr vurmuşdur. Azərbaycan əsrin sonunda - 1988-ci ildən başlayaraq indiyə
qədər üzləşdiyi bu ağır faciə XX əsrdə xalqımızın başına gəlmiş bəlalardan, faciələrdən ən dəhşətlisi, ən
ağırı, ən zərərlisidir. Biz bu faciənin mənfi, dəhşətli nəticələrini həyatımızın bütün sahələrində hiss edirik.
Onun ağır nəticələri o cümlədən insanların, vətəndaşlarımızın həyatında çox təsirli şəkildə hiss olunur.
Dünyada, Yer kürəsinin bir çox yerlərində qaçqınlar və köçkünlər mövcuddur. Ancaq Azərbaycanın,
7 milyon əhalisi olan ölkəmizin vətəndaşlarından 1 milyonu qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşayır.
Hesab edirəm ki, dünyanın heç bir yerində belə bir hadisə yoxdur.
Biz müharibə nəticəsində çoxlu şəhidlər, itkilər vermişik. Bu, xalqımız üçün ağır yaradır.
Torpaqlarımızın işğal olunmuş hissəsində əsrlər boyu yaranmış varidatımız dağıdılıbdır, tarixi
abidələrimiz təhrif olunubdur, məhv edilibdir. Orada yaşamış insanların qəbiristanlıqları dağıdılıbdır.
Bunların hamısı bizim üçün ağır yaradır. Bütün bunlarla bərabər, insanların evindən, yerindənyurdundan zorla çıxarılması, onların didərgin düşməsi, varını-yoxunu, ailə üzvlərindən çoxunu itirməsi və
bir neçə ildən bəri çadırlarda, vaqonlarda, yaşayış üçün yararlı olmayan ayrı-ayrı yerlərdə ağır vəziyyətdə
yaşaması bizim həyatımızda, Azərbaycan xalqının, hər bir vətəndaşımızın qəlbində olan böyük bir
yaradır.
Təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycan xalqının düşdüyü bu ağır vəziyyəti, insanların o çətin şəraitdə
yaşamasını, qaçqınların bu ağır vəziyyətini dünya ictimaiyyətinə lazımi qədər çatdıra bilməmişik. Təəssüf
ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində kimin günahkar olmasını da son illərə qədər hələ sübut etmək
mümkün olmamışdı. Ermənistan Azərbaycana təcavüz etdiyi, respublikamızın torpaqlarını işğal etdiyi
halda bəzi beynəlxalq təşkilatlarda, bəzi ölkələrdə, dünyada hesab edilirdi ki, Azərbaycan Ermənistanı
blokadaya alıbdır, guya Azərbaycan Ermənistana əziyyət verir, guya Azərbaycanın düzgün olmayan
siyasəti nəticəsində Ermənistanda insanlar pis yaşayırlar. Bəzi hallarda belə təsəvvür yaranırdı ki, burada
Azərbaycan Ermənistandan daha çox günahkardır.
Məlumdur ki, son illər Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin apardığı siyasət nəticəsində beynəlxalq
təşkilatlarda, dünya ölkələrinin tam əksəriyyətində artıq bu məsələ aydınlaşıbdır. Kimin təcavüzkar
olması və kimin təcavüzə məruz qalması artıq məlumdur.
Bizim apardığımız ardıcıl siyasət nəticəsində ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barəsində qəbul edilmiş bəyanat da buna əyani
sübutdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, dövlət səviyyəsində aparılan bu ardıcıl siyasətlə bərabər,
respublikamızın başqa təşkilatları, ictimai təşkilatları tərəfindən Azərbaycanın həqiqətlərini dünyaya
yaymaq üçün lazımi işlər keçmişdə görülməyibdir, indi çox az görülür. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin
vəziyyəti haqqında dünya ictimaiyyətinə daim ətraflı, müfəssəl məlumat vermək və dünya ictimaiyyətini
bu problemə cəlb etmək, onu daim diqqət mərkəzində saxlamaq üçün, yenə də deyirəm, Azərbaycanın
müvafiq təşkilatları və ictimaiyyəti, ictimai təşkilatları lazımi iş görə bilməyiblər.
Bu gün burada təqdim olunan kitab Azərbaycanda yaşayan köçkünlərin və qaçqınların vəziyyətini
müəyyən qədər əks etdirir. Hesab edirəm ki, bu, həmin məsələni, yəni qaçqınların vəziyyətini müəyyən
qədər əks etdirir. Hesab edirəm ki, bu, həmin məsələni, yəni qaçqınların vəziyyətini bu qədər geniş əks
etdirən ilk kitabdır. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda yaşayan qaçqınların, məcburi köçkunlərin,
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çadırlarda ağır şəraitdə yaşayan insanların vəziyyətini əks etdirmək üçün bir neçə belə kitab lazımdır. Bu
məsələ heç vaxt bir kitaba sığmaz. Ancaş indiyə qədər, demək olar ki, heç bir şey olmadığına, yaxud bu
barədə az vəsaitlər olduğuna görə biz bu kitabı yüksək qiymətləndiririk.
Mən fürsətdən istifadə edib, bu münasibətlə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda - həm
hökumətdə, həm də ictimai təşkilatlarda - qaçqınların və köçkünlərin vəziyyəti ilə məşğul olan orqanlar
qeyri-qənaətbəxş işləyirlər. Azərbaycanda qaçqınların və köçkünlərin vəziyyəti ilə məşğul olan xüsusi
dövlət komitəsi, böyük bir nazirlik var. Nazirlər Kabinetində bu məsələ ilə məşğul olan böyük bir şöbə
var. Bir çox ictimai təşkilatlar bu məsələ ilə məşğul olmalıdırlar. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu
təşkilatlar, bu orqanlar üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmirlər. Mənim bu sözlərim
qaçqınlara və məcburi köçkünlərə daimi göstərilməli olan diqqət, qayğı və humanitar yardımlar
məsələsinə də aiddir. Eyni zamanda qaçqınların və köçkünlərin vəziyyətini həm Azərbaycan
ictimaiyyətinin, həm də dünya ictimaiyyətinin daim diqqət mərkəzində saxlamaq və dünya ictimaiyyətinə
daim çatdırmaq sahəsinə də aiddir.
Belə olan halda qaçqınların, məcburi köçkünlərin vəziyyətinə get-gedə diqqət azalır, onların
yaşaması üçün göstəriləcək yardımların miqdarı azalır və beləliklə, bu məsələ - bizim həyatımızın ən
faciəli bir cəhəti - adiləşir. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq humanitar təşkilatlar da Azərbaycanda olan
qaçqınlara, köçkünlərə öz yardımlarını azaldırlar, bu məsələyə öz münasibətlərini soyudurlar. Təəssüf ki,
bizim dövlət, hökumət orqanları bu işlərə diqqət yetirmirlər. Bəziləri belə düşünürlər ki, artıq bir çox il
keçibdir, qaçqınlar və məcburi köçkünlər öz vəziyyətlərinə alışıblar, çadırlarda, dəmir yolunun üzərində,
vaqonlarda yaşamağa öyrəşiblər, dözümlü olublar və dözürlər, ona görə də bunların yaşayışını xırdaxırda elə normal hesab etmək lazımdır. Mən belə meylləri hiss edirəm. Ona görə də mən bu sözləri bu gün
həyəcanla, çox narahatlıqla nəinki burada toplaşanlara, ümumiyyətlə, bütün ictimaiyyətimizə çatdırmaq
istəyirəm.
Əgər biz işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsinə nail ola bilməmişiksə və yerindənyurdundan didərgin düşmüş insanları öz evlərinə, yurdlarına qaytara bilməmişiksə, demək, bu problem
həll olunmayıbdır. Demək, biz qaçqınlara və köçkünlərə daha da borcluyuq və onlara daha da diqqətli
olmalıyıq. Çünki insan bir ay, iki ay, bir il belə vəziyyətə dözür. Ona görə dözür ki, onda ümid var ki, o bu
vəziyyətdən tezliklə çıxacaq. Ancaq bir il, iki il, üç il, dörd il olanda o, ümidini itirə bilir. Amma gərək biz
imkan verməyək ki, insanlar ümidini itirsinlər. Apardığımız böyük işlərlə yanaşı - yəni işğal edilmiş
torpaqlarımızın azad olunması sahəsində apardığımız böyük işlərlə yanaşı - biz gərək qaçqınlara,
köçkünlərə daim diqqət, qayğı göstərək. Gərək onlara diqqətimizi, qayğımızı, köməyimizi keçən illərə
nisbətən daha da artıraq.
Təəssüf ki, vəziyyət belə deyil. Ona görə də mən bu gün bu məsələ barəsində belə həyəcanla
danışıram. Mən qaçqınların, məcburi köçkünlərin işi ilə məşğul olanda bütün orqanlardan - hökumət,
dövlət orqanlarından tələb edirəm ki, onlar öz işlərində buraxdıqları səhvləri aradan qaldırsınlar, öz
vəzifələrini layiqincə yerinə yetirsinlər və bu sahədə öz işlərində ciddi dönüş yaratsınlar.
Nazirlər Kabineti bu işlə ciddi məşğul olmalıdır. Baş nazirin müavini İzzət Rüstəmov - bu məsələyə
məsul və həmin vəzifəyə məhz bu məqsədlə təyin edilmiş şəxs gərək bilsin ki, görülən işlər bizi qane
etmir. Bu işlərlə daha da ciddi və konkret məşğul olmaq lazımdır.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Qəhrəmanovu mən bir
dəfə tənqid etmişdim, bu gün bir daha deyirəm - vəziyyəti kökündən düzəltməlidir və biz bu komitənin,
bu böyük hökumət orqanlarının işinin nəticələrini görməliyik.
Nazirlər Kabineti bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxlamalıdır və vaxtaşırı, bəlkə də ardıcıl
surətdə, müəyyən bir plan əsasında bu məsələlərin vəziyyətini dinləməli, müzakirə etməli, lazımi
tədbirlər görməlidir və lazım olan vaxtlarda mənə məlumatlar və öz təkliflərini verməlidir.
Mən ictimai təşkilatlara müraciət edirəm. Onlar da bu sahəyə öz münasibətlərini tamamilə
dəyişdirməlidirlər. Qaçqınların, köçkünlərin vəziyyətini unutmaq olmaz. Unutmaq olmaz ki, biz daim
onların yanında olmalıyıq, biz onlarla bir yerdə olmalıyıq, onlarla tez-tez görüşməliyik, qaçqın
düşərgələrində olmalıyıq, onların vəziyyətini bilməliyik və onlara əlimizdən gələn yardımı etməliyik.
Mən beynəlxalq humanitar təşkilatlara müraciət edirəm və rica edirəm ki, onlar Azərbaycanın bu
vəziyyətinə öz diqqətlərini daha da artırsınlar, öz münasibətlərini zəiflətməsinlər, göstərdikləri
yardımları da mütəşəkkil etsinlər. Bəzən bunlar pərakəndə xarakter daşıyır və bəzən də bir sıra
səbəblərdən, yardımların qaçqınlara çatdırılması ilə məşğul olan ayrı-ayrı Azərbaycan vətəndaşlarının
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günahı üzündən, yaxud da ki, onların qeyri-qanuni hərəkətlərinə görə bu yardımlar qaçqınlara,
köçkünlərə vaxtlı-vaxtında çatmır.
Qaçqınlar, məcburi köçkünlər Azərbaycanın bir çox inzibati bölgələrində yaşayırlar və bu inzibati
rayonların, şəhərlərin icra orqanları, icra hakimiyyəti başçıları var. Mən onlardan tələb edirəm ki,
qaçqınlara və məcburi köçkünlərə qayğı və diqqəti artırsınlar, onların üzərinə bu sahədə qoyduğumuz
vəzifələri layiqincə yerinə yetirsinlər.
Şübhəsiz, bu gün burada təqdim olunan kitabı geniş yaymaq mümkün olsa, bu, Azərbaycandakı
qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyəti haqqında beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq təşkilatlarda,
dünyada təəssüratı daha da dəqiqləşdirəcəkdir. Ancaq tam təəssürat yaratmaq üçün gərək bu iş ardıcıl,
mütəmadi getsin, epizodik xarakter, kampaniya xarakteri daşımasın. Hələ ki Azərbaycanda qaçqınlar,
köçkünlər var, hələ ki münaqişə qurtarmayıbdır, bu məsələ ilə hamımız daim, ardıcıl məşğul olmalıyıq.
Qaçqınların, köçkünlərin vəziyyətini bilməyən adamlar üçün əlbəttə ki, bu kitab geniş təəssürat
yaradır. Amma bizim üçün, yəni qaçqınların, məcburi köçkünlərin vəziyyətini gözü ilə görmüş adamlar
üçün bu kitab çox kiçik bir şeydir, azdır. Yəni mən bu kitabda qaçqınların o ağır vəziyyətini tamamilə ağır
görmürəm. Yenə də deyirəm, bu kitab kənar adamlarda böyük təəssürat yaradacaqdır. Amma bizim
borcumuz odur ki, bütün bu mənzərəni - Azərbaycanın həyatında olan, qaçqınlarla və köçkünlərlə
əlaqədar yaranmış mənzərəni bütün dünyaya çatdıraq. Onun üçün bir kitab yox, bir neçə kitab
yaranmalıdır, bəlkə seriyalar olmalıdır, bəlkə də hər bir qaçqın düşərgəsi haqqında bir kitab yaratmaq
lazımdır. Buna heç bir şeyi əsirgəmək lazım deyil. Bunun üçün hər bir vəsaitdən istifadə etmək lazımdır.
Hesab edirəm ki, Nazirlər Kabineti Prezidentin İcra Aparatı ilə bərabər belə kitabların
yaranmasının proqramını hazırlamalıdır, tərtib etməlidir. Bu proqram əsasında bir çox seriya belə
kitablar yaranmalıdır. Mən bayaq fikirlərimi dedim. Ancaq başqa fikirlər də ola bilər. Bu fikirlərin əsasında bu məsələnin çərçivəsini genişləndirmək olar. Bunun üçün də həm humanitar təşkilatlardan, həm
ictimai təşkilatlardan, həm də dövlətdən, hökumətdən lazımi vəsait ayırmaq mümkündür. Biz bunu edə
bilərik. Burada çətinlik olmayacaqdır. Ancaq bu işi görmək lazımdır.
Məlumdur ki, biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması uğrunda
çalışırıq və bu sahədə müəyyən irəliləyişlər mövcuddur. ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərini
Azərbaycan da, Ermənistan da əsasən qəbul ediblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin
nümayəndələri bu günlərdə yenidən bizim bölgəyə gələcəklər, danışıqlar aparacağıq. Hesab edirik ki,
məsələnin sülh yolu ilə həll olunması müəyyən bir relslər üzərinə düşübdür. Biz bunu sadəcə,
sürətləndirməliyik və qarşıda olan maneələri aradan götürməliyik.
Şübhəsiz ki, işğal olunmuş rayonlar bunların nəticəsində işğalçı hərbi dəstələrdən azad ediləcəkdir.
Bilirsiniz ki, birinci mərhələdə, işğal edilmiş altı rayonun azad olunması və oradan zorla köçürülmüş,
çıxarılmış insanların öz yerlərinə qayıtması nəzərdə tutulubdur. Ancaq bu, müəyyən vaxt tələb edən bir
prosesdir.
Nə qədər ki, biz bu münaqişəyə son qoymamışıq, nə qədər ki, Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqları azad edilməyibdir, nə qədər ki, bu qaçqınlar, məcburi köçkünlər öz yerlərinə, yurdlarına
qayıtmayıblar, bu problem Azərbaycanın bütün orqanlarının - hökumətin, dövlətin, ictimaiyyətin, hər bir
vətəndaşın diqqət mərkəzində olmalıdır. Hamı çalışmalıdır ki, qaçqınların, köçkünlərin indiki
vəziyyətinin müəyyən qədər normal saxlanması üçün öz yardımını etsin. Hamımız ardıcıl surətdə
çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın bugünkü mənzərəsi, məcburi köçkünlərin, qaçqınların belə ağır vəziyyətdə
olması dünyanın hər bir guşəsinə, ölkəsinə, hər bir dövlət başçısına, hər bir beynəlxalq təşkilata çatsın.
Beləliklə, biz sülh yolu ilə ədalətin qələbəsinə nail olacağıq.
Bu gün təqdim olunan kitabın yaranmasında zəhmət çəkmiş bütün təşkilatlara, şəxslərə təşəkkür
edirəm. Bu təşəbbüsü qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, çox gec də olsa, belə bir təşəbbüs və bugünkü
təqdimat mərasimi bu sahədə gələcəkdə görüləsi işlər üçün təkanverici bir məqamdır.
Ümidvaram ki, bu mərasimdə iştirak edən xarici ölkələrin səfirliklərinin, beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri bu kitabın yayılmasında, təbliğ olunmasında öz xidmətlərini göstərəcəklər, ümumiyyətlə,
bu gün burada meydana çıxmış məsələlərin həll olunmasında Azərbaycan Respublikasına, xalqına və
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarına yardımçı olacaqdır. Sağ olun.
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ƏLİLLƏRİN III RESPUBLİKA YARADICILIQ SƏRGİ-MÜSABİQƏSİNİN
AÇILIŞINDA ÇIXIŞI
Tofiq İsmayılov adına Uşaq Yaradıcılığı Sarayının
rəngkarlıq və tətbiqi sənət sərgisi salonu
6 noyabr 1997-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar, sərgi iştirakçıları!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı bu gün respublikamızın vətəndaşlarından fiziki cəhətdən zəif olan insanların
işlərinin nəticəsinin bu qədər gözəl nümayiş etdirilməsi və belə bir sərginin açılması münasibətilə təbrik
edirəm.
Bu sərgi, burada nümayiş etdirilən eksponatlar insana çox böyük təsir bağışlayır. Birincisi, öz
yüksək estetik keyfiyyətinə görə təsir bağışlayır. Həqiqətən burada təqdim olunan hər bir əsər böyük
hisslər doğurur. Bu əsərləri yaradanlar peşəkar rəssamlar, yaxud peşəkar sənətkarlar deyillər. Ancaq
işlər onu təsdiq edir ki, bu əsərlərin hamısı yüksək peşəkar səviyyədədir. Demək, bu əsərləri yaradan
adamların fitri istedadı, incəsənətə və burada təqdim edilən sənət nümunələrinin yaranmasına olan
həvəsi, onların fədakarlığı, çalışqanlığı belə nümunələr yaradıb bu sərgiyə təqdim etmələrinə imkan
veribdir. Əgər nəzərə alsaq ki, bu əsərlərin müəllifləri bu və ya başqa cəhətdən fiziki çətinlik keçirirlər,
fiziki çatışmazlığa məruz qalıblar, onda bu əsərlərin nə qədər qiymətli və bu insanların nə qədər böyük
hörmətə layiq olduğu daha da aşkar olur. Mən bu əsərləri yaradanlara, burada nümayiş etdirməyə
gələnlərə, sərgidə görüşdüyüm insanlara, bu əsərlərin müəlliflərinə hörmət və ehtiramımı bildirir və
onları bu nailiyyətləri münasibətilə təbrik edirəm.
Bu əsərlər və ümumiyyətlə, sərgi bir daha onu sübut edir ki, insan nə qədər böyük istedada və
böyük potensiala malikdir. Bu onu göstərir ki, biz hələ insanların nə qədər böyük potensiala malik
olmasını bəlkə də tam dərk edə bilməmişik. Əgər insanın əlləri yoxdursa, ayaq barmaqları ilə şəkil çəkir
və o şəkil hər bir rəssamın şəklindən də bəlkə yaxşıdır, yaxud elə onun səviyyəsindədir. Bu onu göstərir
ki, insan nəyə qadirdir. İradə, öz gücünə inam, öz imkanlarından istifadə etmək üçün çalışqanlıq - bunlar
hamısı insanlarda olan daxili potensialı büruzə verir və belə əsərlərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Doğrusu, mən bu gün çox heyran oldum. Çox heyran oldum. İlk dəfə deyil mən belə sərgiləri
görürəm, seyr edirəm. Ancaq buna baxmayaraq, hər dəfə onlar məni heyran edir. Güman edirəm, bu
sərginin iştirakçılarının hamısı mənimlə eyni fikirdədirlər. Sərgi məni sevindirir. Sevindirir ona görə ki,
insan nə qədər çətinlik çəksə də, onu yaşadan həmişə həyata olan inamıdır, nikbinliyi, iradəsidir. Əgər
insanda iradə, həyata inam varsa, öz daxili qüvvələrinə inam varsa, insan çox şey edə bilər.
Əgər fiziki cəhətdən çatışmazlığı olan insanlarımız bu cür əsərlər yarada bilirsə, demək, bizim tam
sağlam olan insanlarımız nələr yarada bilərlər. Təkcə rəsm əsərləri, incəsənət əsərləri yox, həyatımızın
bütün sahələrində nələr yarada bilərlər. Bunlar hamısı indi, Azərbaycanda müstəqil dövlət, demokratik
dövlət quruculuğu prosesində çox vacibdir. Hesab edirəm ki, bu sərginin iştirakçıları öz əsərləri ilə nəinki
özlərini, özlərinin varlığını ictimaiyyətdə təsdiq edirlər, eyni zamanda onlar ictimaiyyətə, xalqımıza
göstərirlər ki, insan nəyə qadirdir.
Bizim qədim tariximiz bunu dəfələrlə sübut edib ki, insan çox şeyə qadirdir. Biz qədim «Fərhad və
Şirin» əfsanəsindən bilirik ki, bir insan dağı da yarıb keçə bilər. O əfsanə də əfsanə deyil, həqiqətdən
götürülmüş bir əhvalatdır. Bizim tariximizdə belə nümunələr çox olubdur və bugünkü həyatımız belə
nümunələri daha da geniş nümayiş etdirir. Bunu nümayiş etdirənlərin də bir çoxu məhz bu sərginin
iştirakçılarıdır.
Mən deyə bilmərəm bu əsərlərin hansı hansından yaxşıdır, - bəlkə də münsiflər heyəti müəyyən
edəcək, - amma güman edirəm, onların da qarşısında çox çətin bir vəzifə durur. Çünki bunların hərəsinin
özünəməxsus xüsusiyyəti, keyfiyyəti, hərəsinin özünəməxsus dəyəri, gözəlliyi var. Ona görə də bunları
bir-birindən seçmək çox çətin olacaqdır. Ancaq münsiflər heyəti bu əsərləri seçib müəyyən edəndən
sonra və onların qiyməti təyin olunandan sonra mən də mütləq bu əsərlərdən öz evim üçün almaq
fikrindəyəm. Ancaq bunu indi etmək istəmirəm, çünki hansını istəsəm, mənə deyəcəklər ki, qiyməti
901

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

belədir. Qoy bunu münsiflər müəyyən etsinlər, qiymət elan olunsun, ondan sonra mən də bir vətəndaş
kimi gəlib, hansı daha xoşuma gələrsə, onları alacağam. Şübhəsiz, hesab edirəm ki, bizim vətəndaşlarımız
burada olan incəsənət nümunələrini həvəslə alacaqlar, çünki hamısı gözəldir.
Bu sərgi eyni zamanda göstərir ki, Azərbaycanda əlillərə, fiziki cəhətdən çatışmazlığı olan insanlara
indi həqiqətən qayğı göstərilir. Bunlar məhz bu qayğının nəticəsində bu işləri görə biliblər. Mən deyə
bilmərəm ki, biz bu qayğını tamamilə təmin edə bilirik. Əgər belə desəydim, bu, ədalətli olmazdı.
Çatışmazlıqlarımız hələ çoxdur. Müharibə əlillərinə, torpaqlarımızın müdafiəsində şikəst olmuş adamlara,
fiziki cəhətdən zədə almış insanlara qayğımız hələ istənilən səviyyədə deyildir. Biz bunu artırmalıyıq.
Bunu həm dövlətin ümumi proqramlarında artırmalıyıq, həm də ki, ümumi proqramlarımızın həyata
keçirilməsində müvafiq orqanlar bunu etməlidir.
Təəssüf ki, bəzən belə olur: bu sahəyə, bu təbəqəyə qayğı göstərilməsi üçün ayrılan maddi və
maliyyə vəsaitləri öz ünvanlarına çatmır. Bu da həqiqətdir. Ona görə də biz bu nöqsanları aradan
qaldırmalıyıq. Bir tərəfdən dövlət, hökumət proqramlarımızda bu sahəyə daha da çox vəsait ayırmaq və
bu sahədə daha çox işlərin görülməsi üçün lazımi tədbirlər görməliyik. Amma bununla bərabər, bizim
müvafiq orqanlarımız - nazirliklər, yerli icra hakimiyyəti orqanları, başqa hökumət orqanları bu hökumət,
dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinə sədaqətlə xidmət etməli, əyintilərə yol verməməlidirlər. Bu
sahə bizim üçün çox vacib sahədir.
Əmin ola bilərsiniz, - bunu sizə və sizin simanızda Azərbaycanın bu təbəqədən olan insanlarının
hamısına deyirəm, - biz bundan sonra da birinci növbədə Vətənin, torpağın müdafiəsində şikəst, əlil
olmuş insanlara və onlarla bərabər, fiziki cəhətdən çatışmazlığı olan insanların hamısına qayğını və
diqqəti ilbəil artıracağıq və bu, gələcəkdə proqramlarımızda daha da görkəmli yer tutacaqdır. Ümidvaram
ki, Azərbaycanın dövlət və hökumət orqanlarının hamısı mənim bu çağırışımı layiqincə yerinə
yetirəcəklər və biz əlillər, şikəst adamlar üçün, fiziki çatışmazlığı olan insanlar üçün - onların yaşaması,
əmək fəaliyyətinə cəlb olunması, öz daxili imkanlarından, istedadlarından istifadə etmələri üçün daha da
geniş şərait yaradacağıq.
Mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı arzu edirəm. Siz qəhrəman insanlarsınız,
- mən sərgi iştirakçılarını nəzərdə tuturam, - siz qəhrəman, şücaətli insanlarsınız. Belə çətinliklərin
öhdəsindən gələrək bu cür gözəl işlər görürsünüzsə, siz böyük hörmətə və ehtirama layiq insanlarsınız.
Sizə cansağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Sağ olun.
Mən bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətini də qeyd etmək istəyirəm.
Nazirlik bu sahədə çox iş görür və o işi də yüksək qiymətləndirirəm. Son vaxtlar nazirliyin işi güclənibdir
və lazım olan tədbirləri həyata keçirirlər. Ancaq dediyim tənqidlər hamıya, o cümlədən Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də aiddir. Əldə etdiyiniz nailiyyətlərə görə mən məmnun olduğumu bildirir,
ancaq sizdən də, bütün hökumət və dövlət orqanlarından da tələb edirəm ki, işləri bundan sonra daha da
yaxşı aparasınız.
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XALQ ŞAİRİ BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN
«HARA GEDİR BU DÜNYA?!» PYESİNİN TAMAŞASINDAN SONRA
YARADICI KOLLEKTİVİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Azərbaycan Milli Dram Teatrı
7 noyabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Müvəffəqiyyətlə keçən tamaşaya görə sizin hamınızı təbrik edir,
təşəkkürümü bildirir və yeni uğurlar arzulayıram.
Bəxtiyar müəllim, bu pyes əvvəllər də elə indiki quruluşda nümayiş etdirilmişdirmi?
B ə x t i y a r B a h a b z a d ə: Bəli, həmin quruluşdur. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Bəhram
Osmanov, bəstəkarı Adil Bəbirovdur. Bu pyes 1991-ci ildə bir neçə dəfə tamaşaya qoyulub. Sonra
Türkiyədə onun beş tamaşası oldu. Daha sonra teatrın kollektivini Kiprə dəvət etdilər, orada da iki tamaşa
göstərildi. Pyesin tamaşaları həm Türkiyədə, həm də Kiprdə böyük rəğbətlə qarşılandı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu mövzu bu gün də öz aktuallığını itirməyibdir. İnsan nə qədər yaşayacaqsa,
bu mövzu bir o qədər də aktual olacaqdır.
Bəxtiyar Bahabzadənin hər bir əsəri dəyərlidir, qiymətlidir. Onun hər bir əsəri bizim
mədəniyyətimizi, incəsənətimizi, ədəbiyyatımızı inkişaf etdirir. Bəxtiyar Bahabzadə adətən şerlər,
poemalar yazır, ancaq bir neçə səhnə əsəri də yaradıbdır. O, 1970-ci illərdə də çox uğurlu əsərlər
yazmışdı, 1991-ci ildə də belə bir əsər yaradıbdır.
Mən bu tamaşanı çox böyük maraqla, həvəslə izlədim. Doğrudur, bu pyesin məzmunu ilə mən
əvvəldən tanış deyildim, ona görə də hadisələrin gedişini bəzən tuta bilmirdim ki, sonra nə olacaq. Mənə
belə gəlir ki, əsərin ən böyük keyfiyyəti elə bundan ibarətdir. Bəzən tamaşaya bir az baxandan sonra
hadisələrin sonrakı gedişini və nə ilə sona çatacağını təxminən bilirsən. Amma düzü, mən bu tamaşada
bunu tuta bilmədim. Tamaşanın ortasında bir yerdə ixtiraçı alimin monoloqu qurtaranda elə bildim ki,
tamaşa da bununla başa çatacaq. Sonra gördüm ki, yox, tamaşa hələ davam edir. Bunun özü müəllifin
böyük ustalığının dərinliyini, məharətini, eyni zamanda bu mövzunun açılmasıının qeyri-sadəliyini
göstərir. Tamaşaçının, ümumiyyətlə, kitab oxuyan adamın diqqətini bütün başqa cəhətlərlə yanaşı bu,
həmişə cəlb edir. Əsərin daxili mənası, məzmunu şübhəsiz ki, çox əhəmiyyətlidir. Məndə belə bir təsəvvür
yarandı ki, bu, fəlsəfi, psixoloji bir əsərdir, eyni zamanda elmi əsərdir.
Bilirsiniz, adətən tamaşaya gəlirlər ki, əsərdə bir münaqişə olsun, yaxud da oynamaq, çalmaq şənlik olsun. Bəlkə də belə bir əsər hər bir tamaşaçının diqqətini cəlb edə bilməz. Belə bir əsərin öz
tamaşaçısı lazımdır. Ancaq eyni zamanda, hesab edirəm ki, hər bir insan - yaşlı da, cavan da, gənc də,
qadın da, kişi də bu tamaşaya diqqətlə baxdıqca onların hamısında böyük maraq oyanacaq. Çünki bu
tamaşa həyatı əks etdirir. Bəxtiyar müəllim belə bir əsər yazmaqla insan yaranandan indiyədək
adamların arasında, onların həyatında gedən psixoloji prosesi əks etdirmək istəyib. Hesab edirəm ki, o,
buna nail olubdur.
İnsan həyatında, cəmiyyətdə gedən bu proseslər təəssüf ki, bir tərəfdən təbii proseslərdir - necə ki,
təbiətin qanunları təbiidir və heç kəsdən asılı deyil. Biz indi artıq görürük - siz bu gün burada
göstərdiyiniz, əcdadından indiyədək ən yüksək səviyyəyə qalxmış insan və insan cəmiyyəti, onun
xüsusiyyətləri, keyfiyyəti heç kəsdən asılı deyil.
Bu əsərdən doğan məna ondan ibarətdir ki, gərək hər bir insan nə olur-olsun, paklıq, mənəvi saflıq,
mənəvi təmizlik uğrunda mübarizə aparsın, insana xas olan mənfi keyfiyyətlərdən insanları xilas etməyə
axıra qədər çalışsın. Bizim yaşadığımız planetdə insanın tarixini heç kəs bilmir. İnsan neçə min-min
illərdir yaşayır. Hər bir insanın isə kiçik - altmış, yetmiş, səksən, doxsan il ömrü var, bəziləri yüz yaşa
qədər ancaq yaşaya bilir. Bunun da bir hissəsi uşaqlıq dövrüdür, bir hissəsi yuxudur, son hissəsi də onun
yaşlı dövrünə düşür. İnsan sadəcə olaraq yaşamaq üçün mübarizə aparır, başqa bir imkanı olmur. Bu,
insanın ömrüdür. Amma insan cəmiyyətinin ömrünü heç kəs bilmir. Yer üzündə neçə yüz min illərdir ki,
insan yaşayır və insan cəmiyyəti mövcuddur. İbtidai icma dövrü - tarixçilər yazıblar - neçə min illər
bundan öncə olubdur.
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Bu gün siz Bəxtiyar müəllimin yazdığı sözləri ifa edib bizə sübut etmək istəyirsiniz ki, o vaxtlar hər
şey düz, pak olubdur, eyni zamanda, özünüz də inkar edirsiniz ki, yox, belə olmayıbdır. Həm deyirsiniz,
həm də inkar edirsiniz. Yəni bunları Bəxtiyar müəllim belə yazıb, siz isə onları səhnədə ifa edirsiniz və
bizə göstərirsiniz.
Həyatın prosesləri çox mürəkkəbdir. Ancaq o da təbiidir ki, insan cəmiyyətində eybəcərliklər
əsrlərdən - əsrlərə keçərək daha da çox artır. Bilirsiniz, mən indi bu tamaşaya baxanda Cəlil
Məmmədquluzadənin «Ölülər» əsəri yadıma düşür. O, çox böyük fəlsəfi, həyati və çox dəyərli bir əsərdir.
Cəlil Məmmədquluzadə «Ölülər» əsərində insanların şəxsi xüsusiyyətlərini, onların mənəviyyatını necə
göstərirdi? Yəni bu, hər bir əsrdə olubdur. Bizim XX əsrdə də belədir. Mən bu tamaşanı izlədikcə
fikirləşirəm, vəzifə nədən ibarətdir - bunu qəbul etmək, onunla razı olmaq, yaxud da ki, mübarizə
aparmaq lazımdır? Əsərin də ana xətti ondan ibarətdir ki, əsas qəhrəman Laçın bu mübarizəni aparır və
öz fikrində, əxlaqında axıra qədər qalır. Demək, insanları bu nümunədə tərbiyə etmək lazımdır.
Bu, asan deyil, çox çətindir. Mən öz həyatımdan deyə bilərəm ki, çox çətindir. Bilirsiniz ki, mənim
gördüyüm işlər bir, iki, on ili əhatə etmir. Mən təxminən 30 ildir ki, respublikaya rəhbərlik etməyə
başlamışam. Ancaq mən ondan əvvəl də, gənc vaxtlarımdan həyatın bütün bu eybəcərlikləri ilə mübarizə
aparmağa çalışmışam. Hansısa bir mərhələdə nəyəsə nail olmaq olur. Sonra isə kimsə gəlib onu pozur.
Məsələn, öz həyatımın tarixindən desəm, 1970-ci illərdə burada işləyəndə biz çox şeylərə nail ola bildik.
Amma sonrakı dövr gəldi, bütün bunların hamısını dağıtdı.
Şübhəsiz ki, bizim həyatımızda indi çox müsbət cəhətlər var. Bu da ondan ibarətdir ki, xalqımız
azaddır, müstəqildir. Bizim müstəqil dövlətimiz var. Tariximizdə ilk dəfə sabit, müstəqil bir dövlətdə
yaşayırıq. Biz həyatımızı yenidən qururuq, dövlət quruculuğunun yeni prosesi gedir, iqtisadiyyatımız
yenidən qurulur. Bunlar hamısı həyatın müsbət cəhətləridir. Amma bununla yanaşı, bu əsərin əsas ana
xətti olan xeyirlə şər yan-yanadır, o həyatı zibilləyən mənfi cəhətlər var və təəssüf ki, onlar azalmayıb,
əksinə, artıb və artmaqdadır. Onlar da özlərini haqlı sayırlar. Elə tamaşada Nərgizin sözləri ilə deyilir ki,
bu maaşla dolanan kimdir? Başa düşürsınız, amma maaşla dolanan var. Bəxtiyar müəllim, altı faiz deyil,
əhalinin əksəriyyəti maaşla dolanan adamlardır. Bir milyon qaçqınımızın heç maaşı da yoxdur, onlar
verilən köməklə yaşayır, dolanırlar. Yeddi milyon əhalidən bir milyonu qaçqındır. Yaxud, orada az
məvaciblə dolanan adamlar var. Bunlar var. Ona görə də Bəxtiyar müəllim bu əsərdə rəqəmləri bir az əks
tərəfə «şişirdibdir».
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Elə mən özüm də maaşla dolananlardanam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təəssüf ki, cəmiyyətdə qanunu pozanlar, əxlaqsızlıq, mənəviyyatsızlıq
edənlər də var. Belələri insanı o qədər incidir ki, həmin adam hər şeyi artıq qara rəngdə görür. Amma
həyat tam qara deyil. Həyatın işıqlı tərəfi da, qaranlıq tərəfi də, gözəl tərəfi də, insanları incidən tərəfi də
var. Ona görə bu məsələdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, biz indiyə kimi nə qədər çalışmışıqsa, bundan
sonra da hər bir insan cəmiyyətimiz, hər bir adamın əxlaqının təmizlənməsi uğrunda mübarizə
aparmalıdır və heç vaxt ümidsiz olmamalıdır.
Mən Bəxtiyar müəllimə bildirmək istəyirəm - bu əsərdə bəzən bir az ümidsizlik hiss olunur.
Ümidsizlik olmamalıdır. Cəmiyyət, insan ümidlə yaşamalıdır. İnsan ümidlə yaşamalıdır ki, cəmiyyət mənfi
hallardan xilas olsun. Biz bəlkə də buna nail ola bilməyəcəyik. Amma gələcək nəsillər buna mütləq nail
olacaqlar.
Əsərdə kökə qayıtmaq məsələsi var, mən onun mənasını belə anlayıram ki, kökümüzə olan o
müsbət cəhətləri götürmək lazımdır. Mən də sizinlə razıyam ki, tamaşadakı kimi, ibtidai icma quruluşuna
qayıtmayacağıq. Bu, mümkün deyil. Hansınız istəsəniz, bu, mümkün deyil. Mən yenə də Cəlil
Məmmədquluzadənin «Ölülər» əsərinə qayıdıram. Orada da əvvəl hamısı istəyir ki, Şeyx Nəsrullah onun
qohum-qardaşını diriltsin. Sonra hər birinə başa salanda ki, bu diriləndə nə olacaq - onda hamı imtina
edib deyir ki, yox, diriltmə. İndi Bəxtiyar müəllim də bu əsərində deyir ki, kökə qayıdın. Sizin hər biriniz
nəticəni başa düşəndə, onda nə cür olacaq? Onda deyəcəksiniz ki, yox, indi nə cür var, qoy elə yaşayım.
Cəmiyyət daim inkişaf edəcəkdir. Gələcək nəsillər daha da yaxşı yaşayacaqlar. Biz edə bilmədiyimizi
gələcək nəsillər edəcəklər. Amma gələcək nəsillərə şərait yaratmaq üçün biz gərək bu mübarizəmizi
aparaq Bəli, tamaşada Laçın rolunu oynayan mübarizə aparmaq üçün bunların hamısını - Bəxtiyar
müəllimin sözlərini çox gözəl ifa etdi. Şübhəsiz ki, belə əsərlər mübarizə aparmaq üçün bizə kömək edir.
Bunlar bizə lazımdır, əhəmiyyətlidir.
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Bəxtiyar müəllim, mən sizi bir daha təbrik edirəm. Çox gözəl bir əsər yaratmısınız. Bu vacibdir. Bu
mövzu bu gün də, on il bundan sonra da aktual olacaqdır. Mən bədbin deyiləm, nikbinəm və bu əsərin
ümidsizlik nüansları, notları ilə də razı deyiləm. Çünki insan ümidlə yaşamalıdır. İnsan inanmalıdır ki, hər
şeyə nail olmaq - cəmiyyəti də düzəltmək, insanların əxlaqındakı mənfi cəhətlərdən də insanı xilas etmək,
onu tam mükəmməl etmək olar. Bizim borcumuz mükəmməl insan, mükəmməl insan cəmiyyəti
yaratmaqdır və bunun uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Bax, bu əsər də bütün bunlara kömək edir.
R a m i z N o v r u z o v (əməkdar artist): Ulu əcdadlarımız deyiblər ki, keçmişlərin səhvlərini
gələcək düzəltməlidir, ataların səhvlərini oğullar düzəltməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Bəxtiyar müəllimin əsəri haqqında öz fikirlərimi dedim. Sizin hamınız da
rollarınızı çox gözəl ifa etdiniz. Mən yenə də deyirəm, bu əsər adi tamaşaçı üçün çox çətin qavranılan bir
əsərdir. Amma həm rejissorun, həm sizin hamınızın birlikdə ifaçılıq sənətiniz insanı doğrudan da
gərginlikdə saxlayır. Mən iki saatdan artıq davam edən bu tamaşanı çox diqqətlə, gərgin vəziyyətdə
dinləyirdim. Sizin bu artistlik, ifaçılıq məharətiniz əsərin bu qədər canlı görünməsinə kömək etdi.
Güman edirəm ki, Bəxtiyar müəllim inciməz - bu əsəri səhnədə görməyən adam kitabı oxusa, bu
təəssüratı ala bilməz. Məsələn, siz özünüz yazdığınız şeri kitabdan oxuyanda ola bilər ki, onu yarıya qədər
oxuyasan, yarısını oxumayasan.Elə bu əsərin özü də mürəkkəb əsərdir.
Mən vaxtilə Hötenin «Faust» əsərini götürüb oxumağa başladım, heç yarısına çatmadım, onu kənara
atdım. Çünki çətin idi. Fəlsəfi əsərlər həmişə çətin olur. Səhnədə sizin ifanız Bəxtiyar müəllimin bu
əsərinin məzmununu, mənasını, əhəmiyyətini çox gözəl açıbdır. Quruluşçu rejissorun da işi
təqdirəlayiqdir və hər birinizin ifa etdiyiniz rollar da çox gözəldir. Mən tamaşaya çox diqqətlə baxırdım.
Hərə öz rolunu yaxşı ifa edirdi. Hamınızı təbrik edirəm və təşəkkür edirəm ki, bizə bu gün yeni bir tamaşa
təqdim etdiniz. Çox sağ olun.
K a m a l X u d a y e r d i y e v (xalq artisti): Hörmətli prezident, icazə verin, biz də adımızdan Sizə
təşəkkürümüzü bildirək. Arzu edirik ki, teatrımıza tez-tez gələsiniz. Çünki sizin hər gəlişiniz bizə ilham
verir, bizi yeni uğurlara çağırır.
Siz yazıçıların qurultayındakı nitqinizdə də teatrımızın adını çəkdiniz. Qeyd etdiniz ki, gələn il
teatrın 125 illiyi qeyd olunacaqdır. Biz də sizə söz veririk ki, Dövlət Akademik Milli Dram Teatrını
qoruyub saxlayacağıq, onu gənc nəslə təhvil verəcəyik.
Hörmətli prezident, mən Sizi Konstitusiya günü münasibətilə və ilkin neftin hasil olması
münasibətilə təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Arzu edirəm ki, Allah Sizi xalqımızın
üzərindən əskik etməsin.
Hörmətli prezident, teatrımızın repertuarında Şekspirin «Kral Lir» əsərinin tamaşası var. Biz bu
tamaşa ilə Moskvada qastrolda olanda ona baxmağa sizin imkanınız olmadı. Biz oradan çox gözəl
təəssüratla qayıtdıq. Xahiş edirəm, əgər imkan tapsanız, gəlib həmin tamaşaya baxasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Şekspirin «Kral Lir» əsərinin tamaşasına baxmaq lazımdır. O vaxt
eşitmişdim, siz bu əsərin tamaşasını yaxşı göstərmisiniz.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Heydər müəllim, bayaq «Ölülər» əsəri haqqında dediniz. Moskva
Universitetinin professoru Əziz Şərif var idi, çox ağıllı adam idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən onu yaxşı tanıyırdım və onunla bir neçə dəfə görüşmüşdüm.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: O danışırdı ki, Azərbaycanda hamı «Ölülər» əsərinin necə
qurtaracağını bilir. Deyirdi ki, Moskva Universitetində SSRİ xalqları ədəbiyyatından mühazirə oxuyanda
tələbələrə söyləyirdim ki, «Ölülər» əsərində belə bir vəziyyət var - Şeyx Nəsrullah deyir: «Mən gəlib
ölüləri dirildəcəyəm», camaat da gəlir, amma sonra hamı imtina edir. İndi gedin fikirləşin, o biri həftə
mənə deyərsiniz görüm, dramaturq bu əsərdə hadisələri necə qurub ki, heç kəs öz qohumunun, övladının,
atasının, anasının dirilməyinə razı deyil. Tələbələr gedib bir həftə fikirləşəndən sonra gəlib deyirdilər ki,
professor, bilə bilmədik, siz Allah, deyin görək dramaturq həmin vəziyyətdən necə çıxır? Mən bu məsələni
izah edəndə tələbələr dəhşətə gəlirdilər.
Bizim Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Fətəli Axundov, Cəfər Cabbarlı, Hüseyn Cavid kimi
dramaturqlarımız - biz onların bulağından su içirik - çox xariquladə əsərlər yaradıblar. Hüseyn Cavidin
«İblis», Cəfər Cabbarlının «1905-ci ildə», «Almaz» pyesləri nə qədər böyük əsərlərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəxtiyar müəllim, siz tamamilə düz deyirsiniz. Bizim dramaturgiya çox
güclüdür. Mən yazıçıların qurultayında da, əvvəl də bunu demişəm. Bilirsiniz, biz bəlkə də bunu
qiymətləndirmirik - öyrənmişik ki, bu belə olub, elə belə də olar. Amma belə deyil. Müsəlman, islam
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dünyasında 25 il bundan əvvəl ilk dəfə teatr yaradılması və Mirzə Fətəli Axundov tərəfindən səhnə əsəri
yazılması böyük hadisədir, inqilabdır. O vaxt nə sosialist inqilabı var idi, nə də XX əsr deyildi. Görün nələr
yaradıblar. Buna görə də Azərbaycanın teatrı, dramaturgiyası, incəsənəti çox böyük qiymətə layiqdir.
Bunlar barədə çox danışmaq olar.
Sizin əsasən 1960, 1970, 1980-ci illərdə, o cümlədən 1990-cı illərdə yaratdığınız əsərlərin hamısı
qiymətlidir. Siz ədəbiyyatı məndən yaxşı bilirsiniz. Bayaq «Ölülər» əsərinin adını çəkdim. Mən Şekspirdən
başlayaraq bütün dram əsərlərini bilirəm. Hesab edirəm ki, «Ölülər» kimi əsəri heç kim yarada bilməyib.
Çünki bu cür mövzu tapmaq özü bir fəlsəfədir, dahilikdir.
İ r a d ə H ə s ə n o v a (aktrisa): Hörmətli prezident, mən Sizə Bəxtiyar müəllimə, Məmməd Araza,
Ramiz Rövşənə göstərdiyiniz qayğıya görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə cansağlığı arzu edirəm. Bir
də arzum budur ki, hansı dövlətə, ölkəyə səfərə getsəniz, həmişə sözünüz keçərli olsun.
L a l ə z a r M u s t a f a y e v a (aktrisa): Hörmətli prezident, tamaşalara gəlib baxmağınız bizim
üçün çox əhəmiyyətlidir. Amma mənə elə gəlir ki, gərgin işinizə baxmayaraq vaxtınızı bizə sərf
etməyinizin, ekranda bizi izləməyinizin, sonra zəng vurub təbrik etməyinizin qiyməti ölçülməzdir.
Hörmətli prezident, çox sağ olun, hamımız Sizə minnətdarıq.
H e y d ə r Ə i y e v: Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Milli Dram Teatrı bundan sonra da yaşayacaqdır. Biz onu saxlayacağıq. Biz ümumiyyətlə
teatrsız, incəsənətsiz, televiziyasız yaşaya bilmərik. Siz öz sənətinizlə bütün insanlara çox böyük xidmət
edirsiniz. Sağ olun.
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«ÇIRAQ - I» PLATFORMASINDA İŞƏ BAŞLANILMASI, NEFTİN ALINMASI
MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
12 noyabr 1997-ci il
Bu gün burada gördüyüm «Çıraq» platforması mənə və güman edirəm, burada toplaşanların
hamısına çox böyük təsir bağışlayıbdır. Biz üç il müddətində görülən gərgin işin gözəl nəticələrini
müşahidə edirik. Azərbaycan neftçiləri hələ 50 il bundan öncə Xəzər dənizində platformalar yaradıb və
neft çıxarmağa başlayıblar. «Çıraq» neft yatağında olan platformanı da vaxtilə Azərbaycan neftçiləri
yaratmışlar. Ancaq üç il bundan öncə, «Əsrin müqaviləsi» imzalanandan sonra bir konsorsiumun
iştirakçısı olan şirkətlərlə birlikdə bu platformanı yenidən qurmuşuq və o, bugünkü müasir vəziyyətə
gədib çatıbdır.
Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm. Xəzərin ortasında, açıq dənizdə belə gözəl platforma
yaranıb və o, dünyada dənizdən neft çıxarılması sahəsində ən yüksək standartlara uyğun platformadır. Bu
platformanı tikən, quran və yaradanların hamısına, burada işləyənlərin hamısına, burada toplaşmış, bir
çox ölkələrdən olan mütəxəssislərə - mühəndislərə, texniklərə, fəhlələrə, hamıya təşəkkür edirəm və
«Çıraq - I» platformasının işə başlaması, neftin alınması münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.
Biz böyük bir işin əsasını qoymuşuq. Heç şübhə yoxdur ki, Xəzər dənizində həm «Əsrin müqaviləsi»
ətrafında toplaşmış şirkətlərin yaratdığı konsorsiumun fəaliyyətinin nəticəsində, həm də imzalanmış
başqa müqavilələrin həyata keçirilməsi nəticəsində bir çox belə gözəl platformalar yaranacaq, Xəzərin
neft və qaz ehtiyatları dünya iqtisadiyyatına böyük kömək edəcəkdir.
Bu gün bizim ölkəmizdə bayram günüdür, - müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk demokratik
Konstitusiyasının qəbul olunmasının ikinci ildönümüdür. Bu gün eyni zamanda qədim neft diyarı olan
Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələnin açılması günüdür. Bu iki bayram bir-birinə
qarışmışdır. Ancaq bunlar bir-birilə sıx əlaqədə olan bayramlardır. Sizi bu bayramlar münasibətilə təbrik
edir və zəhmət çəkib «Çıraq - I» platformasına gəlmiş xarici ölkələrdən olan qonaqlarımıza təşəkkür
edirəm. Hamınıza səadət, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq arzulayıram.
Xeyirli olsun, uğurlu olsun! Yeni-yeni uğurlar arzulayıram!. Sağ olun.
***
Yaşayış modulunun qonaq salonunda qoyulmuş xatirə lövhəsinin açılış mərasimi.
T e r r i A d a m s: - Cənab Prezident, Sizi bu gün burada, aramızda görməkdən böyük şərəf
duyuruq. Bu gün işlərimizin zirvə nöqtəsidir. Yəqin xatırlayırsınız, mən ictimai yerlərdə çıxış edərkən
həmişə cənab Çörçilldən sitatlar gətirirəm. Cənab Çörçillin məhz bu günə uyğun olan çox gözəl bir
kəlamı var. Çörçill İkinci dünya müharibəsi zamanı döyüşdə ilk qələbədən sonra demişdir: bu, bizim
işlərimizin sonu deyil, hətta sonun başlanğıcı da deyildir, başlanğıcın sonudur.
Cənab Prezident, xahiş edirik bu xatirə lövhəsini açasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin sözlərinizi və cənab Çörçillin sözlərini təsdiq edirəm və xatirə
lövhəsini məmnuniyyətlə açıram.
Xatirə lövhəsində yazılmış sözlər:
«Zati-aliləri Prezident Heydər Əliyevin ilk neftin çıxarılması münasibətilə «Çıraq-I» platformasına
rəsmi səfərindən xatirə. 12 noyabr 1997-ci il». 


Həmin gün səhər Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və onunla birlikdə Rusiya Baş nazirinin birinci müavini
Boris Nemtsov, Britaniyanın dövlət xarici işlər naziri Federiko Penya da «Çıraq - I» platformasına gəldilər. Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Terri Adams, ARDNŞ-in prezidenti Natiq Əliyev, ARDNŞ-in birinci vitseprezidenti İlham Əliyev və platformanın meneceri, Amerikanın «Amoko» şirkətinin mütəxəssisi Hyu Oliver platformada
Azərbaycan Prezidentini qarşıladılar. Təmizlənmiş neftin platformadan Səngəçal terminalınadək çəkilmiş 176 km
uzunluğunda sualtı neft kəmərinə vurulması barədə Prezident Heydər Əliyevə məlumat verildi.
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XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ
MÜŞTƏRƏK İŞLƏNİLƏN NEFT YATAQLARINDAN İLKİN NEFTİN ÇIXARILMASI
MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
12 noyabr 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar!
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanda tarixi bir hadisə baş vermişdir. Dünyanın 7 ölkəsinə
mənsub olan 11 böyük neft şirkəti bir araya gələrək konsorsium yaratmış və Azərbaycan Respublikası,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan «Azəri», «Çıraq»
yataqlarının və «Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin müştərək işlənməsi haqqında müqavilə
imzalamışlar. Bu müqavilə «Əsrin müqaviləsi» adlandırılmış, dünyaya geniş səs yaymış və böyük əks-səda
vermişdir. Bu müqavilənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
yaradılmışdır.
Bu müqaviləyə, konsorsiuma daxil olan şirkətlər və ölkələr məlumdur. Həmin ölkələrin bayraqları
burada asılıbdır və o şirkətlərin də bayraqları burada nümayiş etdirilir. Bunlar Amerika Birləşmiş
Ştatlarının «Amoko», «Yunokal», «Pennzoyl», «Eksson», Böyük Britaniyanın «Britiş Petroleum», «Remko»,
Rusiyanın «LUKoyl», Norveçin «Statoyl», Türkiyənin «Türk petrolları», Səudiyyə Ərəbistanının «Delta»,
Yaponiyanın «İtoçu» şirkətləridir. Onlar Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti yaratmışlar. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti müqavilədə nəzərdə
tutulmuş layihəni həyata keçirməyə başlamış, üç il müddətində proqram əsasında nəzərdə tutulmuş
işlərin hamısı yerinə yetirilmişdir. Bütün icbari işlər görülmüş və onların nəticəsində «Çıraq» neft
yatağında yaradılmış nəhəng platforma vasitəsilə ilkin neft hasil olunmuşdur.
XIX əsrin sonunda, XX əsrin əvvəlində Azərbaycan dünyanın neft hasil edən ən böyük ölkəsi
olubdur. XX əsrin əvvəlində dünyada hasil edilən neftin 50 faizindən çoxu Azərbaycanda, Bakıda
çıxarılmışdır. Azərbaycan XX əsrdə neft ölkəsi kimi çox inkişaf etmişdir. Azərbaycanın neft sənayesi
mənsub olduğu Sovetlər İttifaqının, xüsusən Rusiyanın ərazisində yeni neft yataqlarının kəşf olunmasında
böyük xidmətlər göstərmişdir. Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın ərazisində olan böyük neft yataqlarına
sonralar «ikinci Bakı»,«üçüncü Bakı», «dördüncü Bakı» adları verilmişdir.
İkinci dünya müharibəsi zamanı alman faşizmi ilə mübarizədə Sovetlər İttifaqının istifadə etdiyi
neftin 75 faizi Azərbaycanda hasil olunmuşdur. Bu gün biz böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki,
Azərbaycan, Azərbaycanın xalqı, neftçiləri alman faşizmi üzərində çalınmış qələbədə öz layiqli
xidmətlərini göstərmişlər.
Azərbaycan dünyada neftin sənaye üsulu ilə hasil edilməsində irəlidə gedən ölkə olduğu kimi, suda,
dənizdə də, suyun dərinliklərində də neft yataqlarının kəşf olunması və onlardan istifadə edilməsində də
ilk addımlar atan bir ölkə olmuşdur. Xəzər dənizində, «Neft Daşları» adlandırılan əfsanəvi bir yerdə məhz
1949-cu ilin noyabrında - bu ayda, 48 il bundan əvvəl ilk neft quyusu fontan vurmuş və bununla da Xəzər
dənizində neft istehsalı sənayesi yaranmış və inkişaf etmişdir.
Azərbaycan alimləri, neftçiləri, mütəxəssisləri Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarının
öyrənilməsində və neft-qaz yataqlarının kəşf edilməsində böyük xidmətlər göstərmiş və həmişə irəlidə
getmişlər. Mən bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, Xəzər dənizində neft yataqlarının tam əksəriyyəti
Azərbaycan neftçiləri, alimləri tərəfindən kəşf olunubdur.
Azərbaycan neftçiləri Xəzər dənizində neft çıxarmaq sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişlər.
1949-cu ildən indiyə qədər Azərbaycanda Xəzər dənizindən 420 milyon ton neft çıxarılmışdır, 320


Mərasimdə Gürcüstan Respublikasının prezidenti Eduard Şevardnadze, Türkiyənin Baş naziri Məsud Yılmaz, Rusiya
Baş nazirinin birinci müavini Boris Nemtsov, ABŞ-ın energetika naziri Federiko Penya, Böyük Britaniyanın dövlət xarici
işlər naziri Derik Façet, Ukrayna Baş nazirinin birinci müavini Anatoli Qolubçenko, Özbəkistan Baş nazirinin müavini
Kayum Xakulov, Norveçin energetika və sənaye nazirinin müavini Hokon Gil, Almaniya, Yaponiya və Qazaxıstanın, Avropa
Birliyi Komissiyasının, Avropa Birliyi energetika xartiyasının nümayəndələri və başqa rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
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milyard kubmetr qaz hasil olunmuşdur. «Neft Daşları» adlanan yerdə on kilometrlərlə uzanan
estakadalar qurulmuş, ayrı-ayrı neft yataqlarında neft çıxarmaq üçün platformalar yaradılmışdır. Çox sərt
və çətin şəraiti olan Xəzər dənizində Azərbaycan neftçiləri qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər və
Xəzər dənizindən daim neft hasil etmək üçün çox görkəmli işlər görmüşlər. Bunlar hamısı - ötən illərdə
Azərbaycanda neft sənayesi sahəsində yaranmış elmi-texniki, maddi-texniki baza və böyük texniki
qurğular müstəqil Azərbaycanın neft sənayesində yeni mərhələdə böyük işlər görülməsi üçün yaxşı əsas
yaratmışdır.
Məhz bunlara - əlimizdə olan böyük təcrübəyə, sərəncamımızda olan böyük maddi-texniki bazaya
görə Xəzər dənizində, suyun dərinliyində yerləşən yataqlardan neft istehsal etmək üçün Azərbaycan yeni
addımlar atmağa başlamışdır. İndi Azərbaycan bu mərhələdə bu işləri dünyanın bir çox ölkələrinin böyük
neft şirkətləri ilə birlikdə görür. Məhz bunun nəticəsində 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk neft müqaviləsi
imzalandı. Məhz bunun nəticəsində ondan sonrakı dövrdə, ötən üç il müddətində Xəzərin Azərbaycan
sektorunda yerləşən bir çox başqa neft və qaz yataqlarında dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş
görmək üçün yeni müqavilələr imzalanıbdır. Birinci müqavilədən sonra əlavə 8 neft -qaz yatağında
müştərək iş görmək üçün müqavilələr imzalanıb. İndi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
imzalanmış müqavilələrdə 12 ölkəyə mənsub olan 20 böyük neft şirkəti iştirak edir.
Beləliklə, Azərbaycan Xəzər dənizində neft yataqlarının kəşfində və istismar olunmasında ilk
addımlarını atan bir ölkə kimi indi - XX əsrin sonunda, XXI əsrin astanasında Xəzər dənizinin böyük enerji
ehtiyatlarından həm Azərbaycan, həm bütün Xəzəryanı ölkələr, həm də dünya iqtisadiyyatı üçün istifadə
olunması sahəsində görkəmli təşəbbüslər göstərmişdir və bunların nəticəsində də son üç ildə böyük işlər
görülmüşdür.
Mən məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, artıq Xəzər dənizinə dünyanın hər yerində böyük maraq
bəslənilir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft-qaz yataqlarında müştərək işləmək üçün bizə
çox saylı şirkətlər müraciət edirlər. Böyük məmnuniyyət hissi ilə demək istəyirəm ki, Xəzəryanı digər
ölkələr də - Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran da Xəzər dənizinin onlara mənsub olan sektorlarında
artıq iş görməyə başlayıblar. Ümidvaram ki, bu işlər də uğurlu olacaqdır. Xəzər dənizinin enerji entiyatları
bəşəriyyət üçün çox əhəmiyyətli olduğu üçün, bəşəriyyətin də inkişafına sərf ediləcəkdir.
Bu gün bizi buraya toplayan hadisə ilkin neftin alınması ilə əlaqədardır. Ancaq bu gün eyni zamanda
Azərbaycan Respublikası üçün böyük bayram günüdür - müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk
demokratik Konstitusiyasının qəbul olunmasının ikinci ildönümüdür.
Mən bu bayram münasibətilə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul olunması günü
bayramı münasibətilə sizi, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edirəm və Konstitusiyanın əsasında
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunda hamınıza uğurlar arzulayıram.
Bu gün - Azərbaycan üçün əziz olan Konstitusiya günü, eyni zamanda Xəzər dənizindəki yataqlarda
üç il görülən işlər nəticəsində ilkin neftin hasilatının qeyd olunması mərasimi bir-biri ilə üzvü surətdə
bağlıdır. Çünki məhz Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən, xalqımız öz sərvətlərinin sahibi
olandan, öz sərvətlərindən istədiyi kimi istifadə etmək imkanı əldə edəndən sonra Azərbaycan müstəqil
olaraq dünyanın bir çox ölkələri, şirkətləri ilə «Əsrin müqaviləsi» kimi müqavilə imzalamağa nail ola bildi.
Məhz müstəqil Azərbaycan özünün ilk demokratik Konstitusiyasını qəbul edibdir. Azərbaycanda
demokratik dövlət quruculuğu prosesi gedir. Bunlar bir-biri ilə bağlı, bir-birini tamamlayan hadisələrdir.
Bu gün bizi buraya toplayan «Çıraq» neft yatağından ilkin neftin alınması bayramıdır. Biz «Çıraq»
neft yatağında qurulmuş platformaya bu gün səhər erkən vertolyotla getdik, onun işləri ilə tanış olduq və
platformanı seyr etdik. Dənizin ortasında həqiqətən bir möcüzə yaranıbdır.
Azərbaycanlıları dənizdə olan estakadalarla, platformalarla təəccübləndirmək mümkün deyil.
Güman edirəm ki, vertolyotla «Çıraq» yatağına uçan qonaqlarımız bunu təsdiq edərlər. Çünki sahildən
«Çıraq» platformasına qədər uçarkən biz vertolyotdan Xəzər dənizində saysız-hesabsız platformaları və
«Neft Daşları»nda yaradılmış, çox kilometrləri olan estakadaları və orada olan yaşayış binalarını gördük.
Bunların hamısını Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Ona görə bunlar bizi o qədər də təəccübləndirmir. Ancaq
bununla yanaşı, «Çıraq» neft yatağında üç il müddətində yaradılmış platforma həqiqətən möcüzədir,
insanı həqiqətən təəccübləndirir. Çünki o, Xəzər dənizində olan başqa platformalardan, estakadalardan öz
müasir texnikası, texnologiyası, müasir imkanları ilə fərqlənir. O platformanı görən adam heyran olur.
Çünki bu, böyük bir kombinatdır, zavoddur, demək olar ki, böyük bir şəhərdir. Orada insanlar yaşayır da,
işləyir də. Orada insanlar neft istehsal etməyə, neft çıxarmağa başlayıblar.
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Bu işin həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mənəvi cəhəti var. Bunun iqtisadi cəhəti ondan ibarətdir ki,
bizim başladığımız iş bu il də, gələcək illərdə də həm Azərbaycana, həm də Xəzər dənizində Azərbaycanla
bərabər, müştərək iş görən şirkətlərə və ölkələrə böyük iqtisadi fayda gətirəcəkdir. Ancaq bunun mənəvi,
siyasi cəhəti ondan ibarətdir ki, biz dünyada mövcud olan müasir texnikanı, texnologiyanı orada bir yerdə
tətbiq edirik və dünyanın bir çox ölkələrindən yüksək səviyyəli mütəxəssislər, mühəndislər, fəhlələr gəlib
burada Azərbaycan neftçiləri, mütəxəssisləri ilə yan-yana birgə iş görürlər. Bu, çox çevindirici haldır. Bu,
bizim gələcək işlərimizin başlanğıcıdır və çox gözəl başlanğıcdır.
Üç il müddətində görülmüş işlər yüksək qiymətə layiqdir. Çünki «Çıraq» neft yatağında böyük bir
platforma yaranıbdır. Orada, suyun dərinliyi 120 metr olan yerdə 3 min metr dərinlikdə bir quyu
qazılıbdır. O quyudan neft alınıbdır. Plana görə gələcəkdə həmin platformadan ikinci quyu qazılacaq,
sonra daha 8 quyu qazılacaq, ümumiyyətlə isə orada 24 quyu qazılacaqdır. Bu platformadan ildə 6 milyon
tona qədər neft çıxarılacaqdır.
Ancaq bu platforma ilə yanaşı, bu üç il müddətində görülən işlər çıxarılan neftin dərhal ixrac
olunması üçün bütün maddi-texniki bazanı yaradıbdır. Platformadan sahilə 176 kilometr məsafədə neft
borusu tikilib istismara verilibdir. Artıq «Çıraq» platformasından çıxan neft bu boru ilə sahilə gəlir.
Quyulardan neft ilə bərabər səmt qazı çıxır. Həmin səmt qazından istifadə etmək üçün «Çıraq»
platformasından «Neft Daşları»na 48 kilometr məsafədə qaz borusu çəkilibdir. Səmt qazı oraya gedəcək,
oradan sahilə gətirilib istifadə ediləcəkdir. Çıxarılan neftin toplanması və xarici bazara göndərilməsi üçün
Bakının yaxınlığında, dənizin sahilində - Səngəçalda böyük bir terminal, kompleks tikilibdir. Demək, çıxan
neftin sahilə gəlməsi və yerləşdirilməsi təmin olunubdur. Onun dünya bazarına, xaricə ixrac edilməsi
üçün də neft kəməri artıq tikilibdir.
Bilirsiniz ki, vaxtilə biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, ümumiyyətlə Azərbaycanda çıxan
neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin tikilməsini planlaşdırmışıq. Birinci neft boru kəməri Rusiya
ərazisindən Qara dənizin Novorossiysk limanına, ikinci neft boru kəməri isə Gürcüstan ərazisindən Qara
dənizin Supsa limanına çıxacaqdır.
Birinci neft kəməri böyük çətinliklərdən sonra artıq işə başlayıbdır. Azərbaycanın ərazisində bu
neft kəmərinin uzunluğu 230 kilometrdir, amma onun Novorossiyskə qədər uzunluğu 1400 kilometrdir.
Rusiyanın ərazisində görülən işlər nəticəsində Şimali Qafqazda baş vermiş çətinliklər aradan
götürülmüşdür. Həmin neft borusunda olan Azərbaycan nefti bu il oktyabrın 25-də Azərbaycan-Rusiya
sərhədini keçmişdir. Bu gün səhər bizə verilən məlumata görə bu boru xətti ilə neft artıq Qroznı şəhərini
də keçmişdir. Güman edirəm ki, neft yaxın vaxtlarda Novorossiysk limanına çatacaqdır. Ancaq bu gün bizə
məlumat verdilər ki, «Çıraq» yatağından çıxan neft həmin boru ilə gələn ilin fevral ayında Novorossiysk
limanına çatacaqdır. Yəni bu işlər hamısı eyni səviyyədə yaranıbdır, tənzimlənibdir.
Mən keçən illərin, keçən dövrlərin təcrübəsini bilirəm. Bəzən işin bir hissəsi görülürdü, o biri
hissəsi görülmədiyinə görə bütün bu işlər də öz nəticəsini verə bilmirdi. Amma burada iş kompleks
şəklində görülübdür.
İkinci neft boru kəməri Gürcüstan ərazisində tikilməkdədir. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin rəhbərliyi məlumat verir ki, bu neft boru kəməri gələn ilin sentyabr ayında hazır olacaqdır.
Beləliklə, təkcə «Çıraq» yatağından yox, digər yataqlardan hasil olunan neft də iki müxtəlif istiqamətdə
neft boru kəmərləri ilə dünya bazarlarına çıxarıla biləcəkdir.
Şübhəsiz ki, bütün bu görülən işlər konsorsiuma daxil olan şirkətlərin böyük fəaliyyəti və onların
qoyduqları kapitalın nəticəsindədir. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərliyi altında bu üç il
müddətində görülən işlərə konsorsiumun səhmdarları tərəfindən hamısı birlikdə bir milyard dollar
məbləğində kapital qoyulubdur. Bu özü çox əlamətdar hadisədir. Bir milyard dollar bəlkə də hansısa
dövlət üçün xırda bir məbləğ hesab olunur. Ancaq bizim region üçün, Azərbaycan üçün bu üç il
müddətində burada bir milyard dollar məbləğində müştərək iş görülməsi çox böyük və sevindirici bir
hadisədir.
Bildirmək istəyirəm ki, görülən bu işlər dünyanın bir çox şirkətlərini Azərbaycana gətirib
çıxarıbdır, onlar burada fəaliyyət göstərirlər. Məhz bu birinci müqavilənin proqramını həyata keçirmək
üçün görülən işlərdə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən cəlb olunmuş 400-dən artıq şirkət iştirak edir. Bu
şirkətlər bir milyard dollar həcmində olan həmin sərmayədən, investisiyadan istifadə ediblər və hər biri
mənfəət götürüb. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Avropanın bir sıra
ölkələrinin şirkətləri də çoxdur. Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, müştərək iş görən bu şirkətlərin
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içərisində 72 müəssisə Azərbaycan Respublikasının sənaye və yaxud tikinti müəssisələridir. Azərbaycan
Respublikası müəssisələrinin gördükləri işin dəyəri 163 milyon dollardır.
Beləliklə, bu müqavilənin həyata keçirilməsinə həm dünyanın bir çox ölkələri, şirkətləri, həm də
Azərbaycanın neft sənayesində işləyən şirkətlər, müəssisələr, alimlər, mütəxəssislər, yüksək professional
səviyyədə olan fəhlələr cəlb ediliblər. Bizi sevindirən hal odur ki, bu işlərin həyata keçirilməsində
xaricdən cəlb olunan yüksək dərəcəli mütəxəssislərin sayı get-gedə azalır, Azərbaycan Respublikasının
özündən olan mütəxəssislərin sayı artır. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan neft sənayesi sahəsində böyük
elmi-texniki potensiala malikdir. Azərbaycanın bu potensialından istifadə etmək lazımdır. Bu, iqtisadi
nöqteyi-nəzərdən daha da səmərəlidir.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm, - görülən bütün bu işlər Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarını
dünyaya nümayiş etdiribdir. Mən sizə bildirdim ki, artıq Azərbaycan sektorunda olan yataqlar üzrə 9
müqavilə imzalanıbdır. Birinci müqavilənin sərmayəsi 8 milyard dollar həcmində nəzərdə tutulubdur.
İmzalanmış bütün müqavilələrin hamısının nəzərdə tutulmuş investisiyası 30 milyard dollar
həcmindədir. Bunlar hamısı Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan yataqlar üçün nəzərdə tutulmuş
investisiyalardır. Ancaq Xəzəryanı digər ölkələrə mənsub olan sektorlarda da çox zəngin neft-qaz
yataqları var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan sektorunda görülən bu işlər, əldə olunmuş təcrübə onların
hərəkətə gəlməsi üçün çox əhəmiyyətli ola bilər. Biz bu təcrübəni bütün Xəzəryanı ölkələrlə
bölüşdürməyə, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsində öz xidmətlərimizi göstərməyə
hazırıq.
Mən bütün bu işlərin haqqında danışarkən ilk müqaviləyə daxil olan bütün şirkətlərə imzalanmış
müqavilələrin həyata keçirilməsində onların göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edirəm. Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkətində çalışan bütün mütəxəssislərə, neftçilərə, həm xarici ölkələrdən gəlmiş, həm də
Azərbaycandan olan bütün insanlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərliyinə və xüsusən onun başçısı, «Britiş
Petroleum» şirkətinin nümayəndəsi olan cənab Terri Adamsa təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bizim bu
üç il müddətində gördüyümüz müştərək iş gələcəyə böyük, geniş bir yol açmışdır. Biz Azərbaycana gəlmiş
bütün şirkətlərlə, bütün bu işlərdə iştirak edən ölkələrlə gələcəkdə də müştərək iş görməyə hazırıq.
Biz arzu edirik ki, Xəzəryanı ölkələr öz sektorlarındakı imkanlardan istədikləri qədər istifadə edə
bilsinlər. Biz bu işlərdə də qonşu, dost ölkələrlə həmişə bir yerdəyik və onlarla müştərək iş görməyə, öz
təcrübəmizi onlara öyrətməyə hazırıq.
Dediyim kimi, Xəzər dənizi dünyanın ən zəngin enerji ehtiyatları olan bir su hövzəsi kimi
məşhurlaşıbdır. Eyni zamanda, Xəzər dənizinin digər sahilində, Mərkəzi Asiya ölkələrinin ərazisində də
çox zəngin neft yataqları vardır. Bu yataqların - həm quruda, həm də dənizdə olan neft yataqlarının
işlənməsi, istifadə edilməsi gələcəkdə qarşımızda duran böyük vəzifələrdir. Biz bu vəzifələrin həyata
keçirilməsində öz xidmətlərimizi göstərmək istəyirik. Bu işlər XXI əsrin iqtisadi strategiyasını yaratmaq
üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bizim imzaladığımız müqavilələrin hamısı təxminən 30 il müddətinə bağlanıbdır. Ancaq mən
güman edirəm ki, bu müqavilələr 30 il yox, ondan da çox illər işləyəcəkdir. Mən hesab edirəm ki,
Azərbaycan Respublikasının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə imzaladığı müqavilələr XXI əsrdə həm
Azərbaycan üçün, həm də Azərbaycanla müştərək iş görən şirkətlər, ölkələr üçün çox əhəmiyyətli
sənədlərdir. Biz böyük, xoşbəxt gələcəyin astanasında durmuşuq. Biz bunun təməl daşını, əsasını
qoymuşuq. Bugünkü təntənəli mərasim də məhz buna həsr olunmuşdur. Ona görə də mən həm
Azərbaycan xalqına, həm də Xəzəryanı bütün ölkələrin xalqlarına, Xəzərin ehtiyatlarından istifadə etmək
istəyən bütün ölkələrə, şirkətlərə bu böyük işlərin XXI əsrdə də uğurla getməsini arzulayıram.
Bir mühüm məsələ də meydana çıxır. O da gələcəkdə hasil ediləcək neftin ixrac olunmasıdır. Mən
dediyim kimi, ilk müqavilə üzrə hasil edilən neftin ixrac olunması üçün artıq iki neft boru kəmərinin
tikilməsi məlumdur. Ancaq bizim ilk müqaviləmizdə nəzərdə tutulubdur ki, əsas, böyük boru kəməri də
tikilsin. Bu, bir müqavilədə nəzərdə tutulubdur. Ancaq nəzərə alsaq ki, bundan sonra 8 müqavilə
imzalanıbdır və 9-cu müqavilə - «Kürdaşı» neft yatağının birgə işlənilməsi barədə müqavilə imzalanmaq
ərəfəsindədir, demək, 9 müqavilə imzalanır və bu müqavilələrin əsasında böyük işlər görüləcək, on
milyon tonlarla neft çıxarılacaqdır. Məsələn, bizim ilkin hesablamalarımıza görə 5-6 ildən sonra bu
müqavilələr üzrə Azərbaycanda təxminən 50-60 milyon ton neft hasil olunacaqdır. Bunların ixrac
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olunması üçün əsas neft kəməri və bir neçə istiqamətdə gedən alternativ boru kəmərlərinin tikilməsi
lazımdır. Bu, indi qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir.
Demək istəyirəm, - təəssüf ki, bu, indi beynəlxalq aləmdə müxtəlif fikirlər, mübahisə doğuran
məsələlərdən biridir. İndi çox ölçüb-biçirlər ki, Azərbaycan, Xəzər nefti haradan, hansı istiqamətdən,
hansı ölkələrin ərazisindən gedəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu məsələlərin əsasını təşkil edən onun iqtisadi
səmərəliliyidir. Məsələn, mən bu ilk müqavilənin səhmdarları ilə bir neçə dəfə danışmışam. Onlar bu
məsələnin kommersiya, yəni iqtisadi tərəfinə çox ciddi fikir verirlər. Çünki bu əsas neft kəmərini şimala
da, cənuba da, qərbə də aparmaq olar. Yəqin ki, şərqə aparmaq mümkün deyil. Ancaq bunların hansı
iqtisadi nöqteyi-nəzərdən daha səmərəlidir, hansı etibarlıdır və hansının təhlükəsizliyi tamamilə
təmin olunur? Şübhəsiz ki, bu məsələlər ölçülməlidir - biçilməlidir. Birinci növbədə neft şirkətləri,
konsorsiumlar bu barədə öz sözlərini deməlidir. Şübhəsiz ki, biz də öz fikirlərimizi bildirməliyik.
İndi iki neft kəməri var. Əsas neft kəmərinin marşrutu haqqında bir çox söhbətlər gedir ki, o,
cənubamı, ya qərb tərəfdən Qara dənizə getsin, yaxud Türkiyənin ərazisindən, yaxud şimal tərəfdən
Rusiya ərazisindən keçsin. Mən yenə də deyirəm, - bunların hamısı ölçülüb-biçilməlidir.
Bir məsələ də var. Qazaxıstanda böyük neft yataqları vardır, oradan neft çıxarılır. Amerikanın
«Şevron» neft şirkəti «Tengiz» yatağından neft hasil edir və onu ixrac etmək üçün yollar axtarır. «Şevron»
neft şirkəti bizə müraciət etdi. Biz «Şevron» neftinin Qazaxıstanın Xəzər dənizində olan Aktau limanından
tankerlərlə Bakıya gətirilib, buradan isə dəmir yolu vasitəsilə Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Batumi
limanına qədər aparılmasına razılıq vermişik. Mart ayından indiyədək bu yolla 500 min ton, yəni yarım
milyon ton «Şevron» - «Tengiz» nefti nəql olunub və Batumi limanına çatdırılıbdır. Hesab edirəm ki, bu
rəqəm get-gedə artacaq, gələn il bu yolla 2 milyon ton neft ixrac etmək mümkün olacaqdır. Ancaq bu yol
da çox ağır yoldur. Ona görə də bu ilin yayında Qazaxıstan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti - mən
Aktau limanından Xəzər dənizinin dibi ilə Bakıya qədər neft boru kəməri tikilməsi haqqında saziş
imzalamışıq. Biz buna razılıq vermişik. Bu, Qazaxıstanın nefti üçün lazımdır. Bizim Azərbaycandakı
terminallarımız və indi Azərbaycandan şimal, qərb istiqamətlərində gedən boru kəmərlərimiz neftin ixrac
olunmasına imkan verir. Ona görə də guman edirəm ki, bu məsələnin həll edilməsi gələcəkdə çıxarılacaq
neftin dünya bazarlarına çatdırılması üçün əsas məsələlərdən biri olardı.
Bundan əlavə, məsələn, Türkmənistandan Azərbaycana qaz kəmərinin çəkilməsi haqqında da
danışıqlar aparılmışdır. Bu ilin may ayında Aşqabadda hətta bir saziş də imzalanmışdır. Əgər bu məsələ
də həll oluna bilsə, bunlar da Qərbə çox böyük fayda verər.
Qara dəniz hövzəsində olan ölkələr, məsələn, Gürcüstandan əlavə, Ukrayna, Bolqarıstan, Rumıniya,
oradan o tərəfə - Yunanıstan və ondan da o tərəfə - Avropanın digər ölkələri Xəzər dənizindən çıxan
neftdən istifadə etmək istəyirlər. Beləliklə, əgər biz nefti bu kəmərlərlə Türkiyəyə, Qara dəniz sahilinə Gürcüstanın, yaxud Türkiyənin sahilinə çıxara bilsək, bu neft Türkiyənin ərazisindən gedə bilsə, şübhəsiz
ki, bu ölkələr də təmin oluna bilər. Bu ölkələr Xəzər dənizindəki yataqlardan çıxarılan neftə böyük maraq
göstərirlər.
Bütün bunları ölçüb - biçmək lazımdır. Bizim ilkin layihəmizdə əsas, böyük neft kəmərinin BakıCeyhan istiqamətində getməsi nəzərdə tutulubdur.
Doğrudur, investorlar, səhmdarlar bu boru xəttinin baha olduğunu deyirlər. Bunun iqtisadi tərəfini
onlar aydınlaşdırmalıdırlar. Biz hesab edirik ki, bu marşrut, xətt Azərbaycan neftinin, Xəzər dənizi
neftinin ixrac edilməsi üçün əsas xətlərdən biri ola bilər. Ona görə də biz bu neft kəmərinin tikilməsini
əvvəl də dəstəkləmişik, bu gün də dəstəkləyirik. Amma məsələnin son həlli, şübhəsiz ki, şirkətlərdən,
konsorsiumdan və səhmdarlardan asılıdır.
Bu gün Rusiya Baş nazirinin birinci müavini Boris Nemtsov şimal istiqamətində yeni bir neft
kəmərinin Rusiya Federasiyasının ərazisindən keçməsi barədə məsələ qoymuşdur. Bu məsələyə də
baxmaq, onu müzakirə etmək olar. Başqa istiqamətlərdə də çox işlər görülə bilər. Hər halda mən hesab
edirəm ki, həm Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundan, başqa sektorlardan, həm də Mərkəzi Asiyadan,
xüsusən Qazaxıstandan çıxan neftin ixracı, xüsusən Qərbə ixracı üçün çox işlər görülməlidir, bir çox neft
kəmərləri tikilməlidir. Biz bu işlərdə fəal iştirak edəcəyik.
Bizim gördüyümüz bütün bu işlər Asiya ilə Avropa arasında yeni bir nəqliyyat xəttinin də
yaranmasına gətirib çıxarıbdır. Qədim «İpək Yolu»nun bərpa olunması məsələsi artıq reallaşıbdır. Biz
keçən il bir saziş imzalamışıq, bu saziş əsasında Mərkəzi Asiyadan, Xəzər dənizi üzərindən,
Azərbaycandan Gürcüstana, Qara dənizdən Avropaya bir nəqliyyat dəhlizi açmışıq. Bu nəqliyyat dəhlizi
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artıq işləyir. Həm Mərkəzi Asiyadan Avropaya, həm də Avropadan Mərkəzi Asiyaya yüklər gedir. Bu da
iqtisadi cəhətdən çox səmərəlidir. Bu yükləri Xəzər dənizi üzərindən Azərbaycana məxsus olan bərələr
gətirir. Azərbaycan, Gürcüstan ərazisindən yüklər dəmir yolu ilə gedir. Sonra bunlar Qara dənizdən
gəmilərlə Avropaya çatdırılır. Bu nəqliyyat dəhlizinin çox böyük əhəmiyyəti, gələcəyi var. Biz bunu da
dəstəkləmişik və bu nəqliyyat dəhlizinə qoşulan ölkələrlə birlikdə əməkdaşlıq edirik və bu əməklaşlığı
bundan sonra da edəcəyik.
Hesab edirəm ki, həm neft boru kəmərləri, həm Asiya-Avropa, Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizi bu
ölkələrin iqtisadiyyatını bir-birinə daha da bağlayacaq, onların əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bugünkü təntənə, əldə edilən nailiyyətlər yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
qazanılmasından sonra mümkün olmuşdur. Biz bu gün Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasının
bəhrələrini görürük.
1994-cü ilin sentyabr ayında biz ilk böyük neft müqaviləsini imzalayarkən dünyaya nümayiş
etdirdik ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlət kimi öz təbii sərvətlərinin sahibi olaraq
onlardan istifadə edilməsi haqqında qərarlar qəbul edir. Üç il keçəndən sonra biz bir daha təsdiq edirik ki,
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir və biz artıq bu
müstəqilliyimizin gözəl bəhrələrini görürük.
Bizim bu gün gördüyümüz işlər XXI əsr, gələcək nəsillər üçün görülən işlərdir. Biz bu gün ilkin
neftin alınmasını bayram edirik. Gələn il «Çıraq» neft yatağından 2 milyon ton neft çıxarılacaqdır. Ancaq
bir neçə ildən sonra 5-6 milyon ton, 5-6 ildən sonra 40-50 milyon ton neft hasil olunacaqdır. Ondan sonra
daha da çox neft çıxarılacaqdır. Demək, XXI əsrdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı bu neft sənayesi vasitəsilə
yüksələcək və dirçələcəkdir.
Biz belə hesab edirik ki, bu, təkcə neft sənayesi üçün deyil, Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün
sahələrini, müstəqil dövlət kimi Azərbaycanı inkişaf etdirmək, ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirmək üçün çox gözəl bir imkandır. Biz bu imkanlardan istifadə edəcəyik.
Bugünkü mərasim, bu görüşlər bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanın qapısı dünya iqtisadiyyatına
açıqdır. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatı ilə gündən-günə daha da sıx bağlanır. Azərbaycan öz
iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə qurur. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bundan sonra da bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirəcəkdir. Biz artıq bunun gözəl nəticələrini görürük.
Sizə bir neçə məlumat vermək istəyirəm. Məhz son illərdə respublikamızın iqtisadiyyatında
aparılan islahatlar və demokratik dövlət quruculuğu Azərbaycanın iqtisadiyyatında 5-6 il əvvəl olmuş
tənəzzülü aradan qaldırdı. İndi Azərbaycanın iqtisadiyyatında artım başlayıbdır. Ölkəmizdə keçən il
ümumi daxili məhsul 1,3 faiz artıbdır, bu il isə 5 faiz artıbdır. Sənaye istehsalı hər il 20-25 faiz aşağıya
düşürdü. İndi aşağıdüşmə dayanıbdır. Bu ilin 9 ayında təxminən 1 faiz artım olmuşdur. Azərbaycanda
1994-cü ildə inflyasiya il ərzində 1600 faiz idi. Keçən il bu, 6 faiz olmuşdur. Bu ilin 9 ayında inflyasiya
yoxdur, sıfıra endirilibdir.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar gedir. Torpaq haqqında qəbul olunmuş qanun torpağın xüsusi
mülkiyyətə verilməsini təmin edibdir. İndi torpaq xüsusi mülkiyyətə verilir. Mülkiyyət özəlləşdirilir və biz
bu özəlləşdirmənin bəhrəsini görürük. Xarici ticarət liberallaşdırılıbdır, xarici ticarətin dövriyyəsi 9 ayda
30 faiz artıbdır. Biz bu il bütün iqtisadiyyatımıza ümumən 1 milyard 500 milyon dollar dəyərində kapital
qoyuluşu nəzərdə tuturuq. Bunun bir milyard dolları xarici investisiya olacaqdır.
Bunlar hamısı Azərbaycanda gedən demokratik proseslərin, dəyişikliklərin, bazar iqtisadiyyatı
tətbiq edilməsinin nəticəsidir. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə bağlılığının ahəngdar
surətdə inkişaf etməsinin nəticəsidir.
Bunlar bizi sevindirir. Təbiidir ki, mən bu sevinc hisslərimi bu gün sizə və bizim mərasimdə iştirak
edən qonaqlara çatdırmağı özümə borc bilirəm.
Mən bu əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycan neftçilərinə və
Azərbaycanda indi bizimlə müştərək iş görən bütün şirkətlərə, neftçilərə, mütəxəssislərə, iqtisadçılara hamıya gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
YEKUN SÖZÜ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
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Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Bugünkü təntənəli mərasim «Çıraq» neft yatağından ilkin neftin alınmasının nə qədər əlamətdar,
qiymətli və tarixi hadisə olduğunu parlaq şəkildə nümayiş etdirdi. Bu mərasimdə iştirak edən
qonaqlarımızın nitqləri, bu münasibətlə Azərbaycana gəlmiş təbrik məktubları və bu sarayda hökm sürən
böyük ruh yüksəkliyi bir daha onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycan öz iqtisadiyyatını, həyatını, öz
dövlətini qurmaqda doğru yoldadır. Biz bu yolla inamla gedəcəyik, müstəqil Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirəcəyik. Biz Azərbaycana məxsus olan bütün sərvətlərdən,
bütün potensialımızdan xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılması naminə səmərəli istifadə etməyə,
xalqımızın gələcəkdə firavan, xoşbəxt yaşamasına çalışacağıq.
Mən bizim hörmətli qonaqlarımıza onların çox gözəl, mənalı nitqlərinə, Azərbaycan
Respublikasının ünvanına deyilən xoş sözlərinə, təbriklərinə görə təşəkkür edirəm. Bütün ölkələrə,
xalqlara, millətlərə sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə, onun prezidenti cənab Terri Adamsa bu münasibətlə
yaratdıqları qızılgülə görə minnətdarlığımı bildirirəm və arzu edirəm ki, bütün xalqların gələcək yolları, o
cümlədən Azərbaycan xalqının gələcək yolları daim qızılgüllər olan bağların içindən keçsin.
Azərbaycanın nefti bəşər tarixində öz görkəmli yerini tutubdur. Azərbaycanın nefti bəşəriyyətə
böyük xidmətlər edibdir. Azərbaycanın nefti bu gün respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafında və
dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrinin yaranmasında həm xalqımıza, həm də dünyanın bir çox ölkələrinə
böyük xidmətlər göstərir.
Azərbaycanın nefti gələcəkdə də bəşəriyyətə, sülhə və əmin-amanlığa xidmət edəcəkdir.
Sizi bu tarixi hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm! Hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik arzu
edirəm! Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN
SEKTORUNDA XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ BİRGƏ İŞLƏNİLƏN NEFT YATAQLARINDAN
İLKİN NEFTİN ÇIXARILMASI MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN AZƏRBAYCANA GƏLMİŞ QONAQLARIN
ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
«Gülüstan» sarayı
12 noyabr 1997-ci il
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar, cənablar və dostlar!
Bu gün bizim üçün çox sevincli bir gündür. Bu gün çox böyük bayram günüdür və xalqımız,
millətimiz, Azərbaycanın bütün vətəndaşları bayram edirlər. Çünki bu, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ilk demokratik Konstitusiyasının qəbul olunmasının ikinci ildönümü münasibətilə və
eyni zamanda bizim çoxdan gözlədiyimiz, üç il gərgin işimizin nəticəsi kimi, ilkin neftin alınması
münasibətilə keçirdiyimiz bayramdır.
Artıq gün sona çatır. Güman edirəm, qətiyyətlə demək olar ki, bayram çox yaxşı keçibdir və bu
bayramın yaxşı keçməsinin əsasını təşkil edən, əlbəttə ki, əldə olunan nailiyyətin çox yüksək əhəmiyyətli
nəticəsidir. Eyni zamanda bayramın çox gözəl keçməsinə səbəb, yəni onun gözəlliyini təşkil edən, bu
bayram münasibətilə Azərbaycana yüksək səviyyəli qonaqların gəlməsidir. Mən bizim bu bayram
şənliklərində iştirak edən və bu gün səhərdən axşama qədər çox gərgin iş rejimində olan qonaqlarımıza
bir daha dərin təşəkkür edirəm.
Azərbaycanın ictimaiyyəti respublikamıza bayram günü yüksək səviyyəli qonaqların gəlməsini çox
yüksək qiymətləndirir. Mən çox məmnunam ki, bizim bayram şənliklərində Gürcüstan Respublikasının
prezidenti, bizim dostumuz Eduard Şevardnadze iştirak edir, Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri, bizim
dostumuz Məsud Yılmaz iştirak edir, Rusiya Federasiyası Baş nazirinin birinci müavini, bizim dostumuz
Boris Nemtsov iştirak edir, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, okeanın o tərəfindən əziyyət çəkib
Azərbaycana - bizim bölgəyə gəlmiş ABŞ-ın energetika naziri, bizim dostumuz Federiko Penya iştirak
edir, Ukrayna Respublikası Baş nazirinin birinci müavini, Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin müavini,
bir çox nazirlər və yüksək səviyyəli dövlət, hökumət numayəndələri iştirak edirlər.
Bir çox ölkələrdən yüksək səviyyəli qonaqların bu əlamətdar gündə Azərbaycanda olması bizim
bayramımıza xüsusi bir əhəmiyyət veribdir və onun səviyyəsini daha da yüksəklərə qaldırıbdır. Mən
bütün qonaqlara təşəkkür edirəm və badələri Azərbaycan neftçilərinin şərəfinə, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» neft yataqlarında və bütün başqa neft yataqlarında
birgə işləmək üçün Azərbaycanla müştərək iş qurmuş və fəaliyyət göstərən şirkətlərin şərəfinə,
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin şərəfinə, «Çıraq» neft yatağı və orada qurulmuş platformanın şərəfinə, Xəzər dənizində «Çıraq» neft yatağından alınmış ilkin neftin şərəfinə, Azərbaycan
Respublikasının ilk demokratik Konstitusiyasının şərəfinə, bütün ölkələrin sülhsevər insanlarının
şərəfinə, dünyada sülhün, əmin-amanlığın şərəfinə, dostluğun, əməkdaşlığın, mehribanlığın şərəfinə, əziz
dostlar, sizin şərəfinizə qaldırmaq istəyirəm. Sağ olun.

915

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BAKININ 6-CI MİKRORAYONUNDA ŞƏHİD AİLƏLƏRİ VƏ QARABAĞ
MÜHARİBƏSİ ƏLİLLƏRİ ÜÇÜN İNŞA EDİLMİŞ YAŞAYIŞ BİNASININ İSTİFADƏYƏ
VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
15 noyabr 1997-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar !
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bugünkü toplantı, görüş həm çox sevindirici, həm də kədərləndiricidir. Biz ona görə sevinməliyik ki,
respublikamızın həyatında günü-gündən müsbət dəyişikliklər baş verir, insanların rifahı tədricən
yaxşılaşır, iqtisadiyyatımızda əvvəlki illərdə mövcud olmuş tənəzzül aradan götürülüb, iqtisadiyyatımız
artıq inkişaf edir. Bunlar hamısı respublikamızın vətəndaşlarının rifah halının yaxşılaşdırılması üçün əsas
yaradır. Bunların bir nümunəsi kimi bu gün burada, respublikamızın həyatının belə çətin və ağır
dövründə yeni bir yaraşıqlı yaşayış binasının istifadəyə verilməsinin şahidiyik, bu münasibətlə keçirilən
mərasimin iştirakçısıyıq.
Biz ona görə sevinməliyik ki, bu yaşayış binasında Vətən yolunda şəhid olmuş insanların ailə
üzvləri, Vətən yolunda cəfa çəkmiş, öz fiziki sağlamlığını müəyyən qədər itirmiş, yaxud zəiflətmiş insanlar
yeni mənzil alacaqlar. Hər bir insanın yeni mənzil alması onun həyatına çox sevinc gətirən bir hadisədir.
Bunlar hamısı bizi sevindirir. Ancaq bizi kədərləndirən odur ki, xalqımızın başına gəlmiş bu faciələri
yenidən xatırlayırıq. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı 1988-ci ildən başlanmış hərbi təcavüz
nəticəsində ərazimizin bir qisminin işğal olunmasını və torpaqlarımızın müdafiəsində şəhid olan
insanların böyük qəhrəmanlıqlarını xatırlayırıq. Bu gün biz şəhidlərin ailələrinin vəziyyətini bir daha
dərk edirik. Vətən yolunda öz sağlamlığını itirmiş insanları, bu faciələri xatırlayırıq. İşğal olunmuş
torpaqlardan didərgin düşmüş, qaçqın vəziyyətində, çadırlarda ağır şəraitdə yaşayan soydaşlarımızın
həyatını xatırlayırıq. Şübhəsiz ki, bunlar da bizi kədərləndirməyə bilməz.
Ancaq bunların hamısına bir yerdə baxsaq, yenə də sevinməliyik. Sevinməliyik ki, Azərbaycan xalqı
artıq üç ildən çoxdur ki, əmin-amanlıq şəraitində rahat yaşayır. Müharibə, döyüşlər yoxdur, qan
tökülmür. Biz artıq şəhidlər dəfn etmirik. Biz respublikamız üçün ən mühüm məsələ olan Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün gündən-günə uğurlu addımlar atırıq. Biz bu
məsələnin həll edilməsinə nail olmaq yolu ilə irəliləyirik.
Sevindirici hal odur ki, artıq Azərbaycanda dağıdıcı, pozucu proseslərə son qoyulubdur. İndi
quruluculuq, yaradıcılıq prosesi gedir. İnsanlar bütün çətinliklərə sinə gərərək qurmaq, yaratmaq, yaxşı
yaşayış şəraiti yaratmaq əzmindədirlər. Bu da çox sevindirici haldır.
Mən bu gün avtomobillə buraya gələrkən şəhərimizin bir hissəsinə bir daha nəzər saldım. Burada
toplaşanların əksəriyyəti gənclərdir, ancaq görürəm, yaşlılar da vardır. Yaşlıların xatirindədir ki, vaxtilə,
30-40 il bundan əvvəl buraların hamısı boş yerlər idi. Yaxud 20 il bundan əvvəl burada heç bir bina yox
idi. Bura şəhərin sadəcə bir hissəsidir. Biz buraya mikrorayon deyirik. Cəmi 10,15, 20, 25 il içərisində
şəhərimiz nə qədər böyüyübdür, nə qədər əzəmətli, çoxmərtəbəli binalar tikilibdir. İnsanlar qurublar,
yaradıblar.
Bizim üçün əziz olan qədim Bakı şəhərimiz, paytaxtımız böyüyüb, inkişaf edibdir.
Ancaq təəssüflər olsun ki, 1988-89-cu illərdən sonra respublikada hər şeyi dağıtmağa başlayıblar.
Ölkədə dağıdıcı proses gedibdir. Əvvəllər yaradılanı da dağıtmaq, pozmaq, qarət etmək, oğurlamaq,
mənimsəmək, - ora-bura dağıtmaq, hərə özü üçün mənfəət görmək - bunlar hamısı bir neçə il bundan
əvvəl həyatımızın gerçəkliyi olmuşdur. Biz o günləri yaşamışıq.
Şəxsən mən ona görə sevinirəm, güman edirəm, siz də mənimlə həmfikir olmalısınız ki, biz artıq
bunlara son qoya bilmişik. Respublikamızın hər yerində, o cümlədən Bakıda, şəhərimizin bu güşəsində
quruculuq prosesi gedir. Bunun da ən parlaq nümunəsi yeni tikilmiş, inşa olunmuş, indi istifadəyə verilən
bu gözəl yaşayış evidir.
Ən sevindiricisi, önəmlisi odur ki, bu yaşayış evi, mənzillər vətənimizin, torpaqlarımızın
müdafiəsində şəhid olmuş qəhrəman insanların ailə üzvlərinə, vətənin müdafiəsində döyüşmüş,
qəhrəmanlıq göstərmiş, şikəst, əlil olmuş insanlara verilir, onlar üçün tikilmişdir. Bu, çox sevindirici
haldır.
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Bəlkə də bu, ümumi həyatımızda respublika miqyasında bir zərrədir. Çünki ölkəmiz böyükdür, biz
hələ çox şeylər tikib yaratmalıyıq, binalar inşa etməliyik. Ancaq son illəri, hər şeyin dağıdıldığı dövrü
təhlil edərkən deməliyik ki, indi yeni binanın tikilməsi, istifadəyə verilməsi böyük hadisədir.
Bilirsiniz ki, mən vaxtilə Azərbaycanda işləmişəm və Azərbaycana rəhbərlik etmişəm. O vaxt biz
məsələ qoymuşduq və demək olar, buna nail olmuşduq ki, Bakı şəhərində ildə bir milyon kvadratmetrlik
mənzil sahəsi təhvil verilməlidir. Doğrudur, bu, ildə bir milyona çatmırdı, ancaq o vaxt Bakıda ildə 800900 min kvadratmetrlik yaşayış evləri tikilirdi və istifadəyə verilirdi. O dövrdə elə bir evin tikilib
istifadəyə verilməsi heç böyük hadisə də deyildi, adi bir şey idi. Belə evlər ildə onlarla tikilirdi. Təkcə
Bakıda yox, respublikanın hər yerində tikilirdi. Yenə də deyirəm, ətrafda olan bu çoxmərtəbəli, nəhəng
binaların hamısı o illərdə tikilibdir. Yadıma gəlmir ki, o dövrdə mən bir yaşayış evinin tikilib istifadəyə
verilməsi münasibətilə onu ziyarət edim, yaxud da gedib onun açılışında iştirak edim. Mənzil alanlarla
görüşüm. Bu, adi bir hadisə idi.
Doğrudur, mən o illərdə inşaata çox nəzarət etməyə çalışırdım. Xüsusən də yaşayış evlərinin
tikintisində keyfiyyətin yüksəldilməsinə çox fikir verirdim. Mən inşaat işləri aparılan yerlərə gedirdim,
çox vaxt keyfiyyətin aşağı olması ilə əlaqədar ən ciddi tədbirlər görürdüm. Belə hallar olurdu. Ev tikilib
qurtarandan sonra onu kiməsə verirdilər, yaxud paylayırdılar - bunlar o vaxt bizim üçün adi bir hadisə
idi. Amma indi görürsünüz, bir evin tikilib istifadəyə verilməsi böyük bir əlamətdar hadisəyə çevrilibdir,
bir mən yox, biz hamımız, respublikanın bütün rəhbər orqanlarının nümayəndələri buraya toplaşmışlar.
Güman edirəm ki, gələcəkdə yenə də böyük-böyük çoxsaylı evlər, mənzillər tikib istifadəyə verməyə
imkanımız olacaqdır. Ancaq bu gün bu, hamımızı çox sevindirir və mən bunu əlamətdar hadisə hesab
edirəm.
Mən bu münasibətlə bütün inşaatçıları təbrik edirəm. Xüsusən də respublikanın Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyini, onun rəhbərliyini və nazir Əli Nağıyevi təbrik edirəm. Doğrudur, bu işlərin
hamısına vəsait də ayrılıbdır, biz göstərişlər də vermişik, nəzarət də olubdur. Ancaq işi görən bunlardır.
Məhz bunların fədakarlığı nəticəsində bu ev tikilib hazır olubdur, indi isə istifadəyə verilir.
Mən evə, mənzillərə baxdım. Məni çox sevindirdi, keyfiyyətli evdir. Burada işlər çox keyfiyyətli
aparılıbdır. Bu da məni sevindirir. Mən keçmiş illərdə inşa olunub istifadəyə verilmiş yaşayış evləri ilə bu
binanı müqayisə edəndə böyük irəliləyiş gördüm. O vaxtlar say çox idi, amma keyfiyyət bu vəziyyətdə
deyildi.
Ola bilər, bu, xüsusi ev olduğuna, məhz vətən uğrunda döyüşmüş insanlar üçün hazırlandığına görə
bu binanın tikintisinə xüsusi fikir veriblər, nəzarət ediblər. Bu da ola bilər. Ancaq, eyni zamanda, bu evlə
tanış olarkən mən belə qənaətə gəlirəm ki, inşaatçılarımız tikinti işində keyfiyyəti də yüksəldə biliblər. Bu
da məni sevindirir. Bu, onu göstərir ki, inşaatçılarımız yaxşı binalar tikə bilərlər.
Son illər Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yarandığı zaman respublikamıza
bir sıra xarici şirkətlər gəliblər. Onlar burada cürbəcür işlər görürlər. Biz bunları dəstəkləmişik, bu gün də
dəstəkləyirik. Ölkəmizin qapıları bütün dünya iqtisadiyyatı, xarici iş adamlarının müştərək iş görməsi
üçün açıqdır və biz bu işləri müsbət qiymətləndiririk. Bütün bunların indiki dövrdə respublikamızın
iqtisadiyyatının inkişafında çox böyük əhəmiyyəti, təsiri vardır. Azərbaycana xarici inşaat şirkətləri də
gəliblər, burada evlər də tikiblər.
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat dövrüdür. Ölkəmizdə insanlara sərbəstlik
verilibdir, artıq sahibkarlar yaranıbdır. İş adamları öz işlərini sərbəst surətdə görürlər. Qanuni qazanc
əldə edənlər çoxdur. Doğrudur, qeyri-qanuni yollarla varlananlar da vardır. Bunların qarşısı alınmalıdır.
Ancaq yenə deyirəm, qanuni qazanc əldə edənlər də var. Bunlar təbiidir. Çünki bu, ölkəmizin
iqtisadiyyatında gedən proseslər nəticəsində meydana gəlmiş haldır, şəraitdir. Bu, belə də olmalıdır. Ona
görə də təkcə Bakıda yox, respublikanın hər bir yerində, bəlkə də əksər yerlərində ayrı-ayrı adamlar
özlərinə binalar, mənzillər, evlər tikirlər. Hesab edirəm ki, bunlar da müsbət qiymətləndirilməlidir. Biz
bunlara da imkan vermişik və bundan sonra da imkan verəcəyik. Çünki əgər insanın imkanı, vəsaiti varsa,
o özünə ev, mənzil tikirsə, demək, o, bu yükü dövlətin üzərindən götürür, ümumiyyətlə, Azərbaycanda
yaşayış binalarının sayını artırır. Ona görə də bu, müsbət haldır.
Xaricdən gələn inşaat şirkətlərindən bir çoxu məhz belə fərdi evlərin tikintisi ilə məşğul olur.
Bunların bəziləri də ayrı-ayrı böyük binalar tikiblər. Həmin şirkətlərin çoxu tikintidə yüksək keyfiyyət
nümunələri göstəribdir. Bu da çox sevindirici haldır. Çünki bizim inşaatçılar da xaricdən gələn
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inşaatçılardan öyrənərək, onların təcrübəsini mənimsəyərək öz iş keyfiyyətlərini artırmağa başlayıblar.
Bu da bir tərəfdən müəyyən rəqabət yaradır.
Azərbaycanda keçmişdə inşaatla məşğul olan təşkilatlar çox olub. Bunlar mənim xatirimdədir.
Onların bir çoxu indi də qalıbdır. Bizdə bir neçə inşaat nazirliyi, respublika, ayrı-ayrı bölgələr, şəhərlər,
rayonlar üzrə inşaatla məşğul olan, nazirliyə bərabər böyük trestlər var idi. Yəni Azərbaycanda böyük
inşaatçı ordusu var idi. Azərbaycanda inşaat sahəsində çox yüksək keyfiyyətli iş görmək qabiliyyəti olan
insanlar da çoxdur. Məsələn, indi onların bir qismi «Əsrin müqaviləsi» adlandırdığımız neft müqaviləsinin
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bir çox inşaat işlərində iştirak edirlər və çox da gözəl, keyfiyyətli işlər
görürlər. Ancaq işin keyfiyyətinin qaldırılması, təkcə öz inşaatçılarımızın yox, ayrı-ayrı ölkələrdən
Azərbaycana gələn inşaatçıların burada iş görməsi, onların təcrübələrinin respublikamızın inşaatçılarında
da keyfiyyətin yüksəldilməsinə böyük maraq yaratması və onları daha keyfiyyətli iş görməyə məcbur
etməsi Azərbaycanın iqtisadiyyatında, o cümlədən tikinti sahəsində gedən proseslərin müsbət
nəticələridir.
Mən bunu ona görə xüsusi qeyd edirəm ki, bir neçə xarici şirkətin Bakıda apardığı inşaat işlərinin
nümunələrini görmüşəm. Bu gün bu evi müşahidə edərkən, onun mənzillərinə baxarkən, - bunun xarici
də görünur, hamınız görürsünüz - xarici şirkətlərin gördüyü işlə bu binanın tikintisinin keyfiyyəti
arasında müqayisə aparıram. Bu binanın keyfiyyəti onlardan heç də aşağı deyil, bəlkə də yuxarıdır. Bu,
çox sevindiricidir. Demək, bizim inşaatçılarımız yüksək keyfiyyətli iş görməyə qadirdirlər. Deyirlər,
bunun üçün müəyyən miqdarda vəsait, inşaat materialı lazımdır, qiyməti artıqdır. Doğrudur, ancaq ola
bilər, bir az baha, keyfiyyətli olsun, nəinki ucuz, keyfiyyətsiz olsun.
Məsələn, mən bu gün bu binadakı mənzillərə baxdım. Güman edirəm ki, bu mənzilləri alan hər bir
şəxs oraya daxil olan kimi bu mənzildə yaşayacaqdır. Ancaq keçmişdə bəzi hallarda nə olurdu? Bina
tikilirdi, istifadəyə verilirdi. Mənzil alan gəlib orderi, açarı alıb sevinirdi, amma bundan sonra həmin
mənzili özü iki-üç ay təmir edirdi. Hətta deyə bilərəm, mən 1993-cü ildə Bakıya gəlib işə başlayandan
sonra dedilər ki, hökumət işçiləri üçün burada bir evin tikintisinə başlanıb. Mən gələndə bu ev tikilib
qurtarmışdı. Dedilər ki, onu sadəcə paylayırıq. Həmin binada mənzilləri payladılar. Bizim dövlət işində
çalışan bir neçə şəxs 1994-95-ci illərdə həmin binadan ev aldı. Sonra eşitmişəm ki, bu adamların hər biri
orada təmir işi aparır, heç biri həmin mənzillərə köçməyib. Soruşuram ki, niyə köçməyiblər? Hər biri
cavab verdi ki, bu bina elə keyfiyyətsiz tikilib ki, mən oraya köçə bilmərəm. Bəli, bu mənzili təmir edir və
oraya da nə qədər xərc çəkir. Demək, belə çıxır ki, bu bina ikinci dəfə tikilir - birinci dəfə onun əsas hissəsi
inşa olunur, içərisini isə mənzili alan hər bir adam tikməlidir. Olmaz ki, bunların hamısı bir yerə yığılsın,
birlikdə tikinti işi aparılsın, mənzili alan adam da sonra təmir işi aparmasın?
Deyəsən, həmin binada yaşayan adamların, yəni rəhbər işçilərin bəzilərini burada görürəm. Yəqin
onlar bunu təsdiq edərlər ki, bu belədir, yoxsa yox. Məsələn, Fikrət Yusifov oradan ev alıb. Sən onu neçə
ay təmir etmisən? Deyirsən ki, dörd ay təmir işi aparmısan. Doğrudur, bu təmirə nə qədər pul verdiyini
düz deməyəcəksən, ona görə də sənə bu sualı vermirəm. Görürsünüz, vəziyyət necədir?
Mən hər şeyi açıq deyirəm. Həyatım belədir ki, mən həmişə hər bir sözü olduğu kimi, açıq demişəm.
Bu həqiqətdir. Həqiqətin də üstünü örtmək olmaz. Bu gün mənzil alanlar arasında nazir yoxdur ki, gəlib
burada bir də xüsusi təmir aparsın. Bu gün mənzil alanların hamısı sadə insanlardır. Amma bəlkə maliyyə
nazirinə də bu binada ev versək, o da bu mənzili təmir etməzdi, necə var, olduğu kimi yaşayardı. Bu gün
dedim ki, bəlkə mən özüm də gəlib bu binadakı mənzillərdən birini özümə götürüm.
Bu bina çox gözəldir. Biz bir çox ölkələrə, şəhərlərə gedirik, hotellər görürük. Bu binanın
mənzillərinin vəziyyəti bizim gördüyümüz hotellərin bəzilərinin səviyyəsindədir.
Mən bu məsələnin üzərində bir qədər geniş dayandım və bəzi faktları da gətirdim ki, sizi bu
sözlərimə inandırım. İnşaatda keyfiyyət çox əhəmiyyətlidir. Bu evi inşa edən tikinti idarəsinin işçisi burada çıxış
etdi. Bu onu göstərir ki, bizim inşaatçılarımız da keyfiyyətli binalar tikə bilərlər.
Bunun üçün nə lazımdır? Birincisi, həmin keyfiyyətli inşaat üçün vəsait ayrılması lazımdır, ikincisi isə
inşaatçılar tikinti işləri aparılarkən gərək materialları oğurlamasınlar. Keçmişdə bizim apardığımız inşaat işlərinin
keyfiyyəti niyə aşağı olurdu? Bir ona görə yox ki, vəsait az ayrılırdı. Ona görə ki, inşaatçılar həmin tikinti
materiallarının bir qismini daim oğurlayırdılar.
Mən inşaatçılara hörmət edirəm. Burada inşaatçılar da var. Mən onların gördükləri işləri, xidmətlərini
qiymətləndir-mişəm. Azərbaycanın, Bakının bax, bu mənzərəsi inşaatçılarımızın işinin nəticəsidir. Ancaq
inşaatçıların arasında oğrular da olubdur, bu gün də var. Ona görə də rəqabət, nəzarət olanda, yəqin ki, insan pis
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əməllərindən uzaqlaşır. Yəni əgər o burada yaxşı məvacib alırsa, onun insafı varsa, demək, tikinti materiallarını
oğurlayıb aparıb satmamalıdır. Əgər keyfiyyət üçün lazımi vəsait ayrılırsa, demək, inşaat işi keyfiyyətli gedəcəkdir.
Görünür, bax, bu evin tikintisində bu amillər özünü göstərib və o bir nümunədir. Məsələnin bu tərəfi məni çox
sevindirdi.
Görürsünüz, bugünkü bu hadisə bir neçə nöqteyi-nəzərdən çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, bu bina
kimin üçündür? Bizə çox əziz olan adamlar üçündür. İkincisi, bu bina keyfiyyətli tikilibdir. Mən bunu da yüksək
qiymətləndirirəm. Mən çox şadam ki, biz hamımız bu gün buraya bu binada yaşayacaq adamları təbrik etmək üçün
gəlmişik.
Bugünkü bu nümunə onu sübut edir ki, bizim respublikamızda sosial təminat sahəsi həyatımızın xüsusi bir
sahəsidir. Respublikamızın iqtisadiyyatında bazar iqtisadiyyatını tətbiq edərək, yaradaraq, inkişaf etdirərək, eyni
zamanda onun sosial istiqamətini heç vaxt unutmamalıyıq. Bazar iqtisadiyyatı sosial yönümlü iqtisadiyyat
olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatı iqtisadiyyatda sərbəstliyə, rəqabətə, təşəbbüskarlığa imkan yaradır. Biz bunu
etməliyik. Çünki bu, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın sürətli inkişafının - indi bütün sınaqlardan keçəndən sonra yeganə yoludur. Ancaq biz bununla yanaşı, bazar iqtisadiyyatının sosial yönümünü nəinki unutmamalıyıq, hətta
günü-gündən gücləndirməliyik.
Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı bizim iqtisadiyyatımızın əsas prinsipi olmalıdır. Ona görə 1998-ci il üçün
müəyyənləşdiriləcək dövlət büdcəsində də, gələcək illərdə də iqtisadiyyatımız inkişaf etdikcə, respublikamızın
gəliri, imkanları artdıqca sosial sahəyə qoyulan vəsaitin həcmi artmalıdır. Respublikamızın sosial cəhətdən
aztəminatlı vətəndaşları bu imkanlardan mütləq istifadə etməlidirlər və biz bu imkanlar vasitəsilə onların sosial
vəziyyətini yaxşılaşdırmalıyıq. Sosial cəhətdən köməyə ehtiyacı olan adamlar təkcə döyüşlərdə şikəst, əlil olmuş
insanlar deyil, başqa təbəqədən olanlar da çoxdur. Biz bütün bu təbəqələrdən olan insanların yaşayışını nəzarət
altında saxlamalıyıq, onların hər birinin sosial təminatını günü-gündən yaxşılaşdırmağa çalışmalıyıq.
Mən bildirmək istəyirəm ki, bizim iqtisadi siyasətimizdə bazar iqtisadiyyatının gələcəkdə də inkişaf
etdirilməsi əsas istiqamətdir. Ancaq eyni zamanda sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı respublikamız üçün əsas,
prinsipial məsələdir. Bizim iqtisadiyyatla, siyasətlə məşğul olan orqanlarımız bunu bilməlidirlər və bu işlərə riayət
etməlidirlər.
Mən bu gün bir daha bildirmək istəyirəm ki, cəmiyyətimizdə, dövlət, hökumət orqanlarında Vətənimizin
müdafiəsi uğrunda vuruşmuş, qəhrəmanlıq göstərmiş, fiziki cəhətdən xəsarət almış, zəifləmiş insanlara xüsusi
qayğı göstərilməlidir. Ümumiyyətlə, Vətənin müdafiəsində iştirak etmiş və qəhrəmanlıq, şücaət göstərmiş
insanların hamısı cəmiyyətimizin diqqət mərkəzində olmalıdır, dövlət orqanları onlara qayğı göstərməlidir. Onlar
cəmiyyətdə həmişə hörmətlə qarşılanmalıdırlar. Şəhid ailələri bizim hamımızın - həm dövlətin, hökumətin, həm də
cəmiyyətin daimi qayğısı altında olmalıdır.
Vətəni müdafiə etmək ən şərəfli işdir. Bu gün burada Vətəni müdafiə edərkən xəsarət almış, fiziki cəhətdən
müəyyən dərəcədə zəifləmiş insanlar var. Biz onlarla görüşürük. Onlar darıxmamalıdırlar, narahat olmamalıdırlar.
Əksinə, onlar fəxr etməlidirlər ki, Vətənimizi, torpağımızı müdafiə ediblər, şücaət göstəriblər, öz fiziki sağlamlığının
bir hissəsini itiriblər və bu gün də bizim cəmiyyətimizin layiqli üzvüdürlər. Onlar bütün başqa sağlam adamlardan
hörmətlidirlər, şərəflidirlər. Çünki onlar öz sağlamlığının bir hissəsini Vətənin yolunda itiriblər. Bundan böyük,
şərəfli iş ola bilərmi?! Bax, siz, buraya toplaşanlar bununla iftixar etməlisiniz, qürur duymalısınız. Biz də sizə
hörmət etməliyik. Ona görə ki, siz gedib Vətən uğrunda vuruşmusunuz.
Şəhid ailəsi, gənc bir qadın burada çıxış etdi. Bilirsiniz, onun çıxışı məni nə qədər həyəcanlandırdı.
Onun həyat yoldaşı, əri mənim çağırışımla, yəni Vətənin, dövlətin çağırışı ilə cəbhəyə gedib, vuruşub,
həlak olub, canını qurban veribdir. Onun balaca uşağı var. Özü gənc qadındır, ərsiz qalıbdır. Şübhəsiz ki,
biz onun həyatı ilə daim maraqlanmalıyıq, ona kömək, yardım etməliyik. Ancaq mənim bu bacım, qızım
da, onun o kiçik balası da fəxr etməlidir ki, bu balaca uşağın atası, bu gəlinin əri Vətən yolunda həlak
olubdur. Vətən yolunda həlak olmaqdan şərəfli bir həyat ola bilməz.
Biz bu insanlara, onların xatirəsinə daim hörmət etməliyik. Onların ailələrinə hörmət etməliyik,
qayğı göstərməliyik. Yenə də deyirəm, biz cəmiyyətimizdə Vətən, torpaq yolunda, torpaqlarımızın
müdafiəsi yolunda vuruşan insanların hamısına hörmət və ehtiramla yanaşmalıyıq. Bu, bizim borcumuz,
vəzifəmizdir. Dövlət başçısı kimi mən bu gün bir daha deyirəm ki, bu, mənim üçün böyük bir vəzifədir.
Mən bunu özüm üçün borc hesab edirəm və bu borcumu da sona qədər yerinə yetirəcəyəm.
Mən bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Xüsusən bu gün
mənzil alan bacı və qardaşlarımızı, övladlarımızı təbrik edirəm. Bu mənzilləri alanlara bu gözəl evdə
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xoşbəxt həyat arzulayıram. Bütün xalqımıza, millətimizə sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Bu binanı tikib,
başa çatdırıb bugünkü vəziyyətdə istifadəyə verən adamların hamısına təşəkkür edirəm. Sağ olun.
İndi nazir deyir ki, mənzillərin orderlərini mən təqdim edim. Elə bu gün burada dediyim bu sözlər
mənim bu orderləri təqdim etməyim deməkdir.
Orderləri təqdim edin, qoy hər kəs keçib öz mənzilini tutsun, yaşasın, yerini-yurdunu düzəltsin.
Ondan sonra bir bayram günü qonaq çağırarsınız, gəlib sizin bu evi qeyd edərik. Sağ olun.
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GÖRKƏMLİ BƏSTƏKAR, AZƏRBAYCANIN XALQ ARTİSTİ TOFİQ QULİYEVİN
80 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ YUBİLEY GECƏSİNDƏ ÇIXIŞI
Respublika sarayı
19 noyabr 1997-ci il
Əziz Tofiq!
Mən sənin 80 illik yubileyin münasibətilə sənə təbrik məktubu göndərmişəm. Onu da bil ki, mən
göndərdiyim və ümumiyyətlə, yazdığım məktubların hamısını əvvəldən axıradək özüm yazıram. Siz də,
hamınız da bilirsiniz ki, mənim dediyim sözlərin də hamısı öz beynimdən gələn sözlərdir, heç vaxt əlimdə
kağız olmayıbdır. Sənin bu yubileyini belə təntənəli şəkildə keçirməklə biz hamımız borcumuzu yerinə
yetirmişik. Bəlkə də mən buraya qalxmazdım. Ancaq hesab edirəm, sən bu yubileydə mənim haqqımda o
qədər sözlər dedin ki, mən buraya gəldim sənə deyəm ki, bu sənin yubileyindir, bu gün sənin günündür.
Azərbaycan xalqı bəşəriyyətə çox görkəmli insanlar - şairlər, yazıçılar, alimlər, sərkərdələr,
siyasətçilər bəxş etmişdir. Əziz Tofiq, onların sırasında sənin xüsusi layiqli yerin var.
Bu gün bu təntənəli mərasimdə, bu gözəl axşamda biz sənin həyatını başdan-ayağa izlədik. Əziz
qardaşım, 80 yaşın tamam olarkən fəxr edə bilərsən ki, sən şərəfli bir ömür yaşamısan, böyük işlər
görmüsən, xalqına sədaqətlə xidmət etmisən və xalqın üçün gözəl əsərlər yaratmısan. Ona görə biz
hamımız sənə minnətdarıq, təşəkkür edirik. Sənin yaratdığın əsərlərə, xalqımıza bəxş etdiyin gözəl
mahnılara, musiqinə, bəstəkarlığına, təşkilatçılığına, Azərbaycanın ictimai həyatında daim fəal iştirak
etdiyinə görə sənə təşəkkür edirik. Sən böyük işlər görmüsən. Bugünkü bu mərasim sənin üçün bəlkə də
azdır. Sən bundan da böyük şöhrətə və hörmətə layiqsən.
Azərbaycan xalqı 60 ildir ki, sənin mahnılarının təsiri altında yaşayır. Sənin mahnıların bizim
xalqımıza, təkcə bizim xalqımıza yox, bəşəriyyətə, dünyaya böyük töhfələrdir. Sənin mahnıların, musiqin
bizim xalqımıza sevinc gətirir, ilham verir, hər bir insan üçün yaşamağa, yaratmağa güc verir.
Musiqi ümumiyyətlə, insan üçün çox əziz olan bir sənət nümunəsidir. Musiqinin hər bir sahəsi
həmişə insanlar tərəfindən sevilibdir. Ancaq mahnı, şərqi insanlara daha yaxın olubdur. Yəni əgər opera
musiqisini, simfonik musiqini bir çox adamlar qəbul edir, ancaq o hamıya çatmırsa, amma mahnı və
xüsusən sənin kimi bəstəkarın mahnıları demək olar ki, insanları - kiçikdən böyüyə qədər, cocuqdan
yaşlıya qədər, qadını da, kişini də, hamını sevindirir və hamıya təsir edir. Ona görə də mahnı daim yaşayır.
Tofiq, sən fəxr edə bilərsən ki, 80 yaşını belə gümrah, sağlam, gözəl şəraitdə keçirirsən. Sən bundan
sonra da yaradacaqsan, yazacaqsan, bizi sevindirəcəksən, yeni-yeni mahnılar, musiqilər yaradacaqsan.
Mən sənə cansağlığı arzu edirəm. Sənə yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirəm.
Biz hamımız bu dünyadan gedəcəyik. Ancaq mahnı, musiqi yaşayacaq. Tofiq Quliyevin mahnıları,
musiqisi daim yaşayacaqdır.
Eşq olsun musiqiyə! Eşq olsun incəsənətə! Yaşasın Tofiq Quliyev!
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AMERİKADA NƏŞR EDİLƏN «AZƏRBAYCAN İNTERNƏŞNL» JURNALININ BEŞ
İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
M.F.Axundov adına Respublika Kitabxanası
20 noyabr 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Bugünkü mərasim «Azərbaycan internəşnl» jurnalının beşillik fəaliyyətinin qeyd olunmasına həsr
edilmişdir.
Son illər belə bir ənənə yaranıbdır ki, yeni bir maraqlı kitab, yaxud jurnal, toplu, məcmuə, başqa bir
əsər meydana çıxan zaman onun təqdimat mərasimi keçirilir. Bu ənənədən fərqli olaraq «Azərbaycan
internəşnl» jurnalı beş il bundan əvvəl özünün ilk addımlarını atıbdır və heç bir təqdimat mərasimi
keçirməyibdir. Ancaq ötən illərdə ilbəil öz fəaliyyətini artırıb, gücləndirib və jurnalı çox yüksək səviyyəyə
qaldırıbdır. Hesab edirəm ki, indi jurnalın fəaliyyətinə qiymət vermək üçün bu mərasim çox lazımlı bir
mərasimdir.
Mübaliğəsiz demək olar ki, «Azərbaycan internəşnl» jurnalı müstəqil Azərbaycanın həyatında,
ümumiyyətlə, dünyada Azərbaycana məxsus olan çox əlamətdar və nadir bir hadisədir. Azərbaycan daim
öz milli mədəniyyətini, nailiyyətlərini, xalqımızın ənənələrini dünya xalqlarına, ictimaiyyətinə tanıtmağa
çalışmışdır. Bu sahədə Azərbaycanın mütəfəkkir insanlarının tarix boyu göstərdikləri xidmətləri biz daim
qiymətləndirməliyik. Ancaq bu səylər nə qədər olmuşdursa da, Azərbaycan dünyada, dünya xalqları
içərisində indiyədək heç vaxt tanınmamışdır.
Şübhəsiz ki, indi dünyada tanınmağımızın ən əsas səbəbi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə
etməsidir və dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın Dünya
Birliyinə daxil olmasıdır. Ancaq bu fakt da, yəni bu hüquqi, siyasi akt da öz-özlüyündə Azərbaycanı
dünyada istədiyimiz kimi heç vaxt tanıda bilməz. Bunun üçün daim ardıcıl, çoxsahəli işlər görmək
lazımdır. Bu işlər bütün sahələrdə aparılmalıdır. Dövlət orqanları, bizim ictimai təşkilatlarımız,
mədəniyyət, elm xadimlərimiz - hamımız birlikdə Azərbaycanı dünyaya açmağa, tanıtmağa çalışmalıyıq,
Azərbaycanın həqiqətlərini dünyanın hər bir guşəsinə çatdırmağa çalışmalıyıq.
Bu, indi xüsusən ona görə daha da çox lazımdır ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
başlayandan, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi davam etdiyi dövrdə Ermənistanın tərəfdarları,
dünyada olan erməni diasporunun təbliğat maşını çox güclü olmuşdur. Onlar Azərbaycana təcavüz
etdikləri, torpaqlarımızı işğal etdikləri, işğal olunmuş ərazilərimizdən bir milyon insanı öz yerindənyurdundan zorla didərgin saldıqları halda Azərbaycanı məhkum etməyə çalışmışlar, Azərbaycan
haqqında yalan, iftiralar, böhtanlar yaymışlar. Təəssüf ki, Azərbaycanın təbliğatı olmadığına görə, yaxud
da çox zəif olduğuna görə onlar üstünlük əldə edə bilmişlər və öz istədiklərinə nail olmuşlar. Yaranmış
şərait bir tərəfdən bizim vəziyyətimizi çox mürəkkəbləşdirmişdir, ikinci tərəfdən də Azərbaycan
haqqında dünyaya məlumat verməyin, Azərbaycanı dünyaya tanıtmağın nə qədər vacib, zəruri,
əhəmiyyətli olduğunu bir daha sübut etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, son illər bu sahədə çox işlər görülmüş, birinci növbədə Azərbaycanın
ardıcıl xarici siyasəti, ardıcıl, çox təşəbbüskar, doğru-düzgün xarici siyasəti Azərbaycan ilə dünyanın bir
çox ölkələri arasında sıx əlaqələr, əməkdaşlıq yaratmış və Azərbaycanın həqiqətlərini dünyaya
çatdırmağa böyük imkanlar açmışdır.
İnformasiya orqanlarımız da, ictimai təşkilatlarımız da və bizim Yazıçılar Birliyi, Bəstəkarlar İttifaqı,
elmi təşkilatlarımız, Elmlər Akademiyası və başqaları da bu sahədə bir çox işlər görmüş və müəyyən
nailiyyətlər əldə etmişlər. Ancaq bunlar heç də yetərli deyil, hələ çox iş görülməlidir. Çox səylər
qoymalıyıq ki, Azərbaycanı hər yerdə, hər ölkədə olduğu kimi tanısınlar, bilsinlər, Azərbaycan xalqının
tarixini, nailiyyətlərini, xüsusiyyətlərini, keyfiyyətlərini həqiqətən bilsinlər.
Hələ çox iş görülməlidir, bir də ona görə ki, təəssüflər olsun ki, bizim xarici düşmənlərimizlə yanaşı,
Azərbaycanın daxilində olan, bəzən guya müxalifət mövqeyində duran bəzi qüvvələr öz şəxsi məqsədləri
naminə, öz şəxsi məqsədlərinə çatmaq üçün Azərbaycanı bir çox yerlərdə ləkələməyə, Azərbaycanın
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həqiqətləri haqqında yalanlar, iftiralar yaymağa çalışırlar. Bu da həmin o düşmən qüvvələrinin səyləri ilə
üst-üstə gələrək Azərbaycanın həqiqətlərinə kölgə salır.
«Azərbaycan internəşnl» jurnalının fəaliyyəti xüsusi qiymətə layiqdir. Çox qətiyyətlə demək olar və
bunu etiraf etməliyik ki, indiyə qədər xarici ölkələrdə dərc olunan, nəşr edilən cürbəcür nümunələr kitablar, jurnallar içərisində «Azərbaycan internəşnl» jurnalı qədər Azərbaycan haqqında dolğun, düzgün
və çox parlaq, gözəl, cazibədar məlumat yayan jurnalımız, toplumuz olmayıbdır.
Maraqlı, sevindirici cəhət də bundan ibarətdir ki, bu jurnalı nə Azərbaycanın dövlət orqanları, nə
bir ictimai təşkilat, nə də respublikamızdakı hansısa bir təşkilat yaradıb. Bu jurnalı yaradanlar
Azərbaycanı sevən, ona ürək yandıran, Azərbaycanla dostluq edən iki şəxs - xanım Betti və Piruz Xanlıdır.
Onlardan biri amerikalı, o birisi isə azərbaycanlıdır, amma Amerika vətəndaşıdır. Onlar şəxsi təşəbbüs
göstəriblər və öz fədakarlıqları nəticəsində o jurnalı yaradıb, indi belə bir yüksək səviyyəyə gətirib
çıxarıblar.
Mən xanım Bettinin və Piruz Xanlının təşəbbüsünü və ötən illərdə gördükləri işləri, Azərbaycana
göstərdikləri münasibəti, dostluğu və ölkəmiz haqqında çəkdikləri bu qədər zəhməti çox yüksək
qiymətləndirirəm. Onların gördükləri iş, əldə etdikləri nailiyyət onu göstərir ki, insan bir işə həvəslə,
ürəklə, canla yanaşarsa, həqiqətən xalqa xidmət etmək istəyərsə, o, çox işlər görə bilər. O, təkbaşına da
çox işlər görə bilər.
Azərbaycanda nə qədər nəşriyyat orqanları, ictimai təşkilatlar, cürbəcür nə qədər kitab, jurnal
buraxanlar var. Onlardan indi hansı gəlib buna bərabər bir nümunəni ortaya qoya bilər ki, Amerika
Birləşmiş Ştatlarında belə bir jurnalın yaranmasını və bu qədər yüksək səviyyəyə çatmasını təmin edə
bilsin? Heç birisi yoxdur. Əgər kiminsə varsa, ortaya çıxarsın, meydana qoysun.
Bu jurnalın yaranması və onun varlığı, bugünkü səviyyəsi məni həddindən artıq sevindirir. Bu, eyni
zamanda onu göstərir ki, insan nəyə qadirdir. Bu, eyni zamanda onu göstərir ki, bizim Azərbaycanın
cürbəcür təşkilatlarının, böyük-böyük imkanlara malik olan təşkilatlarının istifadə olunmamış nə qədər
imkanları var.
Bu gün biz bu jurnalın ilk nömrəsinə də, son nömrəsinə də baxdıq. Mən 1993-cü ildən bu jurnalın
hər nömrəsini oxuyuram, ona baxıram, müşahidə edirəm. Bu jurnalın aybaay, hər nömrədən - nömrəyə
keyfiyyətinin artmasını, onun səhifələrinin genişlənməsini görürəm. Görürəm ki, bu jurnal günbəgün nə
qədər inkişaf edir, genişlənir və Azərbaycanın həyatını nə qədər geniş əhatə etməyə gəlib çatıbdır.
Bu insanlar - xanım Betti və Piruz Xanlı öz işlərinə çox sadiqdirlər, ancaq eyni zamanda onlar
Azərbaycanın ən gözəl dostlarıdır, Azərbaycanın həqiqətlərinə, xalqımızın bugünkü həyatına sadiqdirlər.
Ona görə də mən onlara səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm.
«Azərbaycan internəşnl» bütün parametrlərinə, xüsusiyyətlərinə görə dünyada, ən inkişaf etmiş
ölkələrdə nəşr edilən yüksək səviyyəli jurnallarla rəqabət apara bilən bir jurnaldır. Sovetlər İttifaqı
mövcud olan zaman ABŞ-da bir «Amerika» jurnalı çıxırdı və o da siyahı ilə abunə yazdırılıb paylanırdı.
Mənim xatirimdədir, bu «Amerika» jurnalına abunə yazılmaq üçün Azərbaycana da müəyyən limit
verilirdi və keçmiş Azərbaycan hökumətində də bunun üçün siyahı tərtib edilirdi. Kim bu siyahıya düşər,
kim də düşə bilməzdi. Həmin jurnalı kim ala bilirdisə, o özünü xoşbəxt hesab edirdi. Bu jurnalın qiyməti
də sovet jurnallarının qiymətinə nisbətən çox baha idi. Çoxları onu oxuyub mənasını başa düşmürdülər.
Həmin jurnal çox nəfis nəşr olunurdu, oradakı rəsmlər, fotoşəkillər çox gözəl idi, bir də Amerikanın
həyatından cürbəcür mənzərələr verilirdi. Biz o vaxt Amerikanın həyatını o qədər də yaxşı bilmirdik. Ona
görə də insanlar bu jurnala çox böyük maraq göstərirdilər. Həmin jurnal mənim yaxşı xatirimdədir. O vaxt
biz bu jurnalı daim alırdıq, baxırdıq, vaxt olanda ayrı-ayrı məqalələri oxuyurduq.
Bəli, o jurnal mənim yadımdadır. Doğrudur, Amerikada onun keyfiyyəti sonralar nədənsə get-gedə
aşağıya düşdü. Ancaq o vaxt həmin o «Amerika» jurnalının həsrətini çəkən azərbaycanlılar - yəqin, həmin
adamlardan indi bu mərasimdə iştirak edənlər də var - bu «Azərbaycan internəşnl» jurnalını əllərinə
alsınlar və əgər arxivlərində varsa, gedib o jurnalı çıxarsınlar, müqayisə etsinlər. «Azərbaycan internəşnl»
ondan qat-qat üstün səviyyədə nəşr olunan bir jurnaldır.
Jurnalın yüksək qiyməti onun yalnız nəşr keyfiyyəti ilə bağlı deyil. Mənim bu jurnala verdiyim
yüksək qiymət onun məzmunu ilə əlaqədardır. Bu, nə qədər məzmunlu jurnaldır! Azərbaycanın tarixi,
mədəniyyəti, müasir həyatı, ölkəmizin ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərinin əsərləri, onların yaradıcılığı,
Azərbaycanın həyatının cürbəcür mənzərələri və çoxlarımızın tanımadığımız, çoxdan unutduğumuz
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səhifələr - hamısı bu jurnalda böyük ustalıqla, məharətlə, deyə bilərəm ki, çox böyük sevgi ilə, məhəbbətlə
açılıb, dərc olunub. Bu məni heyran edir.
Biz bir neçə il vaxt bundan əvvəl burada Azərbaycan qaçqınlarının vəziyyətinə həsr olunmuş
fotoalbomun təqdimat mərasimini keçirdik. Ancaq təəssüf ki, o, gec bir zamanda oldu. «Azərbaycan
internəşnl» jurnalı iki nömrəsini Azərbaycan qaçqınları mövzusuna həsr edibdir və nə qədər məzmunlu,
mənalı fotoşəkillər tapıb dərc edibdir. Şübhəsiz ki, bax, bunu oxuyan hər bir insan Azərbaycanda
qaçqınların olduğunu və onların nə vəziyyətdə yaşadığını çox gözəl dərk edə bilir.
«Azərbaycan internəşnl» jurnalında Azərbaycanın parlaq nailiyyətləri, tarixinin parlaq səhifələri
necə gözəl əks olunur! Mən sonuncu nömrəyə baxdım. Burada Azərbaycan kinosunun tarixindən bir çox
səhifələr, bir çox məşhur kinofilmlərimiz, onların ayrı-ayrı kadrları haqqında çox gözəl rəngli fotoşəkillər
verilibdir. Orada «Nəsimi», «Babək», «Arşın mal alan», «Məşədi İbad» və başqa kinofilmlərimiz, kino
xadimlərimiz haqqında fotoşəkillər dərc olunubdur. Bilirsiniz, onlara baxanda çox şeyləri unutduğumuzu
görürük. Bizim mədəniyyətimizin bütün sahələri, o cümlədən kinematoqrafiya sahəsi nə qədər zəngindir,
nə qədər gözəl əsərlər yaranıbdır. Bunu bizim özümüz bilirik, amma çoxları indi onu unudubdur. Ancaq
bunları Amerika da, İngiltərə də, Almaniya da, Fransa da bilməlidir. Bütün dünya bilməlidir ki,
Azərbaycan xalqının mədəniyyəti bu qədər yüksək səviyyələrə qalxıbdır.
Bu jurnalın ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bizim çoxlarımızın həyatımızda olan, bəzən
görmədiyimiz gözəl hadisələri gedir, tapır, çıxarır, öz səhifələrində göstərir. Bu məlumatlar bəzən bizə, o
cümlədən mənə də jurnal vasitəsilə gəlir. Bu da çox maraqlıdır.
Məsələn, bir gənc müğənnimiz var - Surxay Əsgərov. O, iki ildir ki, meydana çıxıbdır, çox gözəl
gələcəyi olan bir gəncdir. Şəxsən mən Surxay Əsgərov haqqında ilk məlumatı bu jurnaldan almışam. Betti
xanım bu jurnalı mənə təqdim edərkən Surxay Əsgərov haqqında geniş məlumat veribdir. Bundan sonra,
gərək ki, bir axşam incəsənət muzeyində konsertini düzəltmişdilər. Mən orada Surxay Əsgərovu dinləyib
onun istedadı ilə tanış olmuşam.
Bu jurnal həm Üzeyir Hacıbəyovu, Rəşid Behbudovu, Niyazini, həm bizim böyük şairlərimizi,
rəssamlarımızı təbliğ edir, həm də bu gün meydana gələn gənc istedadlarımızı təbliğ edir. Bu, nə qədər
gözəl təşəbbüsdür, işdir!
Mənim bu jurnal haqqında o qədər böyük təəssüratım var ki, bütün bunlar barədə çox danışmaq
olar. Ən mühüm cəhət bir də ondan ibarətdir ki, bu jurnal artıq 47 ölkədə yayılır, 7 min nüsxə tirajla nəşr
olunur. Demək, bu jurnal 47 ölkədə, özü də yüksək dövlət dairələrində, ictimai təşkilatlarda, böyük
biznes, maliyyə mərkəzlərində yayılır. Bu, çox əhəmiyyətlidir.
Jurnalın gördüyü çox gözəl işlərdən biri də Azərbaycan musiqisinin kompakt disklərə yazılması və
dünyaya yayılmasıdır. Xanım Betti bu barədə geniş məlumat verdi. Bu bizim üçün çox faydalı bir işdir.
Onlar şəxsən mənə də kömək ediblər. Mən indi məni ziyarət edən qonaqlara «Azərbaycan internəşnl»
jurnalını və Azərbaycan bəstəkarlarının gözəl musiqi əsərlərindən ibarət kompakt diskləri hədiyyə
verirəm.
Bu jurnalı nəşr edənlərin fəaliyyətinin ən gözəl cəhəti bir də ondan ibarətdir ki, onların nə
redaksiya heyəti, nə böyük ştatı, nə katibləri, nə də çoxlu telefonları var. Heç bir şeyləri yoxdur. Ər-arvad Betti xanım və Piruz Xanlı, bir də bizim alimimiz Məzahir onlarla birlikdə bu jurnalı yaradırlar. Görün
onlar nə qədər gözəl nümunə göstərirlər! Respublikamızda bir jurnalın, qəzetin çıxması üçün deyirlər ki,
buna böyük ştat, avtomobil vermək, tez telefon çəkmək, özü də hökumət telefonu çəkmək, sonra başqa
şeylər lazımdır. Amma qəzetin də, jurnalın da keyfiyyəti yoxdur, çoxları da heç onu oxumurlar. Ancaq
görürsünüz, bu iki-üç adam nə qədər iş görür.
Bunlar hamısı ona görə mümkün olur ki, onlar Azərbaycanı çox sevirlər, ölkəmizə çox ədalətli
münasibəti olan insanlardır və öz işlərinin çox böyük entuziastlarıdır. Yalnız və yalnız böyük entuziastlar
möcüzələr yarada bilərlər. Onlar məhz bu cür insanlardır. Ona görə də mən onları xüsusi
qiymətləndirirəm.
Ümid etmək olar ki, bu jurnal daim yaşayacaq, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yox, dünyanın
bir çox ölkələrində Azərbaycanın həqiqətlərini gündən-günə daha da parlaq şəkildə yayacaqdır. Ümid
edirəm ki, bu jurnalın illik sayı da artacaqdır. Onlar bu jurnalı ildə dörd dəfə buraxırlar. Çox arzu edərdim
ki, onlar işlərini, jurnalın sayını bir az artırsınlar, onun sayı ildə bəlkə beş, altı dəfə olsun. Bunu da
edəcəklər. Çünki birinci nömrədən sonuncuya qədər olan böyük inkişafı görərkən hesab edirəm ki,
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qarşıdakı iki-üç il içərisində onlar jurnalı həm sayca, həm keyfiyyətcə, həm də məzmunca daha da
yüksəklərə qaldıracaqlar.
Jurnalın son xidmətlərindən biri də Azərbaycan prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk
rəsmi səfərinə həsr olunmuş, onların yaratdığı və burada təqdim etdikləri kitabdır. Bu kitab da çox
yüksək səviyyədə yaranıbdır. Hesab edirəm ki, jurnal kimi, bu kitab da Azərbaycanın bugünkü həyatının,
həqiqətlərinin, xarici siyasətimizin və Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin dünyada təbliğ
olunması üçün çox dəyərli xidmətlər edəcəkdir.
Mən Sizi, xalqımızı, vətəndaşlarımızı Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyətli olan «Azərbaycan
internəşnl» jurnalının əldə etdiyi nailiyyətlər münasibətilə təbrik edirəm. Mən bu jurnalı yaradıb bu
qədər yüksək səviyyəyə çatdıran insanları - xanım Bettini, dostumuz Piruz Xanlını ürəkdən təbrik edirəm.
Onlara təşəkkür edirəm və bu xeyirxah işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.



Mərasimin sonunda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və «Azərbaycan internəşnl» jurnalının baş redaktoru Betti
Bleyer «Qlobal üfüqlər. Prezident H.Əliyevin ABŞ səfəri» nəşrini M.F.Axundov adına Respublika Kitabxanasına təqdim
olunmaq üçün imzaladılar.
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MOLDOVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ PETRU LUÇİNSKİNİN BİNƏ HAVA
LİMANINDA QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏ BƏYANATI
26 noyabr 1997-ci il
Hörmətli prezident, hörmətli qonağımız cənab Petru Luçinski!
Mən sizi Azərbaycanda, Bakıda səmimi qəlbdən salamlayıram və Azərbaycan adətincə sizə «Xoş
gəlmişsiniz!» deyirəm. Siz bu sözləri bilirsiniz, çünki Azərbaycanda dəfələrlə olmusunuz. Sizin, müstəqil
Moldova dövləti prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri Moldova ilə Azərbaycan arasında olan
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün böyük və əlamətdar bir hadisədir. Hesab edirəm ki, bu səfər bizim
dostluq münasibətlərimizin və əməkdaşlığımızın daha da möhkəmlənməsi, inkişafı üçün yaxşı əsas
olacaqdır.
Əmin ola bilərsiniz ki, siz Azərbaycanda yüksək qonaqpərvərlik, mehribanlıq, dostluq şəraiti ilə
rastlaşacaqsınız. Əminəm ki, bizim danışıqlarımız, söhbətlərimiz, bütün görüşlərimiz çox işgüzarlıq və
mehriban dostluq şəraitində keçəcək və sizin Azərbaycana ziyarətiniz əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün
ölkələrimizə böyük uğurlar gətircəkdir. Bütün bunların əsasında biz bir çox mühüm hökumətlərarası,
dövlətlərarası sənədlər imzalaya biləcəyik ki, bu da gələcək əməkdaşlığımız üçün etibarlı zəmin
yaradacaqdır.
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayır və Azərbaycana səfərinizin xoş keçməsini arzulayıram.
PETRU LUÇİNSKİNİN BƏYANATI
Çox hörmətli və əziz Prezident Heydər Əliyev!
Keçmiş sovet respublikaları, MDB ölkələri arasında ilk rəsmi səfərimi məhz Azərbaycana etmək
imkanından çox şadam. Məni Azərbaycanla, Bakı şəhəri ilə həqiqətən də çoxdankı tarix və şəxsi əlaqələr
bağlayır. Bu şəhərdə ilk dəfə 35 il əvvəl olmuşam. Deyə bilərəm ki, o vaxtdan bəri harada olsam da, bu
şəhərlə əlaqələrimi kəsməmişəm.
İndi müstəqil dövlətin prezidenti kimi mən dünyada çox hörmətli adam olan Heydər Əliyev ilə, bir
sıra rəhbərlərlə görüşməkdən, Moldova–Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı məsələləri müzakirə
edəcəyimizdən çox şadam.
Bizim həyatımız paradokslarla doludur. Bunlardan biri də odur ki, çoxdankı əlaqələri olan
ölkələrimiz arasında, əslində, rəsmi şəkildə imzalanmış bir sənəd də yoxdur. Ona görə də indi belə
sənədlər, yəni əsas sənəd - ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə, habelə
təxminən 13-14 digər sənəd imzalanacaqdır. Hesab edirəm ki, biz praktiki olaraq bütün imkanları
yaradacağıq ki, həm dövlət təşkilatları, həm xüsusi şirkətlər, həm də sadəcə insanlar hər iki dövlətin
mənafeyi naminə daha çox əlaqə saxlaya, görüşə bilsinlər.
Mən Azərbaycana, onun prezidentinə ən yaxşı uğurlar arzulayıram. Azərbaycan çox mühüm
ölkədir. İlk səfərimin iki cəhətlə - Azərbaycanın oynadığı strateji rolla və Prezident Əliyev ilə bizim
çoxdankı dostluğumuzla bağlı olduğunu desəm, heç bir sirr açmış olmaram. Sağ olun.
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MOLDOVA PREZİDENTİ PETRU LUÇİNSKİ İLƏ
TƏNTƏNƏLİ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
26 noyabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Petru Luçinski!
Sizi Azərbaycan torpağında səmimiyyətlə salamlayır və mənim dəvətimi qəbul edərək Azərbaycana
rəsmi səfərə gəldiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının oktyabrın 23-də Kişinyovda
keçirilən görüşündə iştirak etmək üçün Moldovaya səfərimi məmnunluqla xatırlayıram və razılıqla bəhs
etmək istəyirəm ki, Azərbaycan-Moldova əməkdaşlığının inkişafına hər iki tərəf ciddi maraq göstərir.
Nəzərinizə çarpdırıram ki, demokratik hüquqi dövlət quran, bazar münasibətləri yolunu seçən,
bütün sahələrdə islahatları uğurla həyata keçirən gənc müstəqil Azərbaycanda Dünya Birliyi ilə əlaqələrin
durmadan sıxlaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Respublikamızda hazırkı ictimai-siyasi vəziyyət sabitlik və investorların ölkə iqtisadiyyatına
sərmayə qoyması üçün hər cür şərait və hüquqi-normativ baza yaradılmışdır. 1995-ci ildə bağlanan
sərbəst ticarət haqqında saziş ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişlənməsinin təməlini qoymuş, artıq
1996-cı ildə Moldova ilə Azərbaycan arasındakı idxal-ixrac əməliyyatları müvafiq olaraq 4,6 və 6,4 milyon
ABŞ dolları həcmində aparılmışdır.
1997-ci ilin oktyabrında Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna respublikaları dövlət
başçılarının Strasburqdakı birgə görüşü zamanı imzalanan bəyanat bu dövlətlərin qlobal məsələnin
həllində birgə mövqeyinin inandırıcı ifadəsi olmuşdur.
P e t r u L u ç i n s k i: Çox hörmətli Heydər Əliyev! Məni Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə
görə Sizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Fərəhlə nəzərə çarpdırıram ki, Moldova
Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xüsusi maraq göstərir.
Əziz Heydər Əliyev, Sizinlə görüşdən şərəf duyduğumu vurğulayıram və bildirirəm ki, Sizin
rəhbərliyiniz altında Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət quruculuğu və islahatların müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilməsi sahəsində görülən işləri biz Moldovada diqqətlə izləyirik və bundan çox məmnun
oluruq.
Eyni sözləri müstəqil Moldova Respublikasında son illərdə həyata keçirilən tədbirlər və ölkəmizin
hazırkı vəziyyəti barədə də söyləmək olar ki, mən bunlar haqqında məmnuniyyətlə ətraflı söz aça
bilərəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün bir sıra ölkələrin nüfuzlu
şirkətləri ilə ARDNŞ arasında bağlanmış tarixi əhəmiyyətli müqavilələri Sizin vurğuladığınız kimi mən də
yüksək qiymətləndirirəm və bu yataqlardan hasil edilən nefti dünya bazarına çıxaracaq kəmərlərin
marşrutları barədə apardığımız fikir mübadiləsi əhəmiyyətli oldu. Mən də bu fikirdəyəm ki, AzərbaycanMoldova əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivləri hər iki dövlətimiz və xalqlarımız üçün faydalı
olacaqdır. Səmimi söhbət üçün Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
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MOLDOVA PREZİDENTİ PETRU LUÇİNSKİYƏ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN
FƏXRİ DOKTORU DİPLOMU TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
26 noyabr 1997-ci il
Hörmətli qonaq, hörmətli dostumuz, cənab prezident Petru Luçinski!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən ən öncə bu gün Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmiş və Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru
adını almış prezident Petru Luçinskini bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Mənim hörmətli dostum,
sizə cansağlığı, səadət və Moldovanın dövlət başçısı kimi yüksək və çox məsuliyyətli vəzifənizdə uğurlar
arzulayıram.
Mən bu gün bu imkandan istifadə edib, Bakı Dövlət Universitetinin professor və müəllimlərinin,
tələbələrinin nümayəndələri ilə görüşümdən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Bakı Dövlət
Universiteti Azərbaycanın ali təhsilinin bayraqdarıdır. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatında çox görkəmli bir yer tutur. Ona görə də Bakı Dövlət Universiteti ilə hər bir görüş, hesab
edirəm, hər bir azərbaycanlı üçün çox əzizdir. Bu, mənim üçün xüsusilə əzizdir, çünki Bakı Dövlət
Universiteti ilə nə qədər sıx bağlı olmağım sizə məlumdur. Mən sizi və sizin simanızda Bakı Dövlət
Universitetinin professor-müəllim heyətini, bütün tələbələrini, bü yüksək təhsil ocağında çalışan
insanların hamısını ürəkdən salamlayıram, sizə bir daha öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm, sizə
cansağlığı, səadət, Azərbaycanın ali təhsilini daha da yüksəklərə qaldırmaqda uğurlar arzulayıram.
Güman edirəm, siz etiraz etməzsiniz ki, qonağımıza hörmət əlaməti olaraq mən sözlərimi rusca
davam etdirim.
Mən şadam ki, siz bu adı - Bakı Universitetinin fəxri doktoru adını Dövlət Universitetinin fəxri adı
kimi ilk dəfə alırsınız. Sizin tərcümeyi-halınız çox zəngindir. Onda bir çox hökumət mükafatlarının,
müxtəlif adların, fəxri fərmanların, orden və medalların sadalanmasını görmək mümkündür. Amma bu
gün sizinlə söhbətimdə öyrəndiyim kimi, digər dövlətin universitetinin fəxri doktoru adı sizə ilk dəfə
verilir.
Mən şadam ki, bu, Azərbaycanda baş verir, bu ad sizə Azərbaycanın qocaman təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən verilmişdir. Şübhə yoxdur ki, bu akt moldavan və Azərbaycan xalqları,
Moldova və Azərbaycan dövlətrləri, Kişinyov və Bakı Dövlət universitetləri arasında, prezidentlər
Luçinski və Əliyev arasında dostluq münasibətlərini daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Hörmətli prezident, sizi Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar, özü də təkcə mən yox, çoxları tanıyır. Siz
özünüz indicə çıxış edərkən dediniz ki, 35 il bundan öncə burada olmuş və tələbələrlə görüşmüsünüz.
Görün, nə qədər böyük səadətdir - 35 il öncə gənclərin rəhbəri kimi ilk dəfə Azərbaycanda olmusunuz,
tələbələrlə görüşmüsünüz. 35 ildən sonra isə öz ölkənizin prezidenti olub Bakı Univesitetinin professormüəllim heyəti və tələbələri ilə görüşürsünüz və sizə elmlər doktoru fəxri adı verirlər. Bu, çox böyük
səadətdir və qanunauyğundur. Ona görə ki, siz bu 35 il ərzindəki dövlət, siyasi fəaliyyətinizlə, - siz bu
barədə dediniz, - bu səviyyəyə yüksəlmək, Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru olmaq hüququ
qazanmısınız.
Mən sizi çoxdan, 1970-ci ildə burada, Bakıda ilk dəfə görüşdüyümüz vaxtdan və sonralar siz artıq
Moldovada deyil, Moskvada, Tacikistanda olandan, öz xalqı, öz ölkəsi üçün çox iş görmüş fəal insan kimi
tanıyıram. Sizin taleyiniz sovet dövrünün sayca çox olmayan - zamanın sınağından çıxa bilən, öz xalqının
etimadını itirməyən və yenidən onun etimadını qazanan siyasi xadimlərin taleyidir. Belələri az olubdur.
Çoxları elə o tayda da qalmışdır. Siz, sayca az olanlardan birisiniz. Bu, da ona görədir ki, siz öz xalqınıza,
vətəninizə, öz doğma torpağınıza bütün dövrlərdə vicdanla və sədaqətlə xidmət etmisiniz. Bu, böyük
səadətdir.
Bu gün Azərbaycana sizin rəsmi səfəriniz başlanmışdır. Biz sizinlə dövlətlərarası
münasibətlərimizin bir sıra çox mühüm məsələlərini artıq müzakirə edə, beynəlxalq həyatın bir çox
məsələlərinə, Moldovada və Azərbaycanda dövlət quruculuğu təcrübəsinə dair fikir mübadiləsi apara
bilmişik. Mən belə bir imkandan şadam, ona görə ki, Moldova da, Azərbaycan da eyni keçid mərhələsini
yaşayır, sizin burada düzgün dediyiniz kimi, çox oxşar problemlərlə, çətinliklərlə qarşılaşır, demək olar,
eyni məsələləri həll edirlər.
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Mən Moldovada baş verən proseslər haqqında sizin çıxışınızı, müstəqil Moldova dövləti quruculuğu
haqqında düşüncələrinizi, demokratiya, siyasi həyat və Moldovada iqtisadi quruculuq barədə fikirlərinizi
və düşüncələrinizi böyük diqqətlə dinlədim. Bütün bunlar çox maraqlıdır və hesab edirəm ki, sizin
bugünkü çıxışınız da, sonrakı görüşlərimiz də bizim hamımıza Moldovada milli dövlət quruculuğu
təcrubəsi haqqında daha çox şey öyrənməkdə kömək edəcəkdir. Azərbaycanda nə baş verdiyini sizə
danışacağıq, siz özünüz görəcəksiniz. Şübhəsiz ki, bu fikir və təcrübə mübadiləsi uğurla irəliləməyimizə
kömək göstərəcəkdir.
Bəli, oxşar problemlər bizdə haqiqətən çoxdur. Onlardan Azərbaycan üçün ən mürəkkəbi
Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycana qarşı təcavüzlə, bu təcavüzün nəticələri ilə bağlı olan
problemlərdir. Nəticələr isə belədir ki, müxtəlif səbəblərlə erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, işğal olunmuş torpaqlardan bir milyon nəfərdən çox sakini qovub
didərgin salmışdır. Onlar artıq beş ildən çoxdur olduqca ağır şəraitdə, əksəriyyəti də çadır
şəhərciklərində yaşayırlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. 1994-cü ilin mayında biz müharibəni, qan tökülməsini dayandırmağa müvəffəq olduq. Üç ildən artıq vaxt keçmişdir, lakin hələlik sülh
yoxdur və biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə hələlik nail ola bilməmişik.
Bu problem, həm bizim tərəfimizdən, həm də ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri - Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sizə məlumdur. Biz inanırıq ki,
dinc yolla problemi həll edəcək, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını Ermənistan silahlı
qüvvələrindən azad edəcək, qaçqınları öz yaşayış yerlərinə qaytaracaq, Azərbaycanın sərhədini və ərazi
bütövlüyünü bərpa edəcək, Ermənistanla möhkəm, uzunmüddətli sülh yaradacağıq.
Mən dəfələrlə bildirmişəm və bu gün, burada, Bakı Dövlət Universitetində, Moldova prezidentinin
yanında bir daha deyirəm ki, biz münaqişəni dincliklə aradan qaldırmaq, Ermənistanla, eləcə də bizi
əhatə edən bütün ölkələrlə sülh və mehriban qonşuluq münasibətləri yaratmaq mövqelərində möhkəm
dayanmışıq. İnanıram ki, gün gələcək biz bütün bunların reallığa çevriləcəyinin şahidi olacağıq.
Sizin Pridnestrovye problemi də bizə yaxşı məlumdur. Bilirik ki, sizdə də ərazi bütövlüyü pozulub.
Bilirik ki, Pridnestrovye müstəqillik tələb edir, Moldovadan ayrılmaq istəyir. Biz Moldova üçün də,
Azərbaycan üçün də, dünyanın hər hansı ölkəsi üçün də hər bir dövlətin, hər bir ölkənin suverenliyi, ərazi
bütövlüyü prinsipini əsas tuturuq. Bu beynəlxalq hüquqi prinsipə hamı üçün əməl edilməlidir və heç kəs
üçün istisna olmamalıdır ki, görürsünüzmü, guya belə düşünmək olar ki, Moldovada, Azərbaycanda
separatçılıq olmuşdur. Belə düşünənlər və keçmiş Sovet İttifaqının ərazisində bu münaqişələrin baisləri
Azərbaycan, Moldova xalqları qarşısında, digər ölkələrin xalqları qarşısında çox ağır cinayət törətmişlər.
O xalqlar bu münaqişələrdən, separatçılıqdan və bundan əzab-əziyyət çəkirlər ki, hansısa qüvvələr
haradasa ərazinin hər hansı bir hissəsini qoparmaq və müstəqillik almaq istəyirlər. Biz bununla heç vaxt
razılaşmayacağıq. Biz 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısında qəbul olunmuş prinsipləri
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması üçün
əsas prinsiplər kimi elan etmişik. Söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasından və
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində ən yüksək özünüidarə statusu verilməsindən gedir.
Biz heç vaxt razılaşmarıq ki, Azərbaycan ərazisində daha bir erməni dövləti yaradılsın. Bununla Dünya
Birliyi də razılaşmaz. Beynəlxalq hüquq nəinki Azərbaycan barəsində, həm də Yer kürəsinin hər hansı
digər ölkəsi barəsində belə hala yol verə bilməz.
Bizdə çoxlu digər olduqca oxşar problemlər də var. Siz onlardan çox düzgün, yaxşı və ətraflı
danışdınız. Mən də bu barədə danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Yalnız demək istəyirəm ki, Azərbaycan
öz dövlət müstəqilliyni möhkəmlətmək, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq, bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərini bərqərar etmək, xarici sərmayələr üçün açıq olmaq, dünyanın bütün ölkələri ilə xoş,
qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər yaratmaq mövqelərində qətiyyətlə dayanmışdır. Qarşılaşdığımız
bir sıra çətinliklərə baxmayaraq, ötən illər ərzində biz çox işlər görmüşük. İndi Azərbaycan müstəqil
dövlət kimi ayaq üstündə möhkəm dayanan və öz suverenliyinin, öz dövlət müstəqilliyinin, öz milli
azadlığının keşiyində möhkəm dayanan bir dövlətdir. Bu, olduqca böyük nailiyyətdir və biz bununla fəxr
edirik.
İqtisadi problemlər tədricən həll edilir, həyata keçirilmiş olan, həyata keçirilən və yaxın illərdə
həyata keçiriləcək iqtisadi islahatlar iqtisadiyyatı, şübhəsiz, indiki vəziyyətdən çıxarıb daha yüksək
səviyyəyə qaldıracaq və bütün Azərbaycan vətəndaşlarının həyat və fəaliyyəti üçün daha əlverişli şərait
yaradacaqdır.
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Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Bu gün hörmətli Petru Luçinski Moldovadan, bu ölkədə dinclik və
həmrəylik şəraitində yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələrindən danışdı. Zənnimcə, biz hamımız
belə bir məlumatı böyük məmnunluq hissi ilə qarşıladıq ki, Moldovada azərbaycanlılar da yaşayır, onlar
bu respublikanın vətəndaşları olmuşlar, öz cəmiyyətinə malikdir, Azərbaycan icmasının rəhbəri Dövlət
Departamentində çalışır. Açığını deyim ki, bu, bizim üçün xoş bir haldır. Biz milliyyətindən asılı
olmayaraq, bütün Moldova vətəndaşlarına, o cümlədən Moldovada yaşayan və onun vətəndaşları olan
azərbaycanlılara sülh, firavanlıq, xoşbəxtlik arzulamaq istəyirik.
Azərbaycan da öz çoxmillətliliyi ilə fərqlənir. Burada bir çox millətlərin, xalqların nümayəndələri
vahid ailədə yaşayırlar, onların hamısı bərabər hüquqlara malikdir, onların hamısı Azərbaycanın tam
hüquqlu vətəndaşıdır və yeni müstəqil Azərbaycan Respublikasının nemət və sərvətlərindən
bəhrələnirlər. Biz hər şey edirik ki, müxtəlif xalqların, millətlərin nümayəndələri birlikdə mehriban
yaşadıqları bir vaxtda Azərbaycanın bu ənənələri qorunub saxlanılsın və möhkəmlənsin. Yeri gəlmişkən,
bu da sivilizasiyanın çox mühüm cəhətidir, belə bir halı səciyyələndirən mühüm amildir ki, Azərbaycanda
dünyəvi, sivilizasiyalı cəmiyyət, dövlət mövcuddur və qurulur.
Hesab edirəm ki, Moldova prezidentinin Azərbaycanda olması proqramının başlanğıcı olan
bugünkü görüş Moldova prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfərinin uğurla keçməsi üçün yaxşı
zəmindir. Əminəm ki, bu səfər uğurla keçəcək, çünki böyük hazırlıq işi görülmüş, çox mühüm
dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlər hazırlanmışdır, ən başlıcası isə bugünkü və gələcək həyatımıza
münasibətlərimizdə, baxışlarımızda ümumi cəhətlər olduqca çoxdur. Ən əsası isə budur ki, Moldova da
özünün dövlət müstəqilliyini, demokratiyanı möhkəmləndirir və inkişaf etdirir, Azərbaycan da öz dövlət
müstəqillyini, demokratiyanı möhkəmləndirir və inkişaf etdirir. Hesab edirəm ki, biz bu prinsiplər
əsasında bundan sonra da fəal əməkdaşlıq edəcəyik. İqtisadiyyat, elm, mədəniyyət və şübhəsiz ki, təhsil
sahələrində əməkdaşlıq üçün çox böyük imkanlar var. Mən hesab edirəm ki, universitetlərimiz, bütün ali
təhsil müəssisələri əməkdaşlığımızın fəal iştirakçıları ola bilər.
Pyotr Kirilloviç, bugünkü hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik etmək, sizə cansağlığı və xoş
həyat arzulamaq istəyirəm. İnanıram ki, bugünkü hadisə - sizə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru
adının verilməsi - sizi həm universitetlə, həm də Azərbaycanla çox möhkəm bağlamışdır. Sizə cansağlığı
və xoşbəxtlik arzulayıram.
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İKİTƏRƏFLİ SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİ BAŞA ÇATDIQDAN
SONRA AZƏRBAYCAN VƏ MOLDOVA PREZİDENTLƏRİNİN BƏYANATLARI VƏ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI
Prezident sarayı
27 noyabr 1997-ci il
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏYANATI
Hörmətli cənab prezident!
Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Dünən Moldova Respublikası prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlanmışdır. Bu, müstəqil
Moldova prezidentinin Azərbaycan Respublikasına ilk rəsmi səfəridir. Ötən vaxt ərzində biz böyük və
səmərəli iş apardıq. Moldova prezidenti Petru Luçinski ilə Azərbaycan prezidenti arasında görüş oldu,
Bakı Dövlət Universitetində Moldova prezidentinə fəxri elmlər doktoru adı verilməsi mərasimi keçirildi,
Moldova prezidenti Azərbaycan parlamenti ilə görüşdü, iki prezident saatlarla dostcasına söhbət etdi,
nəhayət, bu gün Moldova Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyətləri arasında
danışıqlar aparıldı.
Bütün söhbətlər, danışıqlar dostluq, qarşılıqlı anlaşma, bir-birinə səmimi hisslər şəraitində keçir.
Hesab edirəm ki, biz Azərbaycan-Moldova münasibətlərində böyük və səmərəli iş gördük.
Bir az əvvəl biz 15 dövlətlərarası, hökumətlərarası sənəd imazaladıq. Onlar fəaliyyətin bir çox
sahələrini əhatə edir və bu sahələrdə əməkdaşlığı təmin edir. Biz başlıca sənədi - Moldova Respublikası
ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzaladıq. Bu, bizim
müstəqil dövlətlərimiz arasında ilk müqavilədir. Bu gün imzalanmış qalan bütün sənədlər də ilk
dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlərdir.
Dövlətlərimiz 1992-ci ildən diplomatik münasibətlərə malik olsalar da və bu illər ərzində onların
arasında xoş, yaxşı münasibətlər və bir çox sahələrdə əməkdaşlıq olsa da, biz belə yüksək səviyyədə ilk
dəfə görüşdük, ilk dəfə belə ətraflı danışıqlar apardıq, ilk dəfə mühüm sənədlər imzaladıq. Elə sənədlər ki,
onlar gələcəkdə Moldova Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin yaxşı
müqavilə-hüquqi bünövrəsini qoymuşdur.
Bu sənədlərdəki bir çox mühüm müddəalar bizə əməkdaşlığımızı, dövlətlərimiz və xalqlarımız
arasında dostluğu möhkəmlətməyə və inkişaf etdirməyə kömək edəcəkdir. Bu sənədlər nəinki Petru
Luçinskinin Azərbaycanda olduğu müddətdə, həm də onun səfərindən əvvəlki vaxtda görülmüş böyük
işin nəticəsidir. Bu sənədlərdə ikitərəfli münasibətlər sahəsində, dünyada baş verən proseslər barəsində
həm Moldovanın, həm də Azərbaycanın prinsipial mövqelərini əks etdirilir. Başlıcası isə budur ki, əsas
sənəddəki müddəa ölkələrimizin dövlət müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü daha da
möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək baxımından Moldova üçün də, Azərbaycan üçün də çox vacibdir.
Bunun çox böyük əhəmiyyəti var ki, ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında
müqavilədə ərazi bütövlüyü, suverenlik, separatizmə, terrorizmə qarşı mübarizə, hər bir ölkənin, hər bir
dövlətin suveren hüquqlarına hörmət edilməsi kimi beynəlxalq hüquq normalarının müddəaları və bir
çox digər cəhətlər öz əksini tapmışdır.
Söhbətlərimiz və danışıqlarımız zamanı biz dünyada baş verən proseslərlə bağlı, Moldova ilə
Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətlərinə, beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Müstəqil Dövlətlər
Birliyində iştirakımıza aid, demək olar, bütün məsələlərdə baxışlarımızın uyğun gəldiyini aşkara çıxardıq.
Bu, çox vacibdir.
Danışıqlar və söhbətlər zamanı biz Moldovada və Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu təcrübəsi
barədə, ölkələrimizdə demokratikləşdirmə prosesləri barədə, bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinin
bərqərar edilməsi üçün iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi barədə də fikir mübadiləsi apardıq. Biz hər
iki ölkə üçün çox mühüm bir məsələ - ərazi bütövlüyü, bir-birinə qarşı güc işlədilməsinin, hər hansı
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ölkənin ərazi və sərhədlərinin zor gücünə dəyişdirilməsinin yolverilməzliyi məsələsi barədə fikir
mübadiləsi etdik. Bu məsələlərdə, xüsusən də həm Azərbaycan, həm də Moldova dövlət müstəqilliyi əldə
etdikdən sonra onların qarşılaşdıqları münaqişələrin həlli məsələsində tam yekdil rəydə olduq.
Məlumdur ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı onun tərkibindən qoparmaq məqsədi ilə Ermənistanın
ölkəmizə qarşı təcavüzü nəticəsində Ermənistanla hərbi münaqişə vəziyyətindədir. Moldovada isə
Pridnestrovyedə vəziyyətlə əlaqədar münaqişə yaranmışdır. Orada da, burada da ölkələrimizin ərazi
bütövlüyü pozulmuşdur. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda erməni silahlı birləşmələri ərazilərimizin
20 faizini işğal etmiş, qəsb olunmuş torpaqlardan bütün azərbaycanlılar, bu rayonların sakinləri, - onlar
isə bir milyon nəfərdən artıqdır, - qovulub didərgin salınmışdır. Qaçqınlar ağır şəraitdə, çadırlarda
yaşayırlar.
Əlbəttə, Pridnestrovyedə baş verən hadisələr Moldovanın da suverenliyini və ərazi bütövlüyünü
pozur. Buna görə də biz bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirdik. Təkrar edirəm, biz tamamilə yekdil
rəydəyik ki, bu məsələlər dinc yolla, danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir, lakin onlar istər Azərbaycanda,
istərsə də Moldova Respublikasında suverenliyin, ərazi bütövlüyünün tamamilə bərpa olunması şəraitilə
büsbütün və qəti şəkildə həll edilməlidir.
Bir çox digər məsələlər də müzakirə, fikir mübadiləsi, danışıqlar mövzusu oldu. Başlıcası budur ki,
Moldova prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri baş tutdu, səfər uğurla keçir, biz mühüm sənədlər
imzaladıq və bütün bunlar müstəqil dövlətlərimizin tarixində, Moldova ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin tarixində çox mühüm bir mərhələnin başlandığını göstərir.
Əminəm ki, imzaladığımız sənədlər, Azərbaycan və Moldova tərəfindən həyata keçiriləcəkdir və biz
daha da irəliləyərək iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət, insani, humanitar münasibətlər sahəsində, bütün digər
sahələrdə çoxcəhətli əməkdaşlıq edəcəyik.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sözü dostum, Moldova prezidenti cənab Petru Luçinskiyə
verirəm.
MOLDOVA PREZİDENTİ PETRU LUÇİNSKİNİN BƏYANATI
Hörmətli cənab prezident!
Xanımlar və cənablar!
Cənab Azərbaycan prezidenti gün yarım–iki gün ərzində baş verənlərin, demək olar, hamısını şərh
etdi. Mən baş verən bütün hadisələrdə şəxsən iştirak etdiyimə görə ilk növbədə prezidentə, habelə bu
sənədlər üzərində işləmiş insanlara təşəkkür etmək istərdim. Sizi inandırıram ki, gələcək
münasibətlərimizin bünövrəsini qoyan dostluq və əməkdaşlıq haqqında əsas müqavilə ilə birlikdə 14
sənədin imzalanması ölkələr arasında o qədər də tez-tez rast gəlinən hadisə deyildir. Bunlar hamısı çox
aydın şəkildə göstərir ki, dostluq əsasında əməkdaşlığımızı həyata keçirmək üçün maliyyə sahəsindən
tutmuş mədəniyyətə, gənclərə, sosial problemlərədək həyatımızın bütün sahələrində zəmin var.
Sənədlərin adları da münasibətlərimizin çoxcəhətli olduğunu göstərir.
Çox şadam ki, prezidentlərdən tutmuş iqtisadi agentlərədək bütün səviyyələrdə Moldova ilə
Azərbaycan arasında belə münasibətlər yaranır. Problemlərin müzakirəsinin necə keçməsi – bizim
nümayəndə heyətimiz bundan razıdır, – bu qədər sayda sənədin imzalanması faktı da göstərir ki, bunların
həyata keçirilməsi üçün qüvvə və imkanlarımız var.
Şübhəsiz ki, qarşıda böyük iş durur. Zənnimcə, biz bu sazişlərin həyata keçirilməsinə kömək edəcək
mexanizmi, vasitəni tapacağıq. Bunlar xüsusilə indi, bazar münasibətləri şəraitində işlədiyimiz vaxtda və
təkcə dövlətlərarası və hökumətlərarası müqavilələrin, münasibətlərin qüvvədə olduğu deyil, həm də bir
çox xüsusi şirkətlərin işlədiyi bir vaxtda vacibdir. Qanunvericilik bazası olmadan, dövlətlər arasında
müvafiq mühit yaradılmadan həmin şirkətlərin əməkdaşlıq etməsi çox çətindir. Bu şirktələr işləmədən,
onlardan real nəticə almadan indi biz əslində qarşılıqlı investisiyaların mümkünlüyünü təsəvvür edə
bilmərik.
Şübhəsiz, Azərbaycanın Avropaya daxil olmaq, inteqrasiya etmək səyi və buna real imkanın olması
bizi xeyli dərəcədə yaxınlaşdırır. Dünyanın ən böyük şirkətlərinin iştirak etdikləri «Əsrin müqaviləsi»nin
üç il sonra nəticələrini bayram etməyinizdən bir neçə həftə sonra, burada mənə bildirdikləri kimi, bizim
səfərimizin sizin ölkənizə dövlət başçısının ilk rəsmi səfəri olması faktının özü də çox rəmzidir. Xüsusən
də ona görə ki, Moldova hər hansı ciddi enerji mənbələrindən məhrumdur və biz bu mənada da bir932

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

birimizlə bağlıyıq. Üstəlik, layihələr Azərbaycan neftinin Avropaya, o cümlədən onun Moldovanın
yerləşən hissəsinə çatdırılmasını nəzərdə tutur.
Bir sözlə, görülmüş işdən çox böyük məmnunluq duyduğumu söyləyir və əmin olduğumu bildirmək
isətyirəm ki, imzalanmış sənədlərin həyata keçirilməsi və hələ nəzərdə tutulan bəzi sənədlərin
hazırlanması ilə bağlı qarşıdakı mərhələ uğurlu olacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edir və sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ olun.
S u a l: Cənab Luçinski, danışıqlarınızın neftlə bağlı cəhətinə toxunaraq dəqiqləşdirmək
istərdim: Moldova Azərbaycan neftinin nəqli üçün öz ərazisini tranzit kimi təklif edirmi? Əgər
təklif edirsə, onda bu o deməkdirmi ki, boru kəməri onun ərazisindən keçəcək və ya siz neftin
göndərilməsi üçün alternativ mexanizmlər təklif edirsiniz?
P e t r u L u ç i n s k i: Biz nəinki razıyıq, hətta bu barədə Strasburqda qabaqcadan danışmışıq. İndi
təsdiqləyirəm, bizim bunda marağımız var ki, Avropaya əsas magistral çəkilərkən o, Moldovadan da
keçsin, çünki bu, səmərəlidir, daha yaxın yoldur. Biz Dunay çayı sahilində terminal tikirik. Əslinə qalsa, o,
nefti öz rezervuarlarımıza vurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qara dəniz açıq dənizdir. Biz Qara dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında da əməkdaşlıq edirik. Buna görə də bunlar iki alternativ variantdır.
Bizim üçün hər ikisi əlverişlidir. Biz maliyyə məsələlərində də iştirak etməyə hazırıq. Hansı səviyyədə və
hansı dərəcədə - bunu layihəçilər müəyyənləşdirməlidir. Bu, danışıqların mövzusudur. Lakin bizim
burada da rəylərimiz tam uyğun gəlir. Hər şey real iqtisadi imkanlardan asılıdır.
S u a l: Mənim birinci sualım Moldova prezidentinədir. Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və
Moldova dördlər qrupu - GUAM yaratmışlar. Rusiya, Belarus, Qırğızıstan, Qazaxıstan gömrük
ittifaqı yaratmışlar. Bu strukturlar arasında nə kimi ümumi cəhətlər var və onlar nə ilə fərqlənir?
Belə formal və ya qeyri-formal təşkilatların yaradılması MDB-nin həyati qabiliyyətinə inamsızlığa
reaksiya deyilmi?
P e t r u L u ç i n s k i: «Marşall planı» adının necə yarandığını xatırlayıram. Onun müəllifi əslində
Trumendir. Lakin müzakirə zamanı birinciliyi o vaxtkı dövlət katibi Marşalla verməyi qərara aldılar. Planı
işləyib hazırlamaq ona tapşırılmışdı. Bizdə də GUAM adının müəlliflərindən biri cənab Həsənovdur.
Bu, adi bir dünya təcrübəsidir. Ölkələr öz mənafelərini həyata keçirmək yollarını axtarır. İndiki
halda bunu MDB ilə qarışdırmaq olmaz. Biz bu barədə Azərbaycan prezidenti ilə danışdıq və indi öz
rəyimi deyirəm. Hesab edirəm ki, MDB dövlət başçılarının yanvarın 23-nə təyin olunmuş görüşündə biz
elə bir sənəd işləyib hazırlamalıyıq ki, burada MDB-yə daxil olan bütün 12 ölkənin öhdəliklərinin
minimum miqdarı nəzərdə tutulsun və bu öhdəliklərlə onların hamısı razılaşsın, sənədi öz
parlamentlərində təsdiqləsinlər. Bu, qanun olardı. Bu və ya digər dövlətlərin ikilikdə, üçlükdə, dördlər
səviyyəsində yaxınlaşmasına aid qalan hər şey MDB hüdudlarından kənara çıxır.
İndi dünya elə qurulmuşdur və elə dəyişkəndir ki, hər bir ölkə haradasa öz maraqlarını tapır. Bu,
xüsusən də əhalisi az olan ölkələrə aiddir. Biz özümüzü də bu ölkələr sırasına aid edirik və belə ölkələr
dünyada çoxdur. Buna görə də GUAM-ın yaradılması siyasi cəhətlərdən tutmuş, - məsələn, Azərbaycan
artıq Moldovanın üzv olduğu Avropa Şurasına daxil olmalıdır və biz Azərbaycanın bu təşkilata tezliklə
daxil olmasına kömək göstərmək üçün mümkün olan hər şeyi edəcəyik, - ölkənizin öz nefti ilə Avropaya
iqtisadi cəhətdən daxil olmasınadək həmin ölkələrin bütün maraqlarını birləşdirmək cəhdlərindən
biridir. Moldova da bu yoldadır. Biz bir vaxtlar Sovet İttifaqının tərkibində idik, bir-birimizi yaxşı
tanıyırıq, ona görə də kömək etmək və bu hadisənin iştirakçısı olmaq niyyətindəyik.
S u a l: Mənim sualım Azərbaycan prezidentinədir. Həm Moldovada, həm də Azərbaycanda
millətlərarası münaqişələr, separatizmə qarşı mübarizənin ümumi problemləri göz qadağındadır.
Siz - iki lider öz dövlətlərinizin ərazilərində bu problemləri həll etmək üçün beynəlxalq aləmdə
səylərinizi birləşdirmək niyyətindəsinizmi? Ərazilərimizdə millətlərarası münaqişələrin həllində
GUAM strukturu nə kimi rol oynaya bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, GUAM - a daxil olan ölkələr məhz bu münaqişələrdən əziyyət çəkən
ölkələrdir. Azərbaycanda, yəni Ermənistan ilə bizim respublikamız arasında münaqişə var, Gürcüstanda
münaqişə var, Moldovada Dnestryanı bölgə ilə bağlı münaqişə var, Krımla əlaqədar Ukraynada böyük
gərginlik və böyük mürəkkəb problem var. Yəni bizi müəyyən dərəcədə talelərimizin ümumiliyi və
qarşılaşdığımız məsələlərin, problemlərin eyniliyi bağlayır. Şübhəsiz ki, GUAM çərçivəsində və ikitərəfli
münasibətlərimizdə, məsələn, Moldova ilə Azərbaycan arasında, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərdə biz bu münaqişələri aradan qaldırmağın yollarını axtaracağıq. Yeri gəlmişkən deyim ki,
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dünənki və bugünkü söhbətlərimiz, yəni Moldova və Azərbaycan prezidentlərinin söhbətləri zamanı biz
Qafqazda, Zaqafqaziyada vəziyyətin təhlilinə, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin, Dnestryanı
bölgədəki münaqişənin tarixinin və bugünkü vəziyyətinin təhlilinə xeyli diqqət yetirmişik. Ona görə də
əslində həyatın özü bizi məcbur edir ki, öz səylərimizi bir növ əlaqələndirək və birləşdirək. İndi GUAM
kimi təşkilat yaratmağımız, zənnimcə, bizə kömək edəcəkdir.
P e t r u L u ç i n s k i: Mümkündürsə, mən deyilənlərə əlavə edim. Səciyyəvi haldır ki, biz bir neçə
saat çəkən söhbətlərimiz zamanı çox məsələlərə toxunduq, amma bir dəfə də olsun «zorakarlıq»,
«müharibə» və sairə kimi sözlər səslənmədi. Biz həmişə ölkələrimizdəki münaqişələrin sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasının yolları haqqında danışır və bu vəziyyətdən çıxmağın çarələrini, variantlarını
axtarırdıq.
S u a l: Cənab prezident Luçinski, siz Bakının NATO kontekstində təklif etdiyi 16 + 4
düsturuna necə baxırsınız? Bu istiqamətdə sonrakı addımlar necə olacaq? Bununla əlaqədar
Moldova nəyə hazırdır?
P e t r u L u ç i n s k i: Deyim ki, Moldova hələ bu işdə iştirak etməyə hazır deyildir, çünki bizim
ölkənin öz xüsusiyyəti var. Əgər beynəlxalq birliyin razılığı ilə hansısa addımlar atılarsa, yəni hər hansı
birgə sülhyaratma qüvvələri batalyonunun yaradılmasından söhbət gedirsə və buna BMT razılıq verərsə,
onda bu, bir vəziyyətdir. Lakin biz bu baxımdan hansısa hərbi tədbirlərin təşəbbüsçüsü kimi çıxış etmirik.
Biz ilk növbədə iqtisadi, mədəni və digər əməkdaşlığa diqqət yetiririk.
S u a l: Cənab Azərbaycan prezidenti, mənim sualım Sizədir. GUAM-ın yaradılması Rusiyada
və birliyin üzvü olan digər dövlətlərdə açıq narazılıq doğurmazmı? Siz Rusiyanın Ermənistanla
imzaladığı müqavilə haqqında danışdınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar başqa - başqa şeylərdir. Biz GUAM-da belə müqavilələr, sazişlər
imzalamamışıq. Avqustun 29-da Rusiya Ermənistanla dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında
müqavilə imzalamışdır. Prinsip etibarilə müqavilə normaldır, biz də Rusiya ilə dostluq, əməkdaşlıq və
qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzalamışıq. Biz Rusiya ilə Ermənistan arasında fəal hərbi
əməkdaşlığı, o cümlədən Ermənistanın ərazisində Rusiya hərbi bazalarının yerləşdirilməsini, Ermənistan
ərazisindən hərbi məqsədlər üçün fəal istifadə olunmasını nəzərdə tutan bəndlər barəsində öz
münasibətlərimizi birldirmişik. Nəzərə alın ki, Ermənistandakı Rusiya silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin
də təxminən 70 faizi ermənilərdən ibarətdir. Sənəddə hətta birgə silah, hərbi sursat və sairə istehsalını
nəzərdə tutan bəndlər də var. Biz Rusiya ilə Ermənistan arasında müqavilənin bu müddəaları ilə
razılaşmadığımızı bildirmişik. GUAM-da isə belə müddəalar yoxdur. Ona görə də bunlar tamamilə başqabaşqa şeylərdir.
S u a l: Sual prezident Luçinskiyədir. «Dördlərin Strasburq rəsmi məlumatı»nın
müəlliflərindən biri kimi sizin Ermənistanın hərbiləşdirilməsi və Ermənistana Rusiya tərəfindən
hərbi texnika göndərilməsi faktı barədə rəyinizi və qiymətinizi öyrənmək maraqlı olardı.
P e t r u L u ç i n s k i: Hesab edirəm ki, MDB çərçivəsində münasibətlər ən əvvəl açıq və səmimi
olmalıdır. Bu ilin martında biz Moskvada görüşərkən mən həmin suala mətbuat konfransında təxminən
cavab verdim. Dedim ki, MDB-də təminat verilmiş iki cəhət olmalıdır: iqtisadiyyat işləməlidir və
münaqişələr aradan qalıdırılmalıdır. Bu halda MDB həyat qabiliyyətinə malik təşkilat olar. Buna görə də
hər hansı gizli danışıqları qəbul etmirəm. Məsələn, Ermənistanla Rusiya arasında müqavilənin
cəhətlərindən danışa bilmərəm. Bundan yalnız mətbuatdan, burada, Azərbaycandan aldığım
informasiyadan xəbərim var. Lakin hesab edirəm ki, çıxış yolunu hərbiləşdirmədə deyil, münaqişəni
dincliklə aradan qaldırmaqda axtarmaq lazımdır. Bundan ötrü nüfuzlu ölkələri cəlb etmək daha yaxşıdır.
Onlar hərbiləşdirmədə deyil, bu münaqişənin həllində öz sanballı sözünü deyə bilərlər. Bu, ümumi
konsepsiyadır.
S u a l: Mənim sualım Azərbaycan prezidentinədir. Möhtərəm prezident, noyabrın 12-də
Ermənistan prezidenti Ter-Petrosyan mərasimlərdən birində çıxış edərkən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nəticələri barədə bu fikirləri söyləyib: iqtisadiyyatımız yoxdur, bütün
dünya bizim əleyhimizədir. Bu, mövcud reallığın və Azərbaycan tərəfinin konstruktiv
mövqeyinin ifadəsi kimi qiymətləndirilə bilərmi və bu, Kopenhagen görüşünə necə təsir
göstərə bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, bu, Ermənistanın özünün işidir və Ermənistan prezidentinin
özünün fikridir. Bunu Azərbaycanla bağlamaq lazım deyil. Ermənistan prezidenti ilk dəfə olaraq
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Ermənistanın indiki, müasir vəziyyətini və xüsusən Azərbaycanla Ermənistan arasında mövcud olan
münaqişə ilə əlaqədar, onların dediyi kimi, Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar olaraq Ermənistanın
vəziyyətini təhlil edibdir, həm iqtisadi vəziyyəti, həm də siyasi vəziyyəti. Bir də ki, o öz fikirlərini
bildiribdir. Mən hesab edirəm ki, Ter-Petrosyan son illər, - hər halda mən müşahidə etdiyim zamanı
deyirəm, - ilk dəfədir ki, reallığa söykənən obyektiv bir bəyanat veribdir, həm Ermənistanın indiki
vəziyyəti haqqında, həm də o münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması haqqında. Bunu mən
müsbət qiymətləndirirəm. Bunu da Azərbaycanla əlaqələndirmək lazım deyil, çünki bilirsiniz ki,
Ermənistanın özü bu təcavüzü başlayıbdır, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın
torpaqlarını işğal edibdir, Ermənistan təcavüzkardır. Buna görə də indi onların özləri öz
vəziyyətini əgər indi bu cür təhlil edirlərsə, bu, müsbət haldır.
S u a l: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Siz Transqafqaz dəhlizi layihəsində
Moldovanın iştirakı məsələsini müzakirə etdinizmi?
P e t r u L u ç i n s k i: Əlbəttə, müzakirə etdik. Hərçənd bu layihə hələ axıradək işlənib
hazırlanmayıb. Layihəçilər bir yerə toplaşacaqlar. Biz də razılaşdıq ki, orada Moldovanın nümayəndəsi də
iştirak etsin. Çünki layihəyə Gürcüstandan sonra Ukrayna, Moldova, onların ardınca bir çox maraqlı
tərəflər - Rumıniya, Türkiyə, Bolqarıstan, İtaliya daxil olurlar. Demək istəyirəm ki, bu, çox uzun bir yoldur.
Bizim üçün əhəmiyyətli olardı ki, dost bir ölkə kimi Azərbaycan bizim ideyamızı dəstəkləsin və hər hansı
bir formada təkid etsin ki, boru kəməri Moldovadan da keçsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu ən böyük məsələlərdən birini müzakirə etdik və Moldovanın bütün bu
prosesdə yaxından iştirakı üçün imkanları axtarıb tapmağa çalışdıq və çalışırıq. Biz buna nail olmağa
çalışacağıq.
S u a l: Cənab Luçinski, siz MDB ölkələrinin minimal öhdəlikləri dedikdə nəyi nəzərdə
tuturdunuz?
P e t r u L u ç i n s k i: Məsələ burasındadır ki, MDB ölkələrindən hər biri ağır iqtisadi
vəziyyətdədir. Buna görə də onlardan hər hansı birisinin başqasının hesabına udması mümkün deyildir.
Odur ki, biz kiçikdən, deyək ki, azad ticarət rejimindən əməkdaşlıq etməyə başlamalıyıq, amma elə
prinsiplərlə ki, bu prinsiplər hamını razı salsın. Mən Avropa Birliyi ilə analogiya gətirdim. O, əvvəlcə
gömrük ittifaqı adlanırdı, 22 il belə olmuşdur, sonra bir neçə il Ümumi bazar adlandırıldı. Maraqlıdır ki,
Benillüks ölkələri - Belçika, Niderland, Lüksemburq Ümumi bazar çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirdi və
bu heç kəsi qıcıqlandırmırdı. Biz Sovet İttifaqını dərhal, tələm-tələsik, hər hansısa bir formada geri
qaytarmaq istəyirik. Bu, müstəqil dövlətlərin hissləri, reallığı ilə ziddiyyət təşkil edir. Öz müstəqilliyini
itirmək qorxusu var. Buna görə də belə mərkəzəqaçan hərəkətlər yoxdur. Əgər biz adamların, kapitalın
sərbəst hərəkəti üçün, azad ticarət rejiminin həyata keçirilməsi üçün şərait yaratsaq, onda iş gedər.
Qalanlarını təkcə siyasətçilər deyil, adamlar özləri həll etməlidirlər. Siyasətçilər isə bu problemləri
vəziyyət yetişdikcə həll edirlər.
S u a l: Hörmətli prezidentlər, qarşıdakı zirvə toplantısı barədə proqnozlarınız necədir? Belə
ki, biz jurnalistlərdə bir-birini istisna edən proqnozlar var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gərək həmişə nikbin olasan.
P e t r u L u ç i n s k i: Ümumiyyətlə, Kişinyovda biz belə razılığa gəldik: işçi qrupu, - Kişinyovda biz
bu cür qrup yaratdıq, - işləyəcək və azad ticarət rejimi haqqında 1994-cü ildə imzalanmış müqavilə
əsasında müvafiq əlavələr və dəyişikliklər ediləcək, hamını qane edən heç olmasa bir sənədin qəbul
edilməsinə cəhd göstəriləcəkdir. Zənnimcə, bizə bunu etməyə həyatın özü vadar edəcəkdir. Biz bu
prosesdən kənarda qala bilmərik.
S u a l: Cənab Heydər Əliyevə mənim belə bir sualım var: Siz Kişinyov zirvə toplantısından
sonra MDB-yə inanırsınızmı? Düşünrsünüzmü ki, Kişinyov zirvə toplantısına nisbətən yanvarda
daha mütərəqqi nəticələr əldə olunacaqdır? Sual prezident Luçinskiyədir: Xəzərin neft ehtiyatları
barədə nə kimi ümidləriniz var?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sualınıza əslində cavab verdim. Gərək həmişə nikbin olasan. Əlavə edim
ki, MDB-yə inanıram,deməliyəm ki, Kişinyovda baş vermiş hadisə MDB-nin bütün tarixi ərzində ilk dəfə
olmuşdur. Çoxdan vaxtı çatmış açıq, prinsipial və kəskin söhbət getdi. Görünür, bu, labüd idi. Dövlət
başçılarının əksəriyyətinin prinsipial, kəskin, tənqidi surətdə çıxış etməsi onu göstərir ki, MDB-də hər şey
qaydasında deyildir. Bununla bərabər, bu, o demək deyil ki, hər şey alt-üst olmuşdur. Yox. Bizlərdən hər
birinin məqsədi bunları açıq demək idi: bizə nə mane olur, nə üçün MDB tam dəyərli, səmərəli orqan ola
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bilmir, bunun səbəbi nədir. Bu səbəblər barədə hərə öz fikrini söylədi. Zənnimcə, MDB-nin fəaliyyətini
təkmilləşdirməyin real yollarını tapmaq üçün biz bu açıq söhbətdən istifadə edə bilsək, - hökmən istifadə
etməliyik, - onda şübhəsiz bu, MDB-nin fəaliyyətinin sonu olmayacaqdır. Bəlkə də bu, MDB-nin
fəaliyyətinin yeni, daha yetkin mərhələsinin başlanğıcıdır. Biz onu dağıtmaq istəmirik. Biz istəyirik ki,
MDB bütün dövlətlərin maraqlarına cavab verən, onlardan hər birinin milli mənafelərini gözləyən, lakin
eyni zamanda düzgün istiqamətdə inteqrasiyaya, səylərin birləşdirilməsinə kömək edən bir təşkilata
çevrilsin. Mən də belə başa düşürəm ki, vəzifə də məhz bundan ibarətdir. Buna görə də təkrar edirəm,
gərək nikbin olasan. Məsələn, mən özüm nikbinəm.
P e t r u L u ç i n s k i: Mən də bu mövzuda danışmaq istəyirəm, çünki görürəm ki, o mətbuat üçün
çox maraqlıdır. Biz hamımız fəlsəfəni öyrənmişik, kəmiyyət dəyişikliyinin keyfiyyət dəyişikliyinə
keçməsinin qanunauyğunluğunu bilirik. Kişinyovda da təxminən bu cür qanunauyğunluq baş verdi. 800dək sənəd imzalanıb, amma onlar həyata keçirilmir. Açığını deyim ki, biz dövlət başçıları xəcalət çəkirik.
Necə deyərlər, «Danimarka krallığında hər şey qaydasında deyildir». Buna görə də belə açıq söhbət getdi
ki, bu mexanizmdə nə isə bir şey dəyişdirilsin, o, işləməyə başlasın. Azərbaycan prezidenti doğru deyir ki,
biz MDB-ni dağıtmaq istəmirik, çünki adamlar onsuz da bir-birilə bağlı olacaqlar. Dünən biz xatırladıq ki,
12 gün bundan əvvəl Moldova frankofon, yəni fransızdilli ölkələr hərəkatının 50-ci tamhüquqlü üzvü
olmuşdur, belə ki, bizim məktəblərin 70 faizində fransız dilini öyrənirlər. Həmin hərəkata Afrika ölkələri,
Kanada, Belçika, İsveçrə, bir sözlə, ən müxtəlif dövlətlər daxildir. Təbii ki, biz dünyanın müxtəlif
hissələrində fəaliyyət göstərməyə çalışacağıq. Lakin biz uzun illər ərzində birlikdə yaşadığımız ölkələrlə
əlaqələri kəsə bilmərik.
İkinci cəhət bundan ibarətdir ki, biz hamımız bir ruhda - kəmiyyət göstəriciləri ruhunda tərbiyə
edilmişik. Həyat səviyyəsinin göstəricisi kimi tonlarla pambıq, taxıl, kömür bizim üçün həmişə birinci
planda olubdur. Buna görə də Kişinyovda biz 10-15 sənədi imzalamadıqda hamı dedi: Bir halda ki, heç nə
imzalanmadı, deməli, hər şey pozulmuşdur. Yox, belə deyildir. Məhz imzalamamağımız onu göstərir ki, bu
həyatda müəyyən bir dönüş var.
İndi də «Çıraq» yatağı haqqında məsələ barədə. Bu, mənim mövqeyim deyil, mütəxəssislərin
verdikləri dünya qiymətidir. Bu, ikinci İran körfəzidir və sizə açığını deyəcəyəm, biz Moldova
iqtisadiyyatını həmin yataqdan neft və neft məhsulları əldə edilməsinə qoşmaq ümidindəyik. Buna görə
də biz bu problemi müzakirə edirik.
S u a l: Neft kəmərlərinin və Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin sabit və fasiləsiz işləməsi üçün
beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi də yaradılmalıdır. Çünki bunlar beynəlxalq layihələrdir.
Nəqliyyat dəhlizi ətrafında ümumi beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi yaratmaq nəzərdə tutulurmu?
Siz Ermənistanın və Rusiyanın TRASEKA layihəsinin iştirakçısı olmaq istəyinə necə baxırsınız?
H e y d ə r Ə l i y e v: Neft kəmərlərinin təhlükəsizliyi barədə. Bəli, bu, çox mühüm məsələdir və
beynəlxalq təşkilatlar artıq onunla məşğul olurlar. Bu məsələ Avropa Birliyində də, Avropa iqtisad
komissiyasında da, NATO-da da müzakirə edilir. Yaxın günlərdə Brüsseldə təxminən həmin məsələlərə
həsr edilmiş daha bir görüş keçiriləcəkdir. Bizim nümayəndə heyəti - baş nazirin müavini Abid Şərirov,
ARDNŞ-in prezidenti Natiq Əliyev və başqaları da oradadır. Yeri gəlmişkən deyim ki, Xəzər hövzəsinin
neft kəmərlərinin təhlükəsizliyi məsələsi heç də ilk dəfə müzakirə olunmur. Nə kimi tədbirlər
görüləcəyini indi hələlik söyləmək çətindir. Lakin hər halda bu məsələ beynəlxalq təşkilatların çox böyük
maraq göstərdiyi və narahatlıq keçirdiyi bir mövzudur. Düşünürəm ki, biz bütün bu məsələləri onların
köməyi ilə təmin edəcəyik.
O ki qaldı Ermənistanın və Rusiyanın TRASEKA layihəsində iştirakına, biz bunun üçün heç bir
qadağa qoymamışıq. Biz təşəbbüs irəli sürdükdə dörd ölkə idik - Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan
və Gürcüstan. Sonra bu proqrama Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ukrayna da qoşuldu. Daha sonra Moldova,
Bolqarıstan da qoşulacaq. Buna görə də əgər onların marağı varsa, bizim buna maneçilik törətməyə
əsasımız olmayacaqdır.
P e t r u L u ç i n s k i: Zənnimcə, hər bir ölkə öz ərazisində təhlükəsizliyə, əlbəttə, təminat
verməlidir. Ümumi qaydalar da olacaqdır. Yaşayıb görərik. Mən sadəcə olaraq belə bir ümidi ifadə etdim
ki, həmin boru kəməri işləməyə başladıqda bu, ölkələrimizdəki münaqişəli vəziyyətlərin aradan
qaldırılmasına xeyli dərəcədə təsir göstərəcəkdir. İqtisadiyyat çox şeyi həll edir.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN MOLDOVA RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ PETRU LUÇİNSKİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
27 noyabr 1997-ci il
Cənab prezident, əziz Petru Luçinski!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Moldova prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri sona çatır. Tam əsasla deyə bilərik ki, səfər
uğurla keçir və biz səfər zamanı birgə böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Mən hörmətli qonağımız, dostumuz prezident Petru Luçinskiyə mənim dəvətimi qəbul edib
Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməsi münasibətilə və burada birgə əldə etdiyimiz nailiyyətlər münasibətilə
ürəkdən təşəkkür edirəm.
Moldova prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri ölkəmizin həyatında əlamətdar hadisə və
Azərbaycan–Moldova münasibətlərində mühüm mərhələdir. Şübhə yoxdur ki, bu səfər və onun gedişində
görülmüş səmərəli iş, imzalanmış dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlər bizim dostluq münasibətlərimizi, əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək və genişləndirmək üçün yaxşı əsas olacaqdır.
Dərin məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, Moldova prezidentinin Azərbaycanda olduğu
müddətdə, iki gün ərzində biz çox iş görə bildik. Dövlətlərarası münasibətlərimizə aid məsələləri ətraflı
müzakirə etdik, əlaqələrimizin gələcək inkişafının çox məsələləri barədə fikir mübadiləsi apardıq,
qarşıdakı fəaliyyətimizin yollarını müəyyənləşdirdik. Biz dünya siyasəti, beynəlxalq həyatla, o cümlədən
MDB-də birgə fəaliyyətimizlə bağlı bir çox məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi etdik. Dünya həyatının,
MDB-də birgə fəaliyyətimizin bir çox məsələləri barəsində baxışlarımızın eyni olduğunu, üst-üstə
düşdüyünü gördük. Ən başlıcası isə odur ki, ikitərəfli münasibətlərimizin gələcək inkişaf yolları haqqında
baxışlarımız tamamilə eynidir.
Hesab edirəm ki, bizim bu gün imzaladığımız sənədlər münasibətlərimizin gələcək inkişafı üçün
yaxşı hüquqi–müqavilə əsası yaradır. Moldova ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında
müqavilənin xüsusi əhəmiyyəti var. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, suveren, müstəqil dövlətlərə
münasibətdə beynəlxalq hüququn tələblərinə dair, demək olar, bütün mühüm müddəalar bu müqavilədə
öz ifadəsini tapmışdır. Bu, çox mühümdür. Çünki həm Moldova, həm də Azərbaycan yaxın dövrdə, 1991-ci
ilin sonunda, Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra özlərinin dövlət müstəqilliyini elan etmişlər.
Biz müstəqil inkişaf yolunda ilk addımları atırıq, istər daxildə, istərsə də xarici aləmdə çoxlu
çətinliklərlə qarşılaşırıq. Ona görə də dövlətlərarası münasibətlərimizi səciyyələndirən sənədlərdə
ölkələrimizin dövlət müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə aid əsas müddəaların təsbit
olunmasının çox böyük əhəmiyyəti var.
Həmin sənəddə bir çox başqa məsələlər də öz ifadəsini tapmışdır və bu da bizə bütün dünyada həm
Moldovanın, həm də Azərbaycanın mövqelərini müdafiə etməyə imkan verir. Mən separatizm, terrorizm
ilə və dünyada geniş yayılmış bir çox başqa mənfi hallarla mübarizəni nəzərdə tuturam.
İqtisadiyyat, təhsil, mədəniyyət, gənclər, maliyyə sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə dair
sənədlər şübhəsiz ki, fəal qarşılıqlı əlaqələrimiz üçün əlverişli şərait yaradır. Hesab edirəm ki, indi biz bu
iki gün ərzində əldə etdiyimiz və imzaladığımız sənədlərdə öz əksini tapmış nailiyyətlərdən yaxşı istifadə
etməliyik.
Bu səfər Moldova ilə Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında olan dostluq münasibətlərini bir
daha nümayiş etdirir. Azərbaycan və Moldova xalqları arasında dostluğun zəngin tarixi var. Biz keçmişdə
xalqlarımız və respublikalarımız arasında qarşılıqlı münasibətlərdə nə olmuşdursa, hamısını böyük
minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq.
Moldova və Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət, elm xadimləri, yazıçıları, bəstəkarları bu sahədə
çox işlər görmüşlər. Keçmiş dövrdə bizim mədəniyyət və elm xadimlərimiz arasında mövcud olmuş sıx
əməkdaşlığa, səmimi dostluğa dair çoxlu misallar göstərmək olar.
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Keçmişdə respublikalarımız arasında iqtisadiyyat sahəsində də yaxşı əməkdaşlığın olduğunu
söyləməyə əsasımız var. Şübhəsiz ki, bütün bunlar bizi yaxınlaşdırmış, xalqlarımız arasında dostluğu
möhkəmləndirmiş, elə şərait yaratmışdır ki, Azərbaycanda Moldovanı çox yaxşı tanıyırlar, Moldovada isə
Azərbaycanı yaxşı tanıyırlar.
Bizim üçün sevindirici hadisədir ki, əməkdaşlığımızın məhz bu son illərində Moldovada, kiçik olsa
da, Azərbaycan icması, Azərbaycan diasporu yaranmışdır. Bu gözəl ölkədə yaşayan azərbaycanlılar
Moldovanın vətəndaşları olmuşlar və onun digər vətəndaşları ilə yanaşı bərabər hüquqlardan istifadə
edirlər.
Böyük hörmət hissi doğuran odur ki, bir çox millətlərin və xalqların nümayəndələri Moldovada
dostluq və həmrəylik şəraitində yaşayır, bütün hüquqlardan istifadə edirlər. Bununla əlaqədar
Moldovanın tərkibindəki Qaqauziyanın özünəməxsus mədəniyyətini, uğurlarını da qeyd etməyi zəruri
sayıram. Qaqauziyanın xalqı bizə çox yaxındır, yəni demək istəyirəm ki, biz, demək olar, eyni dildə
danışırıq. Keçmiş dövrlərdə Azərbaycan ilə Qaqauziya arasında çox fəal ədəbi əlaqələr vardı. Bu gün onu
da görmək çox xoşdur ki, Moldovanın tərkibində Qaqauziyanın özünə aid müstəqilliyi, azadlığı, ana
dilində məktəbləri, təhsil müəssisələri, bu xalqın milli mədəniyyətinin yaşaması və tərəqqi etməsi üçün
lazım olan hər şeyi vardır.
Xalqlarımız arasında dostluğu səciyyələndirən bir çox başqa faktlar da göstərmək olar. Bu dostluq
məhz indi, həm Moldova, həm də Azərbaycan müstəqil dövlət olan bir vaxtda bizim üçün böyük sərvətdir.
Dünən də, bu gün də məlum oldu ki, biz sosialist sistemindən yeni milli dövlət quruculuğuna, yeni
bazar iqtisadiyyatı sisteminə, demokratikləşdirməyə keçid dövrünü yaşayarkən eyni problemlərlə
qarşılaşırıq. Ona görə də fikir və təcrübə mübadiləsi aparmaq bizim üçün çox vacibdir. Biz Moldova
prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı aldığımız məlumatda çox şey öyrəndik və dövlət müstəqilliyi
illəri ərzində Moldovanın qazandığı uğurlar bizi sevindirir.
Bununla bərabər, Moldovada da, Azərbaycanda da problemlər var və biz onları həll etməliyik. Biz
daha çox ondan danışdıq ki, bu problemləri necə həll etməliyik, çətinlikləri necə aradan qaldırmalıyıq.
Tam əminəm ki, Moldovada da, Azərbaycanda da keçid dövrünün çətinliklərini aradan qaldıracaq,
iqtisadiyyatda, ölkələrimizin vətəndaşlarının rifahında, bütün digər sahələrdə köklü yaxşılaşmaya nail ola
biləcəkdir.
Zənnimcə, bizim üçün başlıcası budur ki, biz müstəqil dövlətlər olmuşuq, müstəqilliyi
möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək mövqelərində qətiyyətlə dayanmışıq. Biz yekdil fikirdə olduq ki,
keçmişə qayıdış yoxdur, suverenliyimizə, dövlət müstəqilliyimizə ziyan vura biləcək hallara yol
verməyəcəyik. Bu, dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı və münasibətlərimizi daha da möhkəmlətmək və
inkişaf etdirmək üçün yaxşı əsasdır.
Azərbaycanda da, Moldovada da olan problemlər arasında ən mürəkkəb problemlər münaqişələrlə
bağlıdır. Təəssüf ki, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra və bunun ərəfəsində bu dövlətin ərazisində silahlı
münaqişələr yarandı. Bu münaqişələr Qafqazda, Zaqafqaziyada da, bəzi digər bölgələrdə, o cümlədən
Moldovada da meydana gəldi. Biz yekdil rəydə olduq ki, bu münaqişələri sülh yolu ilə aradan qaldırmaq
lazımdır. Hərbi əməliyyatlara, atəşə, silahlı toqquşmalara daha yol vermək olmaz. Azərbaycanda biz
Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən münaqişədə atəşkəs rejimini üç ildən
artıqdır saxlayırıq və münaqişə tamamilə aradan qaldırılan, tam sülh əldə edilən vaxtadək saxlayacağıq.
Bizə məlum olduğu kimi, Moldovada da münaqişə yaranmasına yol verməmək üçün, Pridnestrovye
probleminin dincliklə həlli üçün tədbirlər görülür. Odur ki, münaqişələrin olması istər Moldova üçün,
istərsə də Azərbaycan üçün şübhəsiz, ölkələrimizin həyatını çətinləşdirən ən ağır, ən müşkül məsələdir.
Burada da vəziyyətimiz, demək olar eynidir. Buna görə də biz bu münaqişələrin həllinə münasibətdə
yekdil rəydə olduq.
Söhbətlərimizdən və danışıqlarımızdan sonra əminəm ki, Moldova daha geniş inkişaf üçün, öz
dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün böyük potensial imkanlara malikdir.
Biz sevinirik ki, Moldova Avropa Şurasına daxildir. Bir çox beynəlxalq təşkilatların üzvüdür, onun
gələcəkdə Avropa Birliyində olmağa imkanı var.
Azərbaycan da Avropaya daxildir və bu baxımdan xüsusi mövqe tutur, çünki Avropa ilə Asiyanın
qovuşuğunda, Avropanın ən ucqar hissəsində yerləşir. Azərbaycanı hələ Avropa Şurasına daxil olmaq,
Avropa strukturları ilə inteqrasiya prosesi gözləyir. Biz bu yolla gedirik və gedəcəyik. Bununla əlaqədar
Moldova ilə əməkdaşlığımızın son dərəcə böyük əhəmiyyəti var.
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Biz dövlətlərlə nəinki ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda əməkdaşlıq etməyə imkan tapmışıq. Bu
dövlətlər isə bir çox məsələlərdə marağı olan Moldova, Ukrayna, Gürcüstan və Azərbaycandır. Artıq
məlumdur ki, oktyabrın 10-da Strasburqda biz GUAM adlandırılan bizim bu təşkilatımız haqqında birgə
rəsmi məlumat qəbul etmişik və qısa bir müddətdə hiss etmişik ki, o, həyat qabiliyyətinə malikdir, dörd
ölkənin çoxsahəli əməkdaşlığı üçün faydalı ola bilər. Bu ölkələr isə, bir tərəfdən, Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatında birləşir, digər tərəfdən, onların bir çox digər ümumi maraqları var.
Biz hesab edirik ki, Moldova Avrasiya nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlıq proseslərində,
Xəzər dənizinin energetika ehtiyatlarından istifadə olunmasında da yaxından iştirak etmək üçün böyük
imkanlara malikdir. Bu məsələlər də danışıqlarımızda və söhbətlərimizdə çox mühüm yer tutdu. Zənnimcə, bunların hamısı gələcək işlərimiz üçün yaxşı əsasdır.
Biz Moldovada demokratik proseslərin getməsini, bazar iqtisadiyyatının bərqərar olmasını yüksək
qiymətləndiririk. Ona görə də burada da bizim baxışlarımız tamamilə üst-üstə düşür və bu, şübhəsiz ki,
əməkdaşlığımız üçün yaxşı əsasdır.
Bütün bunları deyərkən Moldovada demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsində prezidentin, bizim
dostumuz Petru Luçinskinin rolunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Şəxsən mən çox şadam ki, Petru keçən il, seçkilər
zamanı Moldovanın prezidenti olmuş, öz xalqının böyük etimadını qazanmışdır. Mən Moldovanı və dostumuz Petru
Luçinskini tanıyan bir adam kimi, Moldova xalqının bu addımını doğru, düzgün hesab edirəm. Ona görə ki, indiki
mürəkkəb keçid dövründə dövlət başçısına böyük təcrübə, bilik, şəxsi nüfuz gərəkdir. Mənim dostum Petru
Luçinskidə bunların hamısı var.
Biz bir-birimizi çoxdan tanıyırıq. Mən onunla ilk dəfə 1970-ci ildə burada, Bakıda görüşmüşəm,
sonralar bizim iş prosesimizdə Moldovada və Azərbaycanda, Moskvada da görüşlərimiz olmuşdur. Buna
görə də onun haqqında kifayət qədər tam təsəvvürüm var. O, hələ 30 il bundan öncə Moldovada yüksək
vəzifədə olmuşdur. Bu illər ərzində öz bacarığı, biliyi, xalqına, torpağına sədaqəti sayəsində böyük uğurlar
qazanmışdır. O, bir çox sınaqlardan, çətinliklərdən keçmiş, yenidən Moldovaya qayıdaraq parlamentin
sədri seçilmişdir. Sonra isə xalq ona böyük etimad göstərərək prezident seçmişdir.
Bütün bunlar adi hal deyildir. Yalnız çox bacarıqlı, xalqın inamını itirməmiş insanlar bu çətin keçid
dövrünü aşa və yenidən öz xalqının etimadını qazana bilmişlər. Prezident Petru Luçinski bu mürəkkəb
yolu keçmiş və öz xalqının yüksək etimadını qazanmışdır. Moldova xalqına çox böyük ehtiram hissi
bəsləyərək onun bu addımını çox düzgün hesab edirəm və əminəm ki, məhz prezident Pertu Luçinskinin
rəhbərliyi altında Moldova bütün çətinlikləri aradan qaldıracaq, Avropada və bütün dünyada firavan,
çiçəklənən ölkəyə çevriləcəkdir.
Mən müstəqil Moldovanın şərəfinə, moldavan xalqının şərəfinə, Azərbaycan–Moldova
münasibətlərinin şərəfinə, Moldovanın prezidenti, bizim dostumuz Petru Luçinskinin sağlığına badə
qaldırıram!
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YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ YARADILMASININ 5-ci İLDÖNÜMÜ
MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQI
Respublika sarayı
29 noyabr 1997-ci il
Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən sizi Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 5-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm. Sizə - Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərinə cansağlığı, səadət və gələcək işlərinizdə
uğurlar arzulayıram.
Bu gün, beş il keçəndən sonra tam əsasla demək olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının
Azərbaycanda yaranması tarixi hadisədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının nə qədər zəruri və
ölkəmiz üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğu ötən beş il müddətində tam sübut edilibdir. Yeni Azərbaycan
Partiyası beş il müddətində öz proqramına, öz prinsiplərinə, öz amallarına sadiq olduğunu sübut edibdir
və Azərbaycan Respublikasının həyatında görkəmli yer tutaraq ölkəmizin həyatının bütün sahələrinə öz
təsirini göstəribdir. Mən çox məmnunam ki, beş il bundan əvvəl, çətin və ağır bir şəraitdə Yeni
Azərbaycan Partiyası yarandı və o, Azərbaycan xalqı qarşısında öz xidmətlərini göstərə bildi.
Bu gün biz burada beş illik dövrə nəzər salırıq. Ancaq bu beş il içərisində bizim partiyamızın
tarixinin ən mühüm və ən əhəmiyyətli hissəsi onun yaranma dövrü olmuşdur. İlk təsis konfransı 1992-ci
il noyabrın 21-də olmuşdursa, ancaq bu təsis konfransına qədər böyük hazırlıq işi aparılmışdır. Bu
hazırlıq işi də belə bir partiyanın yaranmasına ehtiyacı olan bir çox insanların, Azərbaycan cəmiyyətinin
demək olar ki, bütün təbəqələrinin nümayəndələrinin arzu və istəklərinin həyata keçirilməsi prosesinə
çevrilmişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası yaranarkən onun tərəfdarları çox idi. Ancaq onun yaranmasına maneçilik
göstərənlər də az deyildi. Xüsusən o zaman, Azərbaycanda çoxpartiyalılıq prinsipinin elan olunmasına
baxmayaraq, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması hakimiyyət dairələri tərəfindən heç də müsbət
qəbul edilməmişdir. Buna görə də bu hazırlıq və partiyanın yaranma prosesi bir çox təzyiqlər, hətta
təqiblər altında olmuşdur. Ancaq bunlara baxmayaraq, bu partiyanı yaratmaq istəyənlər öz istəklərinə,
məqsədlərinə sadiq olmuşlar və bu partiyanı yaratmışlar.
Partiya yaranarkən məni bu partiyaya sədr seçdilər. Ancaq mən bu gün bildirmək istəyirəm, - bunu
əvvəllərdə də demişəm, - mən bu partiyanın yaranmasının təşəbbüskarı olmamışam. Siz də, partiyanın
bütün üzvləri də, Azərbaycanın ictimaiyyəti də həqiqəti bilməlidir. Mən bu partiyanın yaranmasının
təşəbbüskarı olmamışam. Partiyanın yaranmasının təşəbbüskarı o vaxt Azərbaycanda ölkəmizi ağır
vəziyyətdən çıxarmağa çalışan insanlar olmuşlar. Onlar 1992-ci ilə qədər Azərbaycanda gedən ağır
prosesləri, ölkəmizin çox ağır, hətta çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu görərək, vətəninə, xalqına hədsiz
məhəbbət hissləri ilə yaşayaraq, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün nicat yolu axtararaq belə bir partiyanın
yaranması fikrinə gəlmişlər.
Bir cəhət də çox maraqlıdır və əhəmiyyətlidir ki, bir adam, bir qrup adam yox, Azərbaycanın demək
olar ki, bir çox bölgələrində - Bakıda, başqa böyük şəhərlərdə, rayonlarda, yaşayış məntəqələrində ayrıayrı adamlar bir-birindən asılı olmayaraq və bir-biri ilə əlaqəsi olmadan belə bir fikrə gəlmişlər və belə
bir patiyanın yaranmasının zəruri olduğunu irəli sürmüşlər.
Bu fikirlər get-gedə bir-birinə yaxınlaşıb, qovuşub, birləşib, nəhayət, böyük bir dəstənin, belə bir
partiyanın yaranması barədə qərar qəbul edilməsinə gətirib çıxarmışdır. Yenə də deyirəm, bizim
tariximizin bu hissəsi çox maraqlıdır və çox da vacibdir. Çünki Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra, Sovetlər
İttifaqında vahid hakim partiya - Kommunist Partiyası süqut edəndən sonra, keçmiş Sovetlər İttifaqının
ərazisində, o cümlədən Azərbaycanda dünya demokratiyasının təcrübəsindən istifadə etmək arzuları,
meylləri artdığı bir zaman Azərbaycanda, bir çox başqa respublikalarda da ayrı-ayrı partiyaların,
hərəkatların yaranması prosesi başlanmışdır. Bu proses cürbəcür olmuşdur. Bu, bəzən xalqın bir məsələ
üzrə hərəkətə gəlməsi, bəzən də, xüsusən partiyaların yaranması, ayrı-ayrı adamların, yaxud bir neçə
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adamın partiya yaratmaq və partiyadan istifadə etmək məqsədi ilə təşəbbüs göstərməsi nəticəsində
olmuşdur.
Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda partiyaların tam əksəriyyəti məhz belə yaranmışdır. Yəni ayrı-ayrı
şəxslər qruplaşaraq siyasi fəaliyyət göstərmək üçün, - bəziləri deyirlər ki, hakimiyyət əldə etmək üçün, –
partiyalar yaratmağa başlamışlar. Düzdür, Azərbaycanda onların çoxu elə yaranan zamandan indiyədək
çox kiçik bir partiya, yaxud qrupdurlar. Ancaq yaranma prosesi belə olmuşdur.
Bunlardan fərqli olaraq, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması, yenə də deyirəm, xalqın çox
hissəsinin respublikamızı o vaxt düşdüyü vəziyyətdən çıxarmaq üçün və o zaman artıq mövcud olan
partiyalara və təşkilatlara inamları olmadığına görə, yeni bir partiyanın yaranması ilə əlaqədar ayrıayrılıqda fikirlərinin, arzularının cəmləşməsi və nəhayət, folmalaşması nəticəsində olmuşdur. Bu da
məlumdur ki, həmin fikrə düşən adamlar, qruplar, insanlar bu partiyanı yaratmaq üçün kimisə özlərinə
lider seçmək istəmişlər və onlar Heydər Əliyevə müraciət etmişlər.
Məlumdur ki, bu müraciətlər olan zaman mən bu müraciətləri təbii hesab etdim. Ancaq o zaman
Azərbaycanda böyük siyasətlə məşğul olmaq fikrim olmadığına görə bu müraciətlərə çox hörmətlə,
ehtiramla yanaşaraq, mənə müraciət edənlərin hamısına bildiyim qədər lazımi məsləhətlər verərək və
onların fikirlərinin əsaslı olduğunu təsdiq edərək, eyni zamanda bu partiyanın işinə qarışmamaq
haqqında öz fikirlərimi bildirmişəm. Bu məlumdur.
91-lərin mənə müraciətindən əvvəl - ondan bir xeyli vaxt əvvəl - Sirus Təbrizli böyük bir məqalə
dərc etdirmişdi ki, biz Heydər Əliyevi Azərbaycana, Bakıya özümüz dəvət etməliyik. Mən o məqaləni də
oxudum, onu çox hörmətlə qarşıladım, qəbul etdim. Ancaq o məqalə də mənim fikrimi dəyişmədi.
Nəhayət, Azərbaycanda vəziyyətin get-gedə ağırlaşdığını, çətinləşdiyini görərkən və bu partiyanın
yaranması ilə əlaqədar mənə müraciət edən ziyalıların, respublikanın tanınmış adamlarının - ölkəmiz,
xalqımız, torpağımız üçün ürəyi həqiqətən yanan adamların iztirabını duyarkən, onların xalqımız, ölkəmiz
üçün bir iş görmək arzusunu hiss edərkən mən tədricən belə bir partiyanın yaranmasına kömək etməyə
razılığımı verdim. Sonra mənə 91-lərin müraciəti gəldi və həmin müraciətə mənim cavabım oldu. Bunlar
hamısı o vaxt bizi yeganə müdafiə edən «Səs» qəzetində dərc olundu. Ondan sonra, noyabrın 21-də
Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması üçün təsis konfransı keçirildi.
Ancaq o vaxt - biz indi o tarixi mütləq açmalıyıq - bunun qarşısını hər vəchlə almağa çalışırdılar.
Təsadüfi deyil ki, 1992-ci il oktyabrın 16-da 91-lərin mənə müraciəti «Səs» qəzetində dərc olunandan
sonra, oktyabrın 24-də Naxçıvanda Xalq Cəbhəsinin 300 nəfərdən artıq adamdan ibarət silahlı dəstəsi
muxtar respublikada dövlət çevrilişinə cəhd göstərdi. Yenə də deyirəm, bu hadisələrin bir-birinə çox
yaxın olması təsadüfi deyil, oktyabrın 16-da 91-lərin müraciəti dərc olundu, oktyabrın 24-də isə dövlət
çevrilişinə cəhd edildi.
Bu tarix sizə məlumdur. Nə qədər qəribə olsa da bu, dövrün həqiqəti idi ki, Xalq Cəbhəsi o vaxt
hakimiyyətdə, yəni iqtidarda idi. Dövlət Xalq Cəbhəsi və Müsavat tandeminin əlində idi. Demək, dövlətin
ordusu da, hüquq-mühafizə orqanları da, silahlı qüvvələri də Xalq Cəbhəsinin ixtiyarında, onun
tabeliyində idi. Amma bununla yanaşı, hər yerdə, o cümlədən Naxçıvanda da Xalq Cəbhəsinin silahlı
dəstələri var idi. Həmin silahlı dəstələr dövlətin silahlı qüvvələrindən sayca çox, silahına görə daha güclü
idi.
Təsadüfi deyil ki, Xalq Cədhəsinin qeyri-qanuni saxlanılan 300 nəfərdən ibarət silahlı dəstələri
Naxçıvanda Daxili İşlər Nazirliyini - muxtar respublikanın ictimai asayişini qorumaq vəzifəsini daşıyan
Daxili İşlər Nazirliyini, dövlətin daxili işlər, silahlı orqanını - zəbt etdilər, işğal etdilər. Onlar binanı
tutdular və rütbəsi leytenantdan polkovnikə qədər olan polis əməkdaşlarının hamısını işdən
kənarlaşdırdılar, Naxçıvanda gərgin bir vəziyyət yaratdılar. Daha sonra onlar Naxçıvanın televiziya və
radio mərkəzini zəbt etdilər və hətta muxtar respublika əhalisinə televiziya vasitəsilə müraciət etdilər.
Bu, oktyabrın 24-də oldu.
Oktyabrın 16-da qəzetdə müraciət dərc olunmuşdu. Sirus Təbrizli məhz buna görə, həmin
müraciətlə əlaqədar Naxçıvana yanıma gəlmişdi, orada mənimlə yenə danışıqlar aparırdı. O vaxt da bu
hadisə baş verdi. Onda Sirus Təbrizli orada idi, bizimlə bərabər bu çevrilişin qarşısını almağa çalışırdı və
keçirilən mitinqlərdə çıxışlar etmişdi. Ondan sonra onu hədələmişdilər ki, o, Bakıya qayıda bilməz. Sirus
Təbrizli 37, yaxud 38 gün Naxçıvanda yaşamalı oldu. Çünki hədələmişdilər ki, Bakıya gəlsə onu həbs
edəcəklər.
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Təsadüfi deyil ki, məhz o zaman, o hadisədən bir müddət sonra, daxili işlər naziri vəzifəsində olan
İsgəndər Həmidov həmin o günlər, yəni biz Naxçıvanda çevriliş cəhdinin qarşısını alandan sonra
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlar hissəsini silahla, sursatla, topla, tüfənglə,
pulemyotlarla, qumbaralarla təmin edərək, onların Bakı hava limanından muxtar respublikaya uçub
Naxçıvanı dağıdacağını elan etmişdi. Bu faciəli günü bakılılar da bilirlər. Yəqin ki, burada oturanların çoxu
da onun şahidi olmuşdur. Amma naxçıvanlıların o gün nə qədər ağır bir gün keçirdikləri də məlumdur.
Biz İsgəndər Həmidovun böyük bir qüvvə ilə Naxçıvana uçmasının qarşısını çox çətinliklə aldıq. Yəni
çətinlik nədən ibarət idi? Biz, sadəcə, bəyan etdik ki, Naxçıvana enən hər bir təyyarə partladılacaqdır.
Başqa bir əlacımız yox idi.
Bax, görürsünüz, bu hadisələr təsadüfi deyildi. Ancaq bunlara baxmayaraq oktyabrın 24-də baş
verən hadisələr, İsgəndər Həmidovun dəstəsinin bundan sonra Naxçıvana hücumu və belə bir çətin şərait
- bunların heç biri Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmaq istəyənləri qorxutmadı.
O vaxt bu partiyanı yaratmaq istəyənlər Azərbaycanın bir çox məntəqələrindən - Bakıdan, başqa
şəhərlərdən axışıb Naxçıvana gəldilər və orada təsis konfransı keçirdilər. Mən tarixin bu hissəsini ona
görə xatırladıram ki, bu partiyanın yaranmasının necə olduğunu hamı - ictimaiyyət də, gələcək nəsillər də
bilsin. Bunu sizin çoxunuz bilir. Yəni biz bu partiyanı yaradıb hakimiyyət əldə etmək istəməmişik, yox.
Mən bunu sizə tam qətiyyətlə deyirəm. Biz sadəcə, bu partiyanı yaradıb, - o vaxt mövcud olan partiyalara
daxil olmaq istəməyən adamları bu partiyanın ətrafında toplamaq məqsədi daşımışıq. Başqa məqsəd
olmayıbdır, şəxsən mənim başqa məqsədim olmayıbdır. Bunu bilmək lazımdır.
Şübhəsiz, sonrakı hadisələr onu göstərdi ki, o vaxt Azərbaycandakı vəziyyət doğrudan da, belə bir
patiyanın yaradılmasını bəlkə də biz anladığımızdan da çox tələb edirdi. 1993-cü ilin iyun ayında
respublikada baş vermiş hadisələr, Azərbaycanda hakimiyyət böhranı, vətəndaş müharibəsinin
başlanması onu göstərdi ki, Azərbaycanın o vaxtkı iqtidarı və o vaxt mövcud olan çoxsaylı partiyaların heç
biri xalqı, milləti bu vəziyyətdən çıxarmağa qadir deyildir. Tarix artıq bunu sübut edibdir. Əgər o çoxsaylı
partiyalar, - o vaxtlar çoxları, hərə özü üçün bir partiya yaratmışdı, həmin partiyaların bir çoxu Yeni
Azərbaycan Partiyasından xeyli əvvəl yaranmışdı, - buna qadir idilərsə, onlar Azərbaycanı o vəziyyətdən
çıxaraydılar. Yaxud, iqtidarda olan Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası əgər buna qadir idisə - iqtidarda idi,
hökuməti əlində saxlayaydı, dövləti müdafiə edəydi, dövlətin hüquqlarını saxlayaydı. Bunları nə iqtidarda
olan partiyalar, nə də o vaxt iqtidara müxalifətdə olan partiyalar edə bildilər.
Demək, bu onu göstərir ki, bu partiyanı yaratmaq istəyən adamlar - mən özüm haqqında demirəm,
onun təşəbbüskarları haqqında deyirəm - uzaqgörən imişlər, həqiqətən Azərbaycanın gələcəyi haqqında
düşünürmüşlər.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası o vaxtkı iqtidara müxalif partiya
kimi yaranmamışdı. Bu həqiqət məlumdur. Partiyanın nə proqramında, nə qarşıya qoyduğu məqsədlərdə
hakimiyyətə, o vaxtkı iqtidara müxalifət fikirləri olmamışdır. Bu partiyanı yaradan adamlar müxalifət
olmaq yox, sadəcə, Azərbaycandakı çoxpartiyalılıq şəraitində respublikamızın ictimai-siyasi həyatında
partiya tərkibində iştirak etmək istəyirdilər.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, mən Naxçıvanda işləyərkən, muxtar respublika Ali Məclisinin sədri
olarkən mən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi kommunist hakimiyyətinə müxalifətdə idik.
Biz bunu açıq elan etmişdik. Təsadüfi deyildir ki, 1991-ci ilin mart ayında Sovetlər İttifaqının saxlanması
ilə əlaqədar keçirilən referendumda Naxçıvan Muxtar Respublikası iştirak etmədi. Sizə məlumdur ki, mən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında Azərbaycanın referenduma getməsinin əleyhinə çıxış
etdim və bunu əsaslandırdım. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu referendumda iştirak etmədi. Demək, biz
Naxçıvanın o vaxtkı kommunist hakimiyyətinə müxalifətdə idik. Baxmayaraq ki, o vaxt mən heç bir
partiyanı təmsil etmirdim. Mən müstəqil bir deputat idim, amma Naxçıvan Muxtar Respublikasına
rəhbərlik edirdim.
Ondan sonra Ayaz Mütəllibov Azərbaycanda prezident seçilərkən biz ona da müxalifətdə olduq.
Deməliyəm ki, biz bu müxalifətdə Xalq Cəbhəsi ilə bir yerdə idik. Biz Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi ilə birlikdə
Ayaz Mütəllibovun prezident seçilməsi ilə əlaqədar seçkilərin keçirilməsini qadağan etdik.
Bəli, mən o vaxt heç bir partiyaya mənsub olmayaraq müxalifətdə idim. Ancaq Xalq Cəbhəsi
hakimiyyətə gələndən sonra mən Xalq Cəbhəsinə müxalifətdə olmamışam. Əksinə, Xalq Cəbhəsinə kömək
etmişəm, ona dəstək vermişəm. Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi üzvlərinin əksəriyyətini rəhbər vəzifələrə ilk
dəfə bütün Azərbaycan miqyasında şəxsən mən təyin etmişəm. Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələn zaman
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keçirilən seçkilərdə də nə Naxçıvan Muxtar Respublikası, nə də şəxsən mən müxalifətdə olmamışıq. Biz
onlara səs vermişik.
Ancaq nə etməli ki, onlar bunu qiymətləndirə, anlaya bilmədilər. Bir tərəfdən ola bilərdi ki, onlar
bunu qiymətləndirməsinlər, anlamasınlar, - bu, şəxsi xarakter daşıyır. Amma onlar sadəcə olaraq
Azərbaycanı idarə etmək iqtidarında olmadılar, buna qadir olmadılar. Beləliklə də onlar 1993-cü ildə
hakimiyyəti tərk etdilər, hakimiyyəti əllərində saxlaya bilmədilər.
Beləliklə, yenə də deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranarkən kiminləsə mübarizə aparmaq,
Azərbaycanda onsuz da gərgin olan ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək fikrində olmamışdır. Əksinə,
o vaxtlar şəxsən mən bu partiyanın sədri seçilərək - partiyanın proqramı da, bütün sənədləri də göz
qabağındadır - Azərbaycanın bütün qüvvələrinin birləşməsinə və ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən
çıxarılmasına biz hamımız birlikdə çalışırdıq. Şəxsən mən o vaxt heç bir hakimiyyət iddiasında deyildim.
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması ilə əlaqədar bunlar bir neçə tarixi məqamlardır ki, mən bu
gün bunları sizə çatdırmağı vacib bildim.
Partiya yaranarkən bu, əhali tərəfindən çox rəğbətlə qarşılandığı halda, təəssüf ki, bəzi partiyalar, o
cümlədən o vaxtkı iqtidar tərəfindən mənfi qarşılandı. Bəziləri hesab edirdilər ki, bu, zəif bir partiya
olacaq, güclü partiya olmayacaqdır, cəmiyyətdə öz yerini tuta bilməyəcəkdir. Görünür, onlar çox dar
düşüncəli insanlar idi. Mən o vaxt da belə düşünürdüm. Amma ötüb keçən zaman hər kəsə hər şeyi sübut
etdi. Beş il içərisində Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatlandı, genişləndi, böyüdü, möhkəmləndi və indi
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edərək Azərbaycanın ən nüfuzlu, ən böyük və ən dəyərli
partiyasıdır.
Bu gün partiyanın 5-ci ildönümünü qeyd edərkən mən bu partiyanın yaranmasına təşəbbüs
göstərmiş və o dövrün terrorlarına, cürbəcür zorakılıqlarına, qanunsuzluqlarına baxmayaraq, həyatını
təhlükə altına alaraq bu partiyanın yaranması üçün çalışmış insanların hamısını böyük hörmət və ehtiram
hissi ilə xatırlayıram və hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm.
Partiyanın yaranma prosesini sona çatdıran 91-lərin mənə ünvanlanmış məktubudur. Mən bu 91
şəxsi çox yüksək qiymətləndirirəm, onların hamısına öz hörmət və ehtiramımı, xüsusi minnətdarlığımı və
təşəkkürümü bildirirəm.
91-lərdən həyatını dəyişənlər var - Ziya Bünyadov, Xəlil Rza Ulutürk, Xəlil Xəlilov. Onların
gördükləri işlər, xidmətlər bizim partiyanın və hər bir şəxsin, o cümlədən mənim qəlbimdə əbədi
yaşayacaqdır. Allah onlara rəhmət eləsin.
Mən bilirəm ki, onlar bəlkə də o vaxt bunu mənə deməmişdilər, amma bunu mən sonralar bildim.
Bu 91-lər həqiqətən çox cəsarətli adamlar olmuşlar. Çünki bu məktubu hazırlayıb, bu məktubla həmrəy
olmaq istəyən adamlarla danışıq aparanlar bəziləri ilə danışmışlar, görüşmüşlər, ancaq onlar həmin
məktuba imza atmaqdan imtina etmişlər. Mən bunları da bilirəm. Doğrudur, hamısını adbaad bilmirəm.
Çünki bu işi aparan o qədər yüksək mənəviyyata mənsub şəxslərdir ki, onlar sadəcə, indi bunu demək
istəmirlər, amma ordan-burdan eşidirəm ki, filankəsə müraciət ediblər - o, imza atmayıbdır. Deyib ki,
məni bu işə qatmayın. Biri də deyibdir ki, get, özünü işə salma, başını əngələ salma. Hətta biri də deyib ki,
əşi, daha Heydər Əliyev keçmişdir, bunun gələcəyi yoxdur. Belə hallar olubdur. Bu da məlumdur ki, belə
hallar az olmayıbdır.
Bilirsiniz, - mən bunu dəfələrlə demişəm, - mən bu insanların heç birisini o qədər qınamıram. İnsan
müstəqildir, insan azaddır. İnsanı heç bir şeyə vadar etmək lazım deyil. Xüsusən, məcbur etmək də lazım
deyil. İnsan gərək hər bir şeyi özü istədiyi kimi etsin, öz istəyinə görə etsin və özünün mənəviyyatına
uyğun etsin. Ona görə mən o adamlara da, hansılar ki, məsələn, bu 91-lərin imzaladığı o müraciəti
imzalamayıblar, - onlara da mənim bu gün heç bir iradım yoxdur. Hərə özü öz tarixini təhlil etməlidir,
hərə özü öz işinə qiymət verməlidir. Ancaq sadəcə, mən bilirəm ki, belə hallar olubdur.
Burada 91-lərdən biri çıxış etdi və bildirdi ki, indi mənim ətrafımda olan, o vaxt mənə sadiq
olmayan adamlar da var və onlardan bu salonda da var. Bu da həqiqətdir. Mən bu sözə etiraz etmirəm.
Şübhəsiz, istərdim ki, mənimlə hansı sahədə olursa-olsun, yaxınlıqda, yaxud da yaxın məsafədə bir
yerdə işləyən adamlar və mənim etimadıma layiq görülən adamlar mənim özümə, işimə sadiq olsunlar.
Mən bunu istərdim. Ancaq kimsə naxələf çıxırsa, onu özünün vicdanı cəzalandıracaqdır. Mən belə
insanları onların vicdanlarına, bir də Allaha tapşırıram.
Burada 91-lərin təkliflərini mənə dedilər. Mən qəbul edirəm. Mən bir dəfə 91-lərlə görüşdüm,
söhbət etdik. Ola bilər bu söhbətin nəticəsi olaraq mənim tapşırıq verdiyim vəzifəli şəxslər mənim
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tapşırıqlarımı layiqincə yerinə yetirə bilməyiblər. Ola bilər. Ancaq mən bu təklifi tamamilə əsaslı hesab
edirəm. Mənim də arzum bundan ibarətdir ki, həmin 91 nəfərlə, - indi onlardan əksəriyyəti sağdır, - daha
bir dəfə görüşəcəyəm. Bəlkə də bir dəfə yox. Mən onlarla görüşəcəyəm. İndi hesab edirəm ki, onların
bəzilərinin o vaxt göstərdiyi sədaqət və cəsarətin müqabilində bəlkə biz, - böyük hökumət işləri ilə, dövlət
işləri ilə məşğul olduğumuza görə, - onlara lazımi münasibət göstərə bilməmişik. Mən bunu etiraf edirəm.
Çünki mənim iş proqramım çox gərgindir. Ona görə də mən yaxın vaxtlarda, ola bilər ki, dekabr ayında
vaxt tapıb mütləq 91-lərlə görüşəcəyəm, ətraflı söhbət edəcəyik, dərdləşəcəyik və bütün dərdlərin
hamısına çarə tapacağıq.
Azərbaycan indi elə bir səviyyədədir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramında əks edilmiş,
nəzərdə tutulmuş prinsiplərin çoxunu artıq həyata keçirib, ya da həyata keçirmək prosesindədir. Hesab
edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranandan onun ən üstün, müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının amalı, məqsədləri, qəbul etdiyi proqram müstəqil Azərbaycan Respublikasında
demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq, Azərbaycanda demokratik prinsipləri bərqərar etmək Azərbaycanı
dünya iqtisadiyyatına bağlamaq, Azərbaycanda iqtisadi-siyasi islahatlar həyata keçirmək və Azərbaycanı
inkişaf etdirmək olubdur. Bunlar hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramında - 1992-ci ilin noyabr
ayında bizim qəbul etdiyimiz proqramda öz əksini tapıbdır. Bunlar hamısı indi Azərbaycan
Respublikasının həm daxili, həm də xarici siyasətinin əsasını təşkil edir və nəhayət, bunlar hamısı 1995-ci
il noyabr ayının 12-də ümumxalq referendumu əsasında qəbul etdiyimiz Konstitusiyada öz əksini
tapıbdır. Yəni bunu mən bir daha xüsusi qeyd edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranarkən
Azərbaycanı hansısa başqa bir yol ilə aparmaq məqsədi daşımamışdır, Azərbaycanı müstəqil etmək istəmişdir, qarşısında ancaq müstəqilliyi möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək, Azərbaycanda demokratik,
hüquqi dövlət qurmaq məqsədi qoymuşdur, demokratik prosesləri, demokratik dəyişiklikləri həyata
keçirmək, islahatları həyata keçirmək məqsədini qoymuşdur. Artıq bunları Azərbaycanın dövləti həyata
keçirir. Ona görə də Azərbaycanın bugünkü dövləti ilə, Azərbaycanın prezidenti ilə Yeni Azərbaycan
Partiyasının proqramı eynidir.
Mən bunu demişəm, - şübhəsiz ki, mən Azərbaycanın prezidenti seçilərkən Yeni Azərbaycan
Partiyasının seçkisi nəticəsində seçilməmişəm. Siz bunu bilməlisiniz. O vaxt bütün xalq - Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvü olan da, olmayan da - hamısı Heydər Əliyevin Azərbaycana, Bakıya gəlməsini tələb etdi
və oktyabr ayında Heydər Əliyevin prezident seçilməsinə səs verdi. Ancaq prezidentin və Yeni
Azərbaycan Partiyasının proqramı, prezidentin siyasəti eynidir. Başqa cür də ola bilməzdi. Əgər mən Yeni
Azərbaycan Partiyasının sədri kimi o proqramı qəbul etmişdimsə və o proqramı hazırlayıb təsis
konfransına təqdim etmişdimsə, mən prezident olandan sonra başqa bir proqramla hərəkət edə
bilməzdim, Azərbaycanın başqa bir yol ilə getməsinə heç vaxt yol verə bilməzdim. Ona görə də bizim o
vaxtkı - Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradarkən olan istəklərimiz, arzularımız indi dövlət tərəfindən,
hökumət tərəfindən ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Bu da təbii bir haldır ki, dövlətin, hökumətin siyasəti
ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasəti, prinsipləri tam üst-üstə düşür, tam uyğundur. Bu da təbii bir
haldır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramı tamamilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
bütün müddəalarının əsasında qurulubdur, onunla üst-üstə düşür. Ona görə də Yeni Azərbaycan
Partiyasının gördüyü işlər Azərbaycanı inkişaf etdirməyə, müstəqil Azərbaycanı irəliyə aparmağa
yönəldilibdir. Biz o vaxt da bu məqsədi daşıyırdıq və indi bu məqsədə çatmaq üçün tədbirlər həyata
keçiririk. Çünki indi artıq biz hakimiyyətdəyik.
Bizim proqramımız məlumdur. Konstitusiya qəbul olunubdur. Bunları izah etməyə ehtiyac yoxdur.
Ancaq bir şeyi bilmək lazımdır, - bunu mən dəfələrlə demişəm, partiyamızın toplantısında bir daha qeyd
etmək istəyirəm, - biz Azərbaycanda 1993-cü il iyun ayının 15-dən indiyə qədər, yəni mən Azərbaycanın
dövlət başına gəldiyim zamandan bu günə qədər Azərbaycan xalqının milli azadlıq yolunda əvvəlki illərdə
olan bütün arzu və istəklərinin hamısını həyata keçiririk. Necə deyərlər, bu, bizim ən böyük
nailiyyətimizdir.
Ancaq bu, prosesin başlanğıcıdır. Kim hesab edirsə ki, yenicə müstəqillik əldə etmiş ölkə, müstəqil
dövlət dörd il, beş il içərisində bütün məsələlərin hamısını həll edə bilər, - o, çox səhv edir. Ancaq ən
əhəmiyyətli odur ki, biz qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələrin hamısını ardıcıl surətdə həyata
keçiririk. Biz heç bir yerdə əyintiliyə yol verməmişik. Biz tutduğumuz strateji yoldan çəkinməmişik.
Müstəqilliyimizi günü-gündən möhkəmləndiririk. Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi Dünya Birliyində
mövqelərini möhkəmləndiririk və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin pozulmasına, yaxud azalmasına,
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ləğv olunmasına yönəldilmiş hər bir xarici, yaxud da daxili təxribatın, hərəkətin qarşısını ala bilmişik. Bu,
bizim ən böyük nailiyyətimizdir.
Azərbaycanda 1993-cü il ilə indiki günü müqayisə edin. Respublikamızda daxili ictimai-siyasi
vəziyyət tam sabitləşibdir. Bəlkə də 1993-94-cü illərdə bunu təsəvvür etmək mümkün deyildi ki,
Azərbaycan bu gün belə sakit, rahat, əmin-amanlıq şəraitində, sabitlik şəraitində yaşayacaqdır. Bəli, bunu
o vaxi təsəvvür etmək mümkün deyildi. Amma biz buna nail olmuşuq. Bu, bizim gərgin əməyimizin
nəticəsidir. Bu, bizim düzgün, doğru daxili siyasətin nəticəsindədir. Bu, Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin
nəticəsindədir.
Məgər 1993-cü ildən sonra Azərbaycanda daxili vəziyyəti pozmaq, hökuməti ələ keçirmək,
hakimiyyəti ələ keçirmək, terror cəhdləri etmək, başqa hallar azmı olmuşdur? Hamısı oldu, hamısı göz
qabağındadır. Ancaq biz Azərbaycanda dövlətçiliyi inkişaf etdirərək, möhkəmləndirərək, hər yerdə
dövlətin prinsiplərini bərqərar edərək, dövlətin qüdrətini günü-gündən artıraraq, bütün bu təxribatların həm xarici ölkələrdən Azərbaycanı içəridən dağıtmaq cəhdlərinin, həm də daxildə cürbəcür silahlı
dəstələrin təxribatçı hərəkətlərinin, cinayətkar hərəkətlərinin qarşısını ala bildik.
Bilirsiniz, indi insanlar rahat yaşayır və artıq keçmişi unudurlar. Bəziləri elə bilir ki, belə də olmalı
idi, belə də normaldır. Amma ay yoldaşlar, ay qardaşlar, ay bacılar, axı bu belə deyildir. Biz buraya nə
qədər çətinliklərlə gəldik. Azərbaycanı daxildə nə qədər yaramaz ünsürlərdən təmizlədik, düşmən
ünsürlərdən təmizlədik. Azərbaycana xaricdən təzyiq etmək, respublikanı təsir altına almaq, Azərbaycanı
öz əlinə keçirmək cəhdlərinin qarşısını aldıq. Bunlar hamısı bizim düzgün, doğru daxili və xarici siyasətimizin nəticəsidir.
Siz indi iqtisadi islahatların nəticəsini görürsünüz. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Mən sizə
bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın dövləti çox möhkəmdir, Azərbaycanın dövləti bundan sonra da
müstəqil, sərbəst daxili və xarici siyasət aparmağa qadirdir və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, daxili
ictimai-siyasi sabitliyi günü-gündən möhkəmlənəcəkdir.
Bizim qarşımızda duran vəzifə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı respublikamızın
bu böyük məqsədlərinin həyata keçirilməsinə kömək etsin, öz payını versin, öz səylərini qoysun. Dövlət
müstəqilliyi əldə etmək bizim üçün böyük nailiyyətdir. Amma onu qoruyub saxlamaq çox çətindir.
Görürsünüz ki, bu ötən illər ərzində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi neçə dəfə böyük təhlükə altında
olmuşdur. Biz bunu qoruyub saxlamışıq.
Ancaq bu o demək deyil ki, biz indi sayıqlığımızı itirməliyik, arxayınlaşmalıyıq və düşünməliyik ki,
artıq hər şey rahatdır. Yox, biz hər gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq üçün çalışmalıyıq,
hər gün düşünməliyik ki, Azərbaycanın həm coğrafi, həm geosiyasi vəziyyəti, həm təbii sərvətləri, həm də
bütün başqa xüsusiyyətləri ölkəmizə bir çox istiqamətlərdən böyük marağı artırmışdır. İkinci tərəfdən,
təəssüf ki, hələ də Azərbaycanın daxilində öz şəxsi mənafeləri naminə, şəxsi məqsədləri naminə bəzən
xaricdən xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qəsd etmək istəyən
qüvvələr də tamamilə yoxa çıxmayıbdır. Onlar hələ də var. Ona görə də biz daim bu məsələni diqqət
mərkəzində saxlamalıyıq və daim sayıq olmalıyıq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini daim
möhkəmləndirməliyik.
Mənim xatirimdədir, 1991-ci ilin mart ayında Ali Sovetin sessiyasında SSRİ-nin qorunub
saxlanılması haqqında referendum barəsində müzakirə gedərkən, mən o vaxt da qətiyyətlə dedim ki,
Sovetlər İttifaqı dağılır, biz nəyin bahasına olursa-olsun müstəqilliyi əldə etməliyik. Biz bunu etməsək
böyük günah etmiş olarıq. Əgər etməsək, onsuz da bunu gələcək nəsillər edəcəkdir. İndi siz görürsünüz ki,
artıq dövlət müstəqilliyi reallığa çevrilibdir. İndi isə mən deyirəm ki, biz nəyin bahasına olursa-olsun,
bütün çətinliklərə dözərək, bütün məhrumiyyətlərə dözərək Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub
saxlamalıyıq. Bu bizim müqəddəs borcumuzdur. Yenə də deyirəm, bunun üçün Azərbaycanın hər bir
vətəndaşı öz payını verməlidir. Bunun üçün Azərbaycanın ağır keçid dövründə, xüsusən xaricdən
cürbəcür təsirlərə məruz qaldığı bir dövrdə respublikamızın daxilində olan qüvvələr öz şəxsi
iddialarından, öz şəxsi ambisiyalarından əl çəkməlidirlər.
Mən bu baxımdan bir neçə kəlmə Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem haqqında öz fikirlərimi demək
istəyirəm. Azərbaycanın reallığı ondan ibarətdir ki, bu, bizim Konstitusiyada öz əksini tapıbdır.
Azərbaycan bundan sonra da daimi olaraq demokratik prinsiplərə sadiq olacaqdır, insan azadlıqlarının
hamısı təmin ediləcəkdir, ölkəmizdə demokratiya günü-gündən genişlənəcəkdir, əsaslı kök salacaqdır və
demokratiya Azərbaycanda dönməz, sarsılmaz olacaqdır. Heç kəs bizi Azərbaycanın demokratiya
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yolundan döndərə bilməz. Fikir müxtəlifliyi tamamilə təbii bir haldır. Keçmişdə yaşadığımız cəmiyyətdə
bir fikir var idi, o da bir partiyanın fikri, bir ideologiya idi. Hamımız o fikirlə düşünür, o fikirlə yaşayırdıq.
İndi insanlar sərbəstdir. Demokratiya, fikir müxtəlifliyi bir-birilə sıx bağlı amillərdir. Azərbaycanda siyasi
plüralizm, fikir müxtəlifliyi mövcuddur və bu, günü-gündən möhkəmlənəcəkdir. Mən, bir dövlət başçısı
kimi, bunu təmin etmək üçün çalışmışam və bundan sonra da çalışacağam. Bunların hamısı Azərbaycanda
çoxpartiyalı sistemin mövcud olmasını təbii bir hal kimi meydana çıxarır və Azərbaycanda çoxpartiyalı
sistem var, mövcuddur.
Burada qeyd olundu ki, respublikamızda qeydiyyata alınmış 30-dan artıq siyasi partiya var. Mən,
bir dövlət başçısı kimi, hər bir partiyanın tam sərbəst, azad, müstəqil fəaliyyət göstərməsinin
təminatçısıyam. Mən bunu prezident kimi xalq qarşısında and içərkən bəyan etmişəm, bu gün də təkrar
edirəm. Biz çalışmalıyıq ki, hər bir siyasi partiyanın fəaliyyət göstərməsi üçün bütün imkanlar yaransın.
Baxmayaraq ki, bizim partiya yaranarkən ona fəaliyyət göstərməyə imkan vermirdilər. Biz o pis
hərəkətlərdən düzgün nəticə çıxarmalıyıq və bütün partiyalara imkan verməliyik ki, normal fəaliyyət
göstərsinlər. Ancaq bizim Konstitusiyamız, qanunlarımız hər bir siyasi partiyanın, hər bir siyasi qurumun,
hər bir təşkilatın Azərbaycanın qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini tələb edir. Fikir müxtəlifliyi,
siyasi plüralizm, çoxpartiyalılıq qanunun aliliyi ilə üzvü surətdə bağlıdır. Partiyalar məhz qanunların
aliliyi şəraitində fəaliyyət göstərməlidir. Hamı qanuna tabe olmalıdır, heç kəs qanunu pozmamalıdır, heç
kəs özü üçün müstəsna hüquq tələb etməməlidir. Buna heç kəsin haqqı yoxdur.
Bilirsiniz, heç kəs deyə bilməz ki, mənim filan vaxt filan xidmətim olubdur, filan vaxt meydanda bir
az çox qışqırmışam, yaxud da az qışqırmışam, mənim qanunu pozmağa ixtiyarım var. Yox, artıq bizdə
hüquqi dövlət yaranıbdır. Artıq bizim çox dəyərli Konstitusiyamız var, çox dəyərli qanunlarımız var, bizim
çox dəyərli parlamentimiz var və çox dəyərli dövlət strukturlarımız var. Ona görə də kiminsə qanunu
pozmasına yol vermək olmaz. Bilmək lazımdır ki, biz buna yol verməyəcəyik. Mən bunu xüsusi olaraq ona
görə deyirəm ki, Azərbaycanda milli dirçəliş hərəkatı başlayanda ayrı-ayrı hərəkatların, təşkilatların
yaranması, partiyaların yaranması kommunist dövründə olmuşdur. Bunlar hamısı o kommunist rejiminə
müxalifətdə olduğuna görə, o vaxtlar kommunist rejimi çox qanunsuz hərəkətlər etdiyinə görə bunlar da
qanunsuz hərəkətlər edərək onlara qarşı çıxışlar etmişlər. Bunların çoxu öyrənmişlər ki, bu, belə olar.
Doğrudur, o vaxt da bu qanunsuz hərəkətlər olmamalı idi. Ancaq nə olub-olubdur, keçmişdə qalıbdır. Bu
gün və bundan sonra biz heç bir qanunsuz hərəkətə yol verə bilmərik və yol verməyəcəyik.
Hər bir partiya qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir və qanundun kənara çıxmamalıdır. Əgər
hansısa partiyanın qanuni hüquqları pozulursa, şübhəsiz ki, dövlət bunun qarşısını almalıdır. Biz buna
cavabdehik. Ancaq eyni zamanda biz qanunun pozulmasına da yol verməyəcəyik. Qanunu pozanlar qanun
qarşısında cavabdehdirlər və cavabdeh olmalıdırlar. Mən bunu ona görə deyirəm ki, təəssüf ki, yaxın
keçmişə qədər bizdə partiyaların hətta silahlı dəstələri var idi. Məsələn, Xalq Cəbhəsi yaranandan onun
silahlı dəstələri olubdur. Nəyə görə olubdur? Mən bunu bilmirəm və qəbul edə bilmirəm. Deyirlər ki,
onların könüllü dəstələri olubdur ki, gedib torpaqları müdafiə etmək üçün vuruşsunlar. Nə cür vuruşublar
- biz onların hamısını gördük və nə nəticələrə gətirdi - onları da gördük. Ancaq tutaq ki, hansısa könüllü
dəstələr olubdursa və onlar gedib torpaqları müdafiə etmək üçün öz silahlı dəstələrindən istifadə
ediblərsə, onlar bundan partiyanın, yaxud da hansısa bir cəmiyyətin, təşkilatın daxili məqsədləri üçün
istifadə edə bilməzlər.
Yenə də Naxçıvandakı həyatıma qayıdıram. Mən Naxçıvanda Ali Məclisin sədri olarkən Xalq Cəbhəsi
öz silahlı dəstələri ilə orada istədiyini edirdi. O zaman Xalq Cəbhəsi Azərbaycanda hakimiyyətdə idi. Həm
Daxili İşlər Nazirliyi var idi, həm orada ordu hissələri var idi, həm də Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri var
idi. Əlində qeyri-qanuni silah olan adam şübhəsiz ki, həmin silahdan qeyri-qanuni istifadə edəcəkdir,
cinayət törədəcəkdir, bu da cəmiyyətə ziyan verəcəkdir. Bunlara yol vermək olmaz.
Amma bir o deyil. 1993-cü ildə mən Bakıya gələn zaman şübhəsiz ki, burada ayrı-ayrı partiyaların
silahlı dəstələri var idi. Bu, bir 1993-cü ildə deyildi, 1994-cü ildə də var idi. Əgər onların silahlı dəstələri
var idisə, demək, o birilərin də silahlı dəstələri var idi.
Mənim xatirimdədir, Surət Hüseynov baş nazir olarkən bir neçə dəfə mənimlə danışdığı zaman, - bu
söhbət 1994-cü ilin təxminən ortalarında olub, o mənə dedi ki, bəs Xalq Cəbhəsinin orada silahlı dəstəsi
var, burada silahlı dəstəsi var. Sonra dedi ki, mənim də silahlı dəstəm var. Dedim ki, bəs sənin nə silahlı
dəstən var? Dedi ki, indi Azərbaycanda hamının silahlı dəstəsi var. Başqalarının var, mənim niyə olmasın?
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Dedim, sən silahlı dəstəni nə cür saxlayırsan, necə saxlayırsan? Axı onları yedirtmək lazımdır, içirtmək
lazımdır. Dedi ki, mən bunların hamısını təşkil eləyirəm.
Bax, mən belə şəraitdə işləyirdim.
Bəli, Surət Hüseynovun da silahlı dəstəsi var idi. Elə həmin Xalq Cəbhəsinin özü o silahlı
dəstələrdən istifadə edərək, başqa silahlı dəstələrin təşkilinə şərait yaratdı. O silahlı dəstələr də gəldi,
bunların başına bax, bu bəlanı gətirdilər.
1994-cü ildə də bu silahlı dəstələr mövcud idi. 1995-ci ildə biz OMON-la rastlaşdıq. OMON-dakı olan
adamlarda olan silah dövlətin silahı deyildi. Onlar artıq dövlətin tabeliyindən çıxmışdılar. Dövlətin
silahlarından, yəni Daxili İşlər Nazirliyinə mənsub olan silahlardan başqa, onların hər birinin özünün
həddindən artıq silahları var idi. 8-ci kilometr qəsəbəsində olan bazarda onların topları, qumbaraatanları,
nələri-nələri yox idi! Hamısını qeyri-qanuni olaraq yığmışdılar. Onlar da axırda gəldilər o silahlı dəstələrlə
birləşdilər. Ayrı-ayrı siyasi partiyalar da onlara dəstək verdi və xarici ölkələrin bəzi xüsusi xidmət
orqanları bir ölkədən, o biri ölkədən onlara dəstək verdilər. Onlar da Azərbaycanda dövləti devirmək
niyyətinə düşdülər və dövləti devirmək üçün Azərbaycanı qanlı faciəyə gətirib çıxardılar. Bu, bizim
həyatımızın faciəvi keçmişidir. Bu keçmişi biz unutmamalıyıq. Ona görə də artıq bunlara son qoyduğumuz
üçün bundan sonra heç bir təşkilata, heç bir partiyaya heç bir silahlı dəstə saxlamağa imkan verə
bilmərik.
Partiyalar dünya təcrübəsində mövcud olan partiya mədəniyyəti çərçivəsində, qanunlar
çərçivəsində hərəkət etməlidirlər. Partiyaların bir çoxu müxalifətdə olan partiyalardır. Ancaq indi biz
gərək iqtidar-müxalifət əlaqələrində də dünya təcrübəsini mənimsəyək və Azərbaycanda iqtidarmüxalifət mədəniyyəti yaradaq.
Bilirsiniz, bunlar hamısı bizim üçün yeni bir şeydir. Çünki Azərbaycanda erkən yaranmış siyasi
partiyanın altı yaşı var. Yeni Azərbaycan Partiyasının indi beş yaşı var. Amma ondan qabaq yarananların
altı yaşı var. Bundan artıq yaşı yoxdur ki? Altı il elə böyük bir dövr deyil. Eyni zamanda bu altı il
Azərbaycanda qarmaqarışıq dövr olub, burada vaxtilə hakimiyyətsizlik, özbaşınalıq, cürbəcür
qanunsuzluq və s. hökm sürüb. Bəziləri hesab edirlər ki, bu belə də ola bilər. Ancaq müxalifət gərək
müxalifətçilik mədəniyyətini mənimsəsin. Müxalifətdə olmaq düşmənçilik etmək deyil. Ancaq təəssüflər
olsun ki, indi Azərbaycanda müxalifətdə olan bir çox partiyalar özlərini iqtidara qarşı düşmən ediblər və
düşmən kimi göstəriblər. Bu, belə yaramaz.
Bəzən mən görürəm və qəzetlərdə də oxumaq olur ki, iqtidar gərək müxalifətlə hesablaşsın,
müxalifətlə əlaqə saxlasın. Bəli, bu, düzgün fikirdir. Amma kim kiminlə əlaqə saxlamalıdır? Müxalifət
iqtidarla əlaqə saxlamalıdır. Müxalifət düzgün hərəkət etməlidir, qanun çərçivəsində hərəkət etməlidir,
iqtidara qarşı düşmənçilik nümayiş etdirməməlidir və düşmənçilik fikrində olmamalıdır. Müxalifət
iqtidarı tənqid edə bilər, etməlidir, iqtidarın səhvlərini göstərməlidir, iqtidarın fikrindən fərqli olan öz
fikrini bildirməlidir, - bunlar təbii haldır. Amma düşmənçilik etməməlidir. Bir də, bu müxalifət
qəzetlərindən istifadə edib cürbəcür yalan, böhtan, uydurmalar, şayiələr yazmamalıdırlar. Mətbuat
azadlığından, söz azadlığından sui-istifadə edib, xüsusən iqtidara qarşı cürbəcür böhtan, yalan yazanlar,
uydurmalar yayanlar cinayət edirlər, onlar sadəcə xuliqanlıq edirlər. Ancaq xuliqanlıq, cinayət heç vaxt
heç bir siyasi partiya üçün, heç bir qəzet üçün hörmət gətirə bilməz.
Ona görə də müxalifətdə olan partiyalar bilməlidirlər ki, Azərbaycanda müxalifət mövcuddur və
bundan sonra da olacaqdır. Müxalifətin normal fəaliyyət göstərməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb,
bundan sonra da yaradılacaqdır. Ancaq heç kəs bundan sui-istifadə etməməlidir. Mən bunu xüsusi
vurğulayıram və xəbərdarlıq edirəm ki, heç bir partiyada heç bir silahlı qüvvə olmamalıdır və hər bir
siyasi partiya ancaq siyasi yollarla mübarizə aparmalıdır, başqa yollara əl atmamalıdır.
Əgər bu günlər Müsavat Partiyasının ən yüksək üzvlərindən biri 1995-ci ildə OMON-un təşkil etdiyi
dövlət çevrilişi planlarını hazırlayanlardan biri idisə və xarici xidmət orqanları ilə, bir ölkənin səfirliyinin
buradakı işçiləri ilə birlikdə həmin o dövlət çevrilişinin planlarını hazırlayan adam idisə və iki gündən bir
gecələr Fərman Dəmirqol ilə və başqaları ilə gedib Rövşən Cavadovun evində gecə saat ikiyə qədər onun
beynini zəhərləyirdisə, - ondan sonra ifşa olundu, həbsxanaya düşdü, xəstələndi, guya həbsxana xəstəsi
oldu və xəstəliyinə görə azad olundu, amma hələ onun cinayət işi kəsilməyib, - indi gedib Müsavat
Partiyasının liderlərindən biridirsə, bu, Müsavat Partiyasına heç vaxt hörmət gətirə bilməz.
Mən Xalq Cəbhəsinin keçmişdə xidmətlərini qeyd etmişəm və bu gün də qeyd edirəm. 17 noyabr Milli Dirçəliş Günü münasibətilə həmin dirçəliş gününün o vaxtkı təşkilatçıları televiziya ilə çıxış etdilər.
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Mən o çıxışlara diqqətlə qulaq asdım. Onlar özləri etiraf etdilər ki, o vaxt xalq meydana kortəbii
toplaşmışdı. Bəziləri dedilər ki, guya onları KQB təşkil etmişdi, bəziləri də dedi ki, xalq kortəbii
toplaşmışdılar. Mən nə o fikri, nə də bu fikri deyə bilərəm, bu mənim işim deyil. Artıq o keçmişdə qalıbdır
- biri belə, biri elə deyir. Ancaq hər halda bir şeyi etiraf etdilər ki, onlar xalqın gəlib oraya toplaşmasını
təşkil etməmişdilər. Biri deyir ki, bunu KQB təşkil etmişdi, biz sadəcə əlimizə keçirdik, o biriləri də deyir
ki, xalq kortəbii toplaşmışdı, biz də getdik buna rəhbərlik etdik.
Amma onlar ki, o vaxt xalqın hakimiyyətə qarşı etirazına rəhbərlik ediblər və ondan sonra da bunu
bir təşkilat kimi yaradıblar, Azərbaycanın o vaxtkı hakimiyyətinə, kommunist rejiminə qarşı olan nifrətin,
etirazın hamısını bir yerə toplayıb bu xalqı təşkilatlandırıblar və nəticədə Xalq Cəbhəsi yaranıb, - bu,
bizim tariximizdə müsbət hadisədir. Mən onların kimliyindən, şəxsiyyətindən, mənə münasibətlərindən,
mənim onlara münasibətimdən asılı olmayaraq bunu müsbət qiymətləndirirəm. Bu baxımdan o dövrdə
Xalq Cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm.
Ancaq Xalq Cəbhəsinin ən böyük faciəsi hakimiyyətə gələndən sonra oldu. Həmin bir il müddətində
görülən iş onları tamamilə nüfuzdan saldı. Əgər ondan bir il öncə xalqın o vaxtkı iqtidara qarşı nifrətindən
istifadə edib, xalqı öz arxasınca aparıb, o iqtidarı kənarlaşdırıb hakimiyyətə gəldilərsə, bir ildən sonra
Surət kimi bir quldurun, banditin hərbi dəstəsinin qabağında dura bilmədilər. Çünki niyə? Xalq bunların
arxasından qaçdı, bunları müdafiə etmədi. Ona görə də mən Xalq Cəbhəsinin o dövrdəki fəaliyyətini
müsbət qiymətləndirərək, eyni zamanda Xalq Cəbhəsinin sırasında terroristlərin, ayrı-ayrı cinayətkar
dəstələrin olmasını heç vaxt qəbul edə bilmərəm.
İndi burada qəzetlərdə yazırlar ki, Naxçıvanda filankəsi həbs etdilər və sair. Həbs edilən o
adamların bəzilərini mən o vaxtdan tanıyıram. Nə üçün həbs etdilər? Çünki onlar qanunu pozdular, gizli
silah saxladılar, silahdan öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etdilər, qanun-qaydanı dağıtdılar. Şübhəsiz ki,
onlar qanun qarşısında cavab verməlidirlər.
Ona görə də mən Xalq Cəbhəsinə o vaxtkı münasibətimi bildirərək, Xalq Cəbhəsinin bu gün də bir
təşkilat kimi Azərbaycanda mövcudluğunun və fəaliyyət göstərməsinin təbii olduğunu söyləyərək
bildirmək istəyirəm ki, onlar o keçmiş metodlarından, hərəkətlərindən əl çəkməlidirlər. Azərbaycanda
zorakılıq, silah işlətmək artıq keçməyəcəkdir. Yenə də deyirəm, heç bir partiyanın, təşkilatın silahlı
dəstəsi ola bilməz. Silah ancaq dövlətə mənsubdur və qeyri-qanuni silah saxlayan hər bir şəxs, hər bir
təşkilat Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bunu
hamı bilməlidir.
Bax, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf etdirərək, siyasi
partiyaların fəaliyyət göstərməsinə geniş imkanlar yaradaraq, eyni zamanda hər bir işi dünya təcrübəsi,
dünya mədəniyyəti, siyasi fəaliyyət mədəniyyəti səviyyəsinə çatdırmalıyıq. Bəlkə də o dövrdə olan
hadisələr keçid dövrünün xəstəlikləri olub. Amma indi hamı bu xəstəliklərdən xilas olmalıdır.
Bizim apardığımız işlərin hamısı sizə məlumdur. Ancaq qarşımızda duran ən əsas vəzifə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, işğal olunmuş torpaqları azad etmək və qaçqınları öz
yerlərinə-yurdlarına qaytarmaqdır.
Bizim bu barədə apardığımız işləri siz bilirsiniz, bunlar hamısı mətbuatda verilir. ATƏT-in Minsk
qrupunun son təklifləri də sizə məlumdur. Sentyabr ayında verilən son təklif məsələni iki mərhələdə həll
etməkdən ibarətdir. Birinci mərhələdə, işğal olunmuş altı rayonu işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrindən
azad etmək, təmizləmək və həmin rayonların ərazisinə oranın sakinlərini qaytarmaq, ikinci mərhələdə isə
Laçın və Şuşa rayonlarının azad olunması məsələsi ilə bərabər, Azərbaycan dövləti tərkibində Dağlıq
Qarabağın statusunun muəyyən edilməsi məsələləri nəzərdə tutulur. Biz bunu qəbul etmişik.
Ermənistanın rəhbərliyi də və şəxsən prezidenti Ter-Petrosyan da bunu qəbul edibdir. Ancaq bu
məsələnin indi ləngiməsi onunla əlaqədardır ki, Dağlıq Qarabağı idarə edənlər hələ bununla razı
olmurlar.
Mən bildirmək istəyirəm ki, Ermənistan Respublikasının rəhbərliyində son vaxtlar müəyyən
konstruktiv meyllər artıbdır. Sizə məlumdur ki, Ermənistan prezidenti Ter-Petrosyan bu barədə öz
baxışlarını, fikirlərini mətbuatda açıqlayıbdır. Bu, Moskvada «Nezavisimaya qazeta»da da, Ermənistan
mətbuatında da dərc olunmuşdur. Həm Strasburqda, həm də Kişinyovda görüşlərimizdə mən TerPetrosyanla bu barədə söhbət etmişəm və o, bu fikirlərin tam arxasında durduğunu bildirmişdir. Onun
fikirləri sizə məlumdur.
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Ermənistan Respublikası rəhbərliyinin və prezidentinin bu addımını, bu cür münasibətini şəxsən
mən müsbət qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bu, bizim sülh danışıqlarımızın irəli getməsinə kömək
edəcəkdir. Ancaq dediyim kimi, Dağlıq Qarabağ hələ ki, bu təkliflərə cavab verməyibdir.
Minsk qrupunun həmsədrləri bu yaxınlarda yenə də bölgəyə gələcəklər, Azərbaycanda,
Ermənistanda olacaqlar, Dağlıq Qarabağa gedəcəklər. Biz bu danışıq prosesini aparırıq.
Bir məsələni də bildirmək istəyirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri, xüsusən Amerika Birləşmiş
Ştatlarının prezidenti Bill Klinton, Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsin, Fransanın prezidenti Jak Şirak bu
məsələlərin həll olunmasına çox böyük maraq göstərirlər, onların tabeliyində bu işlə məşğul olan şəxslərə
çox ciddi göstərişlər də vermişlər.
Sizə məlumdur ki, mən Strasburqda olarkən Fransa prezidenti Jak Şirakla geniş danışıq aparmışam.
O, bundan sonra Ermənistan prezidenti ilə danışıq aparmışdır. Sonra Jak Şirakla mənim telefon əlaqəm
olubdur. Mən bunların hamısını müsbət qiymətləndirirəm.
Biz bu məsələlər barəsində, özümüzün apardığımız siyasət haqqında Azərbaycanın parlamentinə
məlumat vermişik. Mənim tapşırığımla xarici işlər naziri Həsən Həsənov bu barədə Milli Məclisdə məruzə
etmişdir və məsələ müzakirə olunmuşdur. Milli Məclisin üzvləri bizim siyasətimizi dəstəkləmişlər.
Beləliklə, bu, ictimaiyyətə məlumdur.
Müxalifətdə olan partiyaların, təşkilatların əksəriyyəti bizim bu siyasətimizi qəbul etmirlər,
cürbəcür bəyanatlar verirlər. Mən buna da tam normal baxıram, - hərənin öz fikri ola bilər. Biri deyir,
Dağlıq Qarabağa ancaq mədəni muxtariyyət vermək olar, biri deyir, məsələni güclə həll etmək lazımdır,
güclü ordumuz olmalıdır, güclü ordumuz yoxdur, ona görə də biz buna gedirik və sairə. Bilirsiniz, bunlar
hamısı əsassız şeylərdir. Ancaq eyni zamanda, hüquqları var, hərə öz fikrini deyə bilər. Qoy bizim
ictimaiyyət, xalq dövlətin də fikrini, müxalifətdə olan partiyaların, təşkilatların da fikrini bilsin. Xalq özü
müəyyən etsin ki, hansı yol daha da uyğundur. Biz hesab edirik ki, bu yol uyğundur.
Mən dəfələrlə demişəm və bu gün bir daha bəyan edirəm ki, müharibə yolu nə bizim üçün, nə də
ümumiyyətlə, bölgə üçün məqbul yol deyil. Məsələnin sülh yolu ilə həll olunması tam məqbuldur və
bunun üçün biz, çətin də, ağır da olsa, ötən dövrdə xeyli iş görə bilmişik. Azərbaycanın vəziyyəti, həqiqətləri artıq dünyaya məlumdur. Artıq dünyaya məlumdur ki, Ermənistan təcavüzkardır. Bu yaxın
vaxtlara qədər hər yerdə Azərbaycanı günahlandırırdılar, ittiham edirdilər ki, Azərbaycan erməniləri
əzib, soyuqda qoyub, blokadaya alıb, bunu edib, onu edib. İndi vəziyyət tamamilə dəyişilib, yəni reallıq
dünyaya çatdırılıbdır. Siz mənim bütün beynəlxalq təşkilatlardakı çıxışlarımın hamısını eşidirsiniz. Mən
açıq-aydın, kəskin çıxışlar edirəm. Bu çıxışlar artıq olduqca normal qəbul olunur və beynəlxalq təşkilatlar,
onların iştirakçıları, dövlət, hökumət başçıları bizim dediyimiz bu sözlərə inanırlar. Ermənistan demək
olar ki, bu sahədə əvvəlki vəziyyətində deyil. Onlar özləri də bunu etiraf edirlər.
Bu onu göstərir ki, biz dünya ictimaiyyətinə, dünyanın böyük dövlətlərinə vəziyyəti doğru-düzgün
çatdırandan sonra ədalətli sülh əldə etmək imkanına daha da yaxınlaşmışıq. Ona görə də biz bu yolla
gedirik və belə hesab edirik ki, bu yolla da getməliyik. Biz bu yolla getməkdə davam edəcəyik və güman
edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bu yaxınlarda Azərbaycana gələrkən biz bu barədə yeni
məlumlar ala biləcəyik.
Bəli, hər kəs öz fikrini bildirə bilər. Müxalifət qəzetlərində bu barədə dərc edilən yazılar bizi
narahat etmir. Ancaq bizi narahat edən odur ki, - mən bunu dedim, bu fikrə bir də qayıtmaq istəyirəm çox yalanlar, şayiələr yayılır. Respublikamızda guya insan hüquqlarını qoruyan bəzi təşkilatlar, yaxud da
siyasi partiyalar Azərbaycan haqqında dünyaya yalanlar çatdırırlar. Bilirsiniz, bu, Azərbaycana,
Azərbaycan xalqına düşmənçilikdir, başqa heç bir şey deyildir. Guya Azərbaycanda hansısa dustağın
hüquqları pozulur. Hansı dustağın hüququ pozulub? Heç bir dustağın, heç bir həbsxanada heç kəsin
hüququ pozulmur. Ancaq bu yalan şeyləri uydurmaq, yaymaq və Azərbaycan haqqında bu cür mənfi fikir
yaratmaq kimə kömək edir? Müxalifətdə durmaq olar, dur. Azərbaycanın hansı tərəfini istəyirsənsə
tənqid et, amma dünyada Azərbaycanı ləkələyən yalan, uydurma sözləri yazma. Bunu yazanlar, bunu
yayanlar Azərbaycana xəyanət edənlərdir. Bunlar ayrı-ayrı xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarına
pulla xidmət edən adamlardır və həmin orqanların çoxunda da ermənilərin əlləri var, bizim düşmənlərimizin əlləri var. Onlar öz pullarından istifadə edərək o xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə, ayrı-ayrı
təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycanda bəzi yaramaz adamları ələ alırlar, bunlar da həmin pula xidmət edərək
Azərbaycan haqqında bu cür iftiralar, böhtanlar, yalanlar yayırlar. Bu, ən dəhşətlisidir.
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Bu barədə bizim millətimizdə böyük bir çatışmazlıq var. Siz bilirsiniz ki, 1996-cı ilin dekabr ayında
keçirilən Lissabon zirvə görüşündə Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyət məlumdur. Bunu artıq bütün dünya
deyir. Düzdür, burada müxalifətdə olan qüvvələr yenə də bunu belə qələmə verdilər ki, guya Azərbaycan
orada heç bir nailiyyət əldə etməyib, əksinə, guya çox uduzub. Belə-belə şeylər deyirlər. Amma biz buna
fikir vermədik.
Bilirsiniz ki, indi Ermənistanda ən böyük dərd həmin o Lissabon zirvə görüşüdür. Ermənistanda
hakimiyyəti həmin bu zirvə görüşünə görə tənqid edirlər ki, nə üçün Ermənistanın nümayəndə heyəti
Lissabonda delə bir qərarın qəbul edilməsinə imkan verib. Ona görə də bundan nəticə çıxarmaq olar ki,
kim hansı nailiyyət əldə edibdir. Amma iş onda deyil, iş ondadır ki, Amerikada yaşayan və mövcud olan
cürbəcür 50-60 erməni təşkilatı Amerikanın prezidenti Bill Klintona məktublar yazdılar və ona irad
tutdular ki, nə üçün o imkan verdi, Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
haqqında belə bir qərar qəbul olundu.
Görün, Amerikada yaşayan ermənilər - öz aralarında nə varsa, özləri bilirlər - amma ümumi milli
mənafe meydana çıxanda onları heç kəs idarə etmədən öz ölkələrinin prezidentini günahlandırdılar ki, nə
üçün o, Lissabon zirvə görüşündə belə bir qərarın qəbul edilməsinə imkan veribdir.
İkinci fakt. Mənim Amerikaya rəsmi səfərim ərəfəsində erməni təşkilatları orada nə qədər
canfəşanlıq etdilər, nə qədər fəaliyyətlər göstərdilər. Prezident Bill Klintona məktublar yazdılar ki,
Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri ləğv olunsun. Amerika Konqresində 60 korqresmenə
imza atdırdılar və onların imzaları ilə Bill Klintona məktub gətirdilər ki, Heydər Əliyevin ABŞ-a səfəri ləğv
edilsin.
Mən ora gedəndə onların cürbəcür hərəkətləri nəticə vermədi. Sonra mənim şəklim və cürbəcür
yazılar olan 50 min məktub hazırladılar, ermənilərə payladılar ki, hər bir erməni bunu imzalasın və
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Amerikaya rəsmi səfərinə etiraz əlaməti olaraq prezident Bill
Klintona göndərsin. Onların heç birisini Ermənistandan heç kəs idarə etmirdi. Onlar öz ermənilərinə,
erməni təəssübkeşlərinə, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişəyə görə bu hərəkətləri edirdilər.
Görün, onlarda milli təəssübkeşlik nə qədər yüksək səviyyədədir.
Ancaq bunun müqabilində biz nə gördük? Müxalifətdə duran ayrı-ayrı qüvvələr burada,
Azərbaycanda olmayan şeyləri yalandan, böhtançılıqla uydurub cürbəcür beynəlxalq təşkilatlara, ölkələrə
göndərirlər ki, sübut etsinlər ki, guya Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Həmin ermənilər də sübut
etmək istəyirlər ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur, bunlar da sübut etməyə çalışırlar ki,
Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Bəs siz kimə xidmət edirsiniz?
Azərbaycanda demokratiya da var, insan hüquqları da qorunur və qorunacaqdır. Azərbaycanda
insan azadlıqlarının hamısı təmin olunubdur. Azərbaycanda mətbuat azadlığı var, siyasi plüralizm var hamısı var. Bunların hamısı da bizim müqavilə, saziş bağladığımız ölkə başçıları tərəfindən etiraf olunur.
O cümlədən mənim ABŞ-a rəsmi səfərim zamanı Amerika prezidenti Bill Klinton ilə Azərbaycan
prezidentinin imzaladığı birgə bəyanatda Azərbaycan respublikasının demokratiya, iqtisadi islahatlar
sahəsində nailiyyətləri öz əksini tapıbdır.
Mən bu sözləri ona görə deyirəm ki, Azərbaycanda fikir müxtəlifliyini təmin edərək, eyni zamanda
milli vətənpərvərlik, milli təəssübkeşlik unudulmamalıdır. Azərbaycanın daxilində vəziyyəti sarsıtmaq
istəyən adamların hamısının qarşısı alınmalıdır və bunlara heç vaxt da yol verilməyəcəkdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası bütün bu sahələrdə çox gərgin iş aparır. Mən çox məmnunam ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin sayı artıq 100 mindən çoxdur. Mən çox məmnunam ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatı var və burada elan olundu ki, gənclər təşkilatının 30 mindən
artıq üzvü var. Bunlar hamısı onu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında görkəmli yer tutaraq Azərbaycan xalqının bu günü və gələcəyi üçün çox faydalı iş görür.
Hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranmasının 5-ci ildönümünü qeyd edərək daha da
çox təcrübə, güc toplayaraq gələcəkdə daha geniş fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu 5 il müddətində Yeni
Azərbaycan Partiyası sübut edibdir ki, o, sağlam partiyadır, demokratik prinsiplərə söykənən partiyadır,
Azərbaycanın müstəqilliyinin təmin olunması yolunda fəal çalışan partiyadır. Hesab edirəm ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətinə Azərbaycanda maraq günü-gündən artacaq, onun sıraları
genişlənəcək, Yeni Azərbaycan Partiyasına gənclər daha da çox maraq göstərəcəklər. Gənclər Yeni
Azərbaycan Partiyasının işində daha çox iştirak edəcəklər, gənclər təşkilatı daha da genişlənəcək və Yeni
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Azərbaycan Partiyası ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında aparıcı qüvvə olaraq gələcəkdə də Azərbaycanın
dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün öz xidmətlərini göstərəcəkdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası sizin üçün, mənim üçün doğma bir partiyadır. Mən çıxışımın əvvəlində
bu partiyanın yaranması prosesini ona görə bir daha yada saldım ki, hamı bilsin, - bu partiyaya hər kəs öz
könlü, vicdanı, qəlbi ilə gəlməlidir. Hamı bilsin ki, bu partiya saflıq, saf mənəviyyat üzərində qurulmuş bir
partiyadır. Bu partiya Azərbaycanın tarixi köklərinə, milli mənəvi dəyərlərinə söykənən, ümumbəşəri
dəyərlərdən bəhrələnən ümumxalq partiyasıdır. Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının partiyasıdır. Bu, bir
milli çərçivədə olan partiya deyil. Yeni Azərbaycan Partiyası millətindən, dinindən, dilindən asılı
olmayaraq Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün doğma partiyadır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının çox parlaq gələcəyi var. Yeni Azərbaycan Partiyası daim yaşayacaqdır.
Mən əminəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına yeni-yeni gənc üzvlər gələcəklər, bu partiyanın prinsiplərini
günü-gündən yüksəklərə qaldıracaqlar və Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın gələcəyinə xidmət
edəcəkdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası 5 ildir yaşayır, böyük sınaqlardan, böyük imtahanlardan keçibdir. Yeni
Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yaşamaq, yaratmaq hüququ əldə edibdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası daim yaşayacaq və Azərbaycan vətəndaşlarının istək və arzularını əks etdirən
böyük bir təşkilat olacaqdır. Sağ olun.
S i r u s T ə b r i z l i (Azərbaycan prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Heydər Əliyevə
müraciətlə):
Möhtərəm prezident!
İcazə verin, təntənəli yığıncağın bütün iştirakçıları adından Sizin həm partiyanın yaranması, həm
onun bu 5 ildəki fəaliyyəti barədə dediyiniz dəyərli fikirlərə görə, həm də respublikada cərəyan edən
hadisələrə bu prizmadan çox real, ədalətlə və gələcəyə tuşlanan təhlillərlə qiymət verdiyinizə görə Sizə
dərin minnətdarlığımızı bildirək. Vaxtilə bu partiyanı yaradanlar üzünü məhz Sizə tutmuşdular, onlar
demək olar ki, bütün xalqın fikrini ifadə edirdilər. Azərbaycan xalqı özünə ləyaqətli rəhbər gətirməyənə
qədər sakitləşmədi. Bu gün biz geriyə baxarkən fikirləşirik ki, keçən günlər nə qədər ağır olsa da o qədər
şərəflidir. Lakin biz inanırıq ki, gələcəkdə biz daha şərəfli gün görəcəyik. Çünki gələcəyin Sizin kimi böyük, dahi siyasətçi Heydər Əliyev kimi təminatçısı var. Sizə cansağlığı arzu edirik. Allah Sizə cansağlığı
versin, bu partiyanın 10, 20, 50 illik yubiley bayramlarını bizimlə bir yerdə qeyd edəsiniz. Sağ olun.
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VOKALÇILARIN PROFESSOR BÜLBÜL ADINA BİRİNCİ BEYNƏLXALQ
MÜSABİQƏSİNİN QALİBLƏRİNƏ MÜKAFAT VƏ DİPLOMLARIN TƏQDİM EDİLMƏSİ
MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı
1 dekabr 1997-ci il
Mən sizin hamınızı bizim görkəmli müğənnimiz Bülbülün xatirəsinə həsr olunmuş
müsabiqədə yüksək yer tutduğunuza görə təbrik edirəm. Bu, Azərbaycanda həmin qəbildən ilk
müsabiqədir, bu, bizim üçün çox əlamətdar hadisədir və buna böyük əhəmiyyət veririk. Hesab
edirəm bizim ictimaiyyətimiz çox məmnundur ki, on beş gündür müsabiqədə seçmə gedir. Siz finişə
çıxaraq qalib gəlmiş, fəxri yerlər, prizlər, mükafatlar qazanmısınız. Ən başlıcası isə bu gün hamınız
gözəl çıxış etdiniz.
Siz gördünüz ki, Azərbaycan dinləyiciləri klassik musiqini, yüksək vokal sənətini əvvəlki kimi
yenə də sevirlər. Siz də bu gün təkcə salondakıları deyil, bütün respublikaya, - çünki bu gecə
birbaşa translyasiya edilirdi, - böyük sevinc bəxş etdiniz. Buna görə sağ olun. Ümidvaram ki, bu
hadisə Azərbaycanın mədəni həyatının məhz beynəlxalq müsabiqələr keçirilməsi istiqamətində
daha da canlanmasının başlanğıcı olacaqdır. Bu gün öyrəndim ki, növbəti müsabiqəni üç ildən
sonra - 2000-ci ildə keçirməyi qərara almısınız. Biz üç ildən sonra yeni istedadlarla və yəqin ki,
sizinlə də görüşü gözləyəcəyik.
Sizi təbrik edirəm. Gözəl fəxri münsiflər heyətini və bizim sevimlimiz İrina Konstantinovna
Arxipova başda olmaqla bu on beş gündə burada çalışanların hamısını təbrik edirəm. Sizə səadət,
yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
İ r i n a A r x i p o v a: Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, respublikanın bu ağır dövründə
incəsənətə, mədəniyyətə və müsabiqənin bütün iştirakçılarına göstərdiyiniz xüsusi diqqət və
qayğıya görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.
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AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ XADİMİ,
PROFESSİONAL VOKAL SƏNƏTİMİZİN BANİSİ BÜLBÜLÜN ANADAN OLMASININ 100
İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ MÜĞƏNNİNİN BAKIDAKI XATİRƏ EV-MUZEYİNDƏ ÇIXIŞI
3 dekabr 1997-ci il
Hörmətli və sevimli Adilə xanım!
Bu evdə - Azərbaycanın bu gözəl guşəsində bir daha olmağıma son dərəcə şadam. Bildiyimiz kimi,
bu ev Bülbülün adı ilə bağlıdır. Adilə xanım, mənim ünvanıma söylədiyiniz səmimi sözlərə görə sağ olun.
Mən bunu bilirəm və bu sözləri mənə bəslədiyiniz böyük hörmətə aid edirəm.
Siz bilirsiniz ki, mən Bülbülü sağlığında da sevirdim, onun xatirəsinə də böyük məhəbbətlə
yanaşıram.
Hörmətli dostlar!
Bu gün biz Bülbülün ev-muzeyindəyik və onun ailə üzvləri ilə görüşürük. Onun həyat yoldaşı Adilə
xanım, Polad və ailənin digər üzvləri hamısı bir yerdədirlər.
Bu gün mən çox iftixar hissi keçirirəm ki, biz Bülbülün 100 illik yubileyini təntənə ilə keçirməyə nail
ola bilmişik. Məlumdur ki, ölkəmizin həyatında çox çətin və ağır problemlər vardır. Ölkəmiz keçid
dövrünü yaşayır. Bir milyondan artıq qaçqınlarımız, o cümlədən Bülbülün doğulduğu yerdən - Şuşadan,
Qarabağdan zorla qovulmuş insanların çox hissəsi çadırlarda yaşayır. Problemlərimiz çoxdur. Amma eyni
zamanda biz problemlərə, başımıza gələn faciələrə görə aylarla inildəməməliyik.
Biz bu dərdi çəkərək, problemləri aradan qaldırmağa çalışaraq, eyni zamanda insanları da,
mədəniyyətimizi də yaşatmalıyıq və tariximizi də daim qiymətləndirməliyik. Məhz tariximizə böyük
hörmət, ehtiram əlaməti olaraq biz böyük Bülbülün 100 illik yubileyini yüksək səviyyədə, təntənəli
keçirmək qərarını qəbul etmişik. Mən çox məmnunam ki, bu qərar həyata keçirilir. Nəhayət, bu gün
hamımız təntənəli mərasimin iştirakçısı olacağıq.
Bu gün biz Bülbülün məzarını ziyarət etdik. İndi isə Bülbülün yaşadığı evə gəlmişik. Burada Bülbül abhavası indiyədək yaşayır. Bülbülün həyatını əks etdirən eksponatlar, şəkillər, rəsmlər hamısı bizi bir daha o
dövrə qaytarır, o dövrü yadımıza salır. Mən hesab edirəm ki, biz vaxtilə xalqımızın gələcəyi üçün çox
əhəmiyyətli bir iş görmüşük, - Azərbaycanın böyük şəxsiyyətlərinin və xüsusən elm, mədəniyyət, incəsənət
xadimlərinin xatirəsini əbədiləşdirərək onların ev-müzeylərini yaratmağa başlamışıq.
Xatirimdədir ki, biz o vaxt ilk dəfə böyük bəstəkarımız, dahi Üzeyir Hacıbəyovun ev-müzeyini
yaratdıq. Sonra böyük şairimiz Səməd Vurğunun ev-muzeyini yaratdıq. O vaxt biz Azərbaycanın tarixində
mühüm yer tutmuş böyük şəxsiyyətlər Üzeyir Hacıbəyovun, Səməd Vurğunun ev-muzeylərindən sonra
Bülbülün ev-muzeyinin yaradılması haqqında qərar qəbul etdik. Mən o günləri, ayları da xatırlayıram.
Adilə xanım burada dedi, həmin qərar xeyli bundan əvvəl qəbul olunmuşdu, ancaq həyata keçirilməmişdi.
Üzeyir Hacıbəyov 1949-cu ildə vəfat etmişdir, amma onun ev-muzeyini biz 1974-cü ildə yaratdıq. Yaxud
Səməd Vurğun 1956-cı ildə vəfat etmişdir, biz onun ev-muzeyini 1976-cı ildə yaratdıq. Bülbül 1961-cı ildə
vəfat etmişdir, biz onun ev-muzeyini 1982-ci ildə yaratdıq. Bilirsiniz, həyatdan getdikdən sonra onların
ev-muzeylərinin gec yaranması bizim günahımız deyil. Əksinə, biz öz dövrümüzdə bunları yaratdıq.
Amma bizə qədər onlar yaradılmamışdı.
Ona görə də bu gün çox fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanın tarixini əks etdirən, xalqımızın tarixində
böyük izlər qoymuş, xalqımıza böyük xidmətlər göstərmiş dahi, böyük insanların ev muzeylərinin
yaradılmasının həm təşəbbüskarı olmuşam, həm də onların həyata keçirilməsini təmin etmişəm. Mən bu
gün fəxr edirəm ki, yenidən Bülbülün ev – muzeyindəyəm. Biz 1982-ci ildə bu ev – muzeyini təntənəli
surətdə açdıq. O vaxt biz hamımız buraya toplaşmışdıq. Mən o vaxt burada nitq söylədim, bu muzeyin
yaradılmasının nə qədər zəruri olduğunu dedim. Bu gün həmin vaxtdan 15 il keçibdir. Yaratdığın,
qurduğun bir əsərə 15 ildən sonra gəlib baxmaq həqiqətən böyük iftixar hissi doğurur. Mən çox
sevinirəm. Xatirimdədir, mən Bakıya qayıdandan sonra bir dəfə bu muzeyə gəldim. Ancaq indi Bülbülün
yubileyi ilə əlaqədar gəlmişəm.
Bu muzey 15 ildir yaşayır. O, 15 ildir ki, Azərbaycan xalqının mədəniyyətini, incəsənətini, xüsusən
Bülbülün yaradıcılığını dünyaya tanıtdırır. Bu muzey onu həm Azərbaycanın həyatına gələn yeni-yeni
nəsillərinə, həm də ölkəmizi ziyarət edən qonaqlara tanıtdırır. Bu, böyük bir hadisədir, işdir. Mən 15 il
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bundan əvvəl muzeyin açılışında söz demişəm, bu gün isə muzeyin 15 illik fəaliyyəti haqqında çıxış
edirəm. Mən bu muzeyin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm.
Dekabrın 3-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Fəxri xiyabanda dahi müğənni Bülbülün
qəbrini ziyarət etmiş, daha sonra Bülbülün Bakıdakı xatirə ev-muzeyinə gələrək Bülbülün yaradıcılığı,
pedaqoji, elmi, ictimai fəaliyyətini əks etdirən qiymətli sənəd və materiallarla tanış olmuşdu.


Bülbülün ev-muzeyinin xatirə kitabında ürək sözləri:
«Azərbaycan xalqının böyük oğlu Bülbül mədəniyyətimizin, incəsənətimizin inkişafında əvəzsiz
xidmətlər göstərmişdir, böyük irs qoymuşdur. Onun parlaq siması bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq,
müstəqil Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün örnək olacaqdır.
Bülbülün ev-muzeyinə Bülbül işinin, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində yeni uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
3 dekabr 1997-ci il ».
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AZƏRBAYCAN PROFESSİONAL VOKAL SƏNƏTİNİN BANİSİ BÜLBÜLÜN
ANADAN
OLMASININ 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY GECƏSİNDƏ
NİTQİ
Respublika sarayı
3 dekabr 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi böyük Bülbülün 100 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, Azərbaycan
mədəniyyətinin, incəsənətinin çiçəklənməsi naminə uğurlar arzulayıram.
Bülbülün 100 illik yubileyi xalqımız üçün bayramdır. Biz bu gün yubileyin zirvə mərasiminə
toplaşmışıq. Ancaq 1997-ci il demək olar ki, Bülbül ili olubdur və xalqımız hər yerdə Bülbülü böyük
minnətdarlıqla xatırlayaraq onun yubileyi ilə əlaqədar təntənəli mərasimlər keçiribdir. Müstəqil
Azərbaycanın həyatında ilk dəfə vokal sənətinə həsr olunmuş Bülbül adına beynəlxalq müsabiqə
keçirilməsi də birinci növbədə Bülbülün xatirəsinə hörmətdir və Bülbülün böyük səyləri nəticəsində
Azərbaycan incəsənətində yaranmış professional vokal sənətinin yüksək səviyyədə olmasını nümayiş
etdirir.
Bülbül, onun yaradıcılığı Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində nadir, parlaq bir hadisədir.
Azərbaycanın gözəl guşələrindən biri olan, canımız qədər istədiyimiz Qarabağ torpağında, müqəddəs
Şuşa şəhərində dünyaya gəlmiş Bülbül öz fitri istedadı ilə, fədakarlığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin
parlaq ulduzuna çevrilmiş və bizim milli iftixarımızdır. Bülbülün sənətinin əsasını təşkil edən onun
təkraredilməz səsi, fitri istedadı, fədakarlığı və böyük yaradıcılıq yoludur. Bülbül Azərbaycan xalqının
həyatında yeni bir bəşəri mədəniyyət nümunəsinin yaranmasının banisi olaraq, eyni zamanda xalqımıza
bu sahədə çox uğurlu yollar açmışdır.
Bülbülün yaradıcılığı çox zəngindir. Bizim xalqımızın böyük musiqi mədəniyyəti tarixi var.
Azərbaycan xalqının qədim dövrlərdən indiyə qədər yaşayan xalq musiqisi, xalq mahnıları, Azərbaycan
muğamları bizim milli sərvətimizdir. Əsrlər boyu xalqımız bu mahnılarla, bu musiqilərlə, bu muğamlarla
yaşamışdır və Bülbül də öz yaradıcılıq fəaliyyətinə məhz bu xalq mahnıları ilə, bu muğamlarla başlamışdır. Ancaq ondan əvvəlki böyük sənətkarlardan fərqli olaraq Bülbül həm xalq mahnılarını, xalq
musiqisini, muğam musiqisini ən yüksək bəşəri səviyyələrə qaldıra bilmişdir, həm də bizim zəngin
muğam, xalq musiqimizin əsasında professional vokal sənətinin yaranmasının banisi olmuşdur. Bunlarla
və yaradıcılığının bütün başqa sahələri ilə Bülbül Azərbaycan xalqı qarşısında əvəzsiz xidmətlər
göstərmişdir.
Bülbülün yaradıcılığının zirvəsini «Koroğlu» operasında ifa etdiyi Koroğlu rolu təşkil edir.
Azərbaycanın dahi bəstəkarı – Üzeyir Hacıbəyovun da yaradıcılığının şah əsəri, zirvəsi «Koroğlu»
operasıdır. Bu operanın yaranmasına Üzeyir Hacıbəyovun nə qədər böyük yaradıcılıq səyləri olmuşdursa,
o qədər də Bülbülün varlığı və Bülbülün ifaçılıq sənəti kömək etmişdir. Düşünmək olar ki, bəlkə 30-cu
illərin əvvəllərində Bülbül bir professional vokal ustası kimi, milli vokal ustası kimi formalaşmış
olmasaydı, bəlkə Üzeyir Hacıbəyov da «Koroğlu» kimi ölməz operanı yaratmaqda çətinlik çəkərdi.
Məlumdur ki, Üzeyir Hacıbəyov məhz Bülbülün yüksək səviyyəsini görəndən sonra bəyan etmişdi
ki, mən indi milli, professional opera yarada bilərəm. «Koroğlu» operası Azərbaycanın musiqi sənətində,
incəsənətində, Azərbaycanın mədəniyyətində musiqi dəyərinə görə mükəmməl opera əsəri olduğuna
görə çox yüksək qiymətə layiqdir və milli musiqimizin iftixarıdır. Ancaq eyni zamanda «Koroğlu»
operasının yaranması Azərbaycanın həyatına musiqi və opera sənətinin təsiri ilə bərabər, Azərbaycanda
milli vətənpərvərlik, azadlıqsevərlik, müstəqillik fikirlərinin yaranmasına da kömək etmişdir.
Məlumdur ki, Koroğlu bizim qədim əfsanəvi qəhrəmanımızdır. «Koroğlu» böyük bir dastandır. Bu,
tək Azərbaycana yox, Mərkəzi Asiya, Qafqaz, Türkiyə, İran xalqlarının hamısına mənsub olan böyük bir
qəhrəmanlıq dastanıdır. Üzeyir Hasıbəyovun ən böyük xidməti ondan ibarət oldu ki, əsrlərdən-əsrlərə
şifahi ədəbiyyat vasitəsilə, sonra isə ayrı-ayrı kitablarda əksini tapmış «Koroğlu» dastanını mədəniyyətin,
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incəsənətin, ədəbiyyatın ən yüksək nümunəsi olan «Koroğlu» operası vasitəsilə bütün dünyaya nümayiş
etdirdi. Bu gün tam cəsarətlə demək olar ki, «Koroğlu» dastanı, qəhrəman Koroğlu Üzeyir Hacıbəyovun
operası yaranana kimi nə qədər məşhur idisə, Üzeyir Hacıbəyovun operası yaranandan sonra və bu
operada böyük Bülbül Koroğlunun obrazını yaradandan sonra o, həddindən artıq çox məşhurlaşdı. Bəlkə
də demək olar ki, «Koroğlu» operasına qədər, Bülbülün Koroğlusuna qədər Koroğlu nə bizim xalqımızın
içində, nə də başqa xalqların içində bu qədər tanınmamışdı.
Üzeyir Hacıbəyov «Koroğlu» dastanını musiqiyə çevirdi, opera əsərini yaratdı. Bülbül isə Koroğlunu
yaratdı. Təbiidir ki, bizim heç birimiz Koroğlunu görməmişik və keçmişdən gəlib bizə çatmış «Koroğlu»
dastanında heç bir yerdə Koroğlunun surəti, yəni onun portreti, rəsmi, onun şəkli olmamışdır. Yaratmaq
lazım idi ki, Koroğlu nə cür olubdur. Bunu yaradan da Üzeyir Hacıbəyovun operasıdır və Bülbüldür. Biz
«Koroğlu» operasını görəndə və sonrakı nəsillər «Koroğlu» operasını, Koroğlu obrazını görən kimi,
Bülbülü görən kimi hamı hesab edir ki, Koroğlu bax, bu imiş. İndi Koroğlunun hər yerdə şəkilləri var. Bu,
Bülbülün şəkilləridir, amma Koroğlu obrazında, Koroğlu libasında. Koroğluya heykəllər qoyulur. Hamısı
həmin «Koroğlu» operasında Bülbülün yaratdığı, şübhəsiz ki, Üzeyir Hacıbəyovla, rejissorlarla,
rəssamlarla birlikdə Bülbülün yaratdığı və at üstündə Azərbaycan Opera Teatrının səhnəsində hamımızın
qarşısına çıxdığı Koroğlu obrazından götürülüb.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, Üzeyir Hacıbəyovun və Bülbülün «Koroğlu» kimi operanın
yaradılmasında xidmətləri bu əsərin musiqi, incəsənət, mədəni mənasından daha çox, daha böyük məna
kəsb edir. Bu, tariximizin həqiqətidir və biz sona çatan XX əsrdə bu barədə görülən işlərə qiymət
verməliyik.
Böyük şairimiz Molla Pənah Vaqifin bizə gəlib çatmış rəsmi, şəkli, portreti olmamışdır. Onu böyük
Səməd Vurğunun «Vaqif» əsərini səhnəyə qoyan sənətkarlarımız və böyük aktyorumuz Ələsgər
Ələkbərov yaratdı. Ona görə də Vaqifin bütün şəkilləri, bütün heykəlləri Ələsgər Ələkbərovun
rejissorlarla, rəssamlarla bir yerdə Azərbaycan Dram Teatrında yaratdığı surətdən götürülübdür.
Koroğlunun surəti də Bülbülün, Üzeyir Hacıbəyovun və rejissorların, rəssamların yaratdığı Koroğlu
obrazından götürülübdür. Bütün bunlara görə də biz bu gün Bülbül sənətinə, Bülbül yaradıcılığına xüsusi
minnətdar olmalıyıq.
Şübhəsiz ki, biz bu gün «Koroğlu» operası haqqında danışarkən əsərin librettosunu Üzeyir
Hacıbəyovla birlikdə yazan böyük yazıçımız Məmməd Səid Ordubadini, alim Heydər İsmayılovu,
«Koroğlu» operasının ilk rejissoru, böyük rejissor İsmayıl Hidayətzadəni və böyük rəssam Rüstəm
Mustafayevi də minnətdarlıq hissi ilə xatırlamalıyıq.
Beləliklə, mən bu gün «Koroğlu» əsəri üzərində geniş dayanaraq Bülbülün bütün başqa xidmətləri
ilə bərabər, Azərbaycan xalqı üçün nə qədər böyük xidmət etdiyini xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Bülbülün sənəti, onun bu günə qədər lent yazılarında qalmış məlahətli, təkrarolunmaz səsi, parlaq
yaradıcılığı, onun qoyduğu böyük irs Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bülbül öz yaradıcılığı ilə
bugünkü müstəqil Azərbaycana xidmət edibdir. Biz bu gün də, XXI əsrdə də Bülbülün yaradıcılığından
ilham alaraq, Bülbülün yaratdığı qəhrəman Koroğlunun qəhrəmanlıq nümunələrindən ilham alaraq
müstəqil Azərbaycan dövlətini qurub yaradacağıq və inkişaf etdirəcəyik.
Burada Firəngiz xanım tamamilə doğru dedi, - bu cür əsərlər bəzən bir müğənni üçün, bir sənətkar
üçün yazılır, ondan sonrakılar onu təkrar edirlər. Bu təbiidir, burada heç bir qüsur yoxdur. Bu, eyni
zamanda onu göstərir ki, əgər Üzeyir Hacıbəyov «Koroğlu» operasının müəllifidirsə, Bülbül isə o musiqini
səsə çevirən və onu mahnıya çevirən müəllifdir. Ona görə də, şübhəsiz ki, bu gün də, gələcəkdə də
«Koroğlu» operası yaşayacaq, bizim yeni-yeni gözəl, parlaq müğənnilərimiz meydana gələcək, Bülbülün
yolu ilə gedərək Koroğlu rolunu ifa edəcəklər. Ancaq hamı çalışacaq Bülbül kimi oxusun. Çünki bütün o
mahnıları yaradan Bülbüldür. Əgər kimsə onu başqa cür oxusa, hesab edəcəklər ki, bu, Koroğlu deyil.
Bəstəkar musiqini yaradır, müğənni isə o musiqini mahnıya çevirməklə müəllif olur. Məsələn,
böyük Nizami Gəncəvinin qəzəlləri əsasında Üzeyir Hacıbəyov ölməz «Sənsiz» və «Sevgili canan»
romanslarını yaratdı. Onların ilk ifaçısı Bülbül oldu. Ondan sonra bu romanslar daim bizim həyatımızda
səslənir, yeni-yeni müğənnilər bu romansları oxuyurlar. Amma hamısı çalışır ki, Bülbül kimi oxusun, öz
səsini Bülbülün səsinə oxşatsın. Bu da Bülbülün bizim bu günümüz üçün və gələcəyimiz üçün etdiyi böyük
xidmətlərdir.
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Bülbülün 100 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərin hamısı onun adına və xatirəsinə
layiqdir. Mən hesab edirəm ki, bu ənənə davam edəcəkdir. Bülbül heç vaxt unudulmayacaqdır. Bülbülün
səsi də, yaradıcılığı da, onun gördüyü işlər də bizim qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
Güman edirəm ki, bu gün Bülbülün ruhu şad olubdur. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, Bülbülün
narahatçılığı da var. Narahatçılığı ondan ibarətdir ki, onun doğma Şuşası, Qarabağı Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır. Buna görə Bülbül narahatdır. Biz də narahatıq. Ancaq Bülbül də bilməlidir,
xalqımız da bilməlidir, bizim üçün əziz olan Qarabağ torpağı, Şuşa qalası işğaldan azad olacaq, Bülbül
diyarı müstəqil Azərbaycanın çiçəklənən bir guşəsi olacaq və gələcək nəsillər məhz Qarabağda, Şuşada
Bülbülün heykəlini qoyacaq, Üzeyir Hacıbəyovun yenidən heykəlini qoyacaq və Şuşa, Qarabağ
Azərbaycanın gözəl guşəsi kimi müstəqil Azərbaycanda yaşayacaqdır.
Mən bütün Azərbaycan xalqının istək və arzularını, bütün Azərbaycan xalqının hissiyyatlarını ifadə
edərək deyirəm ki, Bülbülə, onun sənətinə olan məhəbbətimiz sonsuzdur və sonsuz olacaqdır. Bülbül,
onun sənəti Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır!
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İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ
HÖKUMƏT BAŞÇILARININ DEKABRIN 9-11-DƏ TEHRANDA KEÇİRİLƏCƏK VIII
ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN İRAN PAYTAXTINA YOLA DÜŞMƏZDƏN
ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
8 dekabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Səfərin məqsədi aydındır. Çünki Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının
üzvüdür və bu təşkilatın zirvə görüşündə Azərbaycanın dövlət başçısının da iştirak etməsi zəruridir.
Keçən dəfə, 1994-cü ildə Mərakeşdə Kasablankada İslam Konfransı Təşkilatının zirvə görüşündə bir çox
məsələlər müzakirə edilmişdir. İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü daim
pisləyir. Bu barədə 1994-cü ildə də qətnamə qəbul edilmişdir. Keçən il Cakartada İslam Konfransı
Təşkilatı ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşündə də Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş
prinsiplər öz əksini tapmışdır.
Təkcə bu deyildir. Biz islam aləminin bir hissəsiyik, ona görə də bu zirvə görüşünün işində iştirak
etməliyik və öz fikirlərimizi, təkliflərimizi bildirməli, islam ölkələrinin həmrəyliyi üçün öz səylərimizi
qoymalıyıq. Məhz bu məqsəd üçün də mən Tehrana gedirəm.
S u a l: Humanitar yardım və Dağlıq Qarabağ haqqında hər hansı sənədin imzalanacağı
gözlənilirmi?
C a v a b: Ola bilər ki, İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar
qaçqınların vəziyyətini nəzərə alaraq təşkilatın Azərbaycana humanitar yardım göstərməsi haqqında bir
qərar qəbul etsin.
S u a l: İkitərəfli görüşlər nəzərdə tutulurmu?
C a v a b: Şübhəsiz, belə zirvə toplantıları zamanı ikitərəfli görüşlər olur. Bu dəfə də bir çox
ikitərəfli görüşlər nəzərdə tutulubdur. Baxarıq, vaxt nə qədər imkan versə, o qədər də görüşəcəyik.
S u a l: ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin səfərini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Yəni həmsədrlərin Azərbaycana gəlişini deyirsiniz? Yəqin ki, siz orada vardınız, mən
həmsədrlərin fəaliyyətinə aid öz fikirlərimi dedim. Onları təkrar etmək istəmirəm, bizim televiziya ilə də
verilib, qəzetlərdə də dərc olunubdur. Mən hesab edirəm ki, bu bir il müddətində həmsədrlər ləng
işləyiblər. İl sona çatır, biz nəzərdə tutulan arzulara gəlib çata bilməmişik. Ancaq eyni zamanda hər bir
belə görüş əhəmiyyətlidir. Elə bu görüşümüz də çox gərgin keçdi, çox vaxt apardı. Mən Minsk qrupunun
həmsədrlərindən gözlədiklərimizi indiyə qədər almadığımız haqqında öz fikirlərimi onlara bildirdim.
Narazılığımı da bildirdim və tələb etdim ki, onların ölkələrinin başçıları tərəfindən üzərlərinə qoyulmuş
vəzifələri daha da məsuliyyətlə yerinə yetirsinlər. Hər halda, görüş səmərəli oldu. Ayın 18-19-da
Kopenhagendə ATƏT-in üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirləri görüşəcəklər. Hesab edirəm ki, oradakı
danışıqlar, qəbul ediləcək qərarlar üçün bizim apardığımız danışıqlar çox əhəmiyyətli oldu.
S u a l: İranla ikitərəfli danışıqlarda hansı məsələlər müzakirə olunacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, İranla ikitərəfli danışıqlarda konkret məsələlər nəzərdə tutulmayıbdır. İranın
yeni prezidenti ilə mənim xüsusi görüşüm olacaqdır. Bizim məqsədimiz həmişə belə olubdur ki, İran
böyük qonşumuzdur və İranla əlaqələri daim yaxşılaşdırmalıyıq. Biz bu barədə üzərimizə düşən vəzifələri
öz tərəfimizdən yerinə yetiririk. Mən bu dəfə də çalışacağam sübut edəm ki, İran ilə Azərbaycan arasında
hər bir dövlətin xüsusiyyətini nəzərə alaraq normal dostluq əlaqələri olmalıdır və İran hökuməti də bu
barədə öz üzərinə düşən addımları atmalıdır.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
8 dekabr 1997-ci il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti, əziz qardaşım cənab
Heydər Əliyev!
Sizi, İslam Konfransı Təşkilatının VIII Tehran zirvə görüşündə səmimiyyətlə salamlamağımdan
hədsiz dərəcədə məmnunam və bildirirəm ki, Sizinlə hər bir görüş mənim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının Tehran görüşü islam dövlətləri arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsində mühüm rol
oynayacaq zirvə toplantısında Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü qətiyyətlə pisləyən çox lazımlı
sənədlər qəbul ediləcəkdir. Yeri gəlmişkən mən sizə Türkiyədə hazırki ictimai-siyasi durum barədə geniş
söhbət açmaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl, Sizinlə görüşümdən məmnun
olduğumu, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının hazırkı vəziyyətindən razı qaldığımı vurğulayıram və
nəzərə çarpdırıram ki, bu əlaqələrin gündən-günə inkişaf etdirilməsi zəruridir.
Qeyd edirəm ki, bütün sahələrdə islahatları müvəffəqiyyətlə həyata keçirən müstəqil respublikamız
qardaş Türkiyə ilə əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasına daim diqqət yetirir.Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı neft yataqlarının birgə işlədilməsində dost Türkiyənin yaxından iştirakını yüksək
qiymətləndirirəm. Xatırladıram ki, «Çıraq» yatağından ilkin neftin hasil edilməsi münasibətilə bu il
noyabrın 12-də Bakıda təntənəli mərasim keçirildi. Biz nefti dünya bazarına çıxaracaq Bakı Novorossiysk və Bakı – Ceyhan marşrutlarına üstünlük vermişik.
Qazaxıstanın «Tengiz» yatağından hasil edilən neft də Azərbaycan ərazisi vasitəsilə nəql
olunacaqdır. Beləliklə, Xəzər neftinin Türkiyədən dünya bazarına çıxarılmasının böyük əhəmiyyət
daşıdığını bir daha vurğulayıram.
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün hazırda ATƏT-in Minsk
qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır, bu baxımdan həmsədrlərin irəli sürdüyü son təkliflər ciddi maraq
doğurur. Biz bu təklifləri əsas kimi qəbul etmişik. Vurğulayıram ki, münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması sahəsində qardaş Türkiyənin dəstəyini Azərbaycan daim hiss etmişdir. Əmin olduğumu
bildirirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Tehran
zirvə görüşündə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü qətiyyətlə pisləyəcək sənədlərin qəbulunda da
Türkiyə öz nüfuzundan səmərəli istifadə edəcəkdir.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Prezident kimi mən bir daha bəyan edirəm ki, Türkiyənin Ermənistana
münasibəti yalnız Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi sülh yolu ilə başa çatdıqdan sonra
müəyyənləşdirilə bilər.
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TÜRKMƏNİSTAN PREZİDENTİ SAPARMURAD NİYAZOV İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
8 dekabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Türkmənistan prezidenti cənab Saparmurad Niyazov!
Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və görüşümüzdən şad olduğumu vurğulayıram. Deyin görək,
səhhətiniz necədir? Bildiyimə görə, bir qədər xəstələnmisiniz. Müalicəniz necə keçir?
S a p a r m u r a d N i y a z o v: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, məni səmimiyyətlə
salamladığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Səhhətimə gəlincə onu deyə bilərəm ki, həqiqətən də bir
qədər xəstələnmişdim və həkimlərin nəzarəti altında müalicə olunurdum. Belə hesab edirəm ki, indi
səhhətim yaxşılaşmaqdadır. Müalicənin gedişindən razıyam. Ümid edirəm ki, Allahın köməyi və
həkimlərin səyi ilə sağlamlığım tam bərpa olunacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox şad oldum. Tehrana şəxsən gəlməyiniz də bir daha təsdiq edir ki, artıq
xəstəlik arxada qalmışdır. Türklər demişkən, keçmiş olsun.
Hər ikimizin bir sıra beynəlxalq və daxili məsələlərdə tam həmrəy olmağımız belə fikir söyləmək
üçün əminlik yaradır ki, İslam Konfransı Təşkilatının VIII Tehran zirvə görüşü bu təşkilatın üzvləri
arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaq, tarixi dostluq əlaqələrinə
malik olan hər iki gənc müstəqil respublikanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin mövqeyini
daim müdafiə etməsinin böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Dostluq və mehribanlıq şəraitində keçən bu görüşümüz bir daha imkan verdi ki, Azərbaycan –
Türkmənistan əməkdaşlığının ardıcıl surətdə möhkəmləndirilməsi üçün həlli vacib olan məsələlər barədə
geniş müzakirələr aparaq. Hər ikimiz bu fikirdəyik ki, iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət və digər sahələrdə
daha sıx əməkdaşlıq üçün böyük perspektivlərə malik imkanlar vardır və onlardan daha səmərəli istifadə
edilməsinə diqqət artırılmalıdır.
S a p a r m u r a d N i y a z o v: Xəzərin təbii ehtiyatlarının birgə işlənməsi məsələləri barədə də
fikirlərimiz üst-üstə düşür. Biz belə hesab edirik ki, bu sahədə də qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi üçün birgə işçi qrupu yaradılması zəruridir. Zənnimcə, söhbət zamanı hər iki ölkəni
maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə də geniş fikir mübadiləsi aparmağımız hər iki ölkə üçün
səmərəli oldu.
Heydər Əliyeviç, görüş, söhbət və açıq fikir mübadiləsi üçün təşəkkür edirəm.
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MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ƏMİR MUSA İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
8 dekabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Əmir Musa, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram, Azərbaycan ilə
Misir arasında əlaqələrin durmadan inkişaf etməsinə xüsusi əhəmiyyət verdiyimi vurğulayıram. Əmin
olduğumu bildirirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşü bütün islam ölkələrinin qarşılıqlı
surətdə faydalı münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılmasında əsaslı rol oynayacaqdır.
Ə m i r M u s a: Çox hörmətli cənab Heydər Əliyev, Sizinlə görüşümdən şərəf duyuram və Misir
Ərəb Respublikasının prezidenti Hüsni Mübarəkin salamlarını, hörmət və ehtiramını Sizə çatdırmağı
özümə borc bilirəm. Cənab prezident, cənab Mübarək Sizinlə görüşlərini, apardığınız danışıqları həmişə
böyük məmnunluqla xatırlayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim
də salamlarımı, xoş arzularımı əziz dostum, qardaşım prezident Hüsni Mübarəkə çatdırasınız.
Misirdəki son terror hadisələrindən narahatlıqla xəbər tutdum və bildirirəm ki, baş vermiş insan
tələfatına görə Misir Ərəb Respublikasının xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm.
Ə m i r M u s a: Hüquqi demokratik dövlət quruculuğu və islahatların müvəffəqiyyətlə aparılması
sahəsində son illər Azərbaycanda həyata keçirilən tədbirlər Misirdə diqqətlə izlənilir və maraqla
qarşılanır. Biz Azərbaycanın haqq işini həmişə dəstəkləmişik və bundan sonra da müdafiə edəcəyik.
Biz bilirik ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Çıraq» yatağından ilkin neftin hasil edilməsi
görkəmli dövlət xadimi prezident Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir. Mən öz ölkəmin
Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığı sıxlaşdırmağa böyük maraq göstərdiyini vurğulayıram.
Çox əhəmiyyətlidir ki, söhbət zamanı Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
sahəsində ATƏT-nin Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlardan, İKT-nin üzvü olan ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının VIII zirvə görüşündə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün aradan
qaldırılması barədə mühüm sənədlərin qəbul edilməsinin zəruruliyindən də bəhs olundu və bu sahədə
hər iki tərəf arasında tam anlaşma olduğu bir daha qeyd edildi Misir tərəfi bu münaqişədə Azərbaycanın
haqlı mövqeyini bundan sonra da müdafiə edəcəkdir.
Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, görüş və maraqlı söhbət üçün Sizə təşəkkür edirəm. Sizin
salamlarınızı və xoş arzularınızı prezident Hüsni Mübarəkə mütləq çatdıracağam.
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İNDONEZİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ƏLİ ALATAS İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
8 dekabr 1997-ci il
Ə l i A l a t a s: Hörmətli cənab prezident, ilk əvvəl, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə
görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Sonra isə İndoneziyanın prezidenti cənab Suxartonun salamlarını
və hörmət-ehtiramını məmnuniyyətlə Sizə çatdırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Əli Alatas, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Cənab Suxarto ilə
görüşlərimi həmişə məmnunluqla xatırlayıram. İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin
rəhbərlərinin VIII zirvə görüşünün hazırlanmasında İndoneziyanın xidmətini yüksək qiymətləndirirəm.
Bildirirəm ki, İKT-nin VIII zirvə görüşündə müzakirə olunacaq məsələlər əsasən 1996-cı ildə
Cakartada keçirilmiş konfransda öz həllini tapmışdı. Buna görə də həmin konfrans barədə məmnunluqla
söz açmaq istəyirəm. Biz ümidvarıq ki, həmin konfransda Azərbaycanın problemlərinə aid müzakirə
edilən məsələlər VIII zirvə görüşündə qəbul olunacaq sənədlərdə də öz əksini tapacaqdır.
Ə l i A l a t a s: Bildirirəm ki, bir sıra xarici ölkələrə səfərdən yenicə qayıtmış Suxartonun Tehrana
gəlməsinə həkimlər razılıq vermədilər. Vurğulayıram ki, İndoneziya Azərbaycanla əlaqələrə böyük maraq
göstərir. Biz Azərbaycanı Qafqazın çox mühüm strateji əhəmiyyətə malik bir ölkəsi hesab edirik və sizin
respublika ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetiririk. Biz
Azərbaycanın haqq işinə həmişə dəstək veririk və bundan sonra da onu müdafiə edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bildirirəm ki, ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsi üçün həm Azərbaycanda, həm də İndoneziyada geniş imkanlar vardır. Bu əlaqələri
daim genişləndirmək, sıxlaşdırmaq lazımdır. Ymid edirəm ki, bundan sonra hər iki ölkənin səyləri ilə bu,
belə də olacaqdır.
Nəzərə çarpdırıram ki, son aylarda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar xeyli intensiv xarakter almış,
həmsədrlərin irəli sürdüyü yeni təkliflər münaqişə tərəfləri arasında möhkəm sülh əldə edilməsinə olan
ümidləri artırmışdır. Əminəm ki, İndoneziya bu münaqişənin aradan qaldırılmasında Azərbaycanın
ədalətli mövqeyini yenə də müdafiə edəcəkdir.
GÖRÜŞDƏN SONRA BU ÖLKƏNİN
JURNALİSTLƏRİNƏ MÜSAHİBƏ
S u a l: Cənab prezident, bizim ölkənin xarici işlər naziri ilə görüşünüz barədə bir neçə kəlmə deyə
bilərsinizmi?
C a v a b: İndoneziyanın xarici işlər naziri ilə mənim çox məzmunlu, dəyərli görüşüm oldu. Biz çox
yaxşı danışıq apardıq. Danışığımızın əsas mövzusu Azərbaycan-İndoneziya əlaqələrinin bugünkü
vəziyyətinin və onu inkişaf etdirmək yollarının müzakirəsindən ibarət idi.
S u a l: İndoneziya ilə əlaqələrə Azərbaycan necə əhəmiyyət verir?
C a v a b: Biz bu əlaqələrin genişləndirilməsinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Biz İndoneziyanı
dünyanın böyük və islam aləminin çox nüfuzlu dövlətlərindən biri hesab edirik. Ölkələrimizin
əlaqələrinin hazırkı vəziyyəti çox yaxşıdır. Bu əlaqələr dostluq əlaqələridir. Hesab edirəm ki, bu əlaqələri
daha da genişləndirmək üçün həm İndoneziyada, həm də Azərbaycanda çox böyük imkanlar vardır və biz
bu imkanlardan istifadə etməliyik.
S u a l: Azərbaycan ilə İndoneziya arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi haqqında konkret
ideyanız varmı?
C a v a b: Bəli, vardır. Biz iqtisadi əlaqələri çox inkişaf etdirə bilərik. Azərbaycanın da,
İndoneziyanın da bu sahədə böyük imkanları vardır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Qafqazda yeganə
müsəlman ölkəsidir. Azərbaycan ilə İndoneziyanın arasında iqtisadi, elm, mədəniyyət sahəsində əlaqələr
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eyni zamanda bizim siyasi əlaqələrimizə söykənməlidir. Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının
üzvüdür.
S u a l: Cənab prezident, Siz Azərbaycan ilə İndoneziya arasında ticarət əlaqələrində hansısa bir
çətinlik, maneə görürsünüzmü? Əgər maneə varsa, onun aradan qaldırılması yollarını nədə görürsünüz?
C a v a b: Xeyr, elə bir maneə yoxdur. Mən guman edirəm, biz bu işləri sadəcə yaxşı təşkil etməliyik.
Mən İndoneziya prezidenti Suxartonu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm. Bu gün sizin
ölkənin xarici işlər nazirini də Azərbaycanı ziyarətə dəvət etdim. Bütün bunlar onunla əlaqədardır ki, biz
İndoneziya ilə əlaqələri genişləndirmək istəyirik.
J u r n a l i s t: Çox sağ olun, cənab prezident.
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BEYNƏLXALQ ƏRZAQ TƏŞKİLATININ (FAO) PREZİDENTİ JAK DÜFÜ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
8 dekabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Jak Düfü! Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və birdirirəm ki,
Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatının Azərbaycanla əlaqələrə diqqət yetirməsidən razıyam və bu əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıram.
J a k D ü f ü: Hörmətli cənab prezident! Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə görüşdən
məmnun qaldığımı bildirirəm və Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatının fəaliyyəti barədə Sizə məmnuniyyətlə
məlumat verirəm: Dünyanın 175 dövlətinin üzv olduğu bu təşkilat ərzaq sarıdan çətinlik çəkən 86
ölkəsinin bu sahədəki problemlərinin həlli üçün geniş proqramlar hazırlayıb həyata keçirir. Biz dənli
bitkilər və heyvandarlıq məhsulları istehsalının artırılmasına, həmin sahələrdə yayılmış xəstəliklərin
qarşısının alınmasına ciddi diqqət yetiririk və köməyə ehtiyacı olan ölkələrə 2-3 il müddətində işləmək
üçün 100-ə yaxın təcrübəli mütəxəssis göndərməyə hazırıq.
Cənab prezident, biz öz fəaliyyətimizdə Dünya Bankının və İslam İnkişaf Bankının köməyinə
arxalanırıq. Mən hər iki bankın prezidentləri ilə görüşmüşəm, onlar bizim Azərbaycanda görəcəyimiz
işləri dəstəkləyirlər. Biz Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə həmişə hazırıq və ümid edirik ki,
Avropa ölkələrinə səfərlərinizin birində vaxt tapıb Romaya gələcəksiniz, təşkilatımızın üzvlərinə
müraciətlə çıxış edəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə bir məlumatdan məmnun qaldım ki, Azərbaycan da Beynəlxalq
Ərzaq Təşkilatının üzvüdür. Biz əminik ki, respublikamızda ərzaq məhsulları istehsalının daha da
artırılmasında FAO-nun həyata keçirdiyi proqramlar mühüm rol oynayacaqdır.
Mən də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi öz tərəfimdən bəyan edirəm ki, Azərbaycan
FAO-nun proqramlarında daha yaxından iştirak etməyə diqqəti artıracaq və orada öz yerinin dəqiq
müəyyənləşdirilməsinə xüsusi fikir verəcəkdir.
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İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ BAŞ KATİBİ İZZƏDDİN LARAKİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
8 dekabr 1997-ci il
İ z z ə d d i n L a r a k i: Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə görüşdən şərəf duyduğumu
bildirirəm. Cənab prezident, vaxt tapıb İKT-nin VIII zirvə görüşünə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Laraki. İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşü
münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Nəzərə çarpdırıram ki, bu toplantıya böyük maraq hissi ilə gəlmişəm və
orada iştirak etməyə böyük əhəmiyyət verirəm.
Mən İslam Konfransı Təşkilatının işini müsbət qiymətləndirir və onun fəaliyyətini bəyəndiyimi
vurğulayaraq deyirəm ki, cənab Laraki baş katib seçildikdən sonra bu təşkilatın işi daha da canlanmışdır.
İ z z ə d d i n L a r a k i: Cənab prezident Heydər Əliyev. Səmimi sözlərə görə minnətdarlıq edirəm.
Məmnunluqla bildirirəm ki, yeni müstəqillik qazanmış bir sıra ölkələri İKT-yə üzv qəbul etmişlər. Cənab
prezident, biz hesab edirik ki, Azərbaycanın İKT-yə üzv qəbul olunması təşkilatımızı daha da
gücləndirəcəkdir. Təşkilatımız Azərbaycanın öz problemlərinin həlli sahəsində bizə bağladığı ümidləri
doğrultmaq üçün köməyini əsirgəməyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vurğulayıram ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası İslam Konfransı
Təşkilatının işində daim yaxından iştirak edir. Biz İKT-ni islam ölkələrinin problemlərinin həllində və
islam dünyasının həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilməsində çox əhəmiyyətli rol oynayan bir təşkilat
hesab edirik.
İKT-nin 1994-cü ildə Mərakeşdə keçirilən zirvə görüşündə iştirak etmişəm və orada Azərbaycanın
problemlərinə dair qərarlar da qəbul olunmuşdur. Bu təşkilatın 1996-cı ildə Cakartada Sizin
rəhbərliyinizlə keçirilmiş konfransında da Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi, bir milyondan çox vətəndaşımızın yerindən-yurdundan zorla qovulub
çıxarılması, qaçqınların ağır maddi vəziyyətdə yaşaması məsələsi müzakirə olunmuş və müvafiq qərarlar
qəbul edilmişdir. Həmin konfrans bu məsələni daha dərindən öyrənib məruzə etmək barədə Sizə tapşırıq
vermişdi.
Bütün bunlara görə, cənab Laraki, Sizə təşəkkür edirəm. Siz ATƏT-in sədrinə bu məsələ barədə
xüsusi məktub göndərmisiniz və Cakarta konfransının tapşırığına əsasən məruzə hazırlayıb Tehran zirvə
görüşünə təqdim etmisiniz. Mən Sizin məruzənizin mətni ilə tanış oldum. Hesab edirəm ki, o, çox dəyərli
bir sənəddir. Ümidvaram ki, Sizin rəhbərliyiniz və səyləriniz nəticəsində İslam Konfransı Təşkilatının VIII
zirvə görüşü Azərbaycanın problemlərinə dair xüsusi qərar qəbul edəcəkdir və qəbul olunacaq digər
sənədlərdə də bu məsələ öz əksini tapacaqdır.
İ z z ə d d i n L a r a k i: Cənab Heydər Əliyev, İslam Konfransı Təşkilatının fəaliyyətinə verdiyiniz
yüksək qiymətə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab prezident, Azərbaycanın qarşılaşdığı
problem həmçinin bizim problemimizdir. Hər şeyə dözmək olar, ancaq torpağın qəsbkarlıqla zəbt
edilməsinə dözmək olmaz. Siz əmin olun ki, İslam Konfransı Təşkilatı bütünlüklə Sizin tərəfinizdədir. Mən
nə etmişəmsə, bu, yerinə yetirməli olduğum borcumdur. Əmin ola bilərsiniz ki, İKT-nin VIII zirvə görüşü
öz işini məhz bu istiqamətdə aparacaqdır.



Görüşdən sonra
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İ z z ə d d i n L a r a k i (jurnalistin sualına cavabında): Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyevlə görüşdüm, onun fikirlərini dinlədim. Fəxr edirəm ki, o, təşkilatımızın fəaliyyətinə yüksək
qiymət verdi. Biz təşkilatımızın Azərbaycanla əlaqələrinin daha da sıxlaşması üçün əlimizdən gələni
edəcəyik.
Cənab prezidentlə söhbətimiz zamanı Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması məsələsini də müzakirə etdik. Mən cənab prezidenti əmin etdim ki, İslam Konfransı Təşkilatı
həmişə Azərbaycanın tərəfində olmuş və bundan sonra da olacaqdır. Mən cənab prezidenti həmçinin
əmin etdim ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi bizim dəyişməz mövqeyimizdir.
Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanın İKT ilə sıx əməkdaşlıq etməsi prezident Heydər Əliyevin
böyük zəkaya, ağıla malik olduğuna dəlalət edir.
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FƏLƏSTİN RƏHBƏRİ YASİR ƏRƏFAT İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
8 dekabr 1997-ci il
Y a s i r Ə r ə f a t: Hörmətli cənab Heydər Əliyev! Sizinlə köhnə dost kimi mehribanlıqla
görüşməkdən hədsiz məmnunluq duyuram. Cənab Prezident, Siz həmişə mənim qəlbimdəsiniz.
Problemlərimizə göstərdiyiniz diqqəti biz heç vaxt unutmarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Fələstin rəhbəri cənab Ərəfat, mən də Sizinlə görüşdən məmnun
qaldığımı bildirirəm. Keçmiş Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olarkən də, indi Azərbaycanın
prezidenti kimi də mənim bu barədə mövqeyim daimidir. Mən xatırlayıram ki, 16-17 il bundan əvvəl
İranda vəziyyət ağır idi. Oraya təyyarə ilə getmək mümkün deyildi. Siz Azərbaycana gəldiniz. Biz İrandakı
vəziyyət haqqında xeyli söhbət etdik. Mən sizi Bakıdan avtomobillə İrana yola saldım. O vaxt siz İran ilə
İraqı barışdırmaq istəyirdiniz. Mən 1984-cü ildə Moskvada işləyirdim. Siyasi Büronun üzvü idim. O zaman
fələstinliləri Livandan çıxartdılar. Siz Misirə getdiniz, mən Dəməşqə gəldim, prezident Hafiz Əsədlə
saatlarla danışıq apardım ki, Yasir Ərəfatla Hafiz Əsəd mütləq barışmalıdırlar.
Y a s i r Ə r ə f a t: Bildirirəm ki, həmin günləri mən çox yaxşı xatırlayıram və cənab prezident,
göstərdiyiniz diqqətə görə Sizə minnətdarlıq edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəzərə çarpdırıram ki, Azərbaycan Fələstinin dostudur. Müstəqil Azərbaycan
Respublikası Fələstin xalqının qəhrəmanlıq mübarizəsini həmişə dəstəkləmiş və bundan sonra da
dəstəkləyəcəkdir.
Y a s i r Ə r ə f a t: Vurğulayıram ki, biz Azərbaycanın dəstəyini həmişə hiss etmişik. Biz bununla
fəxr edirik və bundan qüvvət, güc alırıq.
Biz azərbaycanlılarla fələstinlilərin tarixi dostluq əlaqələrinin böyük əhəmiyyətini qeyd etməklə
yanaşı, bu münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılmasının vacib olduğunu vurğulayırıq.
Əminik ki, İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşü Müsəlman Dünyası Birliyinin daha da
möhkəmləndirilmə-sində mühüm rol oynayacaqdır.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
9 dekabr 1997-ci il
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti cənab
Heydər Əliyev! Sizinlə görüşümdən məmnunam və mənim dəvətimi qəbul edərək İslam Konfransı
Təşkilatının VIII zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Tehrana gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm.
Qeyd edim ki, hüquqi demokratik dövlət quruculuğu və islahatların müvəffəqiyyətlə aparılması
sahəsində son illər Azərbaycanda Sizin rəhbərliyiniz ilə həyata keçirilən tədbirlər İranda da diqqətlə
izlənilir və maraqla qarşılanır. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin daim möhkəmləndirilməsinin böyük
əhəmiyyəti olduğunu vurğulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: İran İslam Respublikasının hörmətli prezidenti cənab Xatəmi, xoş sözlərə
görə minnətdarlığımı bildirirəm və Sizi prezident seçilməyiniz münasibətilə təbrik edirəm. Əvvəlcədən
verilmiş müxtəlif proqnozların əksinə olaraq İranda xalqın böyük əksəriyyətinin seçki məntəqələrinə
gəlib səs verməsini və prezident seçkilərinin demokratik qaydada keçməsini yüksək qiymətləndirirəm.
İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşündə iştirak etməyimdən məmnun olduğumu
bildirirəm və nəzərə çarpdırıram ki, bu görüş yaxşı təşkil edilmişdir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, VIII
zirvə görüşü müsəlman ölkələrinin əməkdaşlığının daha da canlandırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq və Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü qətiyyətlə pisləyən mühüm sənədlər qəbul edəcəkdir.
İran ilə Azərbaycan arasında dərin köklərə malik tarixi dostluq əlaqələrinin gündən-günə
möhkəmləndirilməsinin vacib olduğunu nəzərə çarpdıraraq bildirirəm ki, biz qonşu və dost ölkə olan
İranla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə daim diqqət yetiririk.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Vurğulayıram ki, qarşıdakı üç ildə İslam Konfransı Təşkilatına
İran sədrlik edəcəkdir. Bu üç ildə biz bu nüfuzlu təşkilatın Azərbaycan dövlətinin problemlərinin həllinə
yaxından kömək göstərməsinə xüsusi fikir verəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qeyd edirəm ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İKT çərçivəsində
Azərbaycan-İran əlaqələrinin daha da yaxşılaşdırılması zəruridir. Azərbaycan Respublikası öz
müstəqilliyinin qorunub saxlanması və əbədi olması üçün əlindən gələni edəcəkdir. Bildirirəm ki,
Azərbaycan xalqı bundan sonra heç bir ölkənin təsir dairəsində ola bilməz və olmayacaqdır.
Ermənistanın təcavüzü Azərbaycanın ən ağır problemi olaraq qalır. Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizini işğal etmişdir, bir milyondan çox vətəndaşımız qaçqın
vəziyyətində, çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır. Biz bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlara böyük əhəmiyyət veririk,
həmsədrlərin son sülh təklifləri də münaqişənin həllinə olan ümidləri artırmışdır.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: İran xalqı azərbaycanlı bacı-qardaşlarının dərdinə şərikdir və
bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tərəfdardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Xatəmi, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Cənab prezident, mən Sizin dəvətinizi məmnunluqla qəbul
edirəm.

968

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

SURİYA PREZİDENTİ HAFİZ ƏSƏDLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN

Tehran
9 dekabr 1997-ci il
H a f i z Ə s ə d: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, Sizi köhnə dost kimi mehribanlıqla
salamlamaqdan, Sizinlə görüşdən çox məmnun qaldığımı bildirirəm və nəzərə çarpdırıram ki, Suriya
Azərbaycanla əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə böyük maraq göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident Hafiz Əsəd, uzun fasilədən sonra Sizinlə
yenidən görüşümdən məmnun olduğumu bildirirəm. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının da
Suriya ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığının genişləndirilməsini əhəmiyyətli hesab
etdiyimi vurğulayıram. Mən Sizi yaxın dostum hesab edirəm. Biz ilk dəfə təxminən 30 il bundan
əvvəl Azərbaycanda görüşmüşdük. Sonra bizim Suriyada və başqa ölkələrdə görüşlərimiz
olubdur. Mən ötən illərdə həmişə sizinlə maraqlanmışam və istəmişəm ki, işləriniz yaxşı olsun.
Mən xatırlayıram ki, 1972-ci ildə Suriyada səfərdə olmuşam və Hələb şəhərində dahi Azərbaycan
şairi Nəsiminin də qəbrini ziyarət etmişəm.
H a f i z Ə s ə d: Mən də bildirirəm ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevi heç vaxt
unutmamışam, onunla görüşlərimi həmişə məmnunluqla xatırlamışam, Azərbaycanda son illər əldə
edilən böyük uğurları diqqətlə izləmişəm və buna ürəkdən sevinmişəm.
Cənab prezident, Siz Sovetlər Birliyində ən böyük vəzifələrdə çalışanda mən sizinlə fəxr edirdim,
Sizin hər bir müvəffəqiyyətinizə qəlbən sevinirdim. Yaxşı bilirdim ki, Siz Sovetlər Birliyinin
rəhbərlərindən biri olan ilk müsəlman idiniz. Mən bu gün də Sizi ən yaxın dostum hesab edirəm və Sizinlə
görüşdən çox məmnunam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəzərə çarpdırıram ki, İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının VIII zirvə görüşünün müsəlman aləminin birliyinin
möhkəmləndirilməsində, bir sıra ölkələrin qarşılaşdığı ciddi prolemlərin aradan qaldırılmasında böyük
əhəmiyyəti vardır.
Lakin müstəqil dövlətimizin qarşısında bir sıra çətin problemlər də yaranmışdır. Bunlardan ən
ağrılısı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzüdür. Bu təcavüz nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizi
Ermənistanın işğalçı qoşunları tərəfindən zəbt edilmiş, 1 miylondan çox dinc Azərbaycan vətəndaşı öz
yaşayış yerlərindən qovulmuş və hazırda ağır şəraitdə çadırlarda yaşayırlar. Respublikamıza külli
miqdarda maddi və mənəvi ziyan dəymişdir.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində danışıqlar aparılır, həmsədrlər tərəfindən yeni təkliflər irəli sürülmüşdür. Biz
istəyirik ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqları tezliklə
azad olunsun, doğma yurdundan zorla qovulmuş, ağır vəziyyətdə yaşayan 1 milyondan çox
vətəndaşımız yerlərinə-yurdlarına qayıtsın.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, İKT-nin VIII zirvə görüşü Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzünü qətiyyətlə pisləyən mühüm sənədlər qəbul edəcəkdir.
Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin
vacibliyini nəzərə alaraq bildirirəm ki, mən respublikamızın Misirdəki səfiri İsrafil Vəkilovu həm də
Suriyada səfir təyin etmişəm.
H a f i z Ə s ə d: Mən bundan çox məmnunam və tezliklə Suriyanın Azərbaycanda səfirini
təyin edəcəyəm.
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LİVAN PREZİDENTİ İLYAS HƏRƏVİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
9 dekabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram, ölkələrimiz
arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin zəruri olduğunu nəzərə çarpdıraraq xatırladıram ki, mən məhz
bu məqsədlə respublikamızın xarici işlər naziri Həsən Həsənovu Livana səfərə göndərmişdim.
İ l y a s H ə r ə v i: Prezident Heydər Əliyevlə görüşdən məmnun olduğumu bildirirəm. Sizə
məlumat verirəm ki, Azərbaycanın xarici işlər naziri Həsən Həsənovla Livanda görüş keçirmişəm.
Azərbaycanla əməkdaşlığın sıxlaşdırılmasına Livanda böyük maraq göstərilir. Biz zəngin təbii
ehtiyatlara malik olan Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqərimizin inkişaf etməsini istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin VIII zirvə görüşünün bu
dövlətlərin qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi, bir çox məsələlərin həllində
səylərin birləşdirilməsi sahəsində böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayaraq bildirirəm ki, Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi respublikamız üçün ən ağrılı problem olaraq qalır.
1988-ci ildən bəri davam edən bu münaqişə nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini işğal etmişlər, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla
qovulmuşdur. Ölkəmizə saysız-hesabsız maddi və mənəvi ziyan dəymişdir. Bütün bunlara baxmayaraq
biz münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Bu məqsədlə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
aparılan danışıqlara böyük əhəmiyyət veririk. Bu baxımdan həmsədrlərin sülh təklifləri sülh əldə
edilməsinə ümidləri xeyli artırmışdır. Əmin olduğumu bildirirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının üzvü
olan ölkələr VIII zirvə görüşündə bu təcavüzün aradan qaldırılmasına yönəldilən təsirli sənədlər qəbul
edilməsinə lazımi dəstək verəcəklər.
İ l y a s H ə r ə v i: Xatırladıram ki, Livan da 17 ildən bəri münaqişə ilə üzləşmişdir. Cənab
prezident, Sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələnin VIII zirvə görüşünün sənədlərində öz əksini tapmasını
dəstəkləyəsiniz.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsindən
məmnunluqla bəhs edərək bildirirəm ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil ediləcək
neftin kəmər vasitəsilə Aralıq dənizinə çatdırılması Livan üçün də əhəmiyyətlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qeyd edirəm ki, Azərbaycan Livanla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə maraq
göstərir. Vurğulayıram ki, bu əlaqələri genişləndirmək üçün mən Azərbaycanın Misirdəki səfiri İsrafil
Vəkilovu həm də Livanda səfir təyin etmişəm.
İ l y a s H ə r ə v i: Cənab Heydər Əliyev, bildirirəm ki, tezliklə mən də Azərbaycana səfir təyin
edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Hərəvi, Sizi respublikamıza rəsmi səfərə dəvət edirəm.
İ l y a s H ə r ə v i: Cənab Əliyev, mən dəvətinizi məmnuniyyətlə qəbul edirəm, eyni zamanda
bildirirəm ki, Sizi Livana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
RƏŞİD ABDULLA ƏL-NƏİMİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN

Tehran
9 dekabr 1997-ci il
Ə l - N ə i m i: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, sizinlə görüşümdən məmnun
olduğumu bildirirəm, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və ölkəmin prezidenti cənab Şeyx Zaidin
salamlarını, hörmət və ehtiramını Sizə çatdırıram və bundan şərəf duyduğumu hüzurunuza ərz
edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. İslam Konfransı Təşkilatının üzvü
olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1994-cü ilin dekabrında Mərakeşdə keçirilən zirvə
toplantısında mən Şeyx Zaidlə görüşümü, apardığım danışıqları məmnunluqla xatırlayıram və mənim də
salamlarımı və xoş arzularımı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısına çatdırmağı rica edirəm.
Bildirirəm ki, İKT-nin VIII zirvə görüşü də yaxşı keçdi. Demək istəyirəm ki, islam ölkələri dövlət və
hökumət başçılarının bir yerə yığılması, müsəlman aləminin problemləri barədə müzakirələr aparması
çox əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında iqtisadi, xüsusən ticarət əlaqələrinin
genişlənməsindən məmnun qaldığımı bildirirəm və qeyd edirəm ki, bu əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi vacibdir.
Ə l - N ə i m i: Hörmətli cənab Əliyev, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Azərbaycana səfər edən hər
bir nümayəndə heyətinə böyük diqqət və qayğı göstərdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm və
nəzərə çarpdırıram ki, mənim ölkəm respublikanızla əlaqələrin sıxlaşdırılmasına xüsusi maraq göstərir.
Mən əmin olduğumu bildirirəm ki, prezidentlər Heydər Əliyevin və Şeyx Zaidin səyləri nəticəsində
ölkələrimiz arasında münasibətlər gündən-günə daha da möhkəmlənəcəkdir.
Cənab prezident, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin başçısı Şeyx Zaid Sizin rəhbərliyinizlə
Azərbaycanda həyata keçirilən tədbirləri diqqətlə izləyir və nailiyyətlərinizdən çox məmnundur.
Prezident Şeyx Zaid və biz hamımız Sizin müdrik siyasətiniz və fəaliyyətinizlə fəxr edirik. Məhz Sizin
uzaqgörən siyasətiniz nəticəsində Azərbaycanın regional mərkəzə çevrilməsi bizi ürəkdən sevindirir.
Prezident Şeyx Zaid Sizi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə rəsmi səfərə dəvət edir. Biz Sizi öz ölkəmizdə
görməkdən böyük şərəf duyardıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab əl-Nəimi, xoş sözlərinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm və
xatırladıram ki, mən Şeyx Zaidi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm və bildirirəm ki, cənab əlNəiminin də respublikamıza ziyarətə gəlməsini arzulayardım.
Mən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin azərbaycanlı qaçqınlara göstərdiyi humanitar yardıma görə
minnətdarlıq edirəm.
Mən ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İKT-nin VIII zirvə görüşündə
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü qətiyyətlə pisləyən sənədlərin qəbul edilməsini dəstəkləyəcəkdir.
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İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN RƏHBƏRLƏRİNİN
VIII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli dövlət və hökumət başçıları!
Əziz qardaşlar!
Sizi, İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşünün iştirakçılarını Azərbaycan xalqı adından ürəkdən
salamlayıram və Ulu Tanrıdan uğurlar diləyirəm. Bizə göstərilən qonaqpərvərliyə və zirvə görüşünün işinin
gözəl təşkilinə görə möhtərəm prezident Məhəmməd Xatəmiyə, İran hökumətinə və xalqına, İslam Konfransı
Təşkilatının baş katibi möhtərəm İzzəddin Larakiyə təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan öz istiqlaliyyətini bərpa etdikdən sonra 1991-ci ildən İslam Konfransı Təşkilatının üzvüdür
və onun çoxtərəfli fəaliyyətində yaxından iştirak edir. Biz İslam Konfransı Təşkilatının müsəlman aləmində və
beynəlxalq sahədə apardığı işlərə böyük əhəmiyyət veririk. Müsəlman ölkələri arasında əməkdaşlığı
möhkəmləndirmək, xalqlarımızın əmin-amanlığını təmin etmək, onların rifahını yüksəltmək, dinimizi,
ənənələrimizi, mədəniyyətimizi və mənəvi dəyərlərimizi qoruyub inkişaf etdirmək İslam Konfransı
Təşkilatının ən ümdə vəzifəsidir. Bu müqəddəs amalları həyata keçirmək üçün biz daim çalışmalıyıq. Mən
hamınızı daha da fəal əməkdaşlıq etməyə dəvət edirəm.
Müsəlman xalqları və ölkələri dünyada gedən mürəkkəb proseslərlə üzləşirlər. Bir tərəfdən elm və
texnika güclü surətdə inkişaf edir, yeni ixtiralar, texnologiyalar Yer kürəsinin simasını dəyişdirir, o biri
tərəfdən bir çox xalqlar aclıqdan, yoxsulluqdan, cəhalətdən əzab çəkirlər. Ona görə biz tərəqqi ilə
ayaqlaşmalıyıq, inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə qalxmalıyıq. Son illər ərzində Azərbaycan müsəlman
ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələri xeyli inkişaf etdirmişdir. Həm İslam Konfransı Təşkilatı,
həm də başqa beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığımız məhsuldar və faydalı olmuşdur.
İslam aləminin qlobal miqyaslı məsələlərinin həllində çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası əlindən gələni etməkdədir.
İslam Konfransı Təşkilatının Ərəb-İsrail münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə, Cammu və Kəşmir
münaqişəsinin ədalətli nizamlanmasına yönəldilmiş bütün addımlarını və səylərini biz ürəkdən dəstəkləyirik.
Ermənistan Respublikasının təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycan xalqı bütün müsəlman xalqları kimi
Əfqanıstanda, Somalidə, Bosniya-Herseqovinada, başqa dövlətlərdə mövcud olan vəziyyətdən olduqca
narahatdır. Müsəlman xalqlarının təhlükəsizliyini və ölkələrimizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək, müsəlman
azlıqlarının və icmalarının hüquqlarını qorumaq, müsəlman aləminin sabit inkişafını təmin etmək bizim
müqəddəs vəzifəmizdir. Böyük nüfuza malik olan İslam Konfransı Təşkilatı səylərimizi birləşdirməyə və
əlaqələndirməyə hər cür imkanlar yaratmalıdır. Əminəm ki, bizim bu zirvə görüşümüz bunun üçün öz
töhfəsini verəcəkdir.
Sovet İttifaqının süqutundan sonra bir çox müsəlman xalqları istiqlaliyyətə nail olmuş, onların
qarşısında yeni imkanlar açılmışdır. Bu gün onlar həm dünyanın digər ölkələri və xalqları ilə, həm də özləri
arasında müstəqil əlaqələr qururlar. Milli maraqlardan doğan təbii inteqrasiya get-gedə güclənir və böyük
regionları çiçəklənən iqtisadi əməkdaşlıq məkanına çevirmək üçün gözəl zəmin yaradır.
Əziz qardaşlar!
Azərbaycan Respublikası öz müstəqil demokratik dövlətinin quruculuğu yolunda inamla irəliləyir.
Bizim əldə etdiyimiz uğurlar göz qabağındadır.
Bununla belə, inkişafımıza mane olan, dövlətimizə təhlükə törədən, hamınıza məlum bir
problemimiz də vardır. Bu problem Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı təcavüzü,
torpaqlarımızın 20 faizini işğal etməsi və bu təcavüzün nəticəsində bir milyondan çox
vətəndaşlarımızın yurdlarından didərgin düşməsi, qaçqın və köçkün olmasıdır.
İslam Konfransı Təşkilatının bu təcavüzü pisləyən qərarlarını, Azərbaycana dəstək verməsini
Azərbaycan xalqı yüksək qiymətləndirir. İslam Konfransı Təşkilatının 1994-cü il Mərakeş zirvə
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görüşünün və 1996-cı ildə Cakartada keçirilmiş XXIV konfransının qərarlarına biz böyük əhəmiyyət
veririk. Xüsusilə ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə dair
qəbul olunmuş prinsiplərə bu konfransın dəstək verməsinə görə biz İslam Konfransı Təşkilatı
dövlətlərinin hamısına təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan xalqının müsəlman dövlətlərinin həmrəyliyinə, mənəvi və maddi köməyinə böyük
ehtiyacı vardır. İşğalçı Ermənistan öz diasporalarının köməyi ilə həm Amerikadan, həm Avropadan,
ələlxüsus Rusiyadan mənəvi, siyasi, iqtisadi, hərbi dəstək alır. 1993-1996-cı illərdə Rusiya Ermənistana
qeyri-qanuni, gizli bir milyard dollar dəyərində silah, sursat və hərbi texnika göndəribdir. Bundan əlavə,
bu il avqust ayının 29-da Rusiya ilə Ermənistan arasında güclü hərbi əməkdaşlıq bəndləri olan müqavilə
bağlanmışdır.
Beləliklə, təcavüzkar Ermənistan dövləti hərbi cəhətdən güclənərək nəinki Azərbaycan üçün,
regionumuzun bütün dövlətləri üçün ciddi bir təhlükə yarada bilər.
Azərbaycan Respublikası Ermənistanla münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyi qarşısına məqsəd
qoyubdur. 1994-cü ilin may ayında biz müharibəni dayandırmağa və atəşkəs əldə etməyə nail olmuşuq.
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqları aparırıq. 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon Zirvə
görüşündə münaqişənin ədalətli həlli prinsipləri 53 dövlət tərəfindən təsdiqini tapmışdır. Bununla da
münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün dünya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənən
ədalətli hüquqi bünövrə yaranıbdır.
ATƏT-in Minsk konfransının həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa bu il ərzində
gərgin iş aparmış, münaqişəni iki mərhələdə həll etmək barədə yeni təkliflər hazırlayıb tərəflərə təqdim
etmişlər: Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın ətrafında Azərbaycanın işğal olunmuş altı rayonunu azad
etmək, müharibə nəticəsində dağıdılmış yolları və nəqliyyat vasitələrini bərpa etmək; İkinci mərhələdə
Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunu təyin etməklə bərabər, Laçın və
Şuşa rayonlarını işğaldan azad etmək. Biz bu təklifləri qəbul etmişik. Qeyd etməliyəm ki, verilən təkliflər
Ermənistanın da milli maraqlarına tamamilə cavab verir. Lakin ermənilərin inadkar, qeyri-konstruktiv
mövqelərinə görə hələlik müsbət nəticə əldə olunmamışdır. Mən bir daha bəyan edirəm ki, biz
münaqişənin yalnız sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq və buna nail olmaq üçün bundan sonra da
çalışacağıq.
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində yerlərindən didərgin düşmüş və çadırlarda ağır vəziyyətdə
yaşayan bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqınlara göstərilən humanitar yardıma görə biz Türkiyəyə,
İrana, Səudiyyə Ərəbistanına, Pakistana, Misirə, Küveytə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə dərin
minnətdarlığımızı bildiririk. Onlara və İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan digər dövlətlərə üz tutaraq
xahiş edirik ki, bu sahədə köməklərini artırsınlar, müsəlman qardaşlarını bu bəladan qurtarmaqda öz
imkanlarını əsirgəməsinlər. Gün o gün olacaqdır ki, Azərbaycan dövləti bu təcavüzdən xilas olacaq, qısa
müddətdə inkişaf edib çiçəklənən dövlətə çevriləcək və özü qardaşlarına kömək etmək iqtidarında
olacaqdır.
Bu yüksək kürsüdən İslam Konfransı Təşkilatının rəhbərliyinə və burada iştirak edən bütün dövlət
və hökumət başçılarına üz tutaraq, Azərbaycanın haqq işinə verdikləri dəstəyə görə minnətdarlığımı ifadə
edirəm. Ümidvaram ki, Tehran zirvə görüşü Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü barəsində tutarlı
qərarlar qəbul edəcək və bir milyon qaçqın azərbaycanlı müsəlmanlara fəal yardım proqramını təklif
edəcəkdir.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatı islam ümmətinin tərəqqisi, xoşbəxt
gələcəyi, məzlum xalqların rifahı yolunda bütün imkanlarından istifadə edəcəkdir. Bu müqəddəs
məqsədlərə nail olmaq üçün Allah-təalanın köməyi ilə Azərbaycan Respublikası da öz töhfələrini
verəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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İRANIN «ƏHRAR» QƏZETİNİN MÜXBİRİ İLƏ MÜSAHİBƏSİ
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
S u a l: İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsi haqqında nə demək olar?
C a v a b: İranla Azərbaycan arasındakı əlaqələr dostluq, qardaşlıq xarakteri daşıyır və güman
edirəm ki, bu əlaqələr bundan sonra daha da yüksəklərə qalxacaq, genişlənəcək, daha da çox inkişaf
edəcəkdir. Ümidvaram ki, İranın prezidenti cənab Xatəmi ilə mənim görüşüm zamanı - bu gün bizim
xüsusi görüşümüz olacaq - biz bu məsələləri müzakirə edəcəyik və düşünürəm ki, fikirlərimiz eyni
olacaqdır.
S u a l: Qarabağ savaşı ilə bağlı olaraq bu konfransdan nə kimi istəkləriniz var?
C a v a b: İstəklərimiz odur ki, bu konfrans bir təcavüzkar kimi Ermənistanı məhkum etsin.
Ermənistan Azərbaycana təcavüz edib, Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir, bir milyondan
artıq azərbaycanlı, müsəlmanların qardaş-bacıları yerlərindən-yurdlarından zorla çıxarılıb, çadırlarda
yaşayırlar. Ona görə də bu konfrans Ermənistanı bir təcavüzkar kimi məhkum etməlidir.
S u a l: Xəzər dənizinin hüquqi rejiminə necə baxırsınız?
C a v a b: Xəzər dənizinin hüquqi rejimi çox normal həll olunacaqdır.
S u a l: Zirvə görüşünü necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Çox yüksək qiymətləndirirəm.
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İRANIN «İQTİSADİYYAT DÜNYASI» QƏZETİNİN VƏ İRNA AGENTLİYİNİN
MÜXBİRLƏRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
S u a l: Azərbaycan ilə İranın gələcək əməkdaşlığı haqqında fikrinizi bilmək istərdim.
C a v a b: Azərbaycan ilə İranın əməkdaşlığı yaxşıdır. Biz dost ölkələrik, münasibətlərimiz dostluq
və əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Bizim tarixi əlaqələrimiz, tarixi keçmişimiz, bir dinə mənsub olmağımız,
adət-ənənələrimiz ölkələrimizin - Azərbaycanın və İranın fəal əməkdaşlıq etməsi və dostluq
münasibətləri saxlaması üçün çox sanballı bünövrə yaratmışdır. İndi belə əməkdaşlıq var, amma mən
hesab edirəm ki, bu, kifayət deyildir. Biz bütün sahələrdə - iqtisadiyyatda, elm, texnika, mədəniyyət
sahəsində əməkdaşlığımızı genişləndirməliyik. Ümidvaram ki, prezident cənab Xatəmi və İranın digər
rəhbərləri ilə görüşlərimiz zamanı bu məsələləri müzakirə edəcək və əməkdaşlığımızı daha da inkişaf
etdirmək üçün tədbirlər müəyyənləşdirəcəyik.
S u a l: Zirvə görüşündən nə gözləyirsiniz?
C a v a b: İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının VIII zirvə görüşü bütünlükdə islam
dünyası, islam birliyinin, həmrəyliyinin daha da möhkəmlənməsi üçün, o cümlədən müsəlman ölkələrinin mənafelərinə
toxunan bir çox kəskin məsələlər - münaqişələr, təcavüzlər və sairə barədə çox mühüm qətnamələr, qərarlar qəbul
edəcəkdir. Ümidvaram ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında da xüsusi qətnamə qəbul edəcəkdir.
Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edib, bir milyondan çox azərbaycanlı öz yurdlarından zorla qovulub
çıxarılmışdır və qaçqın vəziyyətində yaşayır. Hesab edirəm ki, bu təcavüzü pisləyən qətnamə qəbul olunacaqdır.
Ümidvaram ki, Azərbaycan qaçqınlarına humanitar yardım göstərilməsi barədə də qətnamə qəbul ediləcəkdir. Bütün
islam dünyasına aid olan böyük qətnamələr də, ayrı-ayrı lokal problemlərlə, o cümlədən Azərbaycanla bağlı qətnamələr
də olacaqdır.
S u a l: Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından istifadə olunması barədə ölkənizin mövqeyi və
təklifləri necədir?
C a v a b: Xəzər böyük neft və qaz ehtiyatları olan dənizdir. Azərbaycan Xəzər dənizindən neft və
qaz çıxarılması ilə çoxdan məşğul olur. Biz bu işlə hələ əsrin əvvəlində məşğul olmağa başlamışıq. Lakin
50 il bundan öncə bu iş xüsusilə genişlənmişdir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan
yataqlarında iş görürük.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycan bu zirvə görüşündən nə gözləyir?
C a v a b: Biz istəyirik ki, islam ölkələri daha da həmrəy, bir-biri ilə mehriban, dost olsunlar. İslam aləmi dünyada
gedən proseslərdə islam mədəniyyətini, mənəviyyatını, dinini daha da qorusun, müsəlman xalqlarının, ölkələrinin
hüquqlarının pozulmasının qarşısını alsın.
S u a l: Cənab prezident, bu hüquqların pozulmasının qarşısını almaq üçün Sizcə, nə etmək lazımdır?
C a v a b: İslam ölkələri daha da birgə olmalıdır, bir-birinin dərdinə qalmalı, kömək etməli, sıx əlaqə
saxlamalıdırlar.
S u a l: Bu zirvə görüşü Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün nə iş görə bilər?
C a v a b: Çox iş görə bilər. Təəssüflər olsun ki, ancaq qətnamələr qəbul edir. Üç il bundan öncə Mərakeşdə bir
qətnamə qəbul edildi, Ermənistan təcavüzkar kimi pisləndi, məhkum olundu və bu, dünyaya elan edildi. Əlbəttə,
beynəlxalq aləmdə ictimai rəy üçün bunun əhəmiyyəti var. Ancaq hesab edirəm ki, bu təşkilat səsini daha da gur çıxara
bilər, tələb edə bilər ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından dərhal çıxsın, müsəlmanlara qarşı
belə təcavüz etməsin. Əlbəttə, islam ölkələri bir olsa, bunu edə bilərlər.
S u a l: İranla Azərbaycan arasındakı əlaqələr barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bu əlaqələr yaxşıdır. Daha da yaxşı olmalıdır. Mən İran prezidenti cənab Xatəmi ilə
görüşüb danışıqlar aparacağam. Çox məmnunam ki, İranda prezident seçkiləri demokratik qaydada
keçibdir. Həmin demokratik seçkilər nəticəsində cənab Xatəmi prezident seçilibdir. Mənim də onunla
görüşə böyük marağım vardır və bizim görüşümüz olacaqdır, biz bir sıra məsələləri müzakirə edəcəyik.
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İRANIN «ƏSR-E AZADİ» QƏZETİNİN REDAKTORU DOKTOR
VAHİD PEYHANIN SUALLARINA CAVABLARI
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
S u a l: Cənab prezident, deyirlər ki, Brejnevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda bolluq idi. Bu
doğrudan da belə idi? Siz Azərbaycanın prezidenti seçiləndən, neft müqavilələri imzalayandan sonra
deyirlər ki, Azərbaycan Küveyt kimi varlı bir ölkə olacaqdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Brejnevin hakimiyyəti dövründə yox, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
zaman respublikada bolluq olubdur. Axı Azərbaycana Brejnev rəhbərlik etmirdi. O vaxt Azərbaycanın
rəhbəri Heydər Əliyev idi, Brejnev isə Moskvada oturmuşdu. Azərbaycanda görülən işləri Azərbaycanın
rəhbərliyi özü aparırdı. O vaxt doğrudan da bolluq idi, yaşayış çox yaxşı idi. Ancaq 1982-ci ilin ikinci
yarısından Azərbaycanın iqtisadiyyatına zərərlər dəymişdi. Xüsusən, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
başlayandan sonra respublikamızda iqtisadiyyat inkişaf etmədi, məhsul istehsalı aşağı düşdü.
Bizim son iki ildə Azərbaycanda apardığımız iqtisadi islahatlar nəticəsində, şübhəsiz ki, bazar
iqtisadiyyatını tətbiq etmək, insanlara sərbəstlik vermək, xarici ticarəti sərbəstləşdirmək və xarici
ölkələrlə ticarət əlaqələrini genişləndirmək sayəsində ölkəmizdə iqtisadiyyat artıq dirçəlir. Əgər 19881989-cu illərdən ta 1995-ci ilə qədər Azərbaycanda iqtisadiyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı ilbəil aşağı düşürdüsə, indi biz bunun qarşısını almışıq. 1996-cı ildə artım başlayıbdır. 1997-ci
ildə məhsul istehsalının artımı daha da çox olubdur.
Bu artım nədən ibarətdir? İqtisadçılar bilir, bəlkə siz də bilirsiniz - ümumi daxili məhsul
iqtisadiyyatın səviyyəsini müəyyənləşdirən göstəricidir. Azərbaycanda ümumi daxili məhsul istehsalı bu
il əvvəlki ilə nisbətən beş faiz artıbdır. Sənaye məhsulu istehsalı aşağı düşməyibdir, təxminən bir faiz
artıbdır. İndi insanların pul gəliri 50 faiz artıbdır. İnflyasiya tamamilə yox olubdur. 1994-cü ildə
respublikada inflyasiya 1600 faiz təşkil edirdi. Bu, 1995-ci ildə 84 faiz, 1996-cı ildə 6 faiz olmuşdur. İndi
inflyasiyanın dərəcəsi sıfırdır. Bunlar iqtisadiyyatın, maliyyənin vəziyyətini əks etdirən ən əsas
göstəricilərdən biridir. Son vaxtlar manatın dəyəri dollara nisbətən artır. Bu da çox yaxşı göstəricidir.
Biz ərzaq bolluğunu təmin etmişik. Vaxt var idi ki, respublikada ərzaq məhsulları çatışmırdı. Hətta
Sovet İttifaqı vaxtında da, məsələn, 1981, 1982-ci illərdə də bəzi ərzaq məhsulları çatışmırdı. Mən 1982-ci
ildə Moskvaya işləməyə getdim. Amma indi bolluqdur. Çünki biz kənd təsərrüfatını özəlləşdirmişik.
Heyvandarlığı tamamilə özəlləşdirmişik, mal-qaranı kəndlilərə vermişik. Kəndli keçmiş Sovet İttifaqı
dövründəki kolxozlardakına nisbətən indi mal-qaraya daha yaxşı baxır. O dövrdə həm mal-qaraya yaxşı
baxmırdılar, həm də məhsulu oğurlayırdılar. Amma indi inək də, qoyun da, keçi də kəndlinin özünündür.
Bilir ki, heyvana nə qədər yaxşı yem versə, yaxşı bəsləsə, o qədər də çox süd, ət, gəlir götürəcəkdir.
Bununla da ət, süd məhsulları artacaqdır. Bu, artıq öz nəticəsini verir.
Biz torpaqları camaata paylamışıq. Torpaq əvvəllər dövlət mülkiyyətində idi, insanların deyildi. O
yerdə ki, torpaqları camaata paylamışıq, orada insanlar torpaqdan daha səmərəli istifadə edir, daha çox
mənfəət götürürlər. Eyni zamanda buğda, başqa məhsullar istehsal edir, gətirib satır, bolluq yaradırlar.
Ona görə də bizdə kənd təsərrüfatı məhsulları daha da artır, bu sahədə bolluq vardır. Doğrudur, əhalinin
hamısının bu məhsulları almağa imkanı yoxdur. məsələn, Azərbaycanda bir milyon qaçqın var. Onlar
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi torpaqlardan qaçqın düşüblər, işləmirlər, çadırlarda
yaşayırlar, bu adamların vəziyyəti ağırdır. Ümumiyyətlə, bizdə hələ ki, kasıb yaşayan adamlar vardır. Bu
da təbiidir. Baxmayaraq ki, İranda nə kolxoz, nə sovxoz olub, elə İranın özündə də kasıb yaşayan adamlar
var. Amma görürsünüz, indi biz sistemi dəyişdiririk, bir siyasi, iqtisadi quruluşdan digərinə keçirik. Bax,
bunların nəticəsində indi respublikamızın iqtisadiyyatında dirçəliş vardır. Bu dirçəliş də get-gedə artır.
Bunlar hamısı ölkəmizdəki mövcud imkanlardan meydana gələn nəticələrdir.
Sən neft istehsalı məsələsindən də danışdın. Bəli, biz xarici ölkələrin şirkətləri ilə birgə Xəzər
dənizindəki bir çox yataqlardan neft və qaz çıxarmağa başlamışıq. O cümlədən İranın «Oyek» şirkəti
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün imzalanmış iki müqavilənin həyata
keçirilməsində iştirak edir. Həmin müqavilələrin həyata keçirilməsində Rusiyanın, Fransanın,
İngiltərənin, Amerikanın və başqa ölkələrin şirkətləri də iştirak edir. Şübhəsiz ki, bu yataqlardan bir neçə
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ildən sonra xeyli çox neft və qaz hasil olunacaqdır. Biz həmin nefti və qazı dünya bazarında satanda
gəlirimiz artacaqdır. Gəlirimiz artdıqca da biz ölkəmizdə müəyyən çətinlikləri aradan qaldıracağıq və
iqtisadiyyatın başqa sahələrinə sərmayə qoya biləcəyik. Halbuki indi bizim həmin sahələrə sərmayə
qoymaq üçün vəsaitimiz yoxdur, bu sahələrə sərmayə qoyanda oradan da gəlir götürəcəyik və beləliklə,
Azərbaycanın gələcəyi çox yaxşı olacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycan mahnılarında Vətən sevgisi həmişə ön planda durur. Bəs
ermənilərlə nə edəcəksiniz?
C a v a b: Ermənistan silahlı qüvvələrini Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından mütləq
çıxaracağıq. Biz heç vaxt torpaqlarımızın Ermənistanın işğalı altında qalmasına yol verməyəcəyik.
Doğrudur, üç il yarım keçibdir ki, biz müharibəni dayandırmışıq. Nə üçün? Bilirsiniz, 1988-ci ildən 1994cü ilədək altı il müharibə getdi. Həmin müharibə Azərbaycana bir şey gətirmədi, respublikamıza bəlalar
gətirdi - insanlar şəhid oldu, qırıldı, torpaqlarımız işğal olundu. Nə üçün? Ona görə ki, Ermənistanın
arxasında bir çox dövlətlər durur, ermənilərə silah-sursat verirlər. Rusiyanın Ermənistanda hərbi, əsgəri
bazaları vardır. Rus ordusu Ermənistanda durubdur. Belə bir halda lazım gəlsə, Ermənistanla yenə
müharibə etmək olar. Ancaq biz belə fikrə gəldik ki, məsələni sülh yolu ilə həll etmək daha düzgün olar.
Ona görə də biz atəşi dayandırdıq, atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. İndi sülh danışıqları aparırıq. Bu
danışıqlar da ondan ibarətdir ki, Ermənistanın işğalçı ordusu gərək işğal edilmiş yerlərdən çıxsın,
qaçqınlarımız öz yerlərinə qayıtsınlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Dağlıq Qarabağda
yaşayan ermənilərə isə Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli müxtariyyət hüququ
veriləcəkdir.
S u a l: Əbülfəz Elçibəyin Bakıya qayıtması nə ilə əlaqədardır?
C a v a b: Azərbaycanın hər bir vətəndaşı harada istəsə, orada yaşaya bilər. Əbülfəz Elçibəy 1993-cü
ildə respublika prezidenti vəzifəsini, camaatı başlı-başına qoyub, dağda yerləşən Kələki kəndinə getdi,
orada gizləndi, öz vəzifəsini yerinə yetirmədi, fərarilik etdi. Orada dörd il yarım yaşadı. O, sonra Bakıya
gəlmək istədi, gəldi. Hara istəsə - Gəncəyə, Sumqayıta, Lənkərana gedə bilər. Yəni nə onun qaçmağında,
nə də Bakıya qayıtmağında bizim iştirakımız yoxdur.
S u a l: Siz dünyanın ən böyük siyasətçisisiniz. Dünyada üç böyük siyasi xadimdən birincisi Sizi
hesab edirlər. Siz neft müqaviləsi imzalamaqla Azərbaycanı dünyada bir daha şöhrətləndirdiniz. Bayaq
dediniz ki, torpağı özəlləşdirmisiniz. Həmin torpaqlar camaata müftə verilibdirmi?
C a v a b: Bəli, torpağı xalqa, camaata, kəndliyə tamam müftə vermişik. O, torpaqdan özü istədiyi
kimi istifadə edəcəkdir. Həmin torpağı sata da bilər, qohum-əqrəbasına da verə bilər. O, torpağın
sahibidir. Hesab edirəm ki, o, həmin torpağı satsa da, başqasına versə də, fərqi yoxdur - torpaqdan
səmərəli istifadə edəcəkdir. Ölkəmizin əkinçilikdə imkanları böyükdür. Bizim çox münbit, gözəl
torpaqlarımız vardır, onlardan daha çox məhsul götürmək olar. Ölkədə məhsul artacaqdır. Məhsul
artanda isə ərzaq bolluğu olacaqdır.
S u a l: İKT-nin VIII zirvə görüşü başa çatandan sonra Azərbaycanla İran arasında əlaqə necə
olacaqdır? Bu ölkələr arasında yaxşı münasibətlər var. Bundan da yaxşı olacaq, yoxsa yox?
C a v a b: İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşünün bu məsələyə o qədər də dəxli yoxdur.
Bilirsiniz ki, bu zirvə görüşünə 55 ölkənin, o cümlədən də Azərbaycanın nümayəndələri gəlibdir. Bu gün
mən İran İslam Respublikasının prezidenti cənab Xatəmi ilə görüşəcəyəm. Biz ölkələrimiz arasındakı
ikitərəfli əlaqələrin gələcəkdə necə inkişaf etdirilməsi məsələlərini müzakirə edəcəyik. Mənim istəyim də,
arzum da budur ki, İran ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələri olsun, bizim ölkələrimizin
böyük imkanlarından əməkdaşlığımızı, o cümlədən iqtisadi əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək üçün
istifadə edilsin.
S u a l: Hörmətli prezident Heydər Əliyev, indiyədək Təbrizdə olubsunuzmu?
C a v a b: Mən Naxçıvanda yaşayarkən Təbrizə gəlmişdim. Ancaq Azərbaycanın prezidenti kimi
1994-cü ildə İrana rəsmi ziyarətə gələrkən Təbrizə getmək imkanım olmadı. Təbrizə yenidən getmək
arzum vardır, yəqin Allah qismət edəcəkdir.
J u r n a l i s t: İnşaallah. Çox sağ olun, cənab prezident.
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TACİKİSTAN PREZİDENTİ İMAMƏLİ RƏHMANOVLA
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
İ m a m ə l i R ə h m a n o v: Hörmətli cənab Əliyev, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və bildirirəm
ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə görüşdən məmnun qaldığımı xüsusilə qeyd edirəm.
Vurğulayıram ki, hüquqi demokratik dövlət qurulması və islahatların uğurla yerinə yetirilməsi sahəsində
son illər Azərbaycanda həyata keçirilən tədbirlərə böyük maraq göstərirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə minnətdarlıq edirəm, bildirirəm ki, xalqlarımızın dərin
köklərə malik əlaqələrini indi daha da inkişaf etdirmək vacibdir.
Hər iki gənc müstəqil respublikanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin mövqeyini daim
müdafiə etməsinin böyük əhəmiyyət daşıdığını nəzərə çarpdıraraq əmin olduğumu bildirirəm ki, İslam
Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşü həm Azərbaycanın, həm də Tacikistanın qarşılaşdığı
problemlərin tezliklə aradan qaldırılmasına kömək edən sənədlər qəbul edəcəkdir.
İ m a m ə l i R ə h m a n o v: Cənab Əliyev, dediklərinizlə tamamilə razıyam. Məlumat verirəm ki,
Tacikistanda hazırki ictimai-siyasi vəziyyət nisbətən sabitdir və normallaşmaqdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində ərazimizin 20 faizinin
Ermənistan qoşunları tərəfindən işğal edilməsi, Dağlıq Qarabağdan və ətrafındakı 7 Azərbaycan
rayonundan 1 milyondan çox vətəndaşımızın yerindən-yurdundan qovularaq ağır şəraitdə çadırlarda
yaşaması bu münaqişəni respublikamız üçün ən ağrılı və çətin problemə çevirmişdir. Azərbaycan dövləti
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə aradan qaldırmaq üçün nə lazımdırsa edir, son
aylarda bu sahədə görülən işlər güclənmiş, danışıqların aparılması xeyli intensiv xarakter almışdır. ATƏTin Minsk qrupu həmsədrlərinin irəli sürdüyü təkliflər münaqişənin aradan qaldırılacağına olan ümidləri
artırmışdır. Bir daha bildirirəm ki, Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olması xalqımız üçün
həyati əhəmiyyət daşıyır və biz buna nail olacağıq. İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin VIII
zirvə görüşünün Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü qətiyyətlə pisləyən qərarlar qəbul etməsi də bu
işdə öz müsbət rolunu oynayacaq və bizə layiqli dəstək olacaqdır.
Mənim üçün bildirmək çox xoşdur ki, iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət və digər sahələrdə mövcud
imkanlardan istifadə etməklə Azərbaycan-Tacikistan əlaqələrini inkişaf etdirməyin vacib olduğu barədə
fikirlərimiz tamamilə üst-üstə düşür.
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ƏRƏB ÖLKƏLƏRİ CƏMİYYƏTİNİN BAŞ KATİBİ İSMƏT ƏBDÜL MƏCİD İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
İ s m ə t Ə b d ü l M ə c i d: Azərbaycan prezidenti, görkəmli dövlət xadimi cənab Heydər Əliyevi
səmimiyyətlə salamlayıram və onunla görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Son illər Azərbaycanın
dövlət quruculuğunda və islahatlar aparılması sahəsində əldə etdiyi uğurları diqqətlə izləyir və bundan
məmnun qalıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkür edirəm və nəzərə çarpdırıram ki,
Azərbaycan ilə Ərəb Ölkələri Cəmiyyəti arasında sıx əlaqələr qurulması vacibdir.
Bildirirəm ki, Azərbaycan 1988-ci ildən bəri Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünə məruz
qalır, bu təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunmuşdur, 1 milyondan çox vətəndaşımız
yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar. Vurğulayıram ki, islam
ölkələrinin və cəmiyyətlərinin bu münaqişəyə sülh yolu ilə son qoyulması üçün Azərbaycanın
mövqeyini qətiyyətlə müdafiə etmələrinə ehtiyac vardır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin irəli sürdüyü son təkliflər ümidləri artırmışdır. Biz müstəqil ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması, qaçqınların doğma yurdlarına qayıtması üçün beynəlxalq
təşkilatların, Dünya Birliyinin və nüfuzlu dövlətlərin səylərinə ümid bəsləyirik. Əmin olduğumu
bildirirəm ki, dünyanın bütün sülhsevər qüvvələrinin dəstəyi sayəsində biz ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına nail olacağıq.
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QAZAXISTAN DİPLOMATLARI* İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT VƏ ARZULARI
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
V. İ z z ə t o v və B. A m r e y e v: Hörmətli cənab prezident, biz Qazaxıstan Respublikasının
diplomatları, Sizi ürəkdən salamlayırıq və görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə görüşdən şərəf
duyduğumuzu bildiririk. Məhz Sizin müdrik siyasətiniz nəticəsində Azərbaycanın son illər Dünya Birliyində layiqli yer tutmasından məmnunluqla söhbət açırıq.
Xarici ölkələrin Azərbaycan ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa böyük maraq göstərdiyinin
şahidi olduğumuzdan tam cəsarətlə söyləyirik və razılıqla bəhs edirik ki, prezidentlər Heydər Əliyevin və
Nursultan Nazarbayevin diqqət və qayğısı sayəsində Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında əməkdaşlıq
ardıcıl surətdə, müvəffəqiyyətlə inkişaf edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Qazaxıstan diplomatları cənab İzzətov və cənab Amreyev, səmimi
sözlərinizə görə minnətdarlıq edirəm və Sizinlə görüşümdən məmnun qaldığımı vurğulayıram. Sizə öz
fəaliyyətinizdə uğurlar.



Görüşdə Qazaxıstan Respublikasının İrandakı və Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirləri Vyaçeslav İzzətov və
Baqdat Amreyev iştirak etmişlər.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ALİ DİNİ RƏHBƏRİ
AYƏTÜLLAH SEYİD ƏLİ XAMNEİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
S e y i d Ə l i X a m n e i: Cənab Heydər Əliyev, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və Sizinlə görüşdən
məmnun qaldığımı bildirirəm.
Cənab prezident, xoş gəlmisiniz! Mən Allah-təaladan arzu edirəm ki, bu səfər Sizin üçün xoş keçsin.
İKT-nin VIII zirvə görüşü bu təşkilatın üzvü olan bütün ölkələr – İslam aləmi üçün mühüm bir hadisədir.
İslam Birliyinin üzvü olmaq böyük sərvətdir. İKT-yə qarşıdakı üç ildə İran İslam Respublikası rəhbərlik
edəcəkdir ki, bu da dost və qardaş ölkələr üçün yaxşı imkanlar açır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Ayətüllah Xamnei, səmimi sözlərə görə Sizə minnətdarlıq edirəm.
Tehrana gəlməyimdən, İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
VIII zirvə görüşündə iştirak etməyimdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Xatırladım ki, mən bu təşkilatın
1994-cü ildə Kasablankada keçirilmiş VII zirvə görüşündə də iştirak etmişəm.
İKT-nin VIII zirvə görüşünün Tehranda keçirilməsini və İran İslam Respublikasının qarşıdakı üç
ildə bu təşkilata sədrlik edəcəyini əlamətdar hadisələr kimi qiymətləndirirəm.
Biz zirvə görüşündə Sizin nitqinizi böyük diqqətlə dünlədik. Bu nitqinizə və zirvə görüşünün
mütəşəkkil qaydada keçməsinə görə mən Sizi təbrik edirəm. Dünyəvi dövlət quran müstəqil Azərbaycan
Respublikası öz dininə böyük hörmətlə yanaşır. Biz ötən uzun illərdə itirdiklərimizi, adət-ənənələrimizi
bərpa edirik, canlandırırıq, onların durmadan inkişaf etdirilməsi üçün ölkəmizdə bütün imkanları
yaradırıq. Xalqımızı 70 il ərzində İslam dinindən ayırmağa çalışıblar. Bilirsiniz ki, biz Sovetlər İttifaqının
tərkibində ateist tərbiyəsi, təbliğatı altında yaşamışıq. Ancaq buna baxmayaraq, xalqımız öz dinindən heç
vaxt ayrılmayıbdır, onu qəlbində, ürəyində saxlayıb və imkan olan kimi hər şey açılıbdır. Bu da dinimizin
– İslam dininin nə qədər qüdrətə, gücə malik olduğunu bir daha göstərir. Mən bu gün bir daha bəyan
edirəm ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bundan sonra heç vaxt əldən verməyəcək və dinindən də
ayrılmayacaqdır. Nəzərə çarpdırıram ki, İran ilə əlaqələrə Azərbaycan çox böyük əhəmiyyət verir,
Azərbaycan-İran münasibətləri daimi dostluq və qardaşlıq münasibətləri olmuşdur. Bizim arzumuz,
istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu münasibətlər daha geniş, sıx, mehriban, səmimi olsun. Əməkdaşlığımızı
genişləndirmək üçün insani, elmi, mədəni, ticarət əlaqələrinin durmadan möhkəmləndirilməsi vacibdir.
S e y i d Ə l i X a m n e i: Cənab prezident Heydər Əliyev, Sizin fikirlərinizə şərik olduğumu
bildirirəm. Siz həqiqətən böyük siyasi təcrübəyə malik şəxsiyyətsiniz, respublikanızın son illər qazandığı
təcrübə, Sizin rəhbərliyinizlə görülən işlər dövlətiniz üçün yenidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hazırda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır, həmsədrlərdən münaqişənin
həllinə yönələn yeni təkliflər alınmışdır. Biz bu təklifləri əsas kimi qəbul elmişik. İstəyirik ki,
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad edilsin, ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunsun, doğma
yurdundan zorla qovulmuş, hazırda çadırlarda ağır şəraitdə yaşayan bir milyondan çox vətəndaşlarımız
öz yerlərinə qayıtsınlar.
Azərbaycanlı qaçqınlara etdiyi humanitar yardıma görə İran İslam Respublikasının rəhbərliyinə
minnətdarlığımı bildirməklə, eyni zamanda Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılmasında qeyri-konstruktiv mövqeyindən əl çəkməyən Ermənistana bir çox dövlətlərin siyasi və
iqtisadi dəstək verməsindən təəssüfləndiyimi bildirirəm.
Əmin olduğumu vurğulayıram ki, İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının Tehran görüşündə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü pisləyən sənədlərin
qəbulu üçün İran öz nüfuzundan səmərəli istifadə edəcəkdir.
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PAKİSTANIN BAŞ NAZİRİ NƏVAZ ŞƏRİF İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
10 dekabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Pakistanın hörmətli baş naziri cənab Nəvaz Şərif, Sizi mehribanlıqla
salamlayıram, Sizinlə Aşqabaddakı görüşümü məmnunluqla xatırlayıram və İslam Konfransı Təşkilatının
VIII zirvə görüşündə Sizin çıxışınızı yüksək qiymətləndirirəm.
N ə v a z Ş ə r i f: Cənab prezident, mən də Sizi səmimiyyətlə salamlayıram, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevlə görüşümdən şərəf duyduğumu bildirirəm və Pakistanın haqq işini həmişə müdafiə
etdiyinizə görə Sizə minnətdarlıq edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əmin olduğumu bildirirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşü
müsəlman dövlətləri arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsində, bir
sıra ölkələrin qarşılaşdığı ciddi problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayacaqdır. Mən bu
baxımdan, Azərbaycan - Pakistan əməkdaşlığının hazırkı vəziyyətindən razılıqla bəhs edirəm.
1996-cı ildə Pakistana səfərimi məmnunluqla xatırlayıram. İslamabadda, Lahorda keçirdiyim
görüşləri, apardığım danışıqları, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün
imzalanan sənədləri yüksək qiymətləndirirəm. Nəzərə çarpdırıram ki, ölkələrimizin tarixi köklərə malik
dostluq münasibətlərini gündən-günə yaxşılaşdırılmasının vacib olduğunu vurğulayıram.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü gənc müstəqil respublikamız üçün ən ağrılı problem olaraq
qalır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan
danışıqlara biz böyük əhəmiyyət veririk, həmsədrlərin irəli sürdüyü təkliflər də bizim tərəfimizdən
müsbət qarşılanmışdır.
Biz bilirik ki, Pakistan da uzun illərdən bəri ciddi problemlərlə qarşılaşmışdır. Vurğulayıram ki,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların toplantılarında Azərbaycan həmişə Pakistanın mövqeyini dəstəkləmişdir.
N ə v a z Ş ə r i f: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, mənim ölkəmə göstərdiyiniz diqqətə
görə Sizə minnətdarlıq edirəm və bildirirəm ki, biz Azərbaycanın haqq işini daim müdafiə edirik və
Ermənistanın təcavüzkarlığını qətiyyətlə pisləyirik.
Söhbət zamanı bizim Azərbaycan - Pakistan əməkdaşlığının perspektivləri barədə geniş müzakirə
aparmağımız, xüsusən iqtisadi münasibətlərimizin daha da canlandırılmasının vacibliyini qeyd
etməyimiz, heç şübhəsiz, yaxın illərdə əməkdaşlığımızın sıxlaşdırılmasına ciddi təsir göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Nəvaz Şərif, Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
N ə v a z Ş ə r i f: Dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm, bildirirəm ki, 1998-ci ildə mütləq Azərbaycana səfər
edəcəyəm.
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İKT-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN VIII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ XARİCİ VƏ YERLİ
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABLARI
Tehran
11 dekabr 1997-ci il
S u a l: Siz İran tərəfinin Xəzərin sektora bölünməsinə razılıq verəcəyinə inanırsınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən deyə bilmirəm ki, inanıram, ya inanmıram. Hər bir ölkənin özünün siyasəti,
maraqları var. Ancaq mən ona inanıram ki, gələcəkdə Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından istifadə
etmək üçün onun sektorlara bölünməsinin alternativi yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bütün Xəzəryanı
ölkələr bu prinsipin üzərində dayanmalıdırlar. Nə üçün? Ona görə yox ki, bu bizim üçün əlverişlidir. Yox.
Bu prinsip hər bir ölkə üçün Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməyə ən gözəl
şərait yaradan prinsipdir.
S u a l: Sizcə, Azərbaycan neftinin nəqli üçün kəmərin İrandan keçməsinə imkanlar varmı və bundan ötrü
hansı şərait mövcud olmalıdır?
C a v a b: Bizim neft kəmərinin İrandan keçməsi haqqında hələ ki, danışıqlar aparmamışıq. Ancaq
bilirsiniz ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru üzrə artıq bir neçə müqavilə imzalanıb və gələcəkdə bunlar
nəzərdə tutulduğundan da çox neft və qaz əldə etmək perspektivi açıbdır. Ona görə də bir yox, bir neçə kəmər
ola bilər. Çünki Azərbaycan sektoru ilə yanaşı, güman edirəm ki, Xəzər dənizinin digər sektorlarında –
Qazaxıstan sektorunda da, Türkmənistan sektorunda da, başqa sektorlarda da neft hasil etmək imkanları
var. Bir halda ki, Xəzər dənizində bu qədər neft hasil olunacaq, bunu dünya bazarına aparmaq lazımdır.
Dünya bazarlarına aparmaq üçün də cürbəcür yollar, - əgər onlar iqtisadi və təhlükəsizlik cəhətdən
əlverişli olarsa, - məqbul ola bilər.
S u a l: Siz prezident Xatəmi ilə söhbətinizdə İranın Ermənistana dəstək verməsi mövzusuna
toxundunuzmu?
C a v a b: Bu mövzu bizi daim narahat edir. Biz bunu dəfələrlə bəyan etmişik və öz narazılığımızı gizlətmirik.
Çünki Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz edib, Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir və bir
neçə ildir ki, onları işğal altında saxlayır. Bir milyondan çox qaçqın artıq beş il keçibdir ki, çadırlarda yaşayır. Ona
görə də əgər Ermənistana işğalçılıq siyasətini davam etdirmək üçün kim yardım edirsə, şübhəsiz ki, o, bizim
tərəfimizdən bəyənilə bilməz.
Məsələn, bilirsiniz ki, Rusiyanın Ermənistana gizli olaraq bir milyard dollar dəyərində silah verməsi
haqqında bu ilin əvvəlində məlumat yayıldı. Məlumatı da Rusiyanın öz rəsmi dövlət orqanları açdılar,
yaydılar. Biz dəfələrlə Rusiyaya öz narazılığımızı bildirmişik, məktublar yazmışıq, protest vermişik və
etirazımızı bildirmişik.
İran bizim üçün dost, qonşu, qardaş ölkədir. İranın Ermənistanla həddindən artıq sıx əlaqə
saxlaması və bəzən bunun Azərbaycanla olan əlaqəsindən daha da çoxtərəfli olması, şübhəsiz ki, bizi
narahat edir və biz bunu daim deyirik.
S u a l: İslam həmrəyliyi çərçivəsində indi bu, aradan qaldırılacaqmı?
C a v a b: Bu məsələ müzakirə olunmur. Ancaq çox güman ki, İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə
görüşü Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında qətnamə qəbul edəcəkdir.
S u a l: ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətinin nəticəsizliyi məsələsini Kopenhagen
görüşündə necə qoymaq fikrindəsiniz?
C a v a b: Mən hələ hesab etmirəm ki, nəticəsizdir. ATƏT-in son təklifləri mövcuddur, biz onu qəbul
etmişik. Ermənistanın rəhbərliyi, yəni onun prezidenti də bunu qəbul edibdir. ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri bizə bildirdilər ki, Dağlıq Qarabağ hələ bunu qəbul etməyibdir. Onlar da Dağlıq Qarabağla iş
aparırlar ki, bunu qəbul etsin, çünki Dağlıq Qarabağ üçün də ondan yaxşı təklif ola bilməz. Ona görə də
güman edirəm ki, onlar öz işlərini aparacaqlar və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işi nəticəsiz
deyildir.
S u a l: Cənab prezident, Siz Elçibəyin son təkliflərini necə qəbul edirsiniz?
C a v a b: Mən Elçibəyin elə bir ağlabatan təklifini görməmişəm. Ona görə də hansı sondur, hansı
əvvəlkidir, mən onları bilmirəm.
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S u a l: Yeni Azərbaycan Partiyasının toplantısında müxalifət tərəfindən birinci addım atılmasından
danışıldı. Bu, necə addım ola bilər?
C a v a b: Bilirsiniz, bunu bir balaca başqa cür formalaşdırıblar ki, guya birinci addım. Mən belə
deməmişəm. Mən sadəcə demişəm ki, hər bir demokratik ölkədə müxalifət olmalıdır. Müxalifət olmasa
demokratiya olmaz, müxalifət olmasa söz azadlığı olmaz, siyasi plüralizm olmaz. Müxalifət olmalıdır. Eyni
zamanda onu da demişəm ki, müxalifət gərək müxalifət mədəniyyətini mənimsəsin. Dünyada heç bir şey
göydən düşmür. Hər bir şeyi insanlar, cəmiyyət yaradır. Demokratiyanı da bir vaxtlar insanlar yaradıblar
və inkişaf etdirirlər, ən inkişaf etmiş ölkələr onu daim inkişaf etdirirlər.
Azərbaycanda demokratiya gəncdir, yəni beş-altı yaşı var. Demokratik ölkəmiz də gəncdir və Azərbaycan
cəmiyyətindəki müxalifət də gəncdir. Şübhəsiz ki, bəzən gəncin o qədər də biliyi, təcrübəsi olmur. Ancaq
həqiqətən öz yerini tutmaq istəyirsə, - məsələn, dövləti də, deyirəm, müxalifəti də deyirəm, - gərək dünya
təcrübəsindən istifadə etsin, öz daxili xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq inkişaf etsin və təkmilləşsin. Mən bunu həm
dövlətə, həm də müxalifətə aid edirəm. Biz dövlət olaraq bunu edirik. Ancaq məndə belə fikir var ki, müxalifət
1989-90-cı illərin səviyyəsində qalıbdır, ondan yuxarıya qalxa, inkişaf edə, dünyanın müxalifət mədəniyyətini,
müxalifət təcrübəsini mənimsəyə bilməyibdir, iqtidar-müxalifət münasibəti nədir - bunun həm təcrübəsini, həm
mədəniyyətini qavraya bilməyibdir. Bilirsiniz, bu, bir mədəniyyətdir, elmdir. Bunu edə bilməyəndə onlar
cığallıq, qanunsuz hərəkətlər edirlər və cürbəcür pis işlər görürlər, ona görə də bəzən əziyyət çəkirlər. Mən
istəmirəm belə olsun. Ona görə mən deməmişəm ki, müxalifət birinci addımı atsın. Demişəm ki, müxalifət
iqtidar-müxalifət mədəniyyətini mənimsəməlidir. Biz də çalışırıq bunu edək və edirik. Əgər mən bu sözləri
deyirəmsə, demək, biz bunu müəyyən qədər mənimsəyə bilmişik. Müxalifət iqtidarla öz münasibətlərini normal,
dünya təcrübəsi, sivilizasiyası səviyyəsində qurmalıdır. Piket, silah, güc müxalifətinin Azərbaycanda vaxtı
keçdi. Bilirsiniz ki, biz onları aradan götürdük. Əgər siz diqqət yetirsəniz, güman edirəm, razı olarsınız ki, bu
illərdə bizim ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətini Azərbaycan xalqına, ölkəsinə,
hər bir insana çox zərər verən bu pis xüsusiyyətlərdən, xasiyyətlərdən xilas etdik.
Mən bu baxımdan demişəm. Belə olan surətdə müxalifət mədəni bir müxalifət olacaq, biləcək ki, iqtidarla
nə cür davranmaq lazımdır. İqtidar da onun bu səviyyəyə qalxdığını görəndə, şübhəsiz ki, normal, səmimi, milli
mənafelərə uyğun olan, ancaq eyni zamanda müxalif fikirləri qiymətləndirəcəkdir. Məsələn, mən indi onların
fikirlərinin çoxuna heç fikir vermirəm. Çünki görürəm ki, onların dalında nə durur. Amma mən görsəm ki,
onların fikirlərinin dalında həqiqətən milli mənafe, millət, ölkə, dövlət dərdi durur, onda hər bir adamın fikri
bizim üçün əhəmiyyətli olar.
S u a l: Siz Türkmənistan prezidenti Niyazov ilə görüşdünüz və yəqin ki, Xəzərdəki mübahisəli neft
yataqları barədə söhbət getdi. Bu haqda nə deyə bilərsiniz, məsələni həll etdinizmi?
C a v a b: Bəli, mən prezident Niyazov ilə görüşdüm. Biz qonşuyuq, problemlərimiz çoxdur. Biz
xüsusən beynəlxalq təşkilatlara, toplantılara gəlməyimizdən istifadə edərək tez-tez görüşürük. Dünən də
belə bir imkan oldu və mən onunla görüşdüm. Biz ikitərəfli münasibətlərimizlə bağlı bir neçə məsələni, o
cümlədən Türkmənistanla Azərbaycan arasında süni surətdə yaradılmış mübahisə haqqında məsələni
müzakirə etdik. Bir halda ki, belə bir məsələ ortaya çıxıb və artıq mübahisə mövzusuna çevrilibdir, biz iki prezident razılığa gəldik ki, Türkmənistan-Azərbaycan birgə işçi qrupu yaradaq. O, mübahisə
xarakterli məsələləri - Türkmənistanın, Azərbaycanın qaldırdıqları məsələləri nəzərdən keçirsin, sonra
isə özünün qəti fikirlərini, təkliflərini bizim müzakirəmizə təqdim etsin. Biz belə qərar qəbul etmişik və
mən bu işə başçılıq etməyi xarici işlər nazirinə tapşırmışam.
S u a l: Həmin komissiyanın işinin nəticələri bütün beş dövlət barəsində Xəzərin statusu məsələsini
həll etmək üçün əsas ola bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, Xəzərin statusu ona görə həll olunmayıb ki, Türkmənistan ilə Azərbaycan
arasında mübahisə var idi. Qeyd edim ki, Xəzərin statusu haqqında məsələ ilk dəfə 1994-cü ilin
payızında - Azərbaycan bir çox xarici şirkətlərlə «Əsrin müqaviləsi» adı almış müqavilə
bağladıqdan sonra qaldırılmışdır. Bundan sonra bəzi ölkələrin müəyyən dairələrində Xəzər
dənizinin statusunu müəyyənləşdirməyin zəruriliyi barədə məsələ qaldırdılar. Yəni bu, köhnə
məsələdir. O ki qaldı Türkmənistanın iddialarına, bunlar yaxın vaxtlarda, bu ilin yayında
meydana çıxıbdır.
J u r n a l i s t: Məncə, mayda.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, istəyirəm biləsiniz, - mayda mən Aşqabadda EKO-nun sessiyasında
olanda bu məsələ əsla yox idi. Mən orada iki gün qaldım, prezident Niyazov ilə görüşdüm. Heç kəs
mənə bu sualı vermədi. Türkmənistan prezidenti də bu barədə mənə heç bir şey demədi. Bu məsələ
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sonradan, iyulun əvvəlində, özü də bizim üçün gözlənilmədən qalxdı. Biz indiyədək də gümanla
başa düşürük ki, bu nə ilə əlaqədar edilmişdir. Hər halda edilmişdir.
Xəzərin statusu haqqında məsələ üç ildir müzakirə olunur, Türkmənistanla mübahisə isə
yarım ildir meydana çıxıbdır. Bunlar bir-biri ilə bağlı deyildir.
S u a l: Bəs nə ilə əlaqədar meydana çıxmışdır?
C a v a b: Bunu Türkmənistandan soruşmaq lazımdır.
S u a l: Sizin buradakı nitqinizin mətni yayılmışdır və təbii ki, onun xeyli hissəsi Qarabağ
üstündə Ermənistan ilə münaqişəyə həsr edilmişdir. Prinsip etibarilə siz zirvə görüşündə islam
ölkələrindən həmrəylik, yoxsa daha ciddi addım gözləyirsiniz? Sizin nitqinizdə həmçinin deyilir ki,
Ermənistan regionun ölkələri üçün təhlükə törədir. Bu isə Ermənistanın hərbi cəhətdən
güclənməsinin daha geniş təfsiri deməkdir.
C a v a b: Mən bunu onunla əlaqədar demişəm ki, Ermənistan Rusiyadan qanunsuz olaraq,
gizli surətdə bir milyard dollarlıqdan çox silah, hərbi sursat, texnika almışdır və avqustun 29-da
Rusiya ilə Ermənistan arasında dotsluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə
imzalanıb və onun bir sıra bəndləri çox sıx hərbi əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Şübhəsiz ki, bu, bizi
narahat edir, biz öz narahatçılığımızı gizlətmirik. Mən bu barədə Kişinyovda MDB ölkələri dövlət
başçılarının görüşündə demişəm, Boris Nikolayeviç Yeltsinə bu haqda məktub yazmışam, Rusiyaya
rəsmi nota vermişik. Biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişə aradan qaldırılmayınca,
Rusiya–Ermənistan müqaviləsinin bu bəndlərinə etiraz edirik. Çünki münaqişənin mövcud olduğu,
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildiyi, ABŞ və Fransa
ilə birlikdə Rusiya Minsk qrupunun həmsədri kimi, münaqişənin sülh vasitəsilə həlli ilə məşğul
olduğu bir vaxtda Rusiyanın Ermənistana silah göndərilməsini və s. nəzərdə tutan hərbi
əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalaması tamamilə qeyri-normaldır. Biz buna biganə qala,
bundan narahat olmaya bilmərik. Səbəb bunlardır.
Zirvə görüşündən nə gözlədiyimə gəldikdə isə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü
pisləyən və Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal
çıxarılmasını tələb edən bir sıra müddəaları olan qətnamə layihəsi var.
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SURİYANIN TV-2 KANALININ DİREKTORU DOKTOR
YƏHYA ƏL-ƏRİZİ İLƏ MÜSAHİBƏSİ
Tehran
11 dekabr 1997-ci il
S u a l: Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev, zirvə toplantısı haqqında Sizin
fikirlərinizi bilmək istərdim.
C a v a b: Hesab edirəm ki, zirvə toplantısı çox əlamətdar hadisədir. Bu, islam ölkələrinin birliyini,
həmrəyliyini bir daha nümayiş etdirir.
S u a l: Zirvə toplantısında qəbul olunmuş qərar və qətnamələr necə həyata keçə bilər?
C a v a b: Şübhəsiz ki, bu, bütün ölkələrdən asılıdır. Ancaq mən hesab edirəm ki, qəbul olunmuş qərarlar
həyata keçəcəkdir.
S u a l: Siz Suriya ilə Azərbaycan arasında əlaqələri necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Təəssüf olsun ki, indiyədək bu əlaqələr yaxşı inkişaf etməyibdir. Suriya ilə Azərbaycan
qədimdən bir-birinə çox yaxın, dost ölkələr, xalqlar olublar. Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində
olanda da Suriya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr olubdur. Ancaq Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra Azərbaycanla Suriya arasında əlaqələr mənim arzu etdiyim səviyyəyə qalxa bilməyibdir.
Biz bundan narahatıq. Ona görə mən bir ay bundan öncə Azərbaycanın xarici işlər nazirini Suriyaya rəsmi
səfərə göndərmişdim. Prezident Hafiz Əsədə də xüsusi məktub göndərmişdim. Nəhayət, prezident Hafiz
Əsəd ilə burada görüşdük.
S u a l: Bu görüşü necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Çox yaxşı qiymətləndirirəm. Çünki bu, mənim çox qədim dostumla görüş idi. Təxminən
otuz il öncə bizim dostluq əlaqələrimiz yaranıb və prezident Hafiz Əsəd ilə mən bir neçə dəfə həm
Suriyada, həm Azərbaycanda, həm də Moskvada görüşmüşəm. Amma on iki il idi onu görməmişdim. Odur
ki, bu görüş mənim üçün şəxsi nöqteyi-nəzərdən çox əhəmiyyətlidir, çox sevindirici haldır. Eyni zamanda
görüş zamanı biz Suriya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi məsələlərini müzakirə etdik və bu
barədə eyni fikirdə olduq. Bu görüş zamanı mən Azərbaycanın Suriyaya fövqəladə və səlahiyyətli səfirini
təyin etdim. Bu onu göstərir ki, görüşümüz çox məhsuldar olubdur.
J u r n a l i s t: Mən bu görüşlərin və əlaqələrin daha da genişlənməsini, dərinləşməsini arzu edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də arzu edirəm.
J u r n a l i s t: Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev, çox sağ olun, təşəkkür
edirəm.
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ERMƏNİSTAN MİLLİ RADİOSUNUN MÜXBİRİ İLƏ MÜSAHİBƏSİ
Tehran
11 dekabr 1997-ci il
S u a l: Heydər Əliyeviç, necə bilirsiniz, islam dövlətlərinin, o cümlədən İranın Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında vasitəçi kimi iştirakı nə dərəcədə mümkündür?
C a v a b: Bilirsiniz, artıq bizim vasitəçilərimiz var. Özü də dünyanın üç böyük dövləti Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa bu məsələ ilə səylə məşğul olurlar. İndi bunu bir
kənara qoyub hansısa başqa vasitəçilər axtarmaq, sadəcə olaraq məqsədəuyğun deyildir. Mən heç
bir dövlətin vasitəçiliyini istisna etmirəm. Ancaq indi, - konkret andan söhbət gedir, - buna heç bir
zərurət yoxdur.
S u a l: Yəni, Siz hesab edirsiniz ki, Minsk prosesi perspektivlidir və dərin əhəmiyyəti var?
C a v a b: Şübhəsiz. Minsk prosesinə inanıram, inanıram ki, bu ilin iyununda Denverdə birgə
bəyanat vermiş Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın dövlət başçıları ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün səylərini əsirgəməyəcəklər.
S u a l: Heydər Əliyeviç, yəqin ki, sizdən ötrü belə imkan az-az olur ki, Ermənistan radiosunun
dinləyiciləri Sizi eşitsinlər. Ermənistanda Sizi xatırlayırlar və yəqin ki, Sizin də onlara nə isə
deməyə sözünüz var. Siz onlara nə demək istərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizdə ümumiyyətlə bizim radioya, televiziyaya qulaq asırlarmı?
M ü x b i r: Yox. Bilirsiniz, biz Sizin televiziyanın verilişlərini tutmuruq, imkan yoxdur. Ancaq
Sizin radionun proqramını tutmağa kimin imkanı varsa, şübhəsiz ki, qulaq asır. Mənim müsahibəm
Ermənistanın milli radiosu ilə veriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə olan halda bu, mənim üçün yaxşı imkandır.
M ü x b i r: Heydər Əliyeviç, ona görə də mən Sizinlə çox danışmağa çalışıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Erməni xalqına müraciət edərək, ölkələrimiz arasında sülh yaratmaq
üçün həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda sağlam qüvvələri birləşdirməyə çağırıram. Siz
dediniz ki, Ermənistanda məni xatırlayırlar. Xatırlamalıdırlar. Çünki mən erməni və Azərbaycan
xalqları arasında dostluğu möhkəmləndirmək üçün bir çox illər səy qoymuşam. Orada kim nə deyirdesin, kimin nə vaxt və nə etdiyini bir müddətdən sonra tarix dəqiq müəyyən edəcəkdir. Mən
Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı, xalqlarımız arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi üçün
çox iş görmüşəm. Ermənistanda mənim çox dostlarım vardı. Dağlıq Qarabağda da çox böyük hörmət
və nüfuzum var idi. Hamısı da ona görə ki, hesab edirdim və bu gün də hesab edirəm ki, Allahın,
taleyin hökmü belədir ki, biz yanaşı, qonşuluqda yaşamalıyıq. Nə ermənilər, nə də azərbaycanlılar
heç yerə köçüb getməyəcəklər. Qonşular isə ixtilafları, xırda mübahisələri, böyük qalmaqalları və
hətta düşmənçiliyi də daim aradan qaldırmalıdırlar ki, Ən azı mehriban qonşuluqları olsun. Ən
yaxşısı isə indiyədək olan dostluğumuz olsun.
S u a l: Heydər Əliyeviç, hesab edirsiniz ki, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda belə
sağlam qüvvələr var və biz qan tökülməsinə son qoya bilərik?
C a v a b: Var. Ermənistanda da sağlam qüvvə var. Azərbaycanda sağlam qüvvələrin başında
mən dayanıram və hesab edirəm ki, Ermənistanda prezident Ter-Petrosyan düzgün mövqe tutur.
Onun həm Moskva, həm Ermənistan mətbuatında verdiyi son bəyanatı məsələnin həllinə çox ağıllı
münasibətdir. Bundan sonra mən onunla həm Strasburqda, həm də Kişinyovda görüşdüm, biz
onunla bu mövzu barəsində danışdıq. Hesab edirəm ki, Ermənistandakı sağlam qüvvələr prezident
Levon Ter-Petrosyanın düzgün mövqeyini dəstəkləməlidirlər. Orada sağlam qüvvələr var. Mən
artıq dedim, indi Levon Ter-Petrosyan düzgün mövqe tutur. Hesab edirəm ki, mən həmişə düzgün
mövqedə olmuşam. Axı biz Ermənistandan heç nə istəmirik. Heç nə. Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
tərkibində özünüidarənin ən yüksək dərəcəsini verməyə razı olmuşuq. Daha nə lazımdır?
M ü x b i r: Axı Konstitusiyaya görə Azərbaycan unitar dövlətdir?
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H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq unitar dövlətdə də belə struktur mümkündür. Dünyada bu cür
çox misallar var. Yəni bu mümkündür. Siz bildirin ki, bizə düşmənçilik lazım deyil. Buna son
qoymaq gərəkdir. Qarşılıqlı addımlar atmaq, sülhə doğru getmək lazımdır.
M ü x b i r: Sağ olun.

988

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

LİVANIN BAŞ NAZİRİ RAFİQ ƏL-HƏQİQİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
11 dekabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Əl-Həqiqi, Sizi mezribanlıqla salamlayıram. Azərbaycan
Livanla əlaqələrə ciddi maraq göstərir.Xatırladım ki, məhz bu məqsədlə mən Azərbaycanın xarici
işlər naziri Həsən Həsənovu Livana səfərə göndərmişəm.
Vurğulayıram ki, Azərbaycanın Misirdəki səfiri İsrafil Vəkilovu həm də Livanda səfir təyin
etmişəm. Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi üçün bir sıra ikitərəfli sənədlərin imzalanmasının vacib olduğunu bildirirəm.
Ə l - H ə q i q i: Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə görüşümdən şərəf duyduğumu
nəzərə çarpdırıram. Qeyd edim ki, Azərbaycanla əməkdaşlığın durmadan möhkəmləndirilməsinə
Livanda xüsusi əhəmiyyət verilir. Elə bu məqsədlə də Azərbaycanın xarici işlər naziri Həsən
Həsənovla apardığım danışıqlar barədə Sizə məlumat verməyi özümə borc bilirəm.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının VIII zirvə görüşü müsəlman aləminin həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsində
mühüm rol oynayacaqdır. Qeyd edirəm ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan-Livan
əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılması zəruridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və bu təcavüzün doğurduğu
problemlər müstəqil Azərbaycan Respublikasının və onun xalqının qarşısında duran ən ağrılı və
çətin problemlərdir. Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində danışıqlar aparılır. Onların gedişi ümidvericidir. Həmsədrlərin irəli sürdüyü təkliflər
də bu münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması qayğısından irəli gələn maraqlı təkliflər hesab edilə
bilər. Lakin Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi bu münaqişəni tezliklə aradan qaldırmağa yol
vermir.
Nəzərə çarpdırıram ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, dünya ictimaiyyəti və bir çox böyük
dövlətlər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına xüsusi diqqət
yetirmələri, bu məsələnin həllinin vacibliyini bir daha nümayiş etdirir. Əmin olduğumu bildirirəm
ki, İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşü Ermənistanın təcavüzünü qətiyyətlə pisləyən
əhəmiyyətli sənədlər qəbul edəcək və üzv dövlətlər Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyəcəklər.
Hörmətli cənab Əl-Həqiqi, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
Ə l - H ə q i q i: Mən bu dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm və bildirirəm ki, 1998-ci ildə
mütləq Azərbaycana gələcəyəm.
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SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANININ ŞAHZADƏSİ
ABDULLA İBN ƏBDÜL ƏZİZ AL SƏİD İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
11 dekabr 1997-ci il
A b d u l l a İ b n Ə b d ü l Ə z i z A l S ə i d: Hörmətli cənab prezident, Sizi ehtiramla
salamlayıram, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə görüşümdən şərəf duyuram. Bildirirəm ki, Sizin
Səudiyyə Ərəbistanına səfərinizi həmişə məmnunluqla xatırlayırlar. Mən Səudiyyə Ərəbistanının kralı
Fəhd ibn Əbdül Əziz Al Səidin salamlarını və hörmət-ehtiramını Sizə çatdırmağı özümə borc bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkür edirəm. 1994-cü ilin iyulunda Səudiyyə
Ərəbistanına səfərimdən, İslam dininin müqəddəs şəhərləri olan Məkkəni, Mədinəni, Ciddəni ziyarət
etməyimdən, kralla və ölkənin digər yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşlərimdən məmnunluqla bəhs edərək,
şahzadə ilə 1994-cü ilin dekabrında Mərakeşdə keçirdiyim görüşü, apardığım danışıqları da razılıqla
xatırlayıram.
Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşü müsəlman aləminin
birliyinin daha da möhkəmləndirilməsində, bu təşkilatın üzvü olan bir sıra ölkələrin qarşılaşdığı
çətinliklərin həllində mühüm rol oynayacaqdır. Mən gənc müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün ən
ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən bəhs edirəm. 1988-ci ildən bəri davam edən
bu təcavüz nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, bir
milyondan çox vətəndaşımız yerindən -yurdundan didərgin düşmüşdür. Münaqişənin aradan qaldırılması
üçün ATƏT-in Lissabon görüşündə əsas prinsiplər qəbul edilmiş, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar
aparılır, həmsədrlər təkliflər irəli sürmüşlər. Lakin Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe bu
münaqişənin ədalətli həllinə mane olur.
Mən azərbaycanlı qaçqınlara göstərilən humanitar yardıma görə Səudiyyə Ərəbistanının
rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm, salamlarımı və xoş arzularımı Kral Fəhd ibn Əbdül Əziz Al Səudə
çatdırmağı rica edirəm. Mən Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsində Səudiyyə
Ərəbistanının yaxından iştirakı və bu ölkənin Azərbaycanın bir sıra sahələrinə sərmayə qoymasını
ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsində mühüm addımlar kimi yüksək qiymətləndirirəm.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASI MƏSLƏHƏT ŞURASININ SƏDRİ
ƏLİ ƏKBƏR HAŞİMİ-RƏFSƏNCANİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
11 dekabr 1997-ci il
H a ş i m i - R ə f s ə n c a n i: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, Sizi səmimiyyətlə
salamlayıram və İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
Tehran zirvə görüşündə istirak etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Nəzərə çarpdırıram ki, İran İslam Respublikası Azərbaycanla əlaqələri daha da sıxlaşdırmağa
xüsusi maraq göstərir. Mən prezident Heydər Əliyevin 1994-cü ildə Tehrana rəsmi səfərini,
aparılan danışıqları, imzalanan böyük əhəmiyyətli sənədləri məmnunluqla xatırladığımı
vurğulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ağayi Haşimi-Rəfsəncani, səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm. İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşünün yüksək səviyyədə keçməsindən
razılıq edirəm. İranın ali dini rəhbəri Ayətüllah Xamneinin və prezident Ağayi Xatəminin çıxışlarını
maraqla dinlədiyimi vurğulayıram.
Nəzərə çarpdırıram ki, İranla əməkdaşlığın durmadan inkişaf etdirilməsinə Azərbaycan da
böyük diqqət yetirir. Ağayi Haşimi- Rəfsəncaninin Azərbaycana rəsmi səfərindən məmnunluqla
söhbət açıram və ölkələrimiz arasında münasibətlərin gündən-günə yaxşılaşdırılmasının vacib
olduğunu vurğulayıram.
H a ş i m i - R ə f s ə n c a n i: İran üçün Azərbaycandan yaxın ölkə yoxdur, ona görə də biz
bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə xüsusi fikir verməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Azərbaycan ilə İran arasında münasibətlərin həmişə səmimi
olmasının zəruriliyini nəzərə çarpdırıram. Ölkələrimizin iqtisadi əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış müştərək komissiyaların fəaliyyətini daha da canlandırmağın
vacib olduğunu bildirirəm.
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TƏBRİZ ŞƏHƏRİNİN VALİSİ YƏHYA MƏHƏMMƏDZADƏ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
11 dekabr 1997-ci il
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Hörmətli Azərbaycan prezidenti, görkəmli dövlət xadimi
cənab Heydər Əliyev! Azərbaycan ilə İran arasında əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsinə
göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Məhəmmədzadə, səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Təbrizlilərin Azərbaycana, Naxçıvana göstərdiyi humanitar yardıma görə razılığımı bildirirəm.
Güman edirəm ki, Azərbaycan ilə İran arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə yaxından kömək
göstərəcəksiniz.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Humanitar yardımı bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Bildirirəm ki, Təbrizin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanlı qaçqınlara göstərilən humanitar yardıma görə bir daha
təşəkkür edirəm. Mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Xahiş edirəm, məndən bütün
təbrizlilərə salam söyləyin.
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BMT-nin BAŞ KATİBİ KOFİ ANNAN İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tehran
11 dekabr 1997-ci il
K o f i A n n a n: Cənab prezident, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevlə görüşümdən şərəf duyduğumu bildirirəm.
Cənab prezident, Sizin Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfəriniz, cənab Bill Klintonla,
ABŞ hökumətinin digər rəsmi vəzifəli şəxsləri ilə keçirdiyiniz görüşlər, apardığınız danışıqlar,
imzaladığınız sənədlər Amerika ictimaiyyətində böyük maraq doğurmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Kofi Annan, mən də Sizi salamlayıram, xoş sözlərə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm və Sizinlə görüşdən məmnun qaldığımı vurğulayıram və Azərbaycan ilə
BMT arasında münasibətlərin hazırkı vəziyyətindən razılıqla bəhs edirəm.
ABŞ-a səfərim zamanı, cənab Kofi Annan, Sizinlə keçirdiyim görüşü, apardığım danışığı
yüksək qiymətləndirirəm və İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə toplantısında BMT Baş
katibinin iştirakının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıram.
Ermənistanın Azərbaycana 1988-ci ildən bəri davam edən təcavüzündən söhbət açarkən bu
münaqişənin aradan qaldırılması üçün BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələri, Təhlükəsizlik Şurasının
qərarlarını xatırlatmaq istərdim. Bildirirəm ki, Ermənistan indiyədək bu mühüm sənədlərə
etinasızlıq göstərir.
Hörmətli cənab Kofi Annan, Sizə də yaxşı məlum olduğu kimi, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilən zirvə görüşündə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün əsas prinsiplər qəbul
olunmuşdur. Zirvə görüşünün məlum qərarlarından sonra Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar
aparılmış, həmsədrlər münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair yeni təkliflər irəli sürmüşlər.
Bildirirəm ki, ölkəmizin ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edilmiş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq qaçqın vəziyyətində,
ağır şəraitdə çadırlarda yaşayır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi, qaçqınların doğma yerlərinə qayıtması və münaqişənin
sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün həmişə kompromis mövqedə dayanmışıq. Biz istəyirik ki, bu
münaqişə beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll edilsin. Azərbaycan münaqişənin iki
mərhələdə həll olunması barədə Minsk qrupu həmsədrlərinin təkliflərini əsas kimi qəbul etmişdir.
Birinci mərhələdə Azərbaycanın işğal edilmiş altı rayonunun işğaldan azad edilməsi, ikinci
mərhələdə isə Şuşa və Laçın rayonlarının işğaldan azad olunması ilə bərabər, Dağlıq Qarabağa
Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək muxtariyyat statusu verilməsi nəzərdə tutulur.
K o f i A n n a n: Bildirirəm ki, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər
Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün yaxşı əsas yaratmışdır. Nəzərə
çarpdırıram ki, həmsədrlərin irəli sürdüyü təkliflərə də BMT tərəfdardır. BMT hər bir ölkənin o
cümlədən müstəqil Azərbaycan Respbulikasının ərazi bütövlüyünü tanıyır və onun haqq işini
dəstəkləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Kofi Annan, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
K o f i A n n a n: Dəvət məmnunluqla qəbul olunur.

993

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

İKT-nin VIII ZİRVƏ GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA VƏTƏNƏ
YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL TEHRANA SƏFƏRİNİN YEKUNU İLƏ
ƏLAQƏDAR BƏYANATI
11 dekabr 1997-ci il
Tehran, Mehrabad hava limanı
Mən İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşünün nəticələrini çox yüksək qiymətləndirirəm.
Birincisi, bu zirvə görüşü çox gözəl təşkil olunmuşdur. İkincisi, zirvə görüşünün iştirakçılarının
əksəriyyəti öz ölkələrinin ən yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən təmsil edilmişdir. Bu zirvə görüşü üç gün
müddətində çox işgüzar şəraitdə keçmişdir və çox dəyərli qərarlar, qətnamələr qəbul etmişdir. Mən
xüsusən son qərarları yüksək qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, Tehran bəyannaməsi, zirvə görüşünün
yekun sənədi, islam aləminə aid Tehrandakı görüşlər haqqında sənəd və şübhəsiz ki, qəbul olunmuş
bütün başqa sənədlər də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Mən Azərbaycanın dostu və yaxın qonşusu, qardaşı olan İran İslam Cümhuriyyətində belə bir zirvə
görüşünün keçirilməsini İran İslam Cümhuriyyəti üçün böyük bir tarixi hadisə hesab edirəm. Bu zirvə
görüşü müvəffəqiyyətlə başa çatdığına görə mən İran İslam Cümhuriyyətini və onun bütün rəhbərlərini
ürəkdən təbrik edirəm. Mən İslam Konfransı Təşkilatının üç il ərzində sədri olacağı münasibətilə də İran
İslam Cümhuriyyətini təbrik edirəm.
Mən İranın ali dini rəhbəri Həzrəti Ayətüllah Xamneinin zirvə görüşündə nitqini çox yüksək
qiymətləndirirəm. İran İslam Cümhuriyyətinin prezidenti cənab Məhəmməd Xatəminin İslam Konfransı
Təşkilatının VIII zirvə görüşünün keçirilməsi üçün qoyduğu səyləri və onun bu zirvə görüşünə çox gözəl
sədrlik etməsini də yüksək qiymətləndirirəm.
İslam ölkələrinə daha çox birlik, həmrəylik arzulayıram. Qardaş İran xalqına səadət, xoşbəxtlik və
bütün işlərdə uğurlar arzulayıram. təşəkkür edirəm.
Mehrabad hava limanının fəxri qonaqlar kitabına ürək sözləri:
«İslam Konfransı Təşkilatının VIII zirvə görüşü İran İslam Cümhuriyyətində gözəl keçirildi və tarixi
əhəmiyyəti olan qərarlar qəbul edildi. Mən Tehran zirvə görüşünü yüksək qiymətləndirirəm. İnanıram ki, VIII
zirvə görüşü islam ölkələrinin birliyinə, həmrəyliyinə kömək edəcəkdir.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
11 dekabr 1997-ci il»
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İKT-nin VIII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏN VƏTƏNƏ QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA SƏFƏRİN YEKUNLARI BARƏDƏ
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABLARI
11 dekabr 1997-ci il
S u a l: Tehran zirvə görüşü qətnaməsinin Azərbaycanla bağlı başlıca istiqamətləri barədə nə
demək olar?
C a v a b: Zirvə görüşü özlüyündə beynəlxalq həyatda mühüm hadisədir. Üç il bundan əvvəl zirvə
görüşü Mərakeşdə olmuşdu. Bu dəfəki zirvə görüşündə 55 ölkə iştirak edirdi, əksəriyyəti ən yüksək
səviyyədə təmsil olunmuşdu. Bir çox məsələlər müzakirə edildi. Hesab edirəm ki, zirvə görüşü uğurla
keçmiş və islam ölkələri arasında daha çox birlik yaradılmasına yönəldilən sənədlər qəbul olunmuşdur.
Bir sıra digər mühüm sənədlər, o cümlədən Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən və Ermənistan silahlı birləşmələrinin
Azərbaycandan çıxarılmasını tələb edən, münaqişənin aradan qaldırılması sahəsində Minsk konfransının,
Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyən, bu münaqişənin həlli barədə Lissabon zirvə görüşünün qərarını
təsdiqləyən sənəd qəbul olunmuşdur. Bir sözlə, mən razıyam.
S u a l: İran–Azərbaycan münasibətləri müzakirə edilərkən hansı mövzulara toxunulmuşdur?
C a v a b: Biz İran-Azərbaycan münasibətlərinə çox vaxt sərf etdik. Həm İranın prezidenti
Məhəmməd Xatəmi ilə çox əhəmiyyətli görüşüm oldu, həm də İranın ali dini rəhbəri Ayətüllah Xamnei ilə
görüşüm oldu. Hesab edirəm ki, biz ikitərəfli əlaqələrə aid məsələləri çox ətraflı müzakirə etdik.
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UŞAQLARIN BEYNƏLXALQ TELEVİZİYA VƏ RADİO GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
«UŞAQLAR DÜNYANIN SEVİNCİDİR» DEVİZİ ALTINDA KEÇİRİLƏN ŞƏNLİKDƏ
ÇIXIŞI
Bakı, Teleteatr
14 dekabr 1997-ci il
Əziz uşaqlar, əziz balalar!
Mən sizi, müstəqil Azərbaycan Respublikasının bütün uşaqlarını bayram münasibətilə - uşaqların
Beynəlxalq Televiziya və Radio günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə xoşbəxt həyat, xoşbəxt
gələcək arzulayıram.
İnsanın uşaqlıq dövrü ən xoşbəxt dövrüdür. Uşaqlar bunu bəlkə də bilməzlər. Ancaq uşaqlıq
dövrünü yaşamış, həyatın ağır və çətin illərini, eləcə də çox xoşbəxt günlərini yaşamış insanlar bunu yaxşı
bilirlər. Mən də belə insanlardan biriyəm. Uşaqlığın nə olduğunu yaxşı bilirəm, gəncliyin nə olduğunu və
yaşlı həyatın nə olduğunu da bilirəm. Ona görə də mən sizə həqiqəti deyirəm. Həqiqət də ondan ibarətdir
ki, uşaqlıq dövrü insanın ən xoşbəxt dövrüdür. Mən arzu edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın uşaqları
həyatlarının bu xoşbəxt dövrünü tam firavan keçirsinlər. Biz də - Azərbaycanın dövləti, hökuməti,
Azərbaycanın prezidenti kimi mən də bütün xalqımızın xoşbəxtliyi uğrunda çalışaraq birinci növbədə
uşaqların xoşbəxt həyatını təmin etməyi özümüzə müqəddəs vəzifə kimi qəbul etmişik. Biz bu yolda
çalışırıq. Şəxsən mən hesab edirəm ki, uşaqlara qayğı göstərmək, uşaqların təhsili, tərbiyəsi üçün şərait
yaratmaq, uşaqlara həyatda sərbəst yaşamaq, sərbəst inkişaf etmək adət-ənənələrini aşılamaq uşaqlarla
aparılan işin əsas hissəsi olmalıdır.
Azərbaycanda uşaqlara qayğı gün-gündən artır və artacaqdır. Təbiidir ki, respublikamızın həyatının
keçid dövründə, ağır dövründə uşaqların hamısına istədiyimiz kimi, bir ata kimi, valideyn kimi, bəlkə də
hər bir uşağa, hər bir övladımıza ürəyimiz istədiyi kimi qayğı göstərə bilmirik. Ancaq biz bunun üçün
çalışırıq. Hesab edirəm ki, gün-gündən biz bu qayğını artıra bilirik və gələcəkdə də artıracağıq.
Öz övladına qayğı göstərmək, təhsil vermək, övladını yüksək əxlaqi normalar səviyyəsində
tərbiyələndirmək hər bir valideynin borcudur. Mən istərdim ki, Azərbaycanda həyatın bu ağır, çətin
dövründə hər bir valideyn çətinliklərə baxmayaraq, bu vəzifələrin hamısını yerinə yetirməyə çalışsın, bu
vəzifələri unutmasın. Hər halda, insana nə qədər çətin olsa da, uşağı üçün maksimum əlindən gələni
etməlidir. Bu, hər bir valideynin borcudur. Biz isə dövlət olaraq hər bir Azərbaycan uşağını, hər bir
Azərbaycan balasını öz övladımız hesab edirik. Siz bizim xalqımızın övladlarısınız. Uşaqlar, gənclər
müstəqil Azərbaycanın gələcəyidir. Bizim arzumuz da bundan ibarətdir ki, gələcək bu gündən daha da
gözəl olsun, hər bir insan üçün daha da xoşbəxt olsun. Mən inanıram, əminəm ki, bu olacaqdır. Əminəm ki,
siz ilbəil daha yaxşı şəraitdə yaşayacaqsınız, öz istedadlarınızı inkişaf etdirmək üçün, istedadlarınızı
həyatda tətbiq etmək üçün daha çox imkanlar əldə edəcəksiniz və hər bir uşağın, hər bir gəncin
Azərbaycanda sərbəst yaşaması, inkişaf etməsi, cəmiyyətdə öz istedadına layiq yer tutması üçün imkanlar
yaranacaqdır. Bu, bizim dövlətimizin siyasətidir. Bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il
noyabr ayının 12-də qəbul etdiyi ilk konstitusiyanın əsas müddəalarıdır. Bu, mənim Azərbaycan
prezidenti kimi, siyasətimin əsas strateji istiqamətlərindən biridir. Biz özümüz bütün imkanlarımızdan
istifadə edərək bu işləri görürük və görəcəyik.
Eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq uşaq konvensiyasına qoşulması və bu beynəlxalq təşkilatın
üzvü olması həm Azərbaycanda uşaqlara qayğının artırılması üçün çox böyük imkanlar yaradır, həm də
uşaqların hüquqlarının qorunması üçün, cəmiyyətdə uşaqlara münasibətin bizim konstitusiyanın
əsasında, qanun əsasında qurulması üçün zəmin yaradır. Mən bu fürsətdən istifadə edərək beynəlxalq
YUNİSEF təşkilatına bu illərdə Azərbaycan ilə etdiyi əməkdaşlığa görə və Azərbaycanda uşaqlara
göstərdiyi yardıma görə təşəkkür edirəm.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan gələcəkdə də bütün beynəlxalq təşkilatlarda
olduğu kimi, YUNİSEF təşkilatı ilə də əməkdaşlığını davam etdirəcək və bizim bu əməkdaşlığımız uğurlu
olacaqdır.
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Bu gün mən saat 12-dən televizorun önündə əyləşib sizin verilişiniz başlayan kimi çox böyük
diqqətlə baxdım. Sonra da buraya gəlmişəm, sizinlə bir yerdəyəm, sizinlə bərabərəm. Öz təəssüratlarımı
demək istəyirəm. Bu veriliş həddindən artıq gözəl təəssürat bağışlayır. Həm məzmununa görə, həm
formasına görə, həm də televiziya vasitəsilə uşaqlarımızı şən, xoşbəxt əhval-ruhiyyədə gördüyümə görə
mən çox sevinirəm. Mən çox sevindim ki, bu gün verilişi idarə edən, Azərbaycanda tanınmış televiziya
aparıcısı Roza xanımla bərabər, iki uşaq - bir qız, bir oğlan bu verilişi gözəl aparmağa başladılar. Onların
adlarını da soruşa bilmədim. Görün bizim xalqımızda nə qədər istedadlar var! Bizim uşaqlar bu
istedadları kiçik yaşlarından büruzə verirlər, nümayiş etdirirlər. Bu istedadlarına görə özləri də
fərəhlənirlər və bizi də fərəhləndirirlər.
Mən burada sizinlə bir yerdə olduğum dəqiqələrdə sizin mahnılarınızı dinlədim, rəqslərinizə
baxdım, sözlərinizi eşitdim. Nə qədər gözəlsiniz, insanı nə qədər sevindirirsiniz, bizi nə qədər xoşbəxt
edirsiniz! Mən hesab edirəm ki, siz, bu gün buraya, televiziya salonuna toplaşmış uşaqlar Azərbaycanın
milyonlarla uşaqlarının istedadını, bacarığını, gözəlliyini, əhval-ruhiyyəsini təmsil edirsiniz. Hesab edirəm
ki, bizim uşaqlarımızın hamısı belədir.
Valideyn üçün dünyada, həyatda pis uşaq yoxdur. Uşaq gözəldir. Azərbaycanın prezidenti kimi
mənim üçün də respublikamızda hər bir uşaq gözəldir. Mən Azərbaycanda uşaqların hər birini gözəl, hər
birini istedadlı hesab edirəm. Azərbaycanın hər bir uşağını öz doğma övladım hesab edirəm.
Uşaqlarımızın bir qismi yerindən - yurdundan didərgin düşmüşdür. İndi onlar qaçqın, köçkün
ailələrində yaşayırlar. Bu, bizim xalqımızın faciəsidir. Xalqımıza qarşı 1988-ci ildən qonşu Ermənistan
tərəfindən edilən təcavüz nəticəsində və keçmiş illərdə baş vermiş bəzi səbəblərə görə respublikamızın
ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. Bu işğal nəticəsində bir
milyondan artıq vətəndaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşübdür. Onların da demək olar ki,
əksəriyyəti uşaqlardır, gənclərdir, köçkün, qaçqın vəziyyətində yaşayırlar. Çoxları isə çadırlarda yaşayır.
Yenə deyirəm, bu, bizim xalqımızın faciəsidir. Ancaq mən dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəm xalqımız dərdə dözümlü xalqdır və bu dərdə də dözür, inanır ki, qara günün ömrü az olar. Xalqımız bu
faciədən xilas olacaq, işğal edilmiş torpaqlar işğaldan azad olunacaq, yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış
insanlar öz evinə, obasına qayıdacaqlar. Uşaqlar yaşayacaq, böyüyəcək, öz yerlərini, yurdlarını yenə də
gözəlləşdirəcək, quracaq, yaradacaqlar.
Ancaq hələ ki, onlar, yerindən - yurdundan didərgin düşmüş uşaqlar ataları ilə, anaları ilə birlikdə, bəziləri hətta valideynlərini itirib, - ağır vəziyyətdə, çadırlarda yaşayırlar. Bəlkə də onların bəzilərinin, ola
bilər, çadırlarda yaşayanların çoxlarının televizoru yoxdur, bizi radio vasitəsilə dinləyirlər. Bəlkə də
bəzisinin heç radiosu da yoxdur, ola bilər, bunlardan məhrumdur. Ancaq mən bilirəm və inanıram ki,
bizim o çadırlarda olan vətəndaşlarımız da və oradakı uşaqlarımız da Vətən eşqi ilə yaşayırlar, torpaq
eşqi ilə yaşayırlar, onlar Vətənə, dövlətinə, millətinə sadiq insanlardır. Onların da, xüsusən ağır
vəziyyətdə yaşayan uşaqların qayğıya daha da çox ehtiyacları var. Biz bunun üçün əlimizdən gələni edirik,
bundan sonra da edəcəyik. O uşaqlar bilməlidirlər ki, biz, şəxsən mən onları bir dəqiqə də unutmuram.
Onların dərdi daim bizi narahat edir. Biz onları və bütün xalqımızı bu dərddən qurtarmaq üçün bütün
imkanlardan istifadə edirik və bundan sonra da istifadə edəcəyik.
Ancaq bu gün uşaqların beynəlxalq televiziya və radio bayramı münasibətilə mən Azərbaycanın
bütün uşaqlarını təbrik edərək, buradan o çadırlarda yaşayan, qaçqın, köçkün ailələrində yaşayan
uşaqları xüsusi təbrik edirəm. Onları öpürəm, onları bağrıma basıram. Onları, məhz uşaqları əmin edirəm
ki, biz onları bu vəziyyətdən çıxaracağıq. Mən inanıram ki, bizim xalqımız - böyük qəhrəmanlar
yetişdirmiş xalqımız, böyük alimlər yetişdirmiş xalqımız, böyük insanlar yetişdirmiş xalqımız məhz o
çadırlarda yaşayan uşaqlardan da qəhrəmanlar yetişdirəcəkdir, alimlər yetişdirəcəkdir, böyük fikir
sahibləri yetişdirəcəkdir və onlar gələcəkdə öz xalqına böyük xidmətlər edəcəklər.
Əziz balalar, əziz uşaqlar!
Bizi bu həyatda ən çox sevindirən sizsiniz. Həyatımızda nə qədər çətin dəqiqələr, çətin günlər olsa
da sizi -uşaqları görərkən insan hər bir çətinliyi unudur. Şəxsən mən öz haqqımda deyirəm. Mənim işim
ağırdır. Çox işləyirəm. Həyatımın hamısı işə sərf olunubdur. Bəzən çox ağır hadisələrlə rastlaşıram. Amma
uşaqlara baxanda, öz övladlarıma, öz nəvələrimə baxanda, sizlərə baxanda hər şeyi unuduram. Şübhə
etmirəm ki, siz öz təhsilinizlə, tərbiyənizlə, istedadınızla, öz varlığınızla daim valideynlərinizi
sevindirəcəksiniz. Xalqımızı sevindirəcəksiniz, dövlətimizi sevindirəcəksiniz, məni sevindirəcəksiniz.
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Biz sizə böyük ümidlərlə baxırıq. Azərbaycanın gözəl gələcəyi var, mən bunu görürəm və bunun
uğrunda mən həyatımı sərf etmişəm, bundan sonra da sərf edəcəyəm. Sizə görə, Azərbaycanın gələcəyinə
görə. Amma bilin ki, siz müstəqil Azərbaycanda yaşayırsınız, siz azad Azərbaycanda yaşayırsınız. Siz
müstəqil, azad Azərbaycan Respublikasının övladlarısınız. Siz bizim demokratik cəmiyyətimizin,
demokratik dövlətimizin gələcək qurucularısınız. Siz bizim işimizin davamçılarısınız. Biz gələcəyi sizə
tapşırırıq. Sizi ürəkdən bir daha təbrik edirəm. Sizi bağrıma basıram, sizi öpürəm. Sizə xoşbəxtlik
arzulayıram. Sağ olun.
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SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏRİN HƏLLİNƏ, ƏHALİNİN TƏCHİZATINI
YAXŞILAŞDIRMAQ MƏSƏLƏLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
23 dekabr 1997-ci il
Mən respublikanın sosial-iqtisadi problemləri ilə əlaqədar bəzi məsələləri müzakirə etmək üçün
sizi bu gün bu müşavirəyə dəvət etmişəm. Bugünkü müşavirə respublikada xüsusən elektrik, su, qaz
təchizatının, nəqliyyatın və kommunal təsərrüfatı sahələriin işi ilə əlaqədar hazırkı vəziyyəti təhlil etmək
və qarşıda duran vəzifələr haqqında danışmaq məqsədi daşıyır.
Bu məsələlər bizim daim diqqət mərkəzimizdə və nəzarətimizdədir. Nazirlər Kabineti, nazirliklər,
konsernlər, şəhər, rayon icra hakimiyyəti orqanları bu məsələlərlə daim məşğul olurlar. Mən bu
məsələlərə daim nəzarət edirəm və Nazirlər Kabinetindən icra orqanlarının işləri haqqında məlumat
alıram. Şübhəsiz ki, müəyyən işlər görülür, ancaq nöqsanlar, çatışmazlıqlar da çoxdur. Bu nöqsanlar,
çatışmazlıqlar xüsusən havaların sərtləşməsi zamanı daha da aşkara çıxır. Elektrik enerjisi, qaz, su ilə
təchizatda, nəqliyyatın işində vəziyyət son vaxtlar respublikamızda havaların soyuqlaşması, qarın,
küləyin, tufanın olması ilə əlaqədar gərginləşmişdir. Aydındır, bizim işimiz elə qurulmalıdır ki, hava necə
dəyişirsə-dəyişsin, o, respublikanın vəziyyətinə, yəni təchizat məsələsinə təsir etməməlidir. Ancaq təəssüf
ki, biz belə mənfi hallarla rastlaşırıq. Bunların da səbəbi bizim bəzi məsul orqanların, bəzi vəzifəli
şəxslərin öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməməsi ilə, bir də ümumiyyətlə, həm bizim cəmiyyətdə,
həm də dövlət, hökumət orqanlarında həyatımızın yenilikləri ilə ayaqlaşmamaqla bağlıdır. Biz
iqtisadiyyatımızı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurduğumuza görə, demək, hər bir iş də bu
prinsiplərə uyğun olmalıdır. Təəssüf ki, bunları nəinki ictimaiyyətimizdə hələ çoxları dərk etməyib, hətta
bizim vəzifəli şəxslərimiz də bunu dərk edə bilməyiblər.
Mən hesab edirəm ki, respublikamızın bir neçə sahələrinə rəhbərlik edən şəxslər vəziyyət haqqında
məlumat verməlidirlər. Sonra isə kim bu barədə fikir söyləmək istəyirsə, ona imkan veriləcəkdir.
«AZƏRENERJİ» SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN PREZİDENTİ MÜSLÜM İMANOVUN ÇIXIŞI
Möhtərəm prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Hörmətli prezident, biz energetiklər adından Sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Siz
erengetiklərin çətin günlərində onlara dayaq olmusunuz, kömək göstərmisiniz. Biz bunu daim hiss edirik.
Bu il iyulun 19-da keçirdiyiniz müşavirədən dərhal sonra enerji haqqının ödənilməsi işində ciddi dönüş
əmələ gəldi, həmin tədbirdən nəticə çıxaran nazirliklərin rəhbərləri, rayon icra hakimiyyəti başçıları
energetiklərə xeyli kömək göstərdilər.
Mən bu gün Sizə qısa məlumat vermək istərdim ki, bizim energetika təsərrüfatımızda, yəni enerji
istehsal edən elektrik stansiyalarımızda müəyyən bərpa işləri aparılmışdır. Biz Nazirlər Kabinetinin bu
barədə qəbul etdiyi qərara və göstərdiyi köməyə əsasən lazım olan bəzi ehtiyat hissələrini alıb gətirə
bildik. Bu isə energetika təsərrüfatının qışa hazırlanmasında mühüm rol oynadı.
Mingəçevirdəki Azərbaycan Dövlət Elektrik Stansiyasında 7-ci blokun çatışmayan hissələrinin bir
çoxunu alıb təyyarə ilə gətirdik. Bu ayın 28-də həmin bloku da işə salacağıq. Beləliklə, biz təmir işlərini
əsasən başa çatdıracağıq. Mingəçevir su elektrik stansiyasında 5-ci maşının generatorundakı zədələnməni
də bu ayın 28-dək aradan qaldıracağıq. Hazırda Əli Bayramlıdakı Dövlət Elektrik Stansiyasında 7 blok
işləyir. Digər stansiyalardakı bloklar da lazımi səviyyədədir.
Hörmətli prezident, onu da qeyd etməliyəm ki, işimizdən haqlı olaraq çoxlu şikayətlər də vardır.
Enerjinin çatışmazlığı barədə belə şikayətlər rayonlardan, Bakı, Sumqayıt şəhərlərindən və digər
yerlərdən daxil olur. Doğrudur, etiraf etmək lazımdır ki, bu şikayətlərin bəziləri bizim günahımızdan
yaranır. Ancaq onu da deməliyəm ki, bu şikayətlər havaların soyuması və enerjiyə tələbatın artması ilə
əlaqədar xeyli çoxalmışdır. Məsələn, qış və yay mövsümlərini müqayisə etsək Bakı şəhərində enerjiyə
tələbat iki dəfə artıbdır. Bir çox avadanlıq, transformatorlar gərginliyə dözmür.
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Məsələn, Gəncədə 11 gün ərzində 8 transformator və 11 yerdə kabel, Bakıda 18 transformator
sıradan çıxdı. Bütün bunlar isə enerjinin verilməsində fasilələr yaranmasına səbəb oldu. Biz bu vəziyyəti
aradan qaldırmaq üçün bütün gücümüzdən istifadə etdik.
Hörmətli prezident, mən rəhbərlik etdiyim sahədəki vəziyyət haqqında Sizə məlumat verirəm.
Yəqin ki, Bakı şəhərindəki mövcud vəziyyət haqqında Sizə məlumat verəcəklər.
Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən yarımstansiyada həddən artıq yüklənmə nəticəsində kabel
sıradan çıxmışdı. Onu bərpa etmək mümkün deyildi, çünki həmin xəttin üzərində 25 ev var. Biz həmin
gecə məcbur olub hava xətti çəkdik və bu problemi 12 saat ərzində aradan götürdük. Bakının digər
yerlərində də çox gərgin vəziyyət yaranıbdır. Ona görə ki, transformatorlar, kabellər enerji ilə həddindən
artıq yüklənir. Bakının bir sıra rayon icra hakimiyyətləri kömək etdilər, biz yeni Dərnəgül
yarımstansiyasını işə saldıq. İndi Dərnəgüldə ikinci yarımstansiyasını işə salmağa hazırlaşırıq.
Hazırda Bakıda ən ağır vəziyyət Səbael rayonundadır. Həmin rayonun ərazisindəki
transformatorlar enerji ilə həddindən artıq yüklənir. Sağ olsun Bakı Şəhər İcra hakimiyyətinin başçısı
Rəfael Allahverdyev, həmin rayonlarda yarımstansiya tikilməsi üçün yer ayrılmasında bizə kömək etdi.
Biz bu yarımstansiyaları tikməklə Bakıya enerji verilməsindəki problemi aradan qaldıra biləcəyik. Ancaq
həmin enerjinin ayrı-ayrı məhəllələrə, evlərə verilməsində çox böyük problem vardır. Bunun üçün çox
böyük iş görülməli, yəni yeni istehsal sistemi yaradılmalıdır.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda istilik almaq üçün rayonlarda 100 faiz, Bakı
şəhərində isə bəlkə də 50 faiz elektrik cihazlarından istifadə olunur. Bu da vəziyyəti çox ağırlaşdırır.
Hörmətli prezident, biz energetiklər bu gün heç də öyünə bilmərik ki, hər iş qaydasındadır,
bloklarımız işləyir və sair. Yox, belə deyil. Qeyd etməliyəm ki, enerji bloklarından elələri var, 30 ildir
işləyir. Onlar artıq tam güclə işləyə bilmir.
Hörmətli prezident, biz investisiya hesabına Bakıda yeni elektrik stansiyaları tikilməsi, «Şimal»
elektrik stansiyasının, Sumqayıtda, Bakıda elektrik stansiyalarının yenidən qurulması barədə Sizin
fikirlərinizi, irəli sürdüyünz təşəbbüsləri işimizdə rəhbər tuturuq. Siz bu sahədə hazırlanmış proqramı
bəyənmisiniz. Biz Sizin tapşırığınızla digər proqramlar üzərində də işləyirik. Həmin məsələ Nazirlər
Kabinetinin nəzarətindədir. Ümidvaram ki, biz bu problemi də yaxın vaxtlarda həll edəcəyik.
Hazırda bizim üçün ən böyük problem enerjinin pulunun ödənilməsidir. Əgər biz enerjinin pulunun
ödənilməsində qayda yarada bilsək, - bəlkə də mən səhv edirəm, - elektrik enerjisinə 30 faiz qənaət edə
bilərik. Bir neçə rayonun bu sahədə təcrübəsi də bunu göstərir. Yəni o yerdə ki, enerjidən israfçılıqla
istifadə edirlər, elektrik cihazlarını, lampalarını lazım oldu-olmadı yandırırlar və pulunu ödəmirlər,orada
vəziyyət daha da gərgin olur. Əgər enerjinin pulu vaxtında ödənilmirsə, demək ondan istifadə edən
qənaət haqqında heç düşünmür.
Biz rayon icra hakimiyyəti başçısı ilə danışıb Zaqatalada ilin əvvəlində belə bir təcrübə apardıq.
Nəticədə enerjinin pulu ayda 80-100 faiz ödənildi. Belə bir təcrübə daha sonra Balakən rayonunda tətbiq
edildi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı mənim yanıma gəlib dedi ki, mən əhalinin sosial məsələlərinin
həlli sahəsində birinci növbədə elektrik enerjisi ilə təminata xüsusi diqqət yetirməyi qarşıya məqsəd
qoymuşam.
Dörd il ərzində enerji pulunu ödəməyən Balakən rayonunda bir ay ərzində plana 213 faiz əməl
edildi. Son vaxtlar Masallı rayonu da bu təşəbbüsə qoşulub. Masallı rayonunda bu sahədə çox böyük işlər
görülür. Onlar bir ay ərzində enerjinin pulunu 120 faiz ödədilər. Həm də bu, son hədd deyildir. Bizim
nümayəndələrimiz də Masallıda bu tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etdilər. Masallı
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı əhali arasında çox böyük iş aparır. Məsələn, rayon qəzetinin bir
nömrəsi enerji pulunun ödənilməsi qaydalarına, israfçılığın aradan qaldırılması məsələlərinə həsr
edilibdir. Hətta rayonun hər yerində «pulunu ver, işıq al» plakatları asılıbdır. Bundan başqa, rayonda
enerji pulunun ödənilməsi məqsədi ilə xüsusi dəstələr yaradılıbdır. Həmin dəstələr evlərdə olur,
enerjidən israfçılıqla istifadə olunmasına qarşı ciddi mübarizə aparır. Nəticədə həm enerjinin pulu
vaxtında ödənilir, həm də enerjiyə tələbat xeyli azalıbdır. Buna görə də mən Masallı rayonuna elektrik
enerjisi verilməsinin dayandırılmasını qadağan etmişəm. Son vaxtlar həmin rayona enerji daim verilir.
Hazırda bu təşəbbüsə digər rayonlar da qoşulurlar. Mənə elə gəlir ki, bu, yaxşı bir işdir və onu
davam etdirmək lazımdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, enerjinin pulunu hazırda ən çox sənaye obyekləri
ödəmirlər. Məsələn, «Azərkimya», «Metallurgiya» dövlət şirkətləri, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ayrı-ayrı
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müəssisələri, büdcədən maliyyələşən bir çox təşkilatlar, suvarma təsərrüfatı enerjinin pulunu vaxtında
ödəmirlər. Biz bu problemin aradan qaldırılması üçün lazımi tədbir görə bilmirik.
Son vaxtlar əhalidən enerji pulunun alınmasında müəyyən dönüş yaranıb. Məsələn, əgər ötən 11
ayda əhalidən enerji pulu alınması planına 49 faiz əməl edilmişsə, son aylarda gördüyümüz tədbirlər
nəticəsində bu rəqəm 80 faizə çatıbdır. Ancaq yenə də deyirəm, biz sənaye obyektlərindən enerji pulunu
ala bilmirik.
Digər ciddi çətinliyimiz enerjidən israfçılıqla istifadə edilməsinin qarşısını almaqdır.
Hörmətli prezidentimiz, biz bu sahədə müəyyən yoxlamalar keçiririk. Açıq etiraf etməliyəm,
rayonlarda, çox yerlərdə həddən artıq qeydiyyatsız obyektlər vardır ki, onlar enerjidən qanunsuz yolla
istifadə edirlər. Xeyli restoranlar, mağazalar enerjidən israfçılıqla istifadə edirlər. Çox yerdə sayğaclar
yoxdur. Vaxtınızı almaq istəmirəm, amma onu deyim ki, biz enerjidən qeyri-qanuni istifadə edən 800
obyekt barədə hazırladığımız sənədləri hüquq-mühafizə orqanlarına göndərmişik. Mən rayon icra
hakimiyyəti başçılarından xahiş edirəm ki, həmin məsələyə ciddi nəzarət etsinlər.
Mən digər bir çətinliyimizdən də söhbət açmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankından kredit götürmüşük. Onun şərtlərindən biri də ondan ibarətdir ki, biz bu il həmin
kreditin 70 faizindən istifadə etməliyik. Amma bu rəqəm hələlik 30 faiz həcmindədir və ilin axırınadək 55
faiz olacaqdır. Qarşılıqlı ödəmə üçün sənədlərimiz hazırdır. Biz bu rəqəmi heç olmasa 60 faizə
çatdırmalıyıq ki, kreditin bağlanma məsələsi qaldırılmasın. Mən Nazirlər Kabinetindən bir daha xahiş
edirəm ki, bu məsələdə, xüsusən böyük müəssisələr üzrə qarşılıqlı ödəmələr aparılmasında bizə kömək
etsin.
Hörmətli prezident, yəqin ki, Bakı,Gəncə şəhərlərinin nümayəndələri burada çıxış edəcəklər.
Hazırda yeni elektrik xətlərinin çəkilməsinə imkanımız yoxdur. Bəlkə də təəccüblü görünəcək, bir
yarımstansiyanın tikilməsi üçün yer ayrılmasına 8 ay vaxt sərf olundu. Bəs bu yarımstansiya nə vaxt
tikiləcək?
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə?
M ü s l ü m İ m a n o v: Yer yoxdur. Hansı yeri seçirik, gəlib deyirlər ki, burada olmaz, orada olmaz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Harada?
M ü s l ü m İ m a n o v: Səbael rayonunda.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə, Səbael rayonuna elektrikstansiyası lazım deyil? Bəs niyə bu məsələnin
həlli 8 ay çəkib?
M ü s l ü m İ m a n o v: Nəhayət, mən Rəfael Allahverdiyevin yanına getdim, kömək etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə, buna 8 ay vaxt lazımdı? Sizə elektrik stansiyası lazım deyil? Bir
kommersiya strukturu gedib iki gündə yer alır. Bu, dəhşətli bir işdir ki, elektrik stansiyasının tikintisi
üçün yer 8 ay ərzində ayrılsın.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezident, 8 aya yox, 4 aya yer ayrılıb.
H e y d ə r Ə l i y e v: 4 ay olsun.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Biz bir yer ayırdıq, orada tikməyə imkan olmadı, sonra başqa yer
ayırdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə yaramaz. Axı, belə iş olmaz. Bu stansiya xalq, millət, şəhər üçün, Səbael
rayonu üçün lazımdır. Səbael rayonunda xüsusi iş görən nə qədər adama dərhal yer verilir. Necə olur ki,
bütün xalq, şəhər üçün lazım olan elektrik stansiyasına yer tapa bilmirsiniz? Mən bunu qətiyyən anlaya
bilmirəm.
M ü s l ü m İ m a n o v: Hörmətli prezident, mən sevinirəm ki, Bakıda həddindən çox otellər, ofislər
tikilir. Bunlar hamımızı fərəhləndirir. Amma təəssüf ki, həmin binaları tikərkən onların qaz, su, enerji ilə
təminatı məsələsi əvvəlcədən həll edilmir. İndi biz çox çətin vəziyyətdə qalmışıq. Bir çox binalar tikiblər,
amma onların enerji ilə təmin edilməsi mümkün deyil. Orada mütləq yarımstansiya tikilməlidir. Demək
istəyirəm ki, tikinti üçün yer ayrılanda, bina inşa ediləndə birinci növbədə onun qaz, su, enerji ilə təminatı
məsələsi həll olunmalıdır. Doğrudur, bina tikiləndən sonra biz bir yol tapıb onu enerji ilə təmin edirik.
Hörmətli prezident, Rusiya Federasiyasında hələ 1993-cü ildə qərar qəbul edilib ki, yeni tikilən
binaya ayrılan vəsaitin bir hissəsi onun enerji ilə təminatına, daha doğrusu, enerji gücünün artırılmasına
sərf olunur. Enerji gücünü 1 kilovolt artırmaq üçün bizə min dollar lazımdır. Respublikamızda bu qədər
yeni bina tikilir. Əgər onlar enerji gücünün artırılması üçün vəsait versələr, bu çox yaxşı olar. Biz həmin
pulu heç olmasa bankdan götürdüyümüz kreditlərin qaytarılmasına sərf edə bilərik. Mənə elə gəlir ki, biz
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bu məsələnin həllinə xüsui fikir verməliyik. Axı, götürdüyümüz krediti qaytarmağa nə «Azərenerji»nin, nə
də büdcənin imkanı yoxdur.
Daha bir problemimiz barədə danışmaq istəyirəm. Respublikamızda özəlləşdirmə gedir. Bu,
doğrudan da çox vacib məsələdir. Xarici ölkələrin nümayəndələri ilə görüşlərimiz zamanı onlar bu
məsələni və hörmətli prezidentimizin bu sahədəki siyasətini çox bəyəndiklərini bildirir və deyirlər ki,
doğrudan da, böyük irəliləyiş vardır. Ancaq özəlləşdirilən obyektlərin çoxunun bizə xeyli borcu vardır.
Özəlləşdirmə zamanı, nədənsə bu borclar yaddan çıxarılır. Məsələn, pambıq zavodlarının hamısı
özəlləşdirilir. Onların bizə 54 milyard manat borcu vardır. İki aydır ki, bu məsələni qaldırırıq, amma
həmin 54 milyard manatı bizə qaytarmırlar və bizimlə müqavilə bağlamırlar. Açığını deyim ki,bu gün biz
onlara enerjini müqaviləsiz veririk. Doğrudur, son vaxtlar istifadə etdikləri enerjinin pulunu qaytarırlar.
Amma bəs bu 54 milyard manatı kim verəcəkdir?
Bildiyimiz kimi, kolxozlar, sovxozlar artıq ləğv olunubdur. Amma onların bizə böyük məbləğdə
borcları vardır. Mən bu məsələyə çox vaxt sərf etmək istəmirəm, amma bu borcların ödənilməsi məsələsi
narahatlıq doğurur. Axı, bu borcları kim verəcək? Bu borclar barədə aktlar yazılıb, onlara imza atılıb,
amma ödənilməsi problem olaraq qalır.
Hörmətli prezident, bu gün belə bir müşavirə keçirdiyinizə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı
bildirirəm. Sizə demək istəyirəm ki, xalq biz energetiklərdən həqiqətən haqlı şikayət edir. Bizim
nöqsanımız ondan ibarətdir ki, əhaliyə düzgün məlumat vermirik. Sizi inandırıramki,bu şikayətlərin çoxu
ondan yaranır ki, onlara vaxtında doğru-düzgün cavab verilmir. Əgər biz izah etsək ki, qəza baş verib, işıq
iki-üç saatdan sonra olacaq, onda şikayət edən vətəndaş da vəziyyəti başa düşər, rahat olar. Təəssüf ki,
şikayət edənə deyirlər ki, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti günahkardır. Bizə zəng edəndə mən də
deyirəm ki, BAŞEŞ günahkardır. Başqa biri isə deyir ki, yox, mənzil təsərrüfatı idarələri günahkardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz deyirsiniz ki, əhaliyə məlumat vermirsiniz. Niyə? Sizə kim mane olur?
M ü s l ü m İ m a n o v: Hörmətli prezident, mənə kimliyindən asılı olmayaraq nə qədər müraiciət
ediblərsə, hamısına cavab vermişəm, vəziyyəti izah etməyə çalışmışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Söhbət müraciət etməkdən getmir. Siz deyirsiniz ki, çox şeylər barədə əhaliyə
vaxtında məlumat vermirsiniz? Niyə vermirsiniz?
M ü s l ü m İ m a n o v: Doğrudan da yerlədə məlumat düzgün verilmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs, guya siz düzgün məlumat verirsiniz?
M ü s l ü m İ m a n o v: Hörmətli prezident, xəttin bizim tərəfimizdən açılması təsadüfi hallarda
olur. Ayrı-ayrı evlərdə enerji verilməsinin dayandırılmasını biz bilmirik. Çünki bu işə BAŞEŞ cavabdehdir.
Mən bunun səbəbini aydınlaşdıra bilmirəm. Amma elektrik xəttinin «Azərenerji» tərəfindən açılması o
dəqiqə bilinir. Çünki bu işlərə dispetçer nəzarət edir və qəzanın harada baş verdiyi dərhal görünür.
Bizdən soruşanda da məlumatı dərhal veririk və yaxud ehtiyat xətlərimizi işə qoşuruq. Ancaq
məhəllələrə, evlərə gedən kabellər sıradan çıxanda onu təmir etmək çox vaxt aparır.
Hörmətli prezident, mən vəziyyətdən çıxış yolu barədə danışmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki,
Bakıda, Sumqayıtda və Gəncədə energetika sahəsində yeni inkişaf planı təcili olaraq hazırlanmalıdır.
Layihə institutları tərəfindən ayrı-ayrı bölgələrin 2 illik, 5 illik və bütövlükdə gələcək inkişafı nəzərə
alınaraq enerjiyə tələbatın artım sürəti barədə layihələr hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir.
Mən daha bir təklifimi demək istəyirəm. İranda da, Türkiyədə də, başqa ölkələrdə də görmüşəm ki,
şəhərlərdə magistral yollarda 220 kilovoltluq xətlər çəkiblər. Hesab edirəm ki, Bakıda bir çox yerlərdə
əsas stansiyalardan hava xətləri çəkmək lazımdır. Çünki yeraltı kabel sıradan çıxanda onu təmir etməyə
2-3 gün vaxt lazımdır. Mən demirəm ki, hər yerdə hava xətləri çəkək, amma əsas yarımstansiyalara hava
xətti çəkilməsi problemi həll olunmalıdır. Əgər belə xətdə zədələnmə olarsa, onu tez bir zamanda təmir
etmək mümkündür.
Cənab prezident, mən Sizin qarşısında söz verirəm ki, biz enerji təchizatı məsələləri ilə daha ciddi
məşğul olacağıq. Əgər bir problemimiz həll edilsə, mən söz verirəm ki, biz respublikanın enerjiyə olan
tələbatını tam ödəyə bilərik.
Hörmətli prezident, biz keçən ilə nisbətən bu il gündə 3 milyon kilovat - saat çox enerji veririk. Yəni
hər gün 53-54 milyon kilovat - saat əvəzinə 57-58 milyon kilovat - saat elektrik enerjisi verilir. Yanvarfevral ayları üçün 150 milyon ton yanacaq çatışmır. Bu məsələyə Nazirlər Kabinetində baxılır. Mən hesab
edirəm ki, qaz təhçizatını müəyyən qədər artırmaq, məhdudiyyət rejimi tətbiq etmək, rayonlarda gecə-
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gündüz israfçılıqla mübarizə aparmaq yolu ilə biz qış dövründə enerjiyə tələbatı ödəyə biləcəyik.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bütün məsələlərdən danışdınız. Başqa təşkilatların çatışmazlıqlarını,
nöqsanlarını da dediniz. Amma özünüzün nöqsanlarınız barədə demək olar ki, heç bir şey söyləmədiniz.
İndi deyirsiniz ki, keçən ilə nisbətən çox elekrik enerjisi verirsiniz. Amma elektrik enerjisi çatmır.
Sizin özünüzün nöqsanlarınız nədən ibarətdir? Onları necə aradan qaldırırsınız? Siz başqalarının
nöqsanları barədə çox yaxşı dediniz,bunlar düzdür. Öz işinizdə niyə nöqsanlar var, nə üçün?
M ü s l ü m İ m a n o v: Hörmətli prezident, bilirsiniz k, bizdə əmək haqqının verilməsində çoxlu
gecikmələr olubdur. Ona görə də intizam bir az zəifləyib. Mən sizə açıq deyim ki, bəzi ixtisaslı kadrlarımız
işdən gedib. Bunlar hamısı işimizdəki nöqsanlardır. Mən etiraf etməliyəm ki, mövcud avadanlığın təmirini
biz bir ay bundan əvvəl də qurtara bilərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə vaxtında qurtarmadınız, çatdırmadınız? Niyə təmiri bu vaxta gətirib
çıxardınız?
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab prezident, vəsait çatışmazlığı ilə əlaqədar belə vəziyyət yarandı.
Hörmətli prezident, mən vaxtınızı almaq istəmirəm. İndi belə bir problemimiz yaranıb, - biz lazım
olan hər bir hissəni almaq üçün gərək tender elan edək. Tenderin keçirilməsi isə 2-3 ay vaxt aparır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tenderi vaxtından əvvəl edin. Siz gərək bir az irəliyə baxasınız ki, bir ildən
sonra sizə nə lazım olacaq. Siz gözləyib o vaxta gəlib çatırsınız ki, nə isə almalısınız, tender elan edirsiniz,
vaxtı da itirmiş olursunuz.
M ü s l ü m İ m a n o v: Bizim bir az çətinliklərimiz var. Xahiş edərdim, əgər mümkün olsa o
məsələyə baxılsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu məsələyə kim baxmalıdır?
M ü s l ü m İ m a n o v: Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üçün norma qoyulmuşdur ki, 250
milyon manatdan yuxarı olanda tender keçirilsin. Amma bütün zavodlar, fabriklər lazım olan avadanlığı
həmişə müsabiqə yolu ilə alırdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu mənim işim deyil. Nazirlər Kabineti var, siz varsınız, bu
məsələni özünüz müzakirə edin. Bura o söhbətin yeri deyil. Tender keçirmək lazımdırsa, bunu Nazirlər
Kabineti ilə birlikdə həll edin. Nazirlər Kabineti bu işlə məşğul olmalıdır. İndi siz istəyirsiniz öz günahınızı
onunla əlaqələndirəsiniz ki, tenderin vaxtı keçdi, nə bilim nə oldu. Bu məsələləri Nazirlər Kabineti
qarşısında vaxtında qaldırın, o həll etsin.
M ü s l ü m İ m a n o v: Hörmətli prezident, bizim bir çətinliyimiz də var. Aldığımız energetika
avadanlığına 5 faiz gömrük haqqı, 15 faiz də nağd pul verməliyik. Bilirsiniz, biz əmək haqqını verə
bilmədiyimiz halda bunlara əməl etmək çətindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yenə də ondan danışırsan ki, gömrük haqqını vermək lazımdır, yoxsa yox?
Bu, buranın söz-söhbəti deyil.
M ü s l ü m İ m a n o v: Hörmətli prezidentimiz, biz, məsələn, yanacaqdan qənaətlə istifadə etmirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyirlər ki, siz bəzi hallarda yanacağı başqa yerlərə satırsınız. Məndə belə
siqnallar var. Mazutu satırsınız.
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab prezident,bilirsiniz ki, keçən ildə belə bir hal olmuşdu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə indi də mənə məlumat verirlər ki, ayrılan mazutu sizin ayrı-ayrı
adamlarınız kənara satıb pul qazarnırlar. Beləliklə də siz mazutdan qıtlıq yaratmısınz. Mən arayışa
baxdım ki, siz mazutu keçən ilə nisbətən daha da çox işlədirsiniz. İndi həqiqətənmi çox işlənir, yaxud da
ki, onu satırlar, miqdarını qaldırırlar ki, çox işlənib? Mən nə bilim. Amma belə siqnallar var. Bəli keçən
ildə belə bir hal olmuşdu. Niyə belə hallara yol verirsiniz?
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab prezident, məlumat üçün deyə bilərəm, biz keçən il belə bir məsələni
Mingəçevirdə, özü də təsadüfən aşkar etdik ki, icra hakimiyyətinin sənədi ilə həmin mazut çörək
zavoduna, hərbi hissəyə verilib. Mən həmin adamı məhkəməyə verdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu bilirəm. Amma bir o deyil. Sizin öz təşkilatınızın işçiləri elektrik
stansiyalarına ayrılan mazutu kənar yerə satırlar. Məndə belə siqnallar var.
M ü s l ü m İ m a n o v: Hörmətli prezident, mən bu məsələni bir daha araşdıraram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir daha araşdırmaq yox, sən buna nəzarət etməlisən. Əgər bir daha
araşdırmaq istəyirsənsə, mən deyim, araşdırsınlar və nəticəni gətirib sənə desinlər.
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M ü s l ü m İ m a n o v: Dəmir yolu vasitəsilə iki sisternimiz Əli Bayramlıya gəlməyib. Biz burada
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinə məlumat verdik. Texniki səbəbdən ləngimə olub, sisternləri göndərəcəklər.
Hörmətli prezident, mən komissiya təşkil etmişəm, bu məsələni yoxlayırlar. Əgər belə bir şey olsa,
mən Sizə dəqiq məlumat verəcəyəm. Hətta orqanlara verəcəyəm ki, bu məsələ ilə məşğul olsunlar. Keçən
il belə bir hal olmuşdu, biz onun qarşısını aldıq. Əmr vermişik, indi yoxlamalar gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər halda mazutun işlənməsi, istifadə olunması barədə sizdə çox ciddi
nöqsanlar var. Yenə də deyirəm, ən narahatedici odur ki, siqnallar gəlir ki, mazut kənar yerə satılır. Ona
görə də mən mübahisə aparmaq istəmirəm. Mən bunu sənə bildirirəm və xəbərdarlıq edirəm.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ NATİQ ƏLİYEVİN ÇIXIŞI
Möhtərəm cənab prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bugünkü müşavirə, müzakirə üçün qaldırılan məsələlər möhtərəm prezidentimizin ölkəmizin
iqtisadiyyatına, onun əsas sahələrinin möhkəmlənməsinə və inkişafına daimi qayğısını bir daha təsdiq
edir.
1997-ci ildə neft sənayesində mühüm işlər görülmüşdür. Respublika prezidentinin imzaladığı vacib
fərmanlar, qəbul etdiyi qərarlar, göstərdiyi gündəlik diqqət Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətinə böyük
kömək etmişdir.
Möhtərəm prezidentimizin 1997-ci il iyulun 19-da keçirilən ümumrespublika müşavirəsində
söylədiyi fikirlər, Nazirlər Kabinetindəki müzakirələr neft və qaz sahəsinin işində daha müsbət nəticələr
əldə ediləcəyinə bizdə inam yaratmışdır. Dövlət Neft Şirkətinin müəssisələrinin kollektivləri, bütün
neftçilər hələ də davam edən bəzi çətinliklərə baxmayaraq, daxili imkanlardan istifadə edərək neft
sahəsində nəzərdə tutulan əsas göstəriciləri yaxşılaşdırmışlar.
ARDNŞ neft hasilatı üzrə 1997-ci ilin 11 ayının planını 100,7 faiz yerinə yetirmiş, 53 min 720 ton
artıq neft təhvil vermişdir. Bu sahədə çalışan istehsalat birlikləri həm quruda, həm də dənizdə
tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nail olmuşlar. Əgər 1991-ci ildə neft hasilatının aşağıdüşmə sürəti 5,7
faiz, 1992-ci ildə 5,6 faiz, 1993-cü ildə 7,1 faiz olmuşdursa və hər il məhsul istehsalı təxminən 800 min
ton aşağı düşürdüsə, sevindirici hal budur ki, 1996-cı ildə aşağıdüşmə sürəti 0,7 faiz,1997-ci ildə isə 1 faiz
təşkil etmişdir ki, bu da neft hasilatının sabitləşdirilməsi deməkdir.
Dənizdə «28 may», «Neft daşları», «Qum adası», Nərimanov adına, quruda isə «Balaxanıneft»,
«Salyanneft», Əmirov adına, «Bibiheybətneft», «Suraxanıneft» neft-qaz çıxarma idarələri yüksək
göstəricilərə nail olmuşlar. Neft və qaz quyularının fəaliyyətinin saxlanılması və hasilat itkisinin
qarşısının alınması üçün quyu fondu üzərində işin keyfiyyəti yüksəldilmişdir.
1995-1996-cı illərlə müqayisədə qazma sahəsində işlər xeyli artmışdır. 11 ayda 128 min 784 metr
qazma işi aparılmışdır ki, bu da 1996-cı ildəkindən 17 min 606 metr çoxdur. Bu, müqayisədə 123,3 faiz
təşkil edir. Bunun nəticəsində artıq 20 yeni istismar quyusu, o cümlədən «Günəşli» yatağında
çoxməhsullu quyular istifadəyə verilmişdir. «Neft daşları» qazma idarəsi planı 108,8 faiz, «Qum adası»
qazma idarəsi 101,5 faiz yerinə yetirmişlər. Nəhayət, «Xəzər-4» üzən qazma qurğusu Neft daşları
yatağında kəşfiyyat quyusu qazmağa başlamışdır və artıq 1000 metr qazma işi görülmüşdür.
Keçən illərdən fərqli olaraq bu il quyların əsaslı və yeraltı təmiri daha səmərəli təşkil olunmuşdur
və plan 105 və 109 faiz yerinə yetirilmişdir. 1996-cı illə müqaisədə 230 quyu artıq təmir edilmişdir və
fəaliyyətə qaytarılmışdır. «Günəşli» yatağında 6 quyu bərpa olunub istifadəyə verilmişdir və bu
quyulardan 80 min ton neft hasil edilmişdir, bu da gözlədiymizdən 5 min 500 ton artıqdır. Qum adasında
neft hasilatı planı 101,7 faiz yerinə yetirilmişdir. Burada 3 yeni quyu istifadəyə verilmişdir və onların hər
birindən gündə 100 ton neft hasil edilir. Mart ayında «Neft Daşları»nda güclü qasırğa zamanı estakadanın
böyük bir hissəsinin dağılması nəticəsində planın yerinə yetirilməsində 7 min ton kəsir var idi. Lakin
«Neft Daşları» neftçilərinin gərgin zəhməti nəticəsində bu kəsir nəinki ləğv edildi, hətta 11 ayın
göstəricisinə görə 2276 ton çox neft hasil olunmuşdur.
Bu il qurudakı yataqlarda 30 yeni quyu istifadəyə verilmişdir. 550 quyu təmir olunmuş və onların
fəaliyyəti bərpa edilmişdir. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 1997-ci ildə qaz hasilatı tapşırığı
yerinə yetirilməmişdir. 94,5 faiz, yaxud başqa sözlə desək, 5 milyard 985 milyon kubmetr qaz hasil
edilmişdir ki, bu da 1997-ci ildə nəzərdə tutulandan 345 milyon kubmetr az qaz hasil edilməsi deməkdir.
1004

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

91,4 faiz, yaxud 4 milyard 920 milyon kubmetr qaz təhvil verilmişdir və kəsir 465 milyon kubmetr
olmuşdur.
Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün yeni qaz quyuları istifadəyə verilməlidir. Hazırda 5 quyunun qazılması
Nazirlər Kabinetinin nəzarəti altındadır və orada işlərin başa çatdırılması üçün lazımi tədbirlər görülür.
«Bulla dəniz» yatağında dərinliyi 6200 metr olacaq 86 nömrəli quyuda hazırda 5073 metr qazma işləri
aparılmışdır. Həmin quyudan sutkada bir milyon kubmetr qaz və 150 ton kondensat gözlənilir. İkinci
quyu «8 Mart» yatağında qazılır. Layihə üzrə dərinliyi 5800 metr olacaq 700 nömrəli bu quyuda 4823
metr qazma işləri aparılmışdır. Bu quyudan sutkada 500 min kubmetr qaz və 80 ton kondensat
alınacaqdır. Qum adasında da iki quyu qazılır. Onlar da qaz quyularıdır. Dərinliyi 5250 metr olacaq 244
nömrəli quyuda hazırda 3111 metr qazma işi görülmüşdür. Dərinliyi 4750 metr olacaq 237 nömrəli ikinci
quyuda 2700 metr qazma işi aparılmışdır. 19 nömrəli digər quyuda isə qazma işi başa çatıb və o, bu
yaxınlarda istifadəyə veriləcəkdir.
Biz qaz yığımını artırmaq üçün bu il «Günəşli» yatağından Neft daşlarınadək öz gücümüzlə 15
kilometr uzunluğunda sualtı kəmər tikib istifadəyə vermişik. Bu işlər əlavə olaraq sutkada 400 min
kubmetr qaz yığmağa və istifadə etməyə imkan verir. Halbuki həmin qaz əvvəllər havaya buraxılırdı.
Noyabr ayından «Çıraq» yatağındakı quyudan səmt qazı yığılıb «Neft daşları» qaz-kompressor
stansiyası vasitəsilə sahilə nəql olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oradan nə qədər qaz gətirilib? Mən bilmək istəyirəm ki, birinci quyudan nə
qədər qaz hasil edilir?
N a t i q Ə l i y e v: Həmin quyudan gündə 150 min kubmetr qaz sahilə gətirilir. İkinci quyu da
dünən istifadəyə verilibdir. Onlar ikisi bir yerdə sahilə gündə 300 min kubmetr qaz verir. Bildiyiniz kimi,
biz gələn il 8 quyu istifadəyə verəcəyik. «Çıraq-1» platformasından 1998-ci ildə təxminən 330 milyon
kubmetr qaz gözləyirik.
Gələn il qaz təsərrüfatı genişləndirilməlidir. «Neft Daşları» qaz-kompressor stansiyasının gücü
sutkada 3,9 milyon kubmetrdən 6 milyon kubmetrə çatdırılacaqdır. Biz Nazirlər Kabineti ilə birgə bu
məsələni təhlil etmişik. Yeni ehtiyat hissələri sifariş edəcəyik və həmin qaz-kompressor stansiyasının
gücünü təxminən iki dəfə artıracağıq. Bu da bizə «Günəşli» yatağından və «Çıraq-1» platformasından qazı
bir yerə yığıb qaz-kompressor stansiyası vasitəsilə qaz emalı zavoduna çatdırmağa imkan verəcəkdir.
Siz mənə tapşırdınız ki, qaz hasilatı və təchizatı barədə məlumat verim. Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyəti
haqqında da mənim arayışım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar lazım deyil. Əsasən qaz təchizatı məsələlərindən danışın.
N a t i q Ə l i y e v: Demək istərdim ki, qaz təchizatı sahəsində bir az gərginlik vardır. Biz bu il planı
94,5 faiz yerinə yetirmişik. İlin axırınadək kəsir 400 milyon kubmetr olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə kəsirdir?
N a t i q Ə l i y e v: Hörmətli prezident, birincisi odur ki, biz yeni qaz quyuları almamışıq. Bildiyiniz
kimi, yataqlarda təzyiq böyük sürətlə aşağı düşür. Bizim qaz hasil etdiyimiz əsas yataqlar «Qum adası»,
«Bahar», Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsi, «Bulla dəniz», «8 Mart» yataqlarıdır. Ötən illərdə
vəsait çatışmadığına görə bu yataqlarda heç bir quyu qazılmamışdır. Ancaq Nazirlər Kabineti ilə bir yerdə
biz bu il proqram hazırlamışıq. Bu işlər hamısı nəzarət altındadır. Hazırda beş quyuda qazma işləri davam
etdirilir. Siz bilirsiniz ki, onların layihə dərinliyi 6 min 250 metrdir. Həmin quyuların qazılmasında biz bir
çox çətinliklərlə rastlaşırıq. Ancaq bunu demək lazımdır ki, hər quyudan sutkada təxminən bir milyon
kubmetr qaz hasil ediləcəkdir. Bunlar çox vacib quyulardır. Biz şurada bu məsələlərə baxmışıq, vəsait
ayırmışıq, lazım olan xammal, qazma üçün baltalar, borular alınmasına diqqəti artırmışıq. Qaz emalı
zavodu üçün yeni avadanlıq almışıq, köhnələri bərpa etmişik. Bütün bunlar bizə imkan verir ki, həmin
zavodda maye qaz istehsalını artıraq. Plan üzrə maye qaz istehsalını iki dəfə artırmışıq. Bizim
müəssisəmiz orada maye qaz satışı ilə də məşğul olub, yeni balonlar alınıb. Bir çox rayonlarda məntəqələr
açılıb. Nəticədə biz təbii qaz verə bilmədiyimiz kəndləri maye qazla təmin edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təkcə kəndlər deyil, biz respublikanın rayon mərkəzlərinin əksəriyyətinə qaz
veririk.
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, biz bütün rayonları maye qazla təmin edirik.
Hörmətli prezident, biz bu işi davam etdiririk, maye qazın istehsalını daha da artıracağıq. Qaradağ
qaz emalı zavodunda yalnız «Günəşli» və «Çıraq» yataqlarından gələn qazdan maye qaz istehsal olunur.
Ancaq Qum adasında, «Bahar» yatağında çıxarılan qaz bilavasitə qaz kəmərlərinə gəlir və biz texniki
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butanı yığa bilmirik. Əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bütün qaz cəmləşsin, Qaradağ qaz emalı zavoduna
verilsin. Ola bilər ki, biz yeni mini qaz emalı qurğuları tikək və onların vasitəsilə respublikada qaz emalını
artıraq. Bu, çox perspektivli istiqamətdir. Biz bu sahədə işimizi davam etdirəcəyik.
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Müslüm İmanov çıxışında enerjinin pulunun
ödənilməsi məsələsindən danışdı. Doğrudan da neftin, qazın, elektrik enerjisinin pulunun ödənilməməsi
bizə çox ziyan vurur. Ona görə ki, biz bu vəsaiti vaxtında alıb istehsalatımızda bərpa, təmir işləri apara və
digər lazımi sahələrə yönəldə bilmirik.
Hörmətli prezident, Siz mazut istehsalı məsələsinə toxundunuz. Mən istərdim deyim ki, biz
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinə vaxtlı-vaxtında mazut veririk. Bu sahədə bizdə gerilik yoxdur. Biz
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinə bu il 3 milyon 259 min 215 ton mazut vermişik. Bundan əlavə, Gəncə
və Sumqayıt şəhərlərinə 89 min 696 ton mazut göndərilmişdir. Mazutu saxlamaq üçün yer olmadığına
görə Nazirlər Kabinetinin razılığı ilə biz onun bir hissəsini xaricə satmışıq. Xarici ölkələrə valyuta ilə
təxminən 156 min 722 ton mazut satılmışdır. Bu, bir tərəfdən yaxşıdır, ona görə ki, «Azərenerji» Səhmdar
Cəmiyyətinin ehtiyat üçün 400 min ton mazut saxlamağa imkanı vardır. Yayda mazut çox olur, biz 400
tonluq çənləri doldururuq, ehtiyat saxlaya bilmirik. Məncə, biz bu məsələni birdəfəlik həll etməliyik,
çənlərin sayını artırmalıyıq. Gərək biz əlavə 200 tonluq çənlər qoyaq ki, yayda qış üçün yaxşı ehtyiat
yaratmağa imkan olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: İmanov, siz eletrik stansiyalarında qazdan neçə faiz istifadə edirsiniz?
M ü s l ü m İ m a n o v: 20 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu il nə qədər qaz çıxarılır?
N a t i q Ə l i y e v: Bu il 6 milyard 350 milyon kubmetr qaz çıxarılması nəzərdə tutulmuşdur. Biz
ötən 11 ayda 5 milyard 930 milyon kubmetr qaz hasil etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi deyirsiniz ilin axırınadək 6 milyard kubmetr olmayacaq?
N a t i q Ə l i y e v: Xeyr, olmayacaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, deyirsiniz ki, 5 milyard 930 milyon kubmetr qaz hasil edilib. Yaxşı,
həmin 5 milyard 930 milyon kubmetrdən 20 faizi elektrik stansiyalarına verilir. Qalanı hara gedir?
N a t i q Ə l i y e v: Qalan qazın hamısını «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinə veririk. Biz istifadə
etmirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs, qalanı hara geir? Mən indi «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
vəzifəsini icra edəndən bunu soruşacağam. Ancaq aydınlaşdırmaq lazımdır Artur Rasizadə, siz mənə
deyirdiniz ki, «Azərenerji»yə 30 faiz qaz verilir, görürsən, deyirlər ki, 20 faiz verilir.
A r t u r R a s i z a d ə: «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinə 1 milyard 500 milyon kubmetr qaz
verilir.
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab prezident, mən demək istəyirəm ki, energetikanın istifadə etdiyi
yanacağın 20 faizini qaz, qalanını isə mazut təşkil edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə qədər qaz alırsınız?
M ü s l ü m İ m a n o v: 1 milyard 350 milyon kubmetr.
A r t u r R a s i z a d ə: Xeyr, 1 milyard 500 milyon kubmetr.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu qədər qaz alır, yoxsa yox? Bəlkə almır? Axı deyir ki, 1 milyard 350 milyon
kubmetr alıram.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab prezident, rəqəmlər belədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rəqəmlərinizi bir-birinizlə tutuşdurun.
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab prezident, biz 11 aylıq plana görə 1 milyard 99 milyon kubmetr qaz
almışıq.
A r t u r R a s i z a d ə: Mən 12 ayda nəzərdə tutulanı deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz 12 ayda nə qədər qaz alacaqsınız?
M ü s l ü m İ m a n o v: Biz 12 ayda 1 milyard 485 milyon kubmetr qaz almalıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: İmanov, sən uzun illərdir ki, «Azərenerji»də işləyirsən. Bu rəqəmləri
kağızdan oxumaq ayıb deyil? Kağızdan da düz oxuya bilmirsən. Bu nə məsələdir ki, hər birinizə sual
verilən kimi, kağızı götürüb ora-bura baxırsınız. Bunlar sadə rəqəmlərdir. 6 milyard kubmetr qaz çıxır.
Mən istəyirəm biləm, bu 6 milyard kubmetr qazın nə qədəri elektrik stansiyalarına gedir?
A r t u r R a s i z a d ə: 1 milyard 500 milyon kubmetr.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Görmədin, əvvəl dedi ki, 1 milyard 350 milyon, sonra dedi 1 milyard 400
milyon, sən də deyirsən ki, 1 milyard 500 milyon kubmetr. İndi bunların hansına inanım? Sən də mənə
əvvəl 30 faiz demişdin. Demək, sən də düz deməmişdin.
M ü s l ü m İ m a n o v: Hörmətli prezident, mən yanacaq balansını nəzərdə tutub demişdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məni yanacaq balansı maraqlandırmır. Mən sənə sual verirəm ki, sizin
elektrik stansiyalarında yanacaq üçün neçə faiz qaz istifadə olunur? Yəni respublikada hasil olunan qazın
neçə faizindən istifadə edilir?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab prezident, elektrik stansiyalarında respublikada hasil edilən qazın 25
faizindən istifadə olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, indi vaxt itirməyək. Baş nazir, mən səndən də, İmanovdan da,
başqalarından da xahiş edirəm, bunları araşdırın, bir cədvəl düzəldin, bilək görək hasil edilən qaz hara
gedir. Bu məni narahat edir. Çünki Azərbaycanda keçmiş zamanlarda nə qədər qaz hasil edildiyi, istifadə
olunduğu heç hesaba alınmayıb. Ona görə ki, qaz pulsuz idi. Yəni qazın qiyməti o qədər ucuz idi ki, camaat
heç onun pulunu ödəmirdi. Buna görə də o vaxt Azərbaycanda qazı əhəmiyyətsiz hesab edirdilər. O,
mənada əhəmiyyətsiz ki, yəni onun büdcəyə elə bir böyük gəliri olmurdu. Amma indi qaz bizim ən böyük
sərvətimizdir.
Bu il 5 milyard 930 milyon kubmetr qaz hasil edilib. Bu hara gedir? Əgər bunun 25 faizi yanacaq
kimi elektrik stansiyalarına verilirsə, qalan 75 faizi haradadır?
Mənə deyirlər ki, Bakı, Sumqayıt, Əli-Bayramlı, Naftalan, Siyəzən qazla təmin olunur. Qalan yerlər
qazla təmin edilmir.
Y e r d ə n s ə s: Sumqayıt, Bakı şəhərləri qaz ilə tam təmin olunmur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs bu qaz hara gedir? Deyirlər ki, Gəncə qaz almır. Onda bu qaz haradadır,
hara gedir? Şübhəsiz ki, bu mənim işim deyil. Amma mən bu gün bunu etməyə məcburam. Bu qədər
böyük sərvətimizə belə münasibət olarmı?
Natiq Əliyev, indi sən deyirsən ki, 6 min metr dərinliyi olan quyu qazmalısınız ki, oradan qaz
çıxarasınız. O qaz nə qədər çətinliklə çıxır, ona nə qədər vəsait gedir, işçi qüvvəsi sərf olunur. Amma
çıxarılan qazın haqq-hesabı yoxdur.
Yenə də deyirəm, hasil edilən təxminən 6 milyard kubmetr qazın 25 faizi elektrik stansiyalarına
verilirsə, qalanı hara gedir? Deyirsiniz ki, Bakı, Sumqayıt qazla tam təmin olunmur, Gəncə isə tamamilə
qaz almır. Bunlar çox ciddi məsələlərdir.
Mən başa düşürəm ki, bu sənin işin deyil, Dövlət Neft Şirkətinin işi qaz çıxarmaqdır. Qazı paylamaq
«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin işidir. Bu «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyəti elə bir bədbəxt təşkilatdır ki,
onun rəhbərliyi əvvəldən pis işləyibdir. Biz oraya yeni müdir təyin etdik, o da gəlib işi yarıtmadı. İndi
həmin səhmdar cəmiyyəti başsız qalıb. Amma hesab edirəm ki, Nazirlər Kabineti bu işlə çox ciddi məşğul
olmalıdır. Nazirlər Kabinetində respublikada hasiledilən qazın hər kubmetrinin hesabı getməlidir.
Nazirlər Kabinetində böyük bir şöbə - neft və kimya şöbəsi vardır. Həmin şöbənin müdiri Dadaşov
buradadırmı? Mən bir neçə dəfə demişəm, uzun müddətdir ki, orada işləyirsən, mən səni keçmiş
zamanlardan tanıyıram. Bu işlərlə niyə məşğul olmursunuz? Əgər siz bu işlərlə məşğul olsanız, rəhbər
vəzifəli şəxslər mənim suallarıma dəqiq cavab verə bilərlər.
Mən indi buna vaxt itirmək istəmirəm. Amma eyni zamanda bu məsələni çox ciddi hesab edirəm.
Baş nazir Artur Rasizadəyə tapşırıram ki, qısa müddətdə - bir həftə, 10 gün içərisində Azərbaycanın qaz
balansını dəqiqləşdirsin. Biz çox dəqiq bilməliyik ki, çıxarılan qaz necə nəql olunur, haraya gedir, ondan
harada, necə istifadə edilir. Bizim qonşu respublikalar var ki, onlar 1 milyard kubmetr qaz almaq üçün
gedib başqa ölkələrə yalvarırlar. Biz burada ildə 6 milyard kubmetr qaz çıxarırıq. Qazın qiyməti
neçəyədir? 1000 kubmetr qazın qiyməti 40-45 dollardır. 1000 kubmetr qazın dünya bazarında qiyməti
təxminən 80 dollardır. Türkmənistan qazı Ukraynaya, Ermənistana və başqa yerlərə 45 dollara satır. Mən
Türkmənistan prezidenti Niyazovla Tehranda görüşərkən bunu bir daha dəqiqləşdirdim. Onlar qazı 45
dollara satırlar. Biz istəyirdik ki, İrandan Naxçıvana qaz kəməri çəkək, onlar qazın qiymətini 80 dollardan
aşağı endirmədilər. Amma mən bilirəm ki, Rusiya da Ukraynaya qazı 45 dollara satır.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab prezident, mən Rusiya Federasiyasında səfərdə olarkən öyrəndim ki,
Rusiya Gürcüstana qazı 60 dollara satır. Rusiya qazın qiymətini qaldırmaq niyyətindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, qiyməti qaldıracaqlar, çünki dünya bazarında qazın qiyməti 80
dollardır.
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Bizim bu cür qiymətli sərvətimiz vardır. Dünya bazarında onun 1000 kubmetrinin qiyməti 80
dollardır. Qonşu respublikalarda onu 45 dollara satırlar. Azərbaycanda qaz hasil edilir, bəs o, hara gedir,
ondan neçə istifadə olunur? Bu işi başlı-başına buraxmışıq.
Mən dedim, təkrar etmək istəmirəm. Mən 10 gün vaxt verirəm, bu məsələ ilə ciddi məşğul
olmalısan. İndi il qurtarır. Hər ay müəyyən edilməlidir ki, çıxarılan qaz hara gedir və ondan necə istifadə
olunur.
N a t i q Ə l i y e v: Cənab prezident, Siz bu məsələyə toxundunuz, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu
gün qazın hər 1000 kubmetrinin maya dəyəri 85 min 456 manatdır, amma onun satış qiyməti 48 min
manatdır. Yəni qaz hasilatı ilə məşğul olan bütün istehsalat birlikləri qeyri-rentabelli işləyir. Bəlkə
tapşırıq verəsiniz ki, biz bu məsələyə Nazirlər Kabineti ilə birgə baxaq. Çünki bu məsələnin üzərində
işləməyə heç kəsin həvəsi yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Demək, biz bazar iqtisadiyyatının
prinsiplərini, tələblərini iqtisadiyyatın bütün sahələrinə tədricən, ardıcıl olaraq tətbiq etməliyik. Bu,
sözsüzdür. Ancaq eyni zamanda respublikamızda mövcud reallığı da nəzərə almaq lazımdır. Dediniz ki,
qazı maya dəyərindən iki dəfə aşağı qiymətə satırsınız. Əlbəttə, siz bunun yerini başqa sahələrin, neftin
hesabına doldurursunuz. İndi biz bunlara dözməliyik, əlacımız yoxdur. Bunlar hamısı keçid dövrünün
problemləridir. Ancaq hesab edirəm ki, məsələnin qoyuluşu düzgündür. Bunu xırda-xırda təmin etmək
lazımdır.
N a t i q Ə l i y e v: Üzr istəyirəm, mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu gün Siz də bunu
qeyd etdiniz. Biz təhvil verdiyimiz qazın çox itkisinə yol verilir. Hesablamalar göstərir ki, bizim təkcə bu il
«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinə verdiyimiz qazın 82 milyon kubmetri itkiyə getmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 82 milyon kubmetr? İndi bunu dollara çevir, gör nə qədər olacaq. Demək, 7
milyon dollarlıq məhsul itkisinə yol verilibdir.
N a t i q Ə l i y e v: Əgər qaz təsərrüfatı sisteminə bütünlüklə baxsaq, ola bilsin ki, bu rəqəm daha
çoxdur. Ona görə də bizim birinci vəzifəmiz o olmalıdır ki, həm respulikadakı, həm də şəhərdəki qaz
sistemində Qaradağ qaz emalı zavodunda vəziyyəti araşdırmalı, tədbir görməliyik.
Hörmətli prezident, Dövlət Neft Şirkətində biz qışa hazırlıqla əlaqədar lazımi işlər görmüşük. Biz
balansımıza Nazirlər Kabineti ilə birgə bir daha baxmışıq. Belə qərara gəlmişik ki, zavodlar mazut
istehsalı sisteminə keçsinlər. Rəqəmlər göstərir ki, dekabrın 22-nə 13 min 200 ton mazut istehsal
etmişik. Bu, çox yüksək rəqəmdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs, Müslüm İmanov deyirdi ki, balansda nəzərdə tutulan mazut alınmayıb?
N a t i q Ə l i y e v: Cənab prezident, mən Sizi əmin edirəm ki, lazım olan bütün tədbirləri vaxtında
həyata keçirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1998-ci ildə qaz hasilatı üzrə sizin planınız nə qədərdir?
N a t i q Ə l i y e v: Cənab prezident, qaz hasilatında ciddi çətinliklər olsa da biz istehsalı
sabitləşdirmişik. Bu il 6 milyard kubmetr qaz hasil etməyi nəzərdə tutmuşuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, «Pennzoyl» Şirkəti Neft daşlarında qaz-kompressor stansiyasını
istifadəyə verdi, buna böyük xərc qoyuldu. O vaxt siz hamınız mənə məruzə etdiniz ki, görülən bu iş
respublikada qaz hasilatını 2 milyard kubmetr artıracaqdır. Elədirmi? İndi həmin 2 milyard kubmetr artıq
qaz var?
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, biz o qədər qazı yığıb sahilə veririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni əlavə olaraq 2 milyard kubmetr qaz hasil edilməli idi.
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, elədir, düzdür.
A r t u r R a s i z a d ə: 2 milyard kubmetr deyirdilər.
N a t i q Ə l i y e v: Biz 1 milyard 500 milyon kubmetr veririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə 2 milyard kubmetr olmadı?
N at i q Ə l i y e v: Yığma sistemində belədir, 1 milyard 500 milyon kubmetr olmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, sən də, «Pennzoyl»un prezidenti də mənə demişdiniz ki, bu layihə həyata
keçiriləndən sonra «Neft Daşları»ndakı qaz-kompressor stansiyasında havaya gedən qaz yığılıb
veriləcəkdir. Bu, təmin olunur, yoxsa yox?
N a t i q Ə l i y e v: Qaz-kompressor stansiyası tam gücü ilə işləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən mənə de görüm, bu qədər qaz alınır, yoxsa yox?
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N a t i q Ə l i y e v: Cənab prezident, biz ildə oradan sahilə 1 milyard 500 milyon kubmetr qaz
göndəririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs yarım milyard harada qaldı?
N a t i q Ə l i y e v: İndi biz yığma sistemini düzəldirik, başqa quyuları da oraya qoşacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı, bu layihənin özündə 2 milyard kubmetr nəzərdə tutulmuşdur.
Baş nazir, bilirsən, sən özün bu məsələlərə nəzarət et. Bunlar söz verirlər, sonra başqa cür deyirlər.
Natiq Əliyev, sən bilirsən ki, hər şey mənim yadımdadır. Mən səninlə bu barədə neçə dəfə
danışmışam. 1993, 1994, 1995-ci illərdə «Pennrzoyl» Şirkətinin prezidenti ilə sənin yanında neçə dəfə
danışmışam. Onlar burada Neft daşlarında işləyirdilər. Sonra dediniz ki, qoyun bunlar çıxıb getsinlər,
hamısını özümüz istismar edəcəyik. Bunlar hamısı mənim yadımdadır. Bu rəqəm də mənim yadımdadır
ki, 2 milyard kubmetr qaz alınmalı idi. O vaxt, 1994-1995-ci illərdə siz bunu mənə deyəndə biz bunsuz 6
milyard kubmetr qaz çıxarırdıq. İndi nə təhər oldu ki, bu 2 milyard kubmetr artan kimi, siz başqa
sahələrdə qazı 2 milyard kubmetr azaldınız?
N a t i q Ə l i y e v: Cənab prezident, get-gedə təzyiq azalır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı, bu qədər azala bilməz, düz deyil. Mən bununla razı deyiləm. Sən başa
düşürsən, yoxsa yox?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab prezident, çox düzgün iraddır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən, bunları buraxmısınız başlı-başına, nə bacarırlar, edirlər, çox vaxt da
lazım olan şeyi edə bilmirlər və etmək də istəmirlər. Mən sənə bir neçə dəfə demişəm, yenə də deyirəm.
Mən sənə tapşırıram, 1997-ci ildə Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətini araşdırıb hazırlayın, mənim yanımda
müzakirəyə çıxarın. O cümlədən həmin bu məsələni. Çünki mən istəmirəm kimsə hesab etsin ki, məni
aldatmaq olar. «Pennzoyl»Şirkəti burada uzun müddət işləyib, həmin o qaz-kompressor stansiyasını
yaradıbdır. Onun böyük bir fotoşəklinidə gətiriblər, mənim hansısa otağımda var, böyük bir naliyyət kimi
mənə hədiyyə veriblər. Həqiqətən mən də hesab edirəm ki, onlar orada çox yaxşı bir qurğu yaradıblar.
Ancaq onlar işlədikləri zaman da və qaz-kompressor stansiyasını işə salandan sonra da, - çünki bir
müddət onu öz mütəxəssisləri istismar edirdilər. «Pennzoyl» Şirkətinin prezidenti, onunla birlikdə Natiq
Əliyev də mənə məlumat veribdir ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda qaz
istehsalı 2 milyard kubmetr artdı. Əgər 94-də, 95-də biz 6 milyard kubmetr qaz istehsal edirdiksə və
«Pennzoyl» Şirkətinin yaratdığı qurğu əsasında 2 milyad kubmetr də artmalı idisə, demək, bizdə gərək 8
milyard kubmetr qaz istehsal olunmalı idi. Anlayıram ki, təbii azalma var, amma birdən-birə 2 milyard
kubmetr ola bilməz. Əgər belədirsə, siz niyə mənə proqnoz vermirdiniz ki, bir ildən sonra bizdə qaz 2
milyard kubmetr az çıxacaqdır? Bu məsələlər çox ciddi məsələlərdir. Yenə də deyirəm, hesab edirəm,
Dövlət Neft Şirkəti bu məsələlərlə çox zəif işləyir və bunlar çoxhallarda nəzarətsiz qalıblar. Bu məsələlərə
baxmaq lazımdır.
Sən özün də bil. Mən sənə dediyin sözləri deyirəm.
N a t i q Ə l i y e v: Bir də araşdırarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə araşdıracaqsan, sən bunun üstündə durmalısan, şirkətin prezidentisən. İki
il öncə mənə dediyin sözləri yadından çıxarmısan? Bu sözləri sən demisən. Hətta onlar burada daha da
çox işləmək istəyirdilər, gəlib dediniz ki, bu, bizə baha oturur, qoy çıxsınlar-getsinlər, bizim mütəxəssislər
artıq bu texnologiyanı mənimsəyiblər. Yadındadırmı?
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bəs nəticə nə oldu?
Bir sözlə, 98-ci il üçün nə plan götürüblər, öz yerində, 98-ci ilin planı və 97-ci ilin yekunları, xüsusən qaz sahəsində, təkcə qaz sahəsində yox, başqa sahələrdə də, - o cümlədən həmin qaz-kompressor
stansiyasının işə salınmasından indiyə qədər görülən iş, əldə olunan nəticə, -mən bilirəm ki, oraya
çoxmilyardlıq vəsait qoyulubdur, o vəsaitin nəticəsində biz nə əldə etmişik, nə qədər vəsait qoyulub, bunların hamısını araşdırın, müzakirə edin, mənə məruzə edin.
Natiq Əliyev, mən sənə də xəbərdarlıq edirəm ki, bu işlərə ciddi yanaşasan. Xüsusən indi mən qaz
təchizatı məsələsini və elektrik stansiyalarının məsələsini müzakirə etdiyimə görə sizdən çox şey asılıdır.
Qazı siz hasil edirsiniz, elektrik stansiyalarına qaz, mazut verilməsi sizdən asılıdır. Bu məsələlərlə ciddi
məşğul olun. Əyləşin.
«Azəriqaz»la indi kim məşğul olur?
A r t u r R a s i z a d ə: Camalov sədri əvəz edir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Kimdir o, gəlsin görüm buraya.
Sən orada çoxdan işləyirsən?
Ə l i h ü s e y n C a m a l o v: Dörd ildir müavin işləyirəm. Üç aydır sədr vəzifəsini icra edirəm.
1982-ci ildən qaz sənayesində işləyirəm.
«AZƏRİQAZ» SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİ VƏZİFƏSİNİ İCRA EDƏN ƏLİHÜSEYN
CAMALOVUN ÇIXIŞI
Möhtərəm prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyəti əsasən qazın alınması, saxlanması və əhaliyə paylanması ilə
məşğuldur. Hazırda səhmdar cəmiyyətinin balansında 38 min kilometr uzunluğunda aşağı və orta
təzyiqli, 4 min kilometrədək yüksək təzyiqli qaz kəmərləri vardır. Bunların vasitəsilə biz ildə 25 milyard
kubmetr qaz nəql edə bilərik.
«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin regionda yeganə sayılan Kalmaz və Qaradağ yeraltı qaz anbarları
mövcuddur və bunlara 2,3 milyard kubmetr aktiv qaz vurmaq mümkündür. Həmin anbarlara 1996-cı ildə
490 milyon, 1997-ci ildə isə 512 milyon kubmetr qaz vurmuşuq ki, bu da qış aylarında çətin vəziyyətdən
çıxmağa kömək edir.
Sədr vəzifəsini icra etdiyim üç ay müddətində səhmdar cəmiyyətində çox böyük problemlərə rast
gəlmişik. Ən böyük problemlərimizdən biri odur ki, Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar maye
qaz zavodundan mayaka qədər məsafədə 5,3 kilometr uzunluğunda dörd kəmərimiz suyun altında
qalmışdır. İndi birini öz qüvvəmiz hesabına dəyişirik, bənd vasitəsilə quruya çıxarmışıq. Üç kəmər isə indi
də suyun altındadır.
Mikrorayonları qazla təmin etmək üçün Biləcəridə sıradan çıxmış kəməri oktyabrda işə salmışıq,
Binəqədi rayonunu dairəvi kəmərlə təmin etmişik.
Ən böyük çətinlik əmək haqqı məsələsi idi. Qaz alan rayonlarda fevral ayından bəri 6,6 milyard
manat əmək haqqı borcu var idi. Qaz verilməyən rayonlar isə, demək olar, 1995-1997-ci illərdə əmək
haqqı almamışdı. Biz üç ay ərzində 4,5 milyard manat əmək haqqının verilməsini təmin etmişik.
Oktyabradək əmək haqqının 80 faizi verilmişdir. İşçilərin qalan 20 faizinin əmək haqqı isə avqustadək
ödənilmişdir. Bu ayın axırınadək 800 milyon manat da ödəniləcəkdir. Bundan sonra 1 milyard manat
əmək haqqı borcumuz qalır, onu da tərtib olunmuş cədvəl əsasında yanvarda ödəyəcəyik. Beləliklə, əmək
haqqı problemi həll olunacaqdır.
Digər problem Qaradağdan alınan qazın «Şimal» DRES-inə və Bakıya verilməsidir. Bu da, bayaq
dediyim kimi, su altında qalan üç kəmərin tamamilə pis vəziyyətdə olması ilə əlaqədardır. İndi TASİS
proqramı üzrə iş gedir, Qaradağdan Sumqayıta və «Şimal» DRES-inə xətlərin layihələri hazırlanacaqdır.
Həmin proqram üzrə əvəzsiz olaraq 1,7 milyon dollar vəsait ayrılmışdır.
Qazın balansı haqqında da danışmaq istərdim. Natiq müəllim 6 milyard kubmetr dedi, bizim
planımız 5 milyard 385 milyon kubmetrdir. Bu il 4 milyard 916 milyon kubmetr qaz qəbul ediləcəyi
gözlənilir. Onun 28,7 faizini energetiklərə, 34,5 faizini əhaliyə, 17,4 faizini kommunal sahələrə veririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kimə?
Ə l i h ü s e y n C a m a l o v: Kommunal təsərrüfatına, mehmanxanalar, məktəblər, MİS-lər,
hamamlar və s.
H e y d ə r Ə l i y e v: 17 faizi onlara gedir?
Ə l i h ü s e y n C a m a l o v: Bəli. Möhtərəm prezident, aldığımız qazın balansı haqqında məndə
rəqəmlər var. Biz gündə 13 milyon kubmetr qaz alırıq. Onun 4 milyonunu energetiklərə veririk. Bakını
tam təmin etmək üçün bizə gündə 12,5 milyon kubmetr qaz lazımdır, amma 8,7 milyon kubmetr veririk.
Ona görə də şəhərin mərkəzini təmin edirik, ətraf rayonları isə təmin edə bilmirik.
Sumqayıta 597 min, Abşerona 570 min, Əli-Bayramlıya 200 min kubmetr qaz veririk. Salyan,
Neftçala, Haçıqabul aşağı təzyiqli qaz kəmərlərindən istifadə edir. Bir də deyirəm, Bakını tam təmin
etmək üçün gündə 13 milyon kubmetrə yaxın qaz lazımdır. 1997-ci ildə 5 milyard 350 milyon kubmetr
planlaşdırılmışdı, 1998-ci il üçün 5 milyard 250 milyon kubmetr nəzərdə tutulur. 1997-ci ildə isə faktiki 4
milyard 416 milyon kubmetr olmuşdur.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bunlar rəqəmlərdir. Həqiqi təchizat nədən ibarətdir, nə cürdür?
Məsələn, Natiq Əliyev dedi ki, nə qədər itki var. Sizin şəhər şəbəkələrinizdə nə qədər itkiniz var?
Ə l i h ü s e y n C a m a l o v: Bizdə itki 82 milyon kubmetrdir, yəni 8,2 faiz müqabilində 10,3
faizdir. Bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər planı hazırlamışıq. Möhtərəm prezident, Bakı şəhərində
1958-1960-cı illərdə çəkilmiş qaz kəmərləri var və onlar, demək olar, lap pis vəziyyətdədir. Belə xətlərin
dəyişdirilməsi nəzərdə tutulubdur. 39 min 300 ədəd qaz sayğacı almışıq, bunlar Nəsimi, Binəqədi,
Əzizbəyov rayonlarında qoyulmuşdur. Bu, 39,5-39,7 min kubmetr qaza qənaət etmək deməkdir ki, bunun
da dəyəri 70 milyon manatdır.
Onu da demək istəyirəm ki, gündə aldığımız 13 milyon kubmetr qazın 40 faizə qədəri aşağı təzyiqlə
gəlir. Əgər qazın hamısını 21-25 atmosfer təzyiqlə alsaydıq, onu istədiyimiz yerə çatdıra bilərdik.
Qaraçuxurdan gündə 4,2 milyon kubmetr qaz alırıq və onu ancaq ətrafa paylayırıq, Böyükşora, şəhərin
mərkəzinə çatdıra bilmirik. Yüksək təzyiqlə əsasən «Pennzoyl» xəttindən (gündə 4,6 milyon və ya ildə 1
milyard 435 milyon kubmetr) və Səngəçaldan (gündə 2 milyon kubmetr) qaz alırıq. Yəni gündə yüksək
təzyiqlə 6,6 milyon kubmetr qaz veririk. Qalanı isə aşağı təzyiqlə gəlir və ancaq ətraf rayonları, kəndləri
təmin edə bilər.
Müslüm müəllim «Şimal» DRES-in və Sumqayıt istilik-elektrik mərkəzinin yenidən qurulması
məsələsini qaldırır. Bu, indi mümkün deyildir. Biz oraya birinci mərhələdə gündə 2,5 milyon kubmetr,
ikinci mərhələdə 5 milyon kubmetr qaz verməliyik. Ancaq mövcud qaz kəmərlərinin bugünkü gücü ilə
maksimum 1 milyon kubmetr verə bilərik. Stansiyalar yenidən qurulacaq, amma qaz kəmərləri kənarda
qalacaqdır.
A r t u r R a s i z a d ə: O da nəzərdə tutulub, aydın məsələdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs qazın həcmi?
A r t u r R a s i z a d ə: Həmin qaz ki, oraya verilir, o veriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O çatacaqdır?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. Biz gələcəyi nəzərdə tuturuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gələcəyi var, biz ən çox qazı «Şahdəniz» yatağından alacağıq. Amma onu hələ
neçə il gözləməliyik.
A r t u r R a s i z a d ə: Camalovun dediyi kimi, gündə 13 milyon kubmetr qaz alırıq. Gürcüstan 4,5
milyon kubmetr alır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gürcüstanın qazı yoxdur axı! Gürcüstan kənardan alır.
A r t u r R a s i z a d ə: Qazımız çatmır, ona görə də «Şahdəniz» bizə çox lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Şahdəniz» aydındır. Bəs bizim qazımız olduğu halda o qədər qazdan nə üçün
13 milyon kubmetr gəlir, başa düşə bilmirəm.
Ə l i h ü s e y n C a m a l o v: Möhtərəm prezident, bizdə birinci rübdə 12 milyon 250 min kubmetr
olub, sonra 13 milyona qalxıb, üçüncü rübdə 14 milyon kubmetrdir. Ancaq dördüncü rübdə15 milyon 250
min kubmetr əvəzinə 13 milyon kubmetr alırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Danış görək, problemlər daha nədən ibarətdir?
Ə l i h ü s e y n C a m a l o v: Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün ən böyük imkanımız yeraltı qaz
anbarlarımızdır. Onları ilkin vəziyyətə gətirmək, modernizə etmək lazımdır. Kalmaz yeraltı qaz anbarı
1974-cü ildə, Qaradağ anbarı 1986-cı ildə tikilibdir. Bu illər ərzində onlar, demək olar, layihə gücünü
itiriblər. Bununla əlaqədar TASİS proqramı üzrə əvəzsiz olaraq 1,7 milyon dollar vəsait ayrılıb.
«Sofreqaz» şirkəti bu anbarların bütün layihələrinin hazırlanmasını öz üzərinə götürübdür və 1998-ci ilin
may-iyununda bizə təhvil verəcəkdir. Bundan sonra biz Kalmaz anbarına 1,3 milyard kubmetr, Qaradağ
anbarına 1 milyard kubmetr qaz vura bilərik. Gərək 2,3 milyard kubmetr qazımız olsun ki, onlara vurub
lazım olanda istifadə edək.
Bakı şəhərini qaz və istiliklə təmin etməklə əlaqədar dekabrın 17-də Abid müəllimin yanında
müşavirə keçirildi. Orada plan-qrafik tutmuşuq ki, Bakı şəhərində bütün rayon istilik qazanxanalarını
təmin etmək üçün 1998-ci ildə kifayət qədər qaz verilsin. 1997-ci ildə 4 milyon əvəzinə 6,28 milyon
kubmetr qaz vermişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən indi orada əvəzedicisən, şübhəsiz ki, səndən çox şey tələb etmək
mümkün deyil. Ancaq eyni zamanda mən hesab edirəm ki,sizin qaz təchizatı idarəsi əvvəllər də yarıtmaz
işləyib, indi də yarıtmaz işləyir. Ola bilər bizim öz günahımızdır ki, bu sahəni indiyə qədər lazımi
səviyyəyə qaldıra bilməmişik. Mən bu gün bu müzakirədə yenə də belə qənaətə gəlirəm ki, bizim istehsal
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etdiyimiz qazdan səmərəli istifadə olunması məsələsi çox aşağı səviyyədədir. Ona görə siz gərək indi
bütün mövcud imkanlardan istifadə edəsiniz, qazın itkisinə yol verməyəsiniz, daxil olan qazın hamısını
təchizata lazım olan yerlərə itkisiz göndərəsiniz.
Ancaq biz bununla bu problemi həll edə bilməyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ Nazirlər
Kabinetində çox dərindən, ətraflı təhlil olunmalıdır. Burada çıxış edənlər danışdıqca o qədər suallar
qalxır, o qədər təəccüb doğuran rəqəmlər gətirilir ki, bunu heç təsəvvür etmək mümkün deyildir. Ona
görə bu məsələ gərək Nazirlər Kabinetində xüsusi təhlil edilsin, xüsusi müzakirə olunsun və 1998-ci il
üçün konkret tədbirlər görülsün. Biz bundan sonra bu səviyyədə, bu şəkildə iş görülməsinə qətiyyən yol
verməməliyik.
Sən də bütün bu danışıqlardan nəticə çıxarmalısan.
Görünür ki, qazın da, elektrik enerjisinin də əksər hissəsi Bakıya gəlir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda
əhalinin böyük bir hissəsi Bakıda yaşayır. Ona görə də icra hakimiyyətinin başçısı Rəfael Allahverdiyev
məlumat versin ki, bu məsələlər Bakıda nə vəziyyətdədir.
BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI RƏFAEL ALLAHVERDİYEVİN ÇIXIŞI
Möhtərəm prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bakı şəhər elektrik şəbəkələri və şəbəkə müəssisələri istehsalat birliyi iri energetika
müəssisələrindən biridir və uzunluğu 2500 kilometr olan yeraltı kabelə, 3000 kilometr hava xəttinə və
3000-dən çox transformatora qulluq edir. Ən kobud hesablamalara görə, həmin avadanlığın hər il 5 faizi
dəyişdirilməli, qalanı isə yoxlanıb cari təmir olunmalıdır. Bu o deməkdir ki,hər il 150 transformator, 125
kilometr yeraltı kabel və 150 kilometr hava xətti təzəsi ilə əvəz edilməlidir. Dövlət tərəfindən ayırmalar
olmasa, bu qədər avadanlığın dəyişdirilməsi şəhər büdcəsi hesabına heç cür mümkün deyildir.
Son illər qış aylarında qazın və istilik enerjisinin qıtlığı əhalini mənzilləri qızdırmaq üçün elektrik
enerjisindən istifadəyə məcbur edir. Təkcə buna görə şəbəkənin yükü bu illərdə 2-3 dəfə artmışdır. Bu da
xətlərin və avadanlığın kütləvi surətdə sıradan çıxmasına səbəb olmuşdur. Yükün belə sürətlə artımı və
avadanlığın köhnə olması şəbəkədə itkilərin 4-5 dəfə çoxalmasına gətirib çıxarıb və 1996/97-ci ilin payızqış mövsümündə birliyə, özündən asılı olmayan səbəblərə görə, təxminən 35 milyard manat zərər
dəymişdir.
Açığını demək istəyirəm ki, bir çox rəhbər işçilər paytaxtın problemlərinə laqeyd münasibət
bəsləyirlər. Şəhərə verilən təbii qazın həcmi ilbəil azalır, burada rəqəmlər dedilər. Möhtərəm prezident,
Sizin yaxşı yadınızdadır ki, 1980-ci illərdə qış mövsümündə Bakıya gündə 13 milyon kubmetr qaz
verirdilər. İndi isə, - o rəqəmləri İmanov da, «Azəriqaz»ın nümayəndəsi də dedi, -cəmi 8,6 milyona
düşübdür. Qazın bu qədər az verilməsi, «Azərenerji»nin rayon istilik qazanxanalarının ildən-ilə yarıtmaz
işi və ümumiyyətlə şəhərin istilik sisteminin bərbad vəziyyətdə olması əhalini, müəssisə və təşkilatları
daha çox elektrik enerjisindən istifadəyə məcbur edir və bunun da acı nəticələri artıq bu gün reallıqdır.
Hörmətli prezident, mən rayon istilik qazanxanaları barədə demək istəyirəm. Vaxtilə hər
məhəllənin öz qazanxanası var idi və onu işlədirdi. Təxminən 80-ci illərin axırlarında belə bir məsələ
qoyuldu ki, onların hamısı ləğv edilib 8 rayon istilik idarəsi yaradılsın. Deməli, böyük bir rayonu «Günəşli» ilə 8-ci Kilometr yaşayış sahəsi arasındakı ərazini gərək bir qazanxana təmin edəydi. O vaxt
Leninqrad prinsipini götürdülər. Leninqradda ərazi düzəndir, ona görə də qazanxanadan çıxan istilik
axırıncı mənzilə çatanadək 80-90 dərəcə temperaturu saxlayır. Amma Bakının ərazisini özünüz yaxşı
bilirsiniz, əgər qazanxanadan 80 dərəcə temperaturda istilik veririksə, dağlıq yerlərdə mənzilə, demək
olar, 30-40 dərəcə istilik çatır. Yarıtmaz iş deyəndə, mən əsas bu məsələni nəzərdə tuturdum.
Şəhərin istilik təchizatı sisteminin kompleks şəkildə yenidən qurulması və genişləndirilməsi
proqramının dövlət səviyyəsində həyata keçirilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Burada İmanov dedi,
mən onunla tamamilə razıyam ki, əgər bunu dövlət səviyyəsində etməsək, heç bir nailiyyət qazana
bilməyəcəyik. Hörmətli prezident, mən bu gün Bakının bütün sakinləri, şəhərdə məskunlaşmış minlərlə
qaçqın və didərgin adından Sizə minnətdaram ki, bu işi öz nəzarətiniz altına götürmüsünüz.
Bakı elektrik şəbəkəsindəki acınacaqlı vəziyyəti qismən də olsa aradan qaldırmaq üçün 1997-ci il
ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Nazirlər Kabinetinə üç dəfə, əvvəlki illərdə isə Maliyyə
Nazirliyinə, Milli Məclisə və digər dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət olunmuş, lakin bizim
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məktublarımıza heç bir əməli cavab verilməmişdir. «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti Nazirlər Kabinetinin
qərarlarına istinadən, şəhərin ehtiyacları üçün buraxılan elektrik enerjisinin tariflərini bir neçə dəfə
dəyişərək elə həddə qaldırmışdır ki, birlik zərərlə işləyən müəssisəyə çevrilmişdir. Bunun nəticəsində
1997-ci ilin qış aylarında birliyə 26,8 milyard manat zərər dəymişdir.
Təkcə onu deyim ki, əhaliyə satılan elektrik enerjisinin tarifi son bir ildə 4 dəfə dəyişərək 1 kilovat saatın qiyməti 48 manatdan 96 manata çatdırılmışdır. Möhtərəm prezident, mən başa düşürəm, - bu, o
biri respublikalara nisbətən azdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Bakıda 100 mindən artıq qaçqın
məskunlaşıbdır. Enerjini onlara o qiymətlə satmaq mümkün deyildir və hamısını Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin hesabına ödəyirik.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti öz gücü, müəssisə və təşkilatların köməyi ilə Sabunçu, Əzizbəyov, Xətai
və Nizami rayonlarında 6 yardımçı stansiya tikib istifadəyə vermiş və 300 kilometrə yaxın elektrikötürmə
xətti çəkmişdir. Bu işlərin ümumi dəyəri 8 milyard manatdır. Lakin görülən tədbirlər problemin həlli
demək deyildir.
Cənab İmanov burada Səbail rayonu haqqında söhbət açaraq dedi ki, orada yer ayırmamışdıq.
Cənab prezident, biz Xaqani küçəsində yer ayırdıq, amma sonra gördük ki, onların istədikləri stansiyanı
şəhərin mərkəzində tikmək mümkün deyildir. O, açıq tipli stansiya olmalı idi və şəhərin arxitekturasına
tamamilə zidd olacaqdı. Ona görə də biz belə qərara gəldik, Müslüm İmanov ilə bir yerdə getdik, yer
tapdıq. Qaqarin körpüsünün yanında - profilaktoriyaları köçürdüyümüz yerdə indi həmin açıq tipli
stansiyanı tikirik.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, elektrik enerjisinin topdansatış qiyməti heç bir əsas olmadan o qədər
qaldırılmışdır ki, hətta istehlakçıların da sərf etdikləri enerjinin haqqını ödəmək qabiliyyəti ildən-ilə
azalıbdır. Hazırda idarələrin, müəssisələrin və əhalinin Bakı energetiklərinə 340 milyard manatdan çox
debitor borcu vardır. O cümlədən büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatların borcu 110 milyard manatdır.
Bunlar müdafiə, daxili işlər, səhiyyə nazirlikləri və digər nazirliklərdir. Dövlət sektoru - sənaye, tikinti,
nəqliyyat və s. bizə 140 milyard manat borcludur. Əhalinin isə ümumi borcu cəmi 25 milyard manatdır.
Bu cür çətinliklərin yaranmasının səbəbi şəhər elektrik şəbəkəsinin real vəziyyətinin və onun ən
zəruri ehtiyaclarının nəzərə alınmasıdır. Əlbəttə, demək olmaz ki, Bakı Şəhər Elektrik Şəbəkələri
İstehsalat Birliyində mənfi hallar yoxdur. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, yaranmış acınacaqlı vəziyyət
həm də birliyin qeyri-qənaətbəxş fəaliyyəti ilə bağlıdır. Şəhər və rayon əhəmiyyətli yardımçı stansiyaların
işinə ciddi nəzarət təşkil olunmamış, elektrik xətlərinə, yüksək gərginlikli kabellərə qanunsuz
qoşulmaların qarşısı alınmamışdır. Şəbəkəyə nəzarət və xidmət edən heyrət tərəfindən qanunsuz
hərəkətlərə yol verilmişdir. Nəzarətin və tələbkarlığın zəifliyi nəticəsində, hətta nağd pulla işləyən
«Azərbaycan» mehmanxanası, Mərkəzi Univermaq və sairə təşkilatlar enerjinin haqqını vaxtında
ödəmirlər.
Sizə bircə faktı deyim ki, «Azərbaycan» mehmanxanasının 1997-ci ildə 1 milyard manatdan artıq
borcu var. Biz baş nazirin tapşırığı ilə hər dəfə onların işığını kəsirik ki, pulu versinlər. İnanın, Prezident
Aparatından Nazirlər Kabinetinədək onlarca zəng olub ki, onların işığını açın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər baş nazir göstəriş verirsə, siz də kəsirsinizsə, onu kim dəyişdirə bilər?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Doğrudur, baş nazir zəng vurmur.
Heydər Əliyev: Bəs kim?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Müavinlərdən başlayaraq Prezident Aparatınadək...
H e y d ə r Ə l i y e v: Kim, de görüm, kim? Kimdir o?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Abid Şərifov da zəng vurur, Prezident Aparatından da zəng
vururlar ki, orada qonaqlarımız var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Prezident Aparatından kimdir?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Bir neçə dəfə Fatma Abdullazadə. Mehmanxanada yerləşən
səfirliklərin xahişi ilə Ramiz Mehdiyev də zəng vurubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fatma Abdullazadənin bununla nə işi var?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Çünki qonaqlar gəlir, orada qalırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə olsun qonaqlar var?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Səfirlər Prezident Aparatına - Ramiz Mehdiyevə müraciət edirlər
ki, biz pulumuzu veririk.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Ramiz Mehdiyev də, başqaları da çağırsınlar o otelin direktorunu, desinlər ki,
apar bir milyard ver. Onlar orada nə qədər pul qazanırlar, siz bunu görmürsünüz? Orada kazino
düzəldiblər. Şərifov da başda olmaqla zəng eləyənlər onu görmürlər? Necə ola bilər ki, otel işıq pulu
verməsin? Kasıb bir adam, yaxud yataqxanada yaşayanlar elektrik pulu vermirlər, - bunu müəyyən qədər
anlamaq olar.
Kim belə işlərlə məşğul olursa, - mən burada oturanların hamısına xəbərdarlıq edirəm, - əl
çəksinlər bu işlərdən. Bilirsiniz, dövlətin siyasətini həyata keçirmək lazımdır, ayrı-ayrı adamların maddi
maraqlarını yox. Havadarlar tapılıbdır, hərə kiməsə havadarlıq edir. Başa düşürəm, çünki çoxlarınız gedib
«Azərbaycan» otelinin restoranında toylarda, nə bilim, yubileylərdə iştirak edirsiniz. Yəqin ona görə,
yubileylərin yaxşı keçməsi üçün havadarlıq edirsiniz.
Bilirsən nə var, sən şəhərin icra hakimiyyəti başçısısan, şəhərə sən cavabdehsən. Şəhərin işlərinə
qarışmağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Sənin işlərinə prezident qarışa bilər, baş nazir qarışa bilər. Başqa heç
kəsin ixtiyarı yoxdur qarışsın. Mən də səndən tələb edirəm ki, işi apar. Yoxsa izahat verəcəksən ki, Şərifov
zəng elədi, filankəs, filankəs zəng elədi. Bu nə cür ola bilər, - bir milyard borcu var, vermir? Üç gün vaxt
verirəm. Üç günə qədər o bir milyardı verməsə, onun işıqlarını kəsmək lazımdır. Üç gündən sonra mənə
məruzə edərsən. Orada kim olur-olsun, hamısını çıxarıb eşiyə atmaq lazımdır.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezident, şəhərdə təxirəsalınmaz işlər çox görülür. Amma
yenə də deyirəm, maliyyə qıtlığı üzündən bizim niyyətimiz hələlik kağız üzərində qalır. Möhtərəm
prezident, bir faktı xüsusilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 1997-ci ilin büdcə rəqəmlərində icra
hakimiyyəti orqanları, təhsil, səhiyyə, sosial təminat, bədən tərbiyəsi, mənzil-kommunal sahələri üzrə
elektrik enerjisi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği 14,2 milyard manat olmuşdur. Ancaq oktyabrın
1-nə olan məlumata görə bu sahələr üzrə elektrik enerjisi üçün yaranmış borc 76,2 milyard manat
olubdur. Ayrılmış 14,2 milyard manatın da bu vaxtacan bizə cəmi 3,6 milyard manatı verilibdir. Bu o
deməkdir ki, bizim səhiyyə idarələri, xəstəxanalar, məktəblər hamısı borcludur. Çox xahiş edərdim, Siz
burada tapşırıq verəsiniz ki, Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə Nazirlər Kabinetində oturaq, bu məsələləri
qarşılıqlı hesablaşmalar vasitəsilə həll edək.
Cənab prezident, qar yağması, soyuqların düşməsi ilə əlaqədar doğrudan da çox çətin vəziyyət
yaranmışdı. Mən bayaq yerimdən dedim ki, bizim kəndlərdə bir aydan artıqdır, demək olar, qaz yoxdur.
İşıq da sönürdü. Kəndlərdə vəziyyət çox çətin idi. Mən Əzizbəyov rayonunun kəndlərinə gedib camaatla
söhbət etdim. Dedim ki, yaxşı, dədə-babadan sizin evlərinizdə sobalarınız olub, yandırmısınız,
vəziyyətdən birtəhər çıxmaq lazımdır. Bilirsiniz, danışmaq çox çətin olurdu. Bunu burada birinci dəfədir
deyirəm: deyəndə də, inanın, prezidentin həyata yenicə gələn nəvəsi iki gündür qaranlıqdadır, prezident
o haqda bir dəfə də mənə zəng vurmayıbdır, amma gündə zəng vurub soruşurdu ki, «Günəşli»də,
mikrorayonlarda, 8-ci Kilometrdə niyə işıq yoxdur. Bunları deyəndən sonra, inandırım Sizi, camaat
deyirdi ki, hər şeyə dözərik. Əgər prezident bu işlə məşğuldursa, deməli, biz qazla da, işıqla da təmin
ediləcəyik.
Mən bu faktı deyərkən bir daha sübut gətirmək istəyirəm ki, heç doğma nəvənizə baba kimi Sizin
münasibətiniz adi vətəndaşlarımıza münasibətiniz kimi deyildir. Bunu hamı görür və Sizi inandırıram ki,
hər bir çağırışınızla hər şeyə dözərlər. Biz hər şeyə dözürük, camaat da dözür. Qaçqınların arasında
oluruq, inanın, Sizin hər bir kəlməniz onlara çatanda bütün çətinlikləri unudurlar. Amma biz vicdan əzabı
çəkməliyik ki, Siz gecə-gündüz bu işlərlə məşğul olursunuz. Bu gün dörd saatdan artıqdır ki, bu işləri
müzakirə edib vaxtınızı itiririk, özümüzün vəzifə borcumuzu yerinə yetirmirik.
Cənab prezident, bütün bu çətinliklərdən çıxmaqdan ötrü imkanımız var. Mənim təkliflərim var,
bizə kömək edəsiniz ki, zədələnmiş, sıradan çıxmış elektrik şəbəkələrinin və xüsusi avadanlığın təcili
surətdə bərpası məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə 10 milyard manat pul ayrılsın. Mən demirəm
ki, bunu birdəfəlik verəsiniz. Bir neçə dəfə məsələ qaldırmışam ki, adi müəssisələr, kommersiya
təşkilatları kredit ala bilir, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ala bilmir.
H e y d ə r Ə l i y e v (Artur Rasizadəyə): Bu məsələni dəfələrlə qaldırır, sən buna baxıb mənə
məruzə et - nə istəyir, nədən ötrü, hansı şərtlərlə.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Xahiş edirəm mənzil tikintisinə də pul ayırasınız. Sizin razılığınızla
bizim Beynəlxalq Bankdan 3,5 milyon dollar kredit götürdük. Avtobuslar alıb gətiririk. Şəhər
nəqliyyatında vəziyyət çox pis idi. Sizi inandırım ki, əgər keçən il Sizin razılığınızla kommersiya
avtobuslarını şəhərə buraxmasaydıq, şəhərdə sərnişin nəqliyyatı dayanmış olardı. Yaxşı da işləyirlər, beş
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yüz manata aparırlar, camaat asudə istifadə edir. Sizin verdiyiniz 3,5 milyon dolları iki ay idi ala bilmirdik.
Bu yaxınlarda bizə akkreditiv açdılar, nümayəndələrimiz Hollandiyadadır, o avtobusları gətirəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə ala bilmirdiniz?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Çoxlu maneçilik törədənlər var idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə? Axı niyə, de görüm niyə? Mən bilməliyəm, biz bu qərarı qəbul
eləyəndən sonra buna kim mane ola bilir?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezident, Vahid Axundovun məktubu əsasında Siz yazdınız
ki, yerli bankların ehtiyatları hesabına bizə bu kredit ayrılsın. Açığını deyirəm, əgər biz o krediti Nazirlər
Kabinetinin, dövlətin təminatı ilə Hollandiyadan götürsəydik, 7 faizlə veriləcəkdi və 5 il müddətində
qaytarmalı idik. Dedilər ki, yox, yerli ehtiyatlardan istifadə edək. Razılaşdıq. O krediti bizə 14 faizlə
verirlər, özü də 2 il müddətinə. Onu da iki ay gecikdirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: De görüm kim gecikdirdi?
V a h i d A x u n d o v: Gərək komissiya təşkil olunaydı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə komissiya, kredit vermək üçün?
V a h i d A x u n d o v: Kreditdən istifadə, gedib avtobusları qəbul edib gətirmək üçün. Həhayət,
komissiya təşkil olundu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə buna iki ay vaxt lazım idi?
V a h i d A x u n d o v: Açığını deyim, bu işə heç qarışmırdım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sən qarışmadın, onda kim bunu gecikdirib? Utanmayın, danışın görək,
mən bilməliyəm axı. Sən özün neçə dəfə mənim yanıma gəldin ki, bu məsələni həll etmək lazımdır,
yadındadır? Mən də buna razılıq verdim. Mən razılıq verəndən sonra bu məsələ niyə iki ay geciksin? Nə
üçün? Bu kreditin sahibi mənəm, buna razılıq verdim. Ondan sonra kim buna mane olur? De görüm, kim
mane olur?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Vahid Axundovun məktubunda deyilirdi ki, şəhər icra hakimiyyəti
komissiya yaratmalıdır ki, avtobusları alıb burada istifadə etmək məsələsində nəzarət olsun. Belə bir
komissiya yaradıldı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs nə oldu?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Sonra dedilər ki, yox, hökumət tərəfindən - Nazirlər Kabinetindən
bir adam olmalıdır. Biz Maliyyə Nazirliyindən razılıq alıb bir nəfəri də əlavə etdik. Sonra dedilər ki,
«Azəravtonəqliyyat» Konserni var, oradan da bir adam olmalıdır. Mən dedim axı niyə? Bunu Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyətinə verirlərsə, komissiya, mütəxəssislər işləyir, şəhərlərarası beynəlxalq sərnişin
daşımalar parkının baş mühəndisi nə üçün bizim komissiyada işləməlidir? Mən Maliyyə Nazirliyindən,
Nazirlər Kabinetindən adamların olduğu hər bir komissiyaya razıyam. Amma paralel struktur olan
nəqliyyatdan gəlib komissiyada işləmək, açığını deyirəm, çox çətin olur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, bundan ötrü gecikibdir?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Bəli, ancaq bundan ötrü.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs nə təhər oldu?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Mən iki dəfə sərəncam verdim. Açığını deyirəm,
«Azəravtonəqliyyat»dan verilən nümayəndəyə razı deyildim. Axırda məcbur elədilər, komissiyaya onu da
saldım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ondan ötrü iki ay gecikdi?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən indi burada aydınlaşdıra bilmərəm ki, kim doğru hərəkət eləyib, kim
eləməyibdir. Ona görə də qəti bir söz demək istəmirəm. Ancaq hesab edirəm ki, bu, yaramaz bir şeydir.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezident, dərdlərimiz çoxdur. Mən şikayət eləmək
istəmirəm. Şəhərin öz imkanları da var. Mən məlumat verdim ki, biz öz gücümüzlə 6 yardımçı stansiya
tikib istifadəyə vermişik. Özü də rayon icra hakimiyyətlərinin, müəssisələrin hesabına. Biz vəziyyətdən
çıxa bilərik. Bizə maddi cəhətdən bir az kömək lazımdır, yenə deyirəm, büdcə hesabına yox. Kredit verin,
iki ilə qaytararıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sən onu dedin,mən Rasizadəyə tapşırdım. Sən burada ədalətli olaraq
başqalarını tənqid elədin, günahlandırdın. Amma sizin özünüzün günahınız nədən ibarətdir? Bakı İcra
Hakimiyyəti böyük bir təşkilatdır. Bakıda 11 rayon, hər bir rayonda icra hakimiyyəti var, onlar bizim yerli
orqanlarımızdır. Bir belə orqanlar, hökumətin, dövlətin bir belə orqanları olan halda bu məsələləri niyə
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həll eləmək mümkün olmur? Çətinliklər məlumdur, bunları həmişə demək olar. 15 il bundan qabaq,
Azərbaycanın lap yaxşı vaxtında da Bakıda bu problemləri mənə deyiblər. Birinci dəfə deyil mən bunları
eşidirəm. İndi bəlkə bunlar o vaxta nisbətən daha da çoxalıb, daha da artıbdır. Ancaq Bakıda bir tərəfdən
elektrik enerjisi çatmır, - bu aydındır. Amma verilən enerjidən də səmərəli istifadə olunmur. Düzdür, vaxt
olmur, çox az olur ki, axşam vaxtları mən şəhərə çıxım. Bir də görürəm ki, ayrı-ayrı budkalarda çox böyük
elektrik lampaları yanır. Sizin rayon icra hakimiyyəti başçısı axşam rayonun ərazisinə baxa bilər ki,
görsün, elektrik lampası harada yanmalıdır, harada yanmamalıdır. Yəqin sən bunları görürsən. Niyə
bunlara yol verirsən?
İkincisi, «Azərenerji» Şirkəti Səhmdar Cəmiyyəti olubdur. Mən bu gün dedim, bazar iqtisadiyyatına
keçmişik. Kim elektrik enerjisindən, qazdan istifadə edirsə, onun pulunu verməlidir. Sizdə enerjinin, qazın
istifadəsi üçün pul yığılmır. Nə yığılır, neçə faiz yığırsınız?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: 35 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs qalanını haradan qoyacaqsınız?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Mən sizə dedim, büdcə təşkilatlarının heç biri vermir. Zavodların
heç biri vermir. İşıqlarını da kəsmişik. Səhiyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi - onların
təxminən 110 milyard manat borcu var. Onlardan da pul gəlmir. Qarşılıqlı hesablaşma aparıb o pulları
bizə vermək lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə vermirlər?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Yenə də deyirəm, əhalidən cəmi 25 milyard manat yığılmalıdır və
biz onu yığacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs yığın da, niyə yığmırsınız?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Dünən biz bu barədə iclas keçirdik. Həmin pulları qarşıdakı iki ay
müddətində yığacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: İmanov burada Zaqatala, Balakən, Masallı rayonlarını misal gətirdi ki, həmin
rayonlarda icra hakimiyyəti başçıları gəlib bunlarla müqavilə bağlayıb, pulunu yığıb verirlər, elektrik
enerjisini də alırlar. İndi keçmiş vaxt deyil, nə elektrik enerjisi, nə qaz, nə su daha pulsuz, müftə verilə
bilməz. Bunu anlamaq lazımdır.
Biz elektrik enerjisi, qaz, nəqliyyat üçün güzəştləri götürdük. Yadındadır, böyük bir mübahisə
gedirdi ki, filan-filan təbəqələrdən bu güzəştləri götürmək olmaz. Onda biz bu güzəştləri niyə götürdük?
Götürdük ki, bizdə iqtisadi səmərəlilik artsın. Əgər bu güzəştləri götürmüşüksə, siz güzəşti olandan da,
olmayandan da pul almırsınızsa, onda bizim bu tədbirimizin nə əhəmiyyəti var?
Mən hesab edirəm ki, həm siz - Bakı İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi, həm də rayonlarda bu işlərlə
qeyri-qənaətbəxş məşğul olursunuz. Belə şey yaramaz. Bakı şəhəri hər şeydə nümunə olmalıdır. Yenə də
deyirəm, böyük-böyük rayonlar var, onların hər birində böyük-böyük təşkilatlar yerləşir. Rayon icra
hakimiyyətləri nədən ötrüdür? Mən onların başçılarını buraya dəvət etmişəm, onlar bunu bilməlidirlər.
Bu vəzifəni niyə, nədən ötrü daşıyırlar? Əgər elektrik, qaz, su təchizatı, nəqliyyat, kommunal xidmətini
təmin edə bilmirlərsə, onlar orada nə iş görürlər? Sənaye planı yoxdur ki, deyək, onu yerinə yetirirlər,
başqa plan da yoxdur. Onlar nə iş gorürlər?
Mən hesab edirəm ki, çətinlikləriniz, problemləriniz var. Bu problemlər təkcə Bakıda deyil, başqa
yerlərdə də var. Ancaq Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Bakı şəhərində də mövcud imkanlardan
lazımi səviyyədə istifadə edilmir. Ona görə də siz bundan lazımi nəticə çıxarın.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezident, biz iradlarınızın hamısını qəbul edirik. Doğru
deyirsiniz, nöqsanlar çoxdur. Mən Sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Bizim aramızda natəmiz adamlar da
çoxdur. Gedib evlərdən pulu yığıb cibinə qoyan adamlar da var. Biz bunları bilirik və nəticə çıxarıb
tədbirlər görürük.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, Siz tamamilə doğru deyirsiniz. Amma bizim haqqımızda
olmayan şeyləri bəzən televiziyada da, Milli Məclisdə də deyirlər. Siz müəllimlərə güzəştlərin
götürülməsindən danışdınız. Bu güzəştlər götürüləndən sonra məlum olub ki, müəllim ailələri elektrik
sayğaclarını götürüb satıblar. Təxminən 22 min ailədə belə bir hal baş veribdir. İndi həmin sayğacları
almağa bizdə imkan yoxdur. Ona görə də biz kommunal təsərrüfatı idarələrini məcbur edirik ki, gedib
enerji pulunu lampa hesabı ilə yığsınlar. Biz bu pulların hamısını yığacağıq.
Doğru buyurdunuz ki, kazinolar, restoranlar gecə-gündüz işləyirlər. İndi biz sərəncam hazırlayırıq
ki, yanvarın 1-dən sonra kazinoların, restoranların iş vaxtını məhdudlaşdıraq, heç olmasa qış
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mövsümündə onların heç biri saat 7-8-dən sonra işləməsin. Yadınızdadırsa, 1994-cü ildə Sizin razılığınızla biz belə bir tədbir görmüşük. Biz bunu edəcəyik.
Möhtərəm prezident, biz Sizin bütün iradlarınızı qəbul edirik. Mən Bakı şəhəri rayonlarının icra
hakimiyyəti başçıları adından deyirəm ki, biz yaxın vaxtlarda vəziyyəti düzəldəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzəltmək lazımdır, belə işləmək olmaz.
İcra hakimiyyəti başçısı hər şeyə cavabdeh deyil. Bakı böyük şəhərdir, burada 11 rayon və iri
təşkilatlar yerləşir. Həmin böyük təşkilatlardan biri də Azərbaycanda çox məşhur olan BAŞEŞ adlı
təşkilatdır. Onun müdiri buradadırmı? Gəl bura görüm.
Çoxlu şikayətlər vardır. İndi mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəfael Allahverdiyevə
dediyim sözlərin əksəriyyəti sizin təşkilatın və şəxsən sənin öz işində yol verdiyin nöqsanlarla bağlıdır.
Belə işləmək olmaz. Mən sənə xəbərdarlıq edirəm. Sən ya öz işində ciddi dönüş yaratmalısan, yaxud da
sən belə vəzifədə işləyə bilməzsən.
Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi problemləri haqqında hər dəfə danışarkən yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş soydaşlarımızın vəziyyətini, xüsusən bu qış mövsümündə təbiətin meydana gətirdiyi
çətinliklər zamanı qaçqınların, köçkünlərin yaşayışını, onların təchizatını birinci növbədə, xüsusi nəzərə
almalıyıq. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Qəhrəmanov
buradadırmı?
Nə iş görürsünüz, nə edirsiniz, nə kimi tədbirlər həyata keçirirsiniz? Qaçqınlara bu ağır vəziyyətdə
hansı əlavə yardımlar edirsiniz?
QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ
GÜLABBAS QƏHRƏMANOVUN ÇIXIŞI
Hörmətli Prezident, mən baş nazirin müavini İzzət Rüstəmovla birlikdə bu yaxınlarda Bərdə,
Ağcabədi rayonlarında, Laçının qış yatağı olan Taxtakörpüdə olmuşam. Qaçqınlar bizdən dönə-dönə xahiş
ediblər ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il münasibətilə onların təbrikini hörmətli
prezidentimizə çatdıraq. Mən onların xahişini Sizə çatdırmağı özüm üçün şərəf bilirəm.
Bizim Gəncə, Ağcabədi, Bərdə bölgələrinə getməkdə əsas məqsədimiz bilavasitə yerlərdə qış
mövcümü üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi vəziyyətini öyrənmək idi. Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri Üzrə Dövlət Komitəsinin ünvanına 1997-ci ilin iyulunda söylədiyiniz
iradlardan, eləcə də M.F.Axundov adına Respublika Kitabxanasında qaçqınlar haqqında kitabın
təqdimetmə mərasimində bizim işimiz barədə dediyiniz tənqidlərdən nəticə çıxararaq qaçqınların və
məcburi köçkünlərin problemlərinin daha dərindən öyrənilməsi və həll edilməsi üçün müəyyən tədbirlər
görmüşük.
Mən istəyirəm ki, Sizə bu barədə qısa məlumat verim. Qaçqınların qış problemlərinin həlli
sahəsində indi komitəmizin üzərinə daha mühüm vəzifələr düşür. Çünki vaxtilə, respublikada islahatlar
aparılmamışdan əvvəl kolxozlar və sovxozlar, fabriklər, zavodlar fəaliyyət göstərirdi, qaçqınların
problemlərinin həllində onlar da yaxından iştirak edirdilər. Amma indi məsələ elədir ki, bu işləri
tamamilə görməyə rayonların imkanı yoxdur. Ona görə də hazırda bütün bu məsələləri respublika
Nazirlər Kabinetinin köməyi ilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına həll edə bilirik.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda yerlərdə enerji məhdudiyyəti ilə daha tez-tez
rastlaşırlar. Gərginliyin artıb-azalması isə transformatorların sıradan çıxmasına səbəb olur. Hörmətli
prezident, komitəmiz təkcə bu il rayonlara 40-dan çox transformator vermişdir.
Biz bu yaxınlarda Gəncədə olarkən qaçqınların yaşadığı yataqxanalarda transformatorların sıradan
çıxması nəticəsində işığın günlərlə yanmadığının şahidi olduq. Ona görə də Gəncə şəhərinə iki
transformator göndərmişik.
Qaçqınların və məcburi köçkunlərin ən çox məskunlaşdığı rayonlardan biri də Bərdədir. Komitəmiz
1997-ci ildə Bərdə rayonuna 14 transformator vermişdir. Biz çalışırıq ki, rayon icra hakimiyyətləri ilə
daimi əlaqə saxlayaq və hansı çətinliklərin olduğunu dərhal aşkar edək, onların aradan qaldırılması üçün
lazımi tədbirlər görək. Bu çətinliklər əsasən baş nazir səviyyəsində həll olunur.
Mən yerlərdə olarkən çadır şəhərciklərinə elektrik enerjisini vaxtlı-vaxtında verilməməsi barədə
şikayətlər eşitdim. Baş nazir Artur Rasizadəyə bu barədə məlumat verəndən sonra «Azərenerji» Səhmdar
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Cəmiyyətinin prezidenti Müslüm İmanovla bu məsələni müzakirə etdik. Müslüm İmanov yerlərə rəsmi
telefonoqramlar göndərdi ki, birinci növbədə çadır düşərgələri elektrik enerjisi ilə təmin olunmalıdır.
Biz vəziyyətlə müntəzəm maraqlanırıq. Demək istəyirəm ki, gərginlik müəyyən qədər aradan
qaldırılıb. Amma çətinliklər hələ də var. Bilirsiniz ki, Biləsuvardakı çadır şəhərciyində 25 mindən artıq
qaçqın və məcburi köçkün yaşayır. Biləsuvar rayonu elektrik enerjisini Salyandan aldığına görə bu
problemin həllində bəzən müəyyən çətinliklər yaranır. Biz «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi
ilə birlikdə bu məsələlərin vaxtında həll edilməsinə çalışırıq.
Hörmətli prezident, Gəncədə də çətinlik çoxdur. Gəncəyə də elektrik enerjisi verilməsində
məhdudiyyətlər vardır. Yevlaxdakı Aran qəsəbəsinin də enerji ilə təmin edilməsində tez-tez çətinliklər
ortaya çıxır. Biz bu məsələni həll edə bilmişik.
Bu sahədə ən çox çətinlik Bakıdadır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşadığı 134 obyektdə
qazdan istifadə edilmədiyinə görə elektrik enerjisi həm də istilik mənbəyidir. Ona görə də Bakıdakı hər
hansı bir yataqxanada enerjinin kəsilməsi adamlar tərəfindən fövqəladə vəziyyət kimi qarşılanır. Onları
başa düşmək olar. Çünki işıqsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Biz bütün bu məsələlərin həll edilməsinə
xüsusi fikir veririk.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlər qeyri-standart
elektrik cihazlarından istifadə etdiklərinə görə bəzən həm transformatorlar, həm də yeraltı kabellər buna
dözmür. Bünların təmir edilməsi işinə də çox vaxt mütləq bizim komitə qarışmalıdır. Amma komitəmiz
üçün ayrılan vəsait bütün bu işləri görməyə imkan vermir. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Texniki
Universitetinin rektoru bu günlərdə mənə müraciət edib ki, qaçqınların yaşadığı yataqxanada böyük
gərginlikli kabel xətti sıradan çıxıb və onun dəyişdirilməsinə ehtiyac vardır. Çünki bu işləri görməyə
Texniki Universitetin vəsaiti çatışmır. Hazırda biz həmin ərazidə kabelin yenisi ilə əvəz edilməsi üçün
vəsait axtarırıq.
Cənab prezident, biz çadırlarda, fin evlərində, xüsusən dəmir yolu xətti üzərindəki vaqonlarda
yaşayan məcburi köçkünlərin qış təminatına ciddi diqqət yetiririk. Çünki onların vəziyyəti daha ağırdır.
Biz respublika hökumətinin köməyi ilə bu il hər ailəyə 30 litr yanacaq paylamışıq. Bundan əvvəl biz beş
min soba alıb onlara vermişdik. Belə sobalar nisbətən çox ucuz başa gəlir. Biz bu gün qaçqınlara daha 30
litr yanacaq paylamışıq. Bundan əvvəl biz beş min soba alıb onlara vermişdik. Belə sobalar nisbətən çox
ucuz başa gəlir. Biz bu gün qaçqınlara daha 30 litr yanacaq verilməsi üçün rayon icra hakimiyyətlərinin
hesabına vəsait köçürmüşük. Demək, qaçqınlar, bu ilin sonuna kimi daha 30 litr yanacaq alacaqlar.
Ümumiyyətlə, biz son iki ay ərzində qaçqınların yanacaqla təmin olunmasına 3,9 milyard manat vəsait
sərf etmişik. Bu da 1995-1996-cı ilin qış dövrünə nisbətən on dəfə artıqdır. Məlumat üçün bildirim ki,
ötən qış mövcümündə bu məqsəd üçün cəmi 400 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Halbuki büdcədən
ayrılan vəsait əvvəlki kimi qalmışdır.
Cənab prezident, «Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında» qanunun 3-cü
maddəsində deyilir ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlər bütün kommunal xidmətlərinin, o cümlədən
enerjinin, suyun, qazın haqqını ödəməkdən azaddırlar. Qaçqınların böyük əksəriyyəti Bakıda, Sumqayıtda
məskunlaşıblar. Bir çox zavodların, komitələrin, şirkətlərin rəhbərləri mənə müraciət edirlər ki,
qaçqınların istifadə etdikləri həmin enerjinin, suyun, qazın pulunu onlardan heç olmasa vətəndaşlardan
tutduqları kimi alsınlar. Halbuki, bütün bunlar onlardan kommersiya qiyməti ilə tutulur. Ona görə də
onlar suyu, qazı, elektrik enerjisini kəsəcəkləri barədə tələblər irəli sürürlər.
Ümumiyyətlə, belə hallar çox olur. Şəxsən mənim fikrim belədir ki, görünür, respublika
hökumətinin bununla əlaqədar qərar qəbul etməsi lazımdır. Biz bu məsələni yoluna qoymalıyıq. Çünki
dövlət komitəsinə ayrılan vəsait borcların ödənilməsinə kifayət etmir. Məsələn, hesablamışıq ki, bu
məqsəd üçün il ərzində 37 milyard manat vəsait lazımdır. Amma biz büdcənin də çətinliklərini bilirik. Bu
məqsəd üçün 9,9 milyard manat vəsait ayrılmışdır Biz bu məsələ ilə əlaqədar respublika hökumətinə
müraciət etmişik. Respublika hökuməti bizə yalnız ilin axırında kömək edə bilir.
Cənab prezident, sığınacaq proqramının həyata keçirilməsi çox ciddi məsələlərdən biridir. Çünki
əgər çadırlar möhkəmləndirilməsə, qış mövsümünü başa vurmaq mümkün deyildir. Baş nazirin tapşırığı
ilə humanitar yardım üzrə respublika komissiyasında bu məsələni üç dəfə müzakirə etmişik. Bu
müzakirələrdə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də iştirak ediblər. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki,
M.F.Axundov adına kitabxanada keçirilən tədbirdə verdiyiniz tapşırıqlardan sonra həmin təşkilatlar da bu
məsələyə daha ciddi yanaşmağa başlayıblar. Onlar sığınacaq proqramı ilə əlaqədar bizə çox kömək
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ediblər. Məsələn, mən demək istəyirəm ki, ABŞ-ın bir təşkilatı bu il Bakı və Sumqayıt şəhərlərində 70-dən
artıq yataqxananı təmir edibdir. Almaniya təşkilatı Bərdədəki «Qızıl ay» şəhərciyində çadırlara taxta
döşəmələr vurmaqla məşğuldur. Amerikanın Xilasetmə Komitəsi öz vəsaiti hesabına Ağcabədi rayonunda
çadırları əvəz edən evlər tikibdir. Bütün bunlar bizə xeyli köməkdir. Bundan başqa, Tayvanın humanitar
təşkilatı 1410 çadırın dəyişdirilməsinə kömək edibdir.
Amma bütün bunlar hələ kifayət deyil. Çünki bu gün çadırlarda 15 min 530 ailə yaşayır. Bu
çadırların əksəriyyəti çoxdandır dəyişdirilmir. Ona görə də onların yenisi ilə əvəz edilməsinə ehtiyac
vardır. Bu isə çox böyük vəsait tələb edir. Dövlət komitəsi bununla əlaqədar respublika hökuməti
qarşısında məsələ qaldırıb. Baş nazirin sərəncamı ilə 3,7 milyard manat vəsait ayrılmışdır. Biz yaxın iki ay
ərzində 10 min ailəni çadır örtüklərlə təchiz edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs deyirsən ki, çadırlarda 15 mindən çox ailə yaşayır? Qalanlarını kim təmin
edəcək?
G ü l a b b a s Q ə h r ə m a n o v: Cənab prezident, biz bu il 2 min çadırı dəyişdirmişik. 1410 çadırı
isə Tayvan verib. Bərdə və Ağcabədi rayonlarında yaşayan qaçqınlara da xarici humanitar təşkilat
müəyyən qədər kömək edib. Hesablamışıq ki, əgər biz 10 min ailəni çadırla təmin etsək, bu məsələni həll
edə bilərik.
İ z z ə t R ü s t ə m o v (baş nazirin müavini): Cənab prezident, biz bu məsələyə xüsusi diqqət
yetiririk. Bunun üçün xeyli vəsait ayrılıb. Burada söhbət tam köhnəlmiş çadırlardan gedir. Biz çadırların
kərpic evlərlə əvəz olunmasına xüsusi diqqət yetiririk. Məsələn, Ağcabədidə belə evlər tikilir. Biz
imkanlardan istifadə edərək qaçqınların müəyyən hissəsini mümkün qədər belə evlərə köçürürük və bu
işi davam etdirəcəyik. Mənə elə gəlir ki, bu bəs edəcək. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft
şirkətlərinin sponsorluğu ilə Mingəçevir şəhərində məskunlaşmış qaçqınlar üçün Amerika texnologiyası
əsasında 100 ailəlik çox gözəl, yaraşıqlı binalar tikilib istifadəyə verilmişdir. Yevlaxda yolun kənarında da
belə bir təzə binanın tikintisi başa çatdırılmışdır. Norveçin Qaçqınlar şurası 550 ton ağ neft alıb və bu
yanacaq Ağcabədi, Bərdə bölgəsində məskunlaşan qaçqınlara paylanacaqdır.
Yəni biz qaçqınların qış qayğıları ilə yaxından məşğul oluruq. Baş nazirin tapşırığı ilə bu məsələləri
respublika, Bakı şəhəri və ayrı-ayrı bölgələr səviyyəsində bir neçə dəfə müzakirə etmişik.
Möhtərəm prezident, biz Sizin iradlarınızı fəaliyyət proqramı kimi qəbul edirik. Mən söz verirəm ki,
işdəki nöqsanları ciddi surətdə aradan qaldıracağıq. Biz sevinirik ki, qarşımızda bizi səfərbər edən belə
vəzifələr qoyursunuz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buna sevinmək lazım deyil. Çalışmaq lazımdır ki, nöqsanlar olmasın.
G ü l a b b a s Q ə h r ə m a n o v: Cənab prezident, bu gün mənə söz verməyiniz qaçqınlara daimi
qayğınızın nəticəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məsələ söz verməkdə deyil. Sizi bura çağırmışam ki, mənə hesabat verəsiniz.
Elə deyil ki, guya siz məndən xahiş etmisiniz, mən sizə söz vermişəm.
G ü l a b b a s Q ə h r ə m a n o v: Bəli, bu, məsuliyyətimizi daha da artırır. Mən komitəmizin
kollektivi adından Sizi əmin edirəm ki, qarşımızda qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün var
qüvvəmizi sərf edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən Qəhrəmanovun və baş nazirin müavini Rüstəmovun qeydlərini
nəzərə alıram. Ancaq yenə də indiyə qədər dediyim sözlərin üstündə dururam. Qaçqınlar Komitəsi və
bizim Nazirlər Kabinetində bu sahədə olan struktur qaçqınların, köçkünlərin vəziyyəti ilə lazımi
səviyyədə məşğul olmurlar. Mən bu işlərdən hələ razı deyiləm. Ola bilər, qaçqınların bəziləri, - bizim
xalqımız çox şükür, nemət xalqdır, - bəlkə də sizə deyirlər «çox sağ olun, razıyıq». Amma mən razı
deyiləm. Çünki mən dəfələrlə demişəm, görülən işlər onların vəziyyətinin heç olmasa minimum səviyyədə
saxlanmasına təminat vermir. İşinizdə çox ciddi başqa nöqsanlar da var, bu barədə sizə dəfələrlə
deyilibdir. Bəlkə bu məsələlərə sonra bir də qayıtmalı olacağıq, amma mən bu fürsətdən istifadə edib sizə
bir daha xəbərdarlıq edirəm.
Daha kim söz istəyir, kimin sözü var? Rəfael, bizim su təchizatı ilə, xüsusən Bakının su təchizatı ilə
kim məşğul olur? Su şirkəti, yoxsa mənzil-kommunal təsərrüfatı komitəsi? İndi su təchizatı nə
vəziyyətdədir? Yəni camaat su ilə təmin olunurmu?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Yeni yaradılmış su şirkəti və onun Bakı Şəhər İdarəsi ilə birlikdə
mövcud problemləri aradan qaldırırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sumqayıt, Gəncə - bir sözünüz var, yoxsa yox?
1019

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

SUMQAYIT ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ŞAKİR ABIŞOVUN ÇIXIŞI
Möhtərəm cənab prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Müzakirə olunan məsələni təkcə iqtisadi məsələ kimi deyil, həm də əhalinin bütövlükdə əhvalruhiyyəsinə, yaşayışına təsir edən amil kimi qəbul etsək, onun nə qədər vacib olduğunu yəqin ki, hamımız
dərk edirik. Möhtərəm prezident, ona görə də Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, məsələ bu
səviyyədə müzakirə olunur.
Sumqayıt şəhəri enerji, qaz, su təchizatında müəyyən problemlərə malik şəhərdir. «Azərenerji»
Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən də qeyd olundu, - biz bütövlükdə keçən il ərzində 325
milyon kilovat-saat, bu ilin on bir ayı ərzində isə 308 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi almışıq. Əlbəttə,
əgər qaz təchizatında problem olmasaydı, bu enerji Sumqayıta bəs edərdi. Təəssüf ki, Sumqayıt şəhərinin
qazla təchizatında böyük problemlər var. Şəhərin altı-yeddi mikrorayonu, demək olar, qaz almır.
Sumqayıt on bir ay ərzində 128 milyon kubmetr qaz alıb, bu da şəhərin tələbatını ödəmir. Döğrudur,
Sumqayıta gündə qaz verilir, amma şəhərin girəcəyində qazın təzyiqi 2,4 atmosfer əvəzinə 1,6-1,8
atmosfer olduğuna görə qaz ucqar mikrorayonlara gedib çatmır. Bu problemin həlli üçün biz Nazirlər
Kabinetinə müraciət etmişik, belə ki, Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən 1 və 2 nömrəli istilik-elektrik
mərkəzləri on bir ay ərzində 350 milyon kubmetr qaz alıb, bu da bütünlükdə şəhərin aldığından 2,5 dəfə
çoxdur. Ayın 17-də mən müəyyən müzakirədən sonra Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişəm ki, bu
məsələyə bizim, «Azərenerji»nin, «Azəriqaz»ın və «Azərikimya» Dövlət Şirkətinin iştirakı ilə baxılsın.
Sumqayıt şəhərini hər an böyük bir qəza gözləyir. 1995-ci ilin oktyabrında Sumqayıt-2
stansiyasında 15 meqavatlıq transformator qəza nəticəsində sıradan çıxıbdır. Həmin stansiya
«Azərenerji» tərəfindən istismar olunur. Mən həmin aydan bu məsələnin həlli üçün Nazirlər Kabinetinə
müraciət etmişəm. İki il tamam olub, amma bu məsələ həllini tapa bilmir. Halbuki biz məsələnin həlli
üçün müxtəlif variantlar təklif etmişik. Axırıncı dəfə bir il bundan əvvəl variant təklif olundu ki, Sumqayıt
kompressorlar zavodunda 25 meqavatlıq transformator var. Ondan əvvəl də 5,6 meqavatlıq
transformator sıradan çıxmışdır. Heç olmasa, borc hesabına bu məsələ həll edilsin. Təəssüf ki, həmin
məsələ bu günə qədər həll olunmamış qalır.
Bu problemlər var, mən istəmirəm bunlarla vaxtınızı alım. İşimizdə çətinliklər də var. Bunları
aradan qaldırmaq üçün biz əlaqələndirmə şurası yaratmışıq. Dünən onun birinci iclası oldu. Bu məsələyə
təkcə işıq təchizatı kimi baxmaq lazım deyildir. İşıq təchizatı həm də şəhərin su, istilik təchizatıdır.
Sumqayıt şəhərində dörd xəstəxana kompleksindən başqa nə bir bağça, məktəb, nə də yaşayış massivi
istilik almır. 21 qazanxana 1994-cü ilin yanvar-fevralında mənim sərəncamımla dayandırılmışdır. Çünki
onlara sərf olunan qaz bütövlükdə baş aldatmaq kimi bir şey idi: evlər istilik almır, qazdan məqsədyönlü
istifadə edilmirdi. Ona görə də indi şəhər istiliklə təmin olunmur.
Cənab prezident, hələ Sizin vaxtınızda - 1981-ci ildə Sumqayıt -3 stansiyasının təməli qoyuldu və o,
1986-cı ildə istifadəyə verilməli idi. Çox təəssüf ki, 1982-ci ildən sonra həmin ötürücü stansiyanın tikintisi
ilə məşğul olunmadı. Buna görə də Sumqayıt şəhərində bu problemlər, çətinliklər var.
Mən vaxtınızı almaq istəmirəm, dediyiniz nöqsanlar, Rəfael müəllimə bildirdiyiniz iradlar bizim
hamımıza, bütün icra hakimiyyəti başçılarına aiddir. Biz bu məsələlərlə məşğuluq. Demək istəyirəm ki,
keçən ilə nisbətən, ödəmələrdə böyük irəliləyiş var, təqribən 5-6 dəfə artım var. Lakin bu, hələ məsələnin
həlli deyildir. Belə ki, bütün çətinliklərin, problemlərin həlli üçün çoxlu tədbir görmək, əhali arasında
müəyyən iş aparmaq lazımdır ki, adamlar ödəmələrin vacibliyini başa düşsün və borclarını ödəsin. Amma
təəssüf edirəm ki, ödəmələrin faizində əhalinin payı cəmi 1,7-1,8 faizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni elektrik enerjisində?
Ş a k i r A b ı ş o v: Bəli. Hazırda «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinə şəhər elektrik şəbəkəsinin 23
milyard manat borcu var, ondan vur-tut 8 milyon manatı əhalini payına düşür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs qalanı?
Ş a k i r A b ı ş o v: Qalanı respublika və şəhər büdcə təşkilatlarının, sənaye müəssisələrinin, şəhər
ərazisindəki yataqxanaların, pansionatların, digər idarələrin payına düşür. Kommersiya strukturlarının
borcu isə təqribən 950 milyon manatdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar niyə borcludur? Onların ki, pulu çoxdur.
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Ş a k i r A b ı ş o v: Biz tapşırıq vermişik, şəhər ərazisindəki 100 böyük abonentin siyahısını
çıxarırıq. Ödəmələrə nəzarət edilməsə, əyintilər olacaqdır. Ona görə də əlaqələndirmə şurası yaratdıq ki,
qaz, su və işıqla bağlı olaraq hər ay həmin 100 böyük abonentin ödəmələrinə nəzarət edək.
H e y d ə r Ə l i y e v: 100 böyük abonent nə deməkdir?
Ş a k i r A b ı ş o v: Məsələn, şəhərin ərazisində böyük restoranlar, univermaqlar var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar hamısı özəlləşdirilibmi?
Ş a k i r A b ı ş o v: Özəlləşdirilən də var, özəlləşdirilməyən də var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Özəlləşdir də. Onsuz da onlar hamısı gəlirlə işləyir.
Ş a k i r A b ı ş o v: Bəli, möhtərəm prezident, biz bu məsələni tam araşdırmışıq. Onlar öz borclarını
ödəməlidirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs onlar öz borclarını niyə ödəmirlər?
Ş a k i r A b ı ş o v: Söhbət ondan gedir ki, bu işə nəzarət olmayıb. Bizim tərəfimizdən də nəzarət
edilməyib.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə nəzarət etməmisən?
Ş a k i r A b ı ş o v: Etiraf edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyir, bu işə nəzarət olmayıb. Bəs nəzarəti kim etməlidir?
Ş a k i r A b ı ş o v: Mən Sizə açıq deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qəribədir bunlar. Bəs sən orada nədən ötrüsən?
Ş a k i r A b ı ş o v: Möhtərəm prezident, mən bu məsələni nəzarətə götürmüşəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən neçə ildir orada işləyirsən. Neçə dəfə də məsələ qalxıbdır ki, səni işdən
çıxarmaq lazımdır. Mən səni indiyədək işdən çıxarmamışam.Sən anlayırsan, yoxsa yox? İndi deyirsən ki,
nəzarət olmayıbdır, bundan sonra nəzarət edəcəyik. Bəs niyə nəzarət etməmisən? Sən özün-özünə quyu
qazırsan?
Ş a k i r A b ı ş o v: Başa düşürəm, möhtərəm prezident, mən Sizi aldatmaq istəmirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, işləmək istəmirsənsə, işdən çıxarım, çıx get. Başqası gəlib nəzarət edər.
Ş a k i r A b ı ş o v: Möztərəm prezident, mən problemi başa düşürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm, sən bu problemi başa düşürsən. Sən ağılsız adam deyilsən.
Amma işləmirsən. Niyə, - mən bunu başa düşmürəm. İzahata ehtiyac yoxdur. Nə qədər izahat versən,
vəziyyətini o qədər də ağırlaşdıracaqsan.
YEKUN NİTQİ
Güman edirəm, siz bügünkü müşavirənin zəruriliyini müzakirə zamanı artıq dərk edə bildiniz. Biz
respublikanın sosial-iqtisadi problemlərinə, xüsusən sosial sahəyə, əhalinin ən vacib vasitələrlə təmin
olunması məsələsinə indiyədək diqqəti dəfələrlə cəlb etmişik və çox ciddi tələblər irəli sürmüşük.
Təəssüflər olsun ki, bu sahədə nöqsanlar var və çoxdur. Müvafiq təşkilatlar, yerli icra hakimiyyəti
orqanları bəzi nöqsanların aradan götürülməsi üçün lazımi işlər görməyiblər.
Keçid dövründə respublikamızda problem problemin üstünə gəlir. Biz bir tərəfdən iqtisadi
islahatlar keçiririk və həyatın bütün sahələrində bazar iqtisadiyyatı yaradırıq, onu inkişaf etdiririk. İkinci
tərəfdən, keçmişdə mövcud olmuş üsul-idarədən, vasitələrdən həmin qaydada, o prinsiplər əsasında
indiyə qədər istifadə etmək məcburiyyətindəyik. Gərək hər bir vəzifəli şəxs öz işində mövcud
imkanlardan səmərəli istifadə etməyə çalışsın və eyni zamanda yeni addımlar ataraq onun həyata
keçirilməsini təmin etsin.
Aydındır ki, biz belə bir şəraitdə ideal vəziyyət haqqında düşünə bilmərik. Bu gün biz əsasən
respublikanın və xüsusən əhalinin elektrik enerjisi, qaz, istilik, nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunması
məsələlərini müzakirə edirik. Bu sahələr respublikamızda bir çox illər ərzində yaranıbdır. Çox böyük
qürur hissi ilə qeyd etmək olar ki, elektrik enerjisi istehsal etmək üçün Azərbaycanın geniş istehsal
potensialı vardır. İndi respublikanı elektrik enerjisi ilə təmin edən istilik, su elektrik stansiyaları 5 min
meqavat elektrik enerjisi verməyə qadirdir. Bu, çox böyük imkandır. Fəxr etməliyik ki, vaxtilə biz bu
elektrik stansiyalarını yarada bilmişik və onlar bu gün Azərbaycan Respublikasına, xalqımıza xidmət edir.
Bizim respublikanı təmin etmək imkanına malik olan neft mədənlərimiz vardır. Yəni bir çox ölkələrlə
müqayisədə biz kənardan nə neft, nə də neft məhsulları almaq məcburiyyətində deyilik. Ölkəmizdə hasil
1021

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

olan neft həm Azərbaycanın tələbatını təmin edir, həm də onun bir qismi satılaraq respublikamızın
iqtisadiyyatı üçün gəlir gətirir. Bu da müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycanın çox böyük potensiala malik
olduğunu göstərir.
Əgər biz ildə 6 milyard kubmetr qaz hasil ediriksə, bu da çox böyük bir sərvətdir. Bizim
qonşularımız bir il müddətində 1 milyard, yaxud 1 milyard 500 milyon kubmetr qaz almaq üçün başqa
ölkələrə müraciət edirlər. Burada deyildiyi kimi, ölkəmizdə 1000 kubmetr qaz 45 dollara satılır. Ancaq
1000 kubmetr qazın dünya bazarında qiyməti 80 dollardan artıqdır. Demək, bizim belə bir problemimiz
yoxdur. Yəni tələbatımızı tam təmin etməsə də, onun böyük bir hissəsini təmin edən qaz ehtiyatımız və
qaz hasil etmək imkanlarımız vardır. Bunlar hamısı müstəqil Azərbaycanın, xalqımızın sərvətləridir, eyni
zamanda respublikamızda iqtisadiyyatın inkişaf etməsi və insanların yaxşı yaşaması üçün çox böyük
əsasdır. Biz bunları qiymətləndirməliyik. Biz respublikamıza bənzər başqa ölkələrlə müqayisədə nə qədər
çox üstünlüklərə malik olduğumuzu dərk etməli, unutmamalıyıq. Yenə də deyirəm, qiymətləndirməliyik
ki, bizim belə təbii sərvətlərimiz var. Qiymətləndirməliyik ki, keçmiş zamanlarda bu təbii sərvətlərdən
istifadə etmək üçün böyük istehsal sahələri, qurğular, elektrik stansiyaları, şəbəkələr yaradılıbdır. Bunlar
keçmişdə olduğu kimi, indi də Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasına xidmət edir.
Təsəvvür edin, əgər bu sərvətlər olmasaydı indi bizim vəziyyətimiz necə idi? Əgər biz vaxtilə 1970-1980-ci illərdə bu nəhəng elektrik stansiyalarını qurub-yaratmasaydıq indi vəziyyətimiz necə
olardı? Zaqafqaziyanın digər respublikalarındakı vəziyyət sizə məlumdur. Onlar nə qədər əziyyət çəkirlər,
amma bu əziyyət içində də yaşayırlar. Onlara nisbətən bizim respublikamızın vəziyyəti qat-qat yaxşıdır və
bunu qiymətləndirmək lazımdır. Amma eyni zamanda, bu gün bizi narahat edən odur ki, bu imkanlardan
nə qədər səmərəli istifadə edirik. Bu sahədə nöqsanlar, çatışmazlıqlar çoxdur, bir çox orqanlar və həmin
orqanlara rəhbərlik edən vəzifəli şəxslər tərəfindən səhlənkarlıq, məsuliyyətsizlik hallarına yol verilir.
Bunları aradan qaldırmaq lazımdır.
Biz birinci dəfə deyil ki, belə bir məsələni müzakirə edirik. Keçən zamanlarda da, elə bu il də bu
mövzu ilə əlaqədar böyük bir müşavirə keçirmişik. Biz həmin müşavirədə qışa hazırlıq ilə əlaqədar
qarşıya tələblər qoymuşduq. Bu gün isə biz qış mövsümündəyik, onun bir hissəsini yaşamışıq. Ancaq
qarşıda hələ bir neçə ay var. Bu müddətdə respublikamızın iqtisadiyyatı yaşamalıdır, səmərə verməlidir
və insanların həyati tələbatları təmin olunmalıdır. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, bizim əlimizdə
olan böyük iqtisadi, texniki, istehsal potensialı qocalır, köhnəlir. Onlar daim təmir olunmalı,
modernləşdirilməlidir, onların iş keyfiyyəti daim yüksəldilməlidir. Təəssüflər olsun ki, biz bunu istənilən
səviyyədə edə bilmirik, beləliklə də bir çox itkilərlə rastlaşırıq.
Bilməlisiniz, bunu bilənlər var ki, biz bu sahədə çox ciddi addımlar atmışıq. Məsələn, siz bilirsiniz ki,
biz elektrik enerjisini artırmaq üçün Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikintisinə başlamışıq, Dünya
Bankından, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından bunun üçün kredit almışıq. Biz «Şimal» elektrik
stansiyasını, Sumqayıt İstilik-Elektrik Mərkəzini, Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasını modernləşdirmək
üçün danışıqlar aparırıq, kreditlər almaq ərəfəsindəyik. Hazırda bu proseslər gedir.
«Neft Daşları»nda elektrik stansiyasını tam modernləşdirmək üçün də bizim bir çox
təşəbbüslərimiz olubdur. Güman edirəm ki, bunlar da öz nəticələrini verəcəkdir. Ancaq bu məsələlər bir
gündə, bir ayda, bəzən bir il ərzində həll edilmir. Bunlar Dünya Bankının, böyük ölkələrin kreditləri ilə, iri
şirkətlərin gördükləri müştərək işlərlə bağlıdır. Başqa imkanlarımız yoxdur. Biz bunları edirik və
edəcəyik. Güman edirəm ki, müəyyən bir müddətdən sonra Azərbaycanın həm elektrik enerjisi, həm qaz
və başqa vasitələrlə təminatı xeyli yaxşılaşacaqdır. İndi isə biz müəyyən qədər məhdud olan imkanlardan
səmərəli istifadə etməliyik.
Hesab edirəm ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə olunmur, israfçılığa, itkilərə yol verilir.
Nəzarətsizlik, məsuliyyətsizlik baş alıb gedir. Əgər biz elektrik enerjisi haqqında danışsaq, bu gün burada
tam aşkar oldu ki, istehsal edilən enerjinin hamısından səmərəli istifadə edə bilsək, təminat bundan xeyli
yaxşı ola bilər.
Təəssüf ki, bizdə elektrik enerjisinin belə qıt olduğu vaxtda suya, qaza, enerjiyə qənaət məsələsi
hələ indiyədək öz həllini tapmayıbdır. Biz on illərlə elə bir vəziyyətdə yaşamışıq ki, nə suya, nə qaza, nə
elektrik enerjisinə pul vermişik. O vaxtlar da bu, elə bir pul deyildi, qəpiklər idi və onları da çox vaxt
vermirdilər, verməyənlər də heç cəzalandırılmırdı. Əgər biz dünya standartları çərçivəsində yaşayırıqsa,
həyatımızı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurmalıyıqsa, demək, hər bir şeyin qiymətini
bilməliyik və onu qiymətləndirməliyik.
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Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində sudan istifadədə bu qədər israfçılıq ola bilməz. Amma bizdə su
hər yerdə axır və bu, yeni bir məsələ deyil. Mən 1970-ci illərdə burada işlədiyim zaman - o vaxtkı
qəzetlərdə dərc olunmuş məruzələrimi, nitqlərimi götürüb baxsanız, görərsiniz - o illərdə biz suya qənaət
məsələsini dəfələrlə qaldırırdıq, müvafiq qərarlar qəbul edirdik. Ancaq bunlar yerinə yetirilmirdi. Eyni
zamanda, o vaxt elə idi ki, su axıb gedəndə elə bir çətinlik yaranmırdı. Amma biz indi buna yol verə
bilmərik.
Mənim xatirimdədir, 1970-1980-ci illərdə təkcə Azərbaycanda deyil, o vaxtlar Sovetlər İttifaqının
başqa yerlərində də Avropa ölkələrini nümunə gətirirdilər.
Yetmişinci illərdə misal çəkirdilər ki, Avropa ölkələrində o otaqda işıq yanır ki, orada insanlar
oturur. Qalan otaqlar hamısı qaranlıqdır. Amma bizdə o vaxtlar da, indi də nə vəziyyətdir? Axşam get,
otaqların hamısında elektrik işığı yanır. Kiminsə mənzilində istilik çatmırsa, elektrik cihazından istifadə
edirsə, buna söz ola bilməz. Ancaq lampalar niyə artıq yanır? Çünki o, qənaət etmir, ona görə ki, pul
vermir. Əgər pulunu versə, şübhəsiz ki, beş-altı otaqda, - bəziləri hərəsində bir lampa yox, çılçıraq
yandırırlar, - onları qoymaz yansın.
Axşam şəhərə baxın, görəcəksiniz pəncərələrin hamısından işıq gəlir. Bu otaqların hamısında
insanlar oturmurlar ki! Əgər ailənin bir neçə otağı varsa, birində oturur, ikisində oturmur. İnsanlar
yatanda yataq otağına gedir, oturanda yemək otağında, yaxud da istirahət otağında oturur.
Bu, yeni bir şey deyildir. Mənim xatirimdədir, bir də qeyd edirəm, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə də qərb
ölkələrinin təcrübəsini bizdə tətbiq etmək istəyəndə, bunu dəfələrlə mətbuatda da yazıblar, dəfələrlə
özümüz də demişik ki, elektrik enerjisinə qənaət olunmalıdır. Mən bu gün dedim, - şəhərə çıxırsan, bir
kiçik budkadır, içində iri bir lampa, üstündə yekə bir projektor. Şübhəsiz ki, indi bizim şəhərdə yaranmış
yeni ticarət şəbəkələri, onların xarici gözəlliyi müsbət qiymətləndirilməlidir. Bu, bizim özəlləşdirmə
prosesinin müsbət nəticələridir. Həmin mağazalardır, həmin binalardır, amma tamamilə başqa bir
görünüş, başqa bir şəkil alıbdır, özəlləşibdir və onun sahibi də oraya vəsait qoyub gözəlləşdirib, lazımi
səviyyəyə gətirib və orada yaxşı ticarət etmək istəyir. Bunlar hamısı çox müsbət qiymətləndirilməlidir.
Ancaq nə üçün o qapalı yerlərdə o qədər elektrik enerjisi yandırılmalı, istifadə olunmalıdır? Ayrıayrı budkalarda, ayrı-ayrı yerlərdə o qədər elektrik enerjisi istifadə edilməlidirmi? Çünki onlar pul
vermirlər. Burada Allahverdiyev bildirdi, «Azərbaycan» otelinin bir milyard borcu var, nə qədər pul
qazanır, əgər borcunu vermirsə o birisinə nə deyəcəksən? Bəs niyə belə olur? Çünki lazımi dövlət,
hökumət təşkilatları, orqanları bu məsələ ilə ciddi məşğul olmurlar, öz vəzifələrini layiqincə yerinə
yetirmirlər, tələb etmirlər, qanun-qaydanı tətbiq edə bilmirlər. Nəticədə də belə bir hal yaranır - bir
tərəfdən israfçılığa yol verilir, o birisi tərəfdən elektrik enerjisi çatışmır.
Qaz təchizatı barədə natiqlər çıxış edərkən mən bildirdim, - bizim istehsal etdiyimiz qazla istifadə
etdiyimizin həcmi arasında nə qədər böyük fərq var. Birincisi, qazın istehlakçıya gəlməsi zamanı çox
böyük itki verilir, ikincisi də istifadə olunmasında. Bu barədə mən müşavirənin gedişi zamanı öz
fikirlərimi bildirdim və baş nazirə göstəriş verdim. Hesab edirəm, biz bu işlərlə ciddi məşğul olmalıyıq.
Bizim böyük sərvətlərimizdən gərək çox qənaətlə, çox səmərəli istifadə edək. Bunlardan bu qədər
məsuliyyətsiz, bu qədər israfçılıqla, nəzarətsiz istifadə olunmasına yol vermək olmaz. Bu, dağıtmaq
deməkdir.
Biz istərdik, - şübhəsiz, əhalimiz keçmişdən buna öyrənibdir ki, - Azərbaycanda hər yerdə qaz
olsun. Xatirinizdədir ki, 70-ci illərin sonunda Azərbaycanda nəinki bütün şəhərləri, bütün kəndləri, hətta
dağ kəndlərini də qazla təmin etdik, bütün rayonlara, kəndlərə qaz xətləri çəkdik. O vaxt bizim imkanımız
var idi. İndi bu imkan yoxdur. Ona görə də olan qazdan səmərəli istifadə edilməlidir. Ancaq eyni zamanda
Azərbaycanın əhalisi bilməlidir ki, bizim neft və qaz sənayesi sahəsində apardığımız işlər və
imzaladığımız müqavilələrin həyata keçirilməsi, həm neft hasilatını, həm də qaz istehsalını artıracaqdır.
Natiq Əliyev burada məlumat verdi ki, «Çıraq» neft yatağında bir quyudan artıq gündə 150 min
kubmetr qaz çıxır. İkinci quyu da bu günlərdə qurtaracaq, oradan da 150 min kubmetr alınacaqdır. Altı
quyu qazılacaqdır, onların hərəsindən 150 min kubmetr. Bu, hələ səmt qazıdır, əsas qaz deyildir. Amma
bizim başqa müqavilələrimizdə böyük qaz yataqlarının xarici şirkətlərlə müştərək işlənilməsi nəzərdə
tutulubdur. Artıq onlar iş prosesindədir. Bir neçə ildən sonra bunlar hamısı öz bəhrəsini verəcəkdir. Mən
tam əminəm ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycan, keçmiş zamanlarda olduğu kimi, qazla tamamilə təmin
ediləcəkdir. Bu, bizim həqiqi gələcəyimizdir. Amma ölkələr var ki, belə imkanı bu gün də yoxdur, beş ildən
də sonra olmayacaq, on ildən də sonra olmayacaqdır. Çünki onların belə təbii sərvətləri yoxdur.
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Ona görə də, bir də qeyd edirəm, bir tərəfdən bizim indiki imkanlarımızdan səmərəli istifadə etmək
lazımdır, ikinci tərəfdən isə bu layihələr üzərində işləyib dözmək lazımdır ki, bir neçə ildən sonra bütün
bu çətinliklər aradan qalxacaqdır.
Çətin, ağır keçid dövründə bu məsələləri həll etmək üçün gərək bizim məsul təşkilatlarımız daha da
yaxşı işləsinlər. Əgər işlər normal olsaydı, mən bu gün vaxt sərf edib sizi buraya dəvət etməzdim və bu
müzakirə olmazdı. Ona görə də bizim nazirliklər, komitələr, konsernlər, şirkətlər və onların başçıları
bugünkü müzakirədən çox ciddi nəticələr çıxarmalıdırlar. Nazirlər Kabinetinə bir neçə göstəriş verdim və
hesab edirəm, bu baxımdan bugünkü müzakirə çox vacib imiş. Müşavirəni çağırarkən mən bunun
vacibliyini bəlkə də heç bu dərəcədə bilmirdim. Vacib imiş. Ona görə də mənim verdiyim tapşırıqlar
əsasında iş aparılmalı və qarşıda olan qış aylarında, - yanvar, fevral, mart, yaza qədər, - yenə də deyirəm,
respublikamızın mövcud imkanlarından səmərəli istifadə edərək əhalinin və iqtisadiyyatımızın qaz,
elektrik enerjisi, su və başqa tələbatı maksimum təmin olunmalıdır.
Eyni zamanda qaz, neft istehsalı sahəsində 1998-ci il üçün işlərimizi bir daha tənzimləməliyik və
mən bu barədə Nazirlər Kabinetindən konkret təkliflər gözləyəcəyəm.
Hesab edirəm ki, işləri daha da yaxşı qurmaq üçün hər şəhərdə, rayonda, hər bir inzibati bölgədə
icra hakimiyyəti orqanları səmərəli işləməlidir. Təəssüflər olsun ki, bizim yerli icra orqanları çox hallarda
öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirə bilmirlər. Burada qeyd olundu ki, Zaqatala, Balakən, Masallı
rayonlarında elektrik enerjisindən istifadə edilməsi məsələsi tənzimlənibdir. Onlara mütəmadi olaraq
elektrik enerjisi verilir və bunun haqlarını vaxtında ödəyirlər. Gəncənin İcra Hakimiyyətinin başçısı
Daşdəmirovun verdiyi məlumat da, hesab edirəm, diqqətəlayiqdir, - onlar öz imkanlarını ölçüb-biçəndən
sonra qərara alıblar ki, müəyyən vaxtlarda elektrik enerjisi verilməsin, fasilə olsun, ondan sonra lazım
olan vaxtda verilsin. Beləliklə, işi daha da yaxşı qurublar. Verilən məlumatdan mən bunu anladım.
Ancaq bunu Sumqayıtın İcra Hakimiyyəti başçısının fəaliyyəti haqqında deyə bilmərəm, çünki
burada öz dediklərindən belə göründü ki, o, bu məsələlərə nəzarət etmir.
Bakı şəhəri bu barədə ümumiyyətlə, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada iki milyona qədər əhali, o
cümlədən qaçqınlar yaşayırlar. Bakı şəhərində insanlar bu məsələlərə daha çox tələbkardır, nəinki
Azərbaycanın başqa bölgələrində. Rəfael Allahverdiyev çıxış edərkən mən ona dedim, amma bir də demək
istəyirəm: Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu məsələlərlə gərək daha da ciddi məşğul olsun. Rəfael
Allahverdiyevin beş-altı müavini var, onları buraya dəvət etmişəm. Mən onların işini görmürəm və
çoxunu ümumiyyətlə, tanımıram. Apardığım müşahidələrdən onu deyə bilərəm ki, onların işi qənaətbəxş
hesab edilə bilməz. Buraxdığı səhvlərə, yaxud işdə olan nöqsanlara görə Rəfael Allahverdiyevə dəfələrlə
öz fikirlərimi deyirəm. Amma bilmirəm nə qədər onun müavinlərinə çatır, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
idarələri bu nöqsanları aradan götürmək üçün nə qədər lazımi səylər qoyurlar. Məndə belə fikir var ki,
onların bir qismi öz vəzifələrini lazımınca yerinə yetirə bilmir, səhlənkarlıq edir.
Bakıda 11 rayon var. Hər bir rayonun icra orqanı, icra hakimiyyəti başçısı var. Hər bir icra
hakimiyyəti başçısı məsuliyyət daşıyır. Ancaq mən deyə bilmərəm ki, Bakı şəhəri rayonlarının icra
hakimiyyəti başçıları öz rayonlarının işinə həqiqətən tamamilə nəzarət edir və öz işləri ilə lazımi
səviyyədə məşğul olurlar. Mən bunu deyə bilmərəm. Demək istəyirəm ki, çox hallarda mən onların
işindən narazıyam. Əgər hər bir rayonda icra hakimiyyəti və icra hakimiyyətinin başçısı rayonun bütün
işlərinə nəzarət etsə, hesab edirəm ki, problemlərin çoxunu həll etmək olar. Təəssüflər olsun ki, yenə də
deyirəm, Bakı şəhəri rayonlarının icra hakimiyyəti başçıları haqqında bunu deyə bilmərəm.
Bir də qeyd etmək istəyirəm, indi icra hakimiyyəti başçılarının funksiyaları çox konkretdir. Keçmiş
zamanlarda olduğu kimi, sənaye işi ilə məşğul olmurlar. Ticarət özəlləşib, onunla da məşğul olmurlar.
Mənzil-kommunal təsərrüfatı Bakıda çox yerlərdə bərbad vəziyyətdədir, rayonlarda icra hakimiyyəti
başçıları məşğul olmalıdırlar, ancaq lazımi səviyyədə məşğul olmurlar. Rayonların ərazisində çox
qüsurlar var, bunları aradan götürmürlər. Bununla yanaşı, Bakıda rayon icra hakimiyyəti başçıları çox
səhvlər buraxırlar.
İndi Bakıda özəl sektor inkişaf edir, buna şərait yaratmaq lazımdır. Ancaq özəl sektora şərait
yaradarkən Bakının arxitektura qanun-qaydasını, şəhərdə tikinti qanun-qaydasını pozmaq olmaz.
Təəssüflər olsun ki, bu pozulur. Mən Rəfael Allahverdiyevə bildirmişəm, Bakı şəhərinin və rayonlarının
rəhbərləri ilə bu barədə xüsusi müşavirə keçirəcəyəm. Ancaq bu fürsətdən istifadə edərək bu gün
bildirmək istəyirəm ki, rayon icra hakimiyyəti başçıları çox özbaşınalıqla məşğuldurlar. Bir də görürsən
ki, bir yerdə nəsə bir bina tikilir. Bu, şəhər arxitekturası qanun-qaydasına uyğundur, yoxsa uyğun
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deyildir? Mən Rəfael Allahverdiyevə dedim, belə qeyri-qanuni yaranmış bəzi binaları sökmək lazımdır.
çünki biz imkan verə bilmərik ki, ayrı-ayrı rayon icra hakimiyyəti başçıları, yaxud şəhərin baş arxitektoru
Bakı şəhərinin arxitektura gözəlliyini öz şəxsi mənafeləri naminə dağıtsınlar.
Bakını əsrlərlə qurub-yaradan adamlar bunu gözəl bir şəhər kimi yaradıblar. Biz də bir çox illər
ərzində Bakı şəhərinin gözəl arxitektura qanun-qaydasında inkişaf etməsində xidmətlər göstərmişik. Mən
bu gün imkan verə bilmərəm ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısı, nə təhər deyərlər, öz zövqünə, yaxud
da şəxsi mənafeyinə görə burada bir şey yaratsın, orada bir şey yaratsın və beləliklə də Bakı şəhəri öz
memarlıq gözəlliyini itirsin. Mən bu gün Bakı şəhərinin baş arxitektoruna xüsusi xəbərdarlıq edirəm:
Sənin haqqında çox mənfi siqnallar gəlib çatır, onu bilməlisən. Arxitektor elə bir sənətin sahibidir ki, o,
gərək öz sənətini hər şeydən üstün tutsun. Şəhərin baş arxitektoru gərək elə bir mövqe tutsun ki, onu heç
bir kəs, heç bir şey yerindən tərpədə bilməsin. Çünki onun üçün şəhərin memarlıq gözəlliyi, şəhərin
quruluşu hər şeydən üstün olmalıdır. Əgər sən birinin xahişi ilə bunu edəcəksən, o birisinin xahişi ilə onu
edəcəksən, nə bilim, birinin təsiri ilə bunu edəcəksən, o birisinin təsiri ilə onu edəcəksən - onda bu
şəhərdən bir şey qalmaz.
Mən rayon icra hakimiyyəti başçılarını xəbərdar edirəm, şəhər icra hakimiyyətinin başçısını
xəbərdar edirəm, şəhərdə bu işlərlə məşğul olan təşkilatları xəbərdar edirəm ki, bu mənfi hallara son
qoysunlar. Şəhərdə yeni tikintilər, özəl sektorun inkişafı təmin olunmalıdır. Ancaq bunlar hamısı şəhərin
baş planı ilə, şəhərin yaranmış memarlıq qanun-qaydası ilə uyğun olmalıdır. Heç kəsə imkan vermək
olmaz ki, öz vəzifəsindən, yaxud pulundan istifadə etsin, gəlib şəhərin memarlıq qanun-qaydasını pozsun.
Yenə də deyirəm, rayon icra hakimiyyəti başçıları öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməli, rayonda
qanun-qaydanı, ictimai asayişi, sanitariyanı təmin etməlidirlər və rayonun ərazisini göz bəbəyi kimi
qorumalıdırlar. Bununla yanaşı, şübhəsiz ki, rayonda yaşayan əhalinin bütün qayğılarını təmin etməli, ona
baxmalıdırlar, imkan dairəsində kömək etməlidirlər.
Qarşıdan yeni - 1998-ci il gəlir. Hesab edirəm ki, respublikamızda yeni il bayramları layiqli
keçiriləcəkdir. İlin əvvəlində gərək ki, üç gün istirahət olacaqdır. Dekabrın 31-i, yanvarın 1-i, 2-si, 3-ü
istirahət günləri olacaq, əhali dörd gün istirahət edəcəkdir. Bu, çox yaxşı haldır. Güman edirəm ki, biz
sizinlə birlikdə əhalinin istirahət etməsini təmin elməliyik. Bu, sizin borcunuzdur. Ona görə də lazımi işlər
görülməlidir ki, bu dörd günü əhali yaxşı istirahət edə bilsin, 1998-ci ilə yaxşı əhval-ruhiyyə ilə başlasın
və yaxşı nailiyyətlər əldə edə bilək.
1997-ci il sona çatır. Güman edirəm, bu ilin yekunlarına görə respublikanın iqtisadi göstəriciləri
1996-cı ildən üstün olacaqdır. Aparılan islahatlar, - həm siyasi islahatlar, həm iqtisadi islahatlar, şəhərlərdə də, kənd yerlərində də öz nəticəsini verir. Hesab edirəm ki, biz 1998-ci ildə islahatların daha
da güclü aparılması, özəlləşdirmə proqramının daha geniş həyata keçirilməsi üçün yaxşı şərait
yaratmışıq. Ona görə də ilin son günlərini,- adətən bu, həmişə belə olubdur, dövlət işində olan adamlar
bunu yaxşı bilirlər, - biz daha da gərgin işləməli, üzərimizə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirməli və
1998-ci ili layiqincə qarşılamalıyıq.
Ancaq bu müşavirənin əsas məqsədi, əsas vəzifəsi respublikada sosial sahədə, xüsusən əhalinin
elektrik enerjisi, qaz, istilik, su, nəqliyyat ilə və başqa sahələrdə təminatını ödəməkdir. Müşavirənin
gedişində deyildiyi kimi, bu baxımdan qaçqınların, məcburi köçkünlərin vəziyyətinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Bu, təkcə həmin sahə ilə məşğul olan Qaçqınlar Komitəsinin, yaxud Nazirlər Kabinetində
olan strukturun vəzifəsi deyil, bütün hakimiyyət orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
vəzifəsidir. Daxili imkanlardan istifadə edən yerli hakimiyyət orqanları çox işlər görürlər və qaçqınların
vəziyyətini günü-gündən yaxşılaşdırırlar. Siz bunu etməlisiniz. Sağ olun.
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINA
25 dekabr 1997-ci il
Hörmətli həmvətənlər!
Əziz soydaşlarımız!
31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür. Bu ümummilli bayram münasibətilə
hamınızı ürəkdən təbrik edir, hər birinizə səmimi arzularımı yetirirəm.
Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyətində öz dəst-xətti ilə seçilən xalqlardandır. Onun əsrlər boyu
yaratdığı mədəniyyət və ədəbiyyat nümunələri həyat eşqi, azadlıq və müstəqillik duyğuları ilə
aşılanmışdır. Xalqımızın “Kitabi-Dədə Qor-qud”, “Koroğlu” dastanları kimi möhtəşəm sənət abidələri,
dünya sivilizasiya tarixində silinməz iz qoymuş Nizami Gəncəvi, Əfzələddin Xaqani, Xətib Təbrizi,
İmaməddin Nəsi-mi, Qətran Təbrizi, Məhəmməd Füzuli kimi korifeylərinin yaradıcılığı bəşəri ideyaların
tərənnümünə, haqqın, ədalətin, humanist idealların bərqərar olmasına xidmət etmişdir. Səfiəddin
Urməvinin, Əcəmi Naxçıvaninin, Sultan Məhəmməd Təbrizinin dünya mədəniyyəti xəzinəsinə verdikləri
incilər sənətsevərləri indi də heyran qoyur.
Xalqımızın dünya elminə bəxş etdiyi töhfələrlə fəxr etməyə haqqı var. Nəsirəddin Tusinin,
Əbülhəsən Bəhmənyarın, Mirzə Fətəli Axundovun, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun və digər mütəfəkkirlərin
adları dünya elm aləminə yaxşı tanışdır.
Cavanşir və Babək kimi sərkərdələrin qəhrəmanlıqları böyük vətənpərvərlik məktəbinə çevrilmiş,
vətənin bütövlüyü, xalqın birliyinin təcəssümü olmuşdur. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın, Qızıl Arslanın,
Uzun Həsənin, Şah İsmayıl Xətainin və başqa dövlət xadimlərimizin həyat və fəaliyyəti xalqın vətən
sevgisi və dövlətçilik hissini daha da inkişaf etdirmiş, onu həyatın ən vacib, ən ümdə məqsədinə
çevirmişdir.
Keçən əsrdə milli maarifçilik ideyalarının gerçəkləşməsi sayəsində Azərbaycanda
demokratik mətbuat, ana dilli məktəb, dünyəvi teatr yaranaraq milli şüurun formalaşmasına
güclü təkan verdi. Bakının qısa bir müddət ərzində dünyanın neft paytaxtına çevrilməsi iqtisadiyyatla yanaşı, ictimai-siyasi və mədəni həyatda köklü dəyişikliklər üçün möhkəm zəmin yaratdı.
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri müstəqillik ideyası ətrafında birləşərək 1918-ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına nail oldular. Lakin Azərbaycan demokratik dövləti çox
yaşaya bilmədi, xarici müdaxilə nəticəsində süqut etdi.
Bundan sonra Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurul-muşdur. 1922-ci ildə isə respublikamız SSRİnin tərkibinə daxil edilmişdir. Tariximizin sovet dövründə ölkəmiz müstəqil yaşamasa da, Azərbaycanın
dövlət rəmzləri - bayrağı, himni, gerbi və sair dövlətçilik atributları mövcud olmuş, xalqımız öz millimənəvi dəyərlərini, dilini, dinini, adət-ənənələrini qoruyub saxlamış, iqtisadiyyatını, elmini,
mədəniyyətini daha da inkişaf etdirmişdir. Həhayət, altı il bundan öncə xalqımız öz istiqlaliyyətini əldə
etmiş və Azərbaycan Respublikasını yaratmışdır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması bizim həyatımızda mühüm tarixi hadisədir. Doğrudur,
müstəqillik yolu bizim üçün hamar olmayıb və biz ağır sınaqlara məruz qalmışıq. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, erməni qəsbkarlarının ərazimizin 20 faizini işğal etməsi bir milyondan
çox həmvətənimizi doğma yurd-yuvasından didərgin salaraq qaçqın və köçkünə çevirmişdir. Müstəqil
dövlətçiliyimizə mane olmağa çalışan daxili və xarici qüvvələrin təxribatları, keçmiş iqtisadi əlaqələrin
pozulması, keçid dövrünün sosial-iqtisadi çətinlikləri və sair problemlər də bizim müstəqillik yolumuzu
xeyli çətinləşdirmişdir. Lakin bütün bunlar xalqımızın öz müstəqil dövlətçiliyinə inamını, mübarizə əzmini və qətiyyətini nəinki sarsıtmamış, əksinə, daha da möhkəmlətmişdir.
Son illərdə aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkənin həyatında əldə edilmiş nailiyyətlər
göz qabağındadır. Ermənistanla 1988-ci ildən bəri davam edən müharibə üç il yarımdan artıqdır ki,
dayandırılmış, atəşkəsə nail olunmuş-dur. Ölkə daxilində qeyri-qanuni silahlı dəstələrin fəaliyyətinə
birdəfəlik son qoyulmuş, siyasi hərc-mərcliyin qarşısı alınmışdır. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, hal-hazırda
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Azərbaycan Respublikası tam siyasi sabitlik şəraitində yaşayır. Bu da ölkə həyatının müxtəlif sahələrində
köklü dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üçün möhkəm zəmin yaradır.
Azərbaycan Respublikası müstəqil bir ölkə kimi demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu
yolu ilə gedir. Cəmiyyətimiz dünyada sınaqdan çıxmış və xalqımızın milli xüsusiyyətlərinə uyğun gələn
demokratik prinsiplər əsasında formalaşır. Xalqımızın tarixi arzusu olan müstəqil dövlətimizin ilk
konstitusiyası ümumxalq referendumu nəticəsində qəbul edilmişdir. Konstitusiya Azərbaycan dövlətinin
müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunmasını, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar
edilməsini Əsas Qanun şəklində təsbit etdi. Konstitusiyanın müddəaları əsasında çoxpartiyalı, demokratik
seçkilər yolu ilə parlament yaradılmış, siyasi plüralizmə nail olmaq, cəmiyyətimizdə demokratik
prinsipləri inkişaf etdirmək üçün qanunlar qəbul edilmişdir.
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi həyatımızın bütün sahələrində yaşaması və inkişafına hərtərəfli
şərait yaradılmış, onun zənginləşməsi və dünya dilləri arasında layiqli mövqe tutması üçün daha geniş
perspektivlər açılmışdır.
İndi Azərbaycanda fikir müxtəlifliyi, söz, mətbuat, vicdan azadlığı, insan hüquqlarının qorunması
cəmiyyətimizin əsas və dönməz prinsiplərini təşkil edir. Xalqımız öz həyatını qanunların aliliyi, tarixi,
milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişafı şəraitində qurur və bundan sonra da bu yolla gedəcəkdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı böyük dəyişikliklər və islahatlar dövrünü yaşayır. Bazar münasibətlərinə
keçid və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunmaq siyasətimizin əsas istiqamətlərini təşkil edir.
Ölkədə makroiqtisadi sabitlik təmin olunmuş, 80-ci illərin sonundan iqtisadiyyatda baş verən geriləmə
hallarının qarşısı alınmış, bəzi sahələrdə isə nəzərəçarpacaq irəliləyiş əldə edilmişdir.
Bu gün ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
İqtisadiyyatın strukturunda köklü dəyişikliklər baş verir, yeni təsərrüfat sisteminin tələb-lərinə uyğun
təsisatlar və iqtisadi münasibətlər formalaşır. Hazırda sənayenin, ticarətin, nəqliyyatın, məişət xidməti
sahələrinin özəlləşdirilməsi, bank-maliyyə sisteminin, isteh-salın yenidən qurulması, dünyanın ən böyük
dövlət və özəl qurumları ilə müştərək layihələrin həyata keçirilməsi və sair Azərbaycanın iqtisadiyyat
sahəsində əldə etdiyi uğurlar-dandır.
Dünyanın inkişaf etmiş nüfuzlu şirkətləri ilə neft müqavilələrinin bağlanması, bu müqavilələrin işə
başlaması, ilkin neftin artıq Qərb bazarlarına nəql edilməsi ölkə iqtisadiyyatında böyük dəyişikliklərə
zəmin yaratmışdır.
İslahatlar iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətən aqrar sahədə daha sürətlə gedir. Kənd
təsərrüfatında aparılan radikal islahatlar – ictimai və dövlət mülkiyyətində olan əmlakın özəlləşdirilməsi,
torpaqların xüsusi mülkiyyətə verilməsi, mülkiyyət formalarının dəyişdirilməsi, kəndlidə həqiqi sahibkarlıq hisslərinin yaradılması öz müsbət nəticələrini vermiş və Azərbaycanda ərzaq problemi birdəfəlik
aradan qaldırılmışdır.
Ölkə iqtisadiyyatında həyata keçirilən dəyişikliklər və bunun nəticəsində nail olduğumuz inkişaf
dövlətə əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, elmə, mədəniyyətə, təhsilə daha çox vəsait cəlb etmək
imkanı yaradır.
Azərbaycan bu gün müstəqil bir dövlət kimi bütün dünyada tanınır və özünəməxsus nüfuza
malikdir. İstiqlaliyyət əldə etdikdən sonra dövlətimiz qısa müddətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının,
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının, İslam Konfransı Təşkilatının, Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin, Türk Dövlətləri Birliyinin, Qara Dəniz Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Beynəlxalq
Valyuta Fondunun, Ümumdünya Bərpa və İnkişaf Bankının, İslam İnkişaf Bankının üzvü olmuş,
Parlamentlərarası İttifaq, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti, NATO və başqa beynəlxalq
təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmışdır.
Azərbaycan diplomatiyası dövlətimizin müstəqilliyinin, təhlükəsizliyinin və ərazi
bütövlüyünün təmin olunması, bütün ölkələrlə hərtərəfli, bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı
münasibətlər qurmaq sahəsində mühüm uğurlar qazanmışdır.
Bu gün dövlətimizin ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq
Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı Azərbaycanın haqq səsi dünya dövlətləri, beynəlxalq və
regional qurumlar tərəfindən dəstəklənir. İnanıram ki, yaxın zamanlarda bu problem sülh yolu ilə
özünün ədalətli həllini tapacaq və ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.
Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dinc yolla həll olunmalıdır. Biz
müharibə istəmirik. Biz sülh tərəfdarıyıq. Azərbaycanda, bütün Qafqaz regionunda və bütün dünyada
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sülhün bərqərar olması bizim ən ümdə arzumuzdur. Azərbaycan sülhsevər ölkə olaraq bütün dövlətlərlə
və xalqlarla, ələlxüsus öz qonşuları ilə qarşılıqlı anlaşma, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq şəraitində
yaşamaq istəyir.
Qoy Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsd etmək niyyətində olan bütün xarici və daxili qüvvələr
bilsinlər ki, öz suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda minlərlə qurban vermiş Azərbaycan xalqı hər bir
təcavüzkara, hər bir qara qüvvəyə, hər bir təxribatçıya və onların əlində alətə çevrilən şəxslərə layiqincə
cavab verəcəkdir.
Əziz soydaşlarımız!
Azərbaycan bütün dünya azərbaycanlılarının tarixi Vətəni, doğma ata-baba yurdudur.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, dünyanın bütün ölkələrində yaşayan və qəlbi doğma Azərbaycanla
bir döyünən həmvətənlərimizin də xalqımızın milli azadlıq mübarizəsində, ölkəmizin tərəqqisi və inkişafı
yolunda önəmli xidmətləri vardır.
Bu gün harada yaşamasından asılı olmayaraq Azərbaycanı özlərinin tarixi vətəni sayan bütün
insanlar ölkəmizin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq naminə dövlətçilik ideyaları ətrafında sıx birləşməli,
sarsılmaz həmrəylik nümayiş etdirməlidir. Vətənini, millətini, xalqını sevən hər bir azərbaycanlı Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməz olması üçün səy göstərməlidir. Bütün azərbaycanlılara, bu və ya digər
tellərlə ölkəmizlə bağlı olan hər bir şəxsə azərbaycançılıq, vətənpərvərlik hissləri, tarixi torpağımıza,
yurdumuza, mədəniyyətimizə məhəbbət aşılamaq hamımızın ümdə vəzifəsidir. Vətənimizin,
respublikamızın taleyi hər bir soydaşımızın taleyi olmalıdır.
Müstəqil Azərbaycanın dövlət rəmzləri – bayrağı, gerbi, himni ilə bütün dünya azərbaycanlıları fəxr
edə bilər. Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyi, bu günü və gələcəyi hər bir
soydaşımızı, milli mənsubiyyətindən və dini etiqadından asılı olmayaraq hər bir həmvətənimizi
düşündürməlidir. Bütün dünya bilməlidir ki, Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmi və iradəsi
qarşılaşdığımız hər bir çətinliyə qalib gələcəkdir. Xalqımızın müdrikliyi, yenilməzliyi və qəhrəmanlığı
müstəqil dövlətimizin yaşamasının və inkişafının əsasını təşkil edir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar üçün doğma vətəndir.
Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli ənənələrini heç zaman
unutmamalıdır. Hər bir azərbaycanlı fəxr etməlidir ki, onun böyük tarixə, qədim zəngin mədəniyyətə
malik olan Azərbaycan kimi vətəni vardır. Hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun arxasında Azərbaycan
Respublikası kimi müstəqil bir dövlət durur.
İnanıram ki, əsrlərdən bəri arzusunda olduğumuz və uğrunda mübarizə apardığımız müstəqil və
azad Azərbaycan ideallarının həyata keçdiyi bu tarixi sınaq anlarında dünyanın hər bir guşəsində yaşayan
həmvətənlərimiz bizim ümummilli məqsədlərimizin tam gerçəkləşməsi üçün daha böyük əzmlə
çalışacaqlar. Qətiyyətlə bəyan edirəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir və heç bir qüvvə bizi
bu yoldan döndərə bilməyəcəkdir.
Hamınızı azad, müstəqil, demokratik Azərbaycan dövlə-tinin daha da möhkəmlənməsi naminə
həmrəyliyə və milli birliyə çağırıram.
Ulu Tanrıdan bütün dünya azərbaycanlılarına səadət və əmin-amanlıq diləyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 dekabr 1997-ci il
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
TƏNTƏNƏLİ TOPLANTIDA NİTQİ
Respublika sarayı
27 dekabr 1997-ci il
Əziz həmvətənlər, bacılar və qardaşlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu möhtəşəm salondan sizin adınızdan, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan dövləti adından bütün
dünya azərbaycanlılarına bayram salamlarımı və ən xoş arzularımı göndərirəm.
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə mənim fikirlərim, mülahizələrim və
arzularım indicə oxunan müraciətdə öz əksini tapıbdır. Ona görə də mənim burada çıxış etməyimə bəlkə
də ehtiyac yoxdur. Ancaq mən yalnız bir neçə söz demək üçün sizin qarşınızda durmuşam.
Azərbaycanlılar min illərlə öz tarixi, etnik, doğma torpaqlarında - böyük Azərbaycanda yaşamışlar,
yaratmışlar və bəşər sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermişlər. Dünyada gedən müharibələr, inqilablar,
hərbi münaqişələr, ictimai-siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan parçalanmış, azərbaycanlıların bir
qismi yerlərindən-yurdlarından sürgün, deportasiya olunmuş, parçalanma nəticəsində bir-birindən ayrı
düşmüşlər. Bəziləri isə özlərinə iş aramaq, təhsil almaq üçün doğma torpaqlarını tərk edib başqa
ölkələrdə məskunlaşmışlar. Beləliklə, tarix boyu böyük Azərbaycan torpağından azərbaycanlılar dünyaya
səpələnmişlər. İndi demək olar ki, dünyanın bir çox ölkələrində azərbaycanlılar yaşayırlar. Rusiyada,
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə mənsub olan digər ölkələrdə, Qafqazda, qonşu Gürcüstanda, Dağıstanda,
İranda, Türkiyədə, Avropada, Amerikada, Şərq ölkələrində azərbaycanlıların böyük icmaları yaranıbdır.
Onlarda millilik hissləri günü-gündən artır. Onlar bir-biri ilə daha da sıx əlaqə qurmağa çalışırlar və
həmrəylik hissləri güclənir.
Biz - bu torpaqda yaşayan azərbaycanlılar başqa ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın haqqında
həmişə düşünmüşük, onlarla əlaqə yaratmaq istəmişik və onlarla həmrəyliyimizi bildirməyə çalışmışıq.
Ancaq biz keçmiş zamanlarda – böyük Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz vaxt bu imkanlardan
məhrum idik, ya da bu imkanlar çox məhdud olmuşdur.
1980-ci illərin axırında, Sovetlər İttifaqı zəifləməyə başladığı zaman bizim Azərbaycanda yaşayan
azərbaycanlılar öz soydaşları, bacı-qardaşları ilə əlaqə qurmağa daha da çox cəhdlər göstərmişlər. Məhz bu
istək, bu arzu, bu cəhdlər 1989-cu ilin sonunda gənc azərbaycanlıları İranda, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılardan bizi ayıran, Sovetlər İttifaqının sərhəd qoşunlarının yaratdığı mühəndis istehkamlarını, tikanlı
simləri vurub dağıtmağa, qırmağa məcbur etmişdir. Bu, o vaxt – 1989-cu ilin dekabrında tarixi bir hadisə
olmuşdur. O günlər Arazın o tayında da, bu tayında da azərbaycanlılar bir-birinə qovuşmağa, birləşməyə
çalışmışlar. Bu arzular, bu istəklər yerinə yetmiş və bu gün biz böyük xoşbəxtlik hissi ilə deyə bilərik ki, başqa
ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla, qohum-əqrəbalarımızla azad, sərbəst əlaqə yaratmaq imkanına malikik.
Biz 1989-cu ilin dekabr ayında baş vermiş bu hadisəyə xüsusi əhəmiyyət verərək və onu yüksək
qiymətləndirərək 1991-ci il dekabr ayının 16-da Naxçıvanda Muxtar Respublika Ali Məclisinin bu barədə
xüsusi qərarını qəbul etdik və 31 dekabr gününü Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan etdik.
Bizim Naxçıvanda qəbul etdiyimiz bu qərar əsasında sonra Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti
Azərbaycan Ali Sovetinin qərarını qəbul etdi. Beləliklə, 1991-ci ilin dekabrından indiyədək bizim çox əziz
bir bayramımız, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü bayramımız vardır. Bu, bizim
üçün çox əzizdir. Ona görə ki, dünyada milyonlarla azərbaycanlılar yaşayırlar. Onlar müxtəlif
ölkələrdədirlər. Onları həmrəyliyə çağırmaq, bu barədə təşəbbüskarlıq etmək bizim müstəqil Azərbaycan
Respublikasının tarixi missiyasıdır. Biz bu tarixi missiyamızı yerinə yetiririk.
Ümidvaram ki, altı il bundan öncə təməli qoyulmuş bu bayram günü bütün dünya azərbaycanlıları
tərəfindən ilbəil qeyd olunacaq və azərbaycanlıları bir-biri ilə qovuşmaq, bir-biri ilə əlaqələrini inkişaf
etdirmək, bir-biri ilə sıx olmaq üçün daha da böyük fəaliyyətə dəvət edəcəkdir.
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Bu günlər Azərbaycanın istiqlaliyyətinin, dövlət müstəqil-liyinin də altı ili tamam olur. Biz altı ildir
ki, mustəqillik şəraitində yaşayırıq. Biz bu illərdə böyük sınaqlardan, böyük imtahanlardan, çətin
yollardan keçdik. Ən önəmlisi, ən əhəmiyyətlisi odur ki, dövlət müstəqilliyimizi, milli azadlığımızı
qoruyub saxlamışıq və Azərbaycan Respublikası öz ölkəsində demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quraraq Dünya Birliyində özünə layiq yerini tutubdur.
Bu günlər bir əlamətdar tarixi hadisəni də qeyd etmək lazımdır. 25 il bundan əvvəl Azərbaycanın
paytaxtında, Bakıda indi bu mərasimi keçirdiyimiz Respublika sarayı tikilib istifadəyə verilmişdir. 19711972-ci illərdə biz bu sarayın tikintisi ilə məşğul olduq. Bu böyük, əzəmətli saray iki il müddətində tikildi
və 1972-ci ilin dekabr ayında istifadəyə verildi. Bu saray 25 ildir ki, Azərbaycan xalqına, respublikamıza
xidmət edir. Artıq bu saray bizim dövlətçiliyimizin rəmzinə çevrilibdir. Bu saray Azərbaycan dövlətinin,
xalqının, mədəniyyətinin ən böyük sərvətlərindən biri olubdur.
Mən o illəri xatırlayıram. O illəri xatırlayanlar yaxşı bilirlər ki, bu saray yerləşən ərazi və onun ətrafı
Bakının, demək olar ki, ən xoşagəlməyən bir hissəsi idi. Biz burada gözəl şəhərimizin mənzərəsini pozan,
artıq öz fəaliyyətini itirmiş binaları dağıtdıq, bu sarayı tikdik, yaratdıq. Sarayın önündə böyük bir meydan,
hovuzlar, fəvvarələr yaratdıq, ağaclar, güllər, çiçəklər əkdik. 25 ildir ki, bu saray da, onun ətrafında olan
meydan da Azərbaycan xalqının istirahətinə, mədəniyyətinə, əylənməsinə xidmət edir.
Mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Düşünürəm ki, Azərbaycanda 25 il müddətində bu saraya
gəlməyən adam tapmaq olmaz. Çünki burada o qədər təntənəli mərasimlər, tamaşalar, gözəl konsertlər,
görüşlər keçirilibdir ki, insan-larımız bura alışıb və buranı özlərinə doğma ev hesab edirlər.
1971-1972-ci illərdə bu binanın tikilməsi ilə gecə-gündüz məşğul olmuş inşaatçıların bir qrupu da
bu gün bu salondadır. Mən xahiş etmişdim ki, onları dəvət etsinlər.
Mən o illəri xatırlayıram. O vaxt bu işlərə özüm şəxsən nəzarət edirdim, tez-tez, vaxtaşırı bu
tikintiyə gəlirdim, bu tikinti prosesi ilə maraqlanırdım. Mən bilirəm ki, bu tikinti nədən ibarətdir. Bu
tikintinin altında bəlkə üstündəkindən də çox binalar, qurğular, bütün bu sarayı idarə edən avtomat
mexaniki qurğular, cihazlar yerləşibdir. Bunların hamısını iki il müddətində yaratmaq çox çətin idi. Ona
görə də mən 25 il keçəndən sonra inşaatçılara yenə də öz təşəkkürümü bildirirəm və burada iştirak edən
inşaatçıların nümayəndələrinin – başda Əliş Ləmbəranski olmaqla – hamısını təbrik edirəm, onlara
təşəkkür edirəm.
Gözəl tikiblər. Bu saray xalqımıza 25 ildir ki, təmirsiz və mutəmadi olaraq xidmət edir. Bu, işin nə
qədər keyfiyyətli görüldüyünü sübut edir. Eyni zamanda, bu 25 il müddətində bu saraya xidmət edənlər,
onu qoruyub saxlayanlar, yaşadanlar – sarayın işçiləri, bu kollektiv də çox böyük zəhmətlər çəkiblər. Mən
qapıdan buraya daxil olarkən bir qadın mənə yaxınlaşdı. O, 25 ildir ki, burada işləyir. Onun adı Dilarə
xanımdır. O, gənc vaxtında buraya gəlibdir və 25 ildir ki, burada işləyir, xidmət göstərir. Belə zəhmət
adamlarının qarşısında və ümumiyyətlə, bu sarayı tikən, yaradan və 25 il bu sarayın istismarında zəhmət
çəkən adamların hamısının qarşısında mən böyük hörmət və ehtiramımı bildirirəm və onların hamısına
təşəkkür edirəm.
Əziz dostlar, azərbaycanlıların həmrəylik gününü bayram edərkən onu qeyd etmək lazımdır ki, altı
illik istiqlaliyyət dövründə biz Azərbaycan Respublikasının gələcəyinin təməlini qoymuşuq. Bugünkü
müstəqil Azərbaycan Respublikası bütün dünya azərbaycanlılarının dayağıdır və bütün dünya
azərbaycanlıları üçün örnəkdir. Mən əminəm ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar
da müstəqil Azərbaycan Respublikasına öz doğma münasibətlərini daim göstərəcəklər və bizim
həmrəyliyimiz günü-gündən artacaqdır.
Məni sevindirən odur ki, azərbaycançılıq artıq tarixdə həkk olunubdur. Azərbaycan dili Azərbaycan xalqının ana dili, müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət dili artıq dünya dilləri
içərisində öz yerini tapıbdır. Dünya azərbaycan-lılarında millilik, milli vətənpərvərlik hissləri günügündən artır, bu da bizim həmrəyliyimizin güclənməsinin rəmzidir. Mən əminəm ki, bütün bu proseslər
bundan sonra daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Əziz dostlar, biz Yeni il ərəfəsindəyik, 1998-ci il qarşımızdadır. İnanırıq ki, 1998-ci ildə
Azərbaycan yeni uğurlu addımlar atacaq və Azərbaycan xalqının həyatı, yaşayışı, respublikamızın
bütün sahələrində işlər 1997-ci ildəkindən daha da yaxşı olacaqdır. Mən bu fürsətdən istifadə edib
sizi Yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Sizə, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına səadət və bütün
işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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Müstəqil Azərbaycanın altıncı ildönümü bizim hər birimizdə böyük iftixar hissi doğurur.
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti yaşayıb, yaşayır və yaşayacaqdır! Azərbaycan dili, bizim dövlət
dilimiz yaşayıb, yaşayır və yaşayacaqdır! Azərbaycan yaşayıb, yaşayır və müstəqil Azərbaycan
Respublikası əbədi yaşayacaqdır!
***
Təntənəli toplantı əbədi-bədii kompozisiya və
geniş konsert proqramı ilə başa çatdıqdan sonra
incəsənət ustaları ilə görüşdə səmimi söhbətdən
Sağ olun, təşəkkür edirəm! Bu gün çox yaxşı konsert hazırlamısınız. Bu bayram bizim üçün yeni
bayram deyil, amma belə çərçivədə, belə miqyasda onu ilk dəfədir ki, qeyd edirik. Bildiyiniz kimi, biz bu
günü 1991-ci ildə elan etmişik. Bilirəm ki, mən bugünkü toplantının keçirilməsi haqqında qərar verəndən
sonra sizin az vaxtınız olubdur. Ancaq çox yaxşı hazırlaşmısınız, layiqli konsert hazırlamısınız. Çox sağ
olun, təşəkkür edirəm.
Mən bu mərasim haqqında öz fikirlərimi söyləyərkən xahiş etdim ki, bu bayram bizim sırf milli
incəsənətimizdən, musiqimizdən, mahnılarımızdan ibarət olsun, çünki Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik günüdür. Burada azərbaycançılığı, milliliyi, dilimizi daha da geniş göstərmək lazımdır, nəinki,
başqa konsertlərdə. Görürəm ki, buna da nail olmusunuz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmişə olduğu
kimi, hamınız çox yaxşı ifa etdiniz. Görürəm, rejissor Cənnət Səlimova da buradadır. Mən həmişə
incəsənətləyəm, mədəniyyətləyəm.
Respublikanın xalq artisti Nodar Şaşıqoğlu, səni də təbrik edirəm, çox sağ ol. Sən qocalmırsan,
həmişəki kimi cavansan, gözəl səsin var. Yaxşı ifa etdin. Sənin ifanda Səməd Vurğunun şerlərini 15–20 il
bundan əvvəl də eşitmişik. Yaxşı şerlərdir, yaxşı sözlərdir. Sən də həmişəki kimi yaxşı ifa etdin. Səni
yubileyin münasibətilə bir daha təbrik edirəm, cansağlığı, yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Bu gün
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününü qeyd edirik. Sən Sankt-Peterburqda yaşayırsan.
Azərbaycan səninlə həmrəy-dir, sən də Azərbaycanla həmrəysən.
Bir daha sizin bayramınızı, qarşıdan gələn Yeni ilinizi təbrik edirəm. Sağ olun.
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TÜRKMƏNİSTANA RƏSMİ SƏFƏRİNİ
BAŞA ÇATDIRARAQ VƏTƏNƏ DÖNƏRKƏNYOLÜSTÜ BAKIDA
DAYANAN TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ MƏSUD YILMAZLA
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident iqamətgahı
28 dekabr 1997-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyənin hörmətli Baş naziri cənab Məsud Yılmaz!
İlk öncə imkan tapıb Azərbaycana qısa müddətli səfərə gəldiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirəm.
Eyni kökdən olan xalqlarımız və ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin daha da
sıxlaşmasından məmnun olduğumu bildirərək Azərbaycan-Türkiyə əməkdaş-lığının hazırkı
vəziyyətindən razılıqla bəhs etmək istəyirəm və nəzərə çarpdırıram ki, cənab Məsud Yılmazın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətinin Bakıya bu səfəri də böyük əhəmiyyət daşıyır.
Türkiyə Respublikasının yeni hökumətinin həyata keçirdiyi uğurlu tədbirləri yüksək
qiymətləndirirəm və beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın haqq işinin müdafiə olunmasına qardaş
Türkiyə dövləti rəhbərlərinin daim xüsusi diqqət yetirməsindən məmnunluqla bəhs etmək istəyirəm.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk
qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlardan söhbət açmaqla xatırladıram ki, həmsədrlərin irəli sürdükləri
təkliflər bu münaqişənin həlli üçün əsasdır və buna görə də bu beynəlxalq təşkilatın üzvü olan ölkələrin
xarici işlər nazirlərinin Kopenhagen görüşünün əhəmiyyətindən də ayrıca danışmaq olar.
Vurğulayıram ki, respublikalarımız arasında bütün sahə-lərdə əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi zəruridir və Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənil-məsində dost ölkənin –
Türkiyənin neft şirkətinin yaxından iştirakı hər iki tərəf üçün çox faydalıdır.
Ölkəmizdə və Qazaxıstanda hasil edilən neftin, Türkmənistan qazının Azərbaycandan Türkiyəyə,
oradan isə dünya bazarına çıxarılması sahəsində görülən işlərdən bəhs edərək nəzərə çarpdırıram ki,
Azərbaycan Bakı-Ceyhan nefi kəmərinə xüsusi əhəmiyyət verir.
M ə s u d Y ı l m a z: Hörmətli cənab prezident, qonaqpərvərliyə və diqqətə görə minnətdarlıq
edirəm, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ilə görüşdən şərəf duyduğumu vurğulayıram. Mənim
başçılıq etdiyim yeni hökumətin gördüyü işlər, Rusiyaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına və
Türkmənistana səfərlərimin nəticələri barədə Sizə daha ətraflı məlumat vermək istərdim. Dost
ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə, Azərbaycan və
Qazaxıstan neftinin, Türkmənistan qazının Azərbaycandan Türkiyəyə, oradan isə dünya bazarına
çıxarılmasına verdiyiniz dəstəyə və göstərdiyiniz köməyə görə Sizə təşəkkür edir, Bakı-Ceyhan neft
kəmərinin çəkilişi ideyasının artıq reallaşmasından məmnunluq duyduğumu bildirirəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlədilməsində Türkiyə şirkətinə yaradılan
şəraitdən razılıq edir və “Türk Petrolları”nın bu sahədə fəaliyyətini genişləndirmək niyyətində
olduğumuzu vurğulayıram.
Nəzərə çarpdırıram ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində görülən işləri Türkiyə diqqətlə izləyir və əmin olduğumu
bildirirəm ki, bu münaqişə 1998-ci ildə öz ədalətli həllini tapacaqdır.
Bu görüşə görə təşəkkür edirəm və çox hörmətli Heydər Əliyev, nəzərə çarpdırıram ki, sizi yaxın
vaxtlarda Türkiyədə görmək arzusundayam.

1032

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ MƏSUD YILMAZLAAPARILAN
AZƏRBAYCAN–TÜRKİYƏ DANIŞIQLARINDAKI ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
28 dekabr 1997-ci il
Türkiyənin Baş naziri cənab Məsud Yılmaz!
Sizin rəhbərliyiniz ilə geniş tərkibdə nümayəndə heyətini səmimi-qəlbdən salamlayır və
Türkmənistana rəsmi səfərdən sonra qısa müddətə respublikamıza gəlməyinizdən məmnun qaldığımı
bildirirəm. Mən Azərbaycana Sizin bu səfərinizi ölkələrimiz arasında olan dostluq və qardaşlıq
əlaqələrinin yeni bir təzahürü kimi qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, danışıqlar və səmimi
münasibətlər respublikalarımız arasında əməkdaşlığı daha da genişləndirir, sıxlaşdırır.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin xüsusi xarakter daşıdığını xüsusi
nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Biz bu əlaqələri çox yüksək qiymətləndiririk, bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın
durmadan genişləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi üçün öz tərəfimizdən lazımi səylər göstəririk.
Mən cənab Məsud Yılmaz ilə keçirdiyim təkbətək görüşü yüksək qiymətləndirir və əmin olduğumu
bildirirəm ki, aparılan danışıqlar qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsində
mühüm rol oynayacaqdır.
Eyni kökdən olan qardaş xalqlarımızın və ölkələrimizin əməkdaşlığının gündən-günə inkişaf
etməsinə Türkiyənin böyük əhəmiyyət verdiyini yüksək qiymətləndirirəm. Biz Azərbaycanda,
Qazaxıstanda və Türkmənistanda hasil edilən neftin və qazın Türkiyədən dünya bazarına çıxarılması haqqında cənab Məsud Yılmazla apardığımız danışıqları yüksək qiymətləndirir və bunu tamamilə
dəstəkləyirik. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə
istismarı sahəsində dünyanın böyük neft şirkətləri ilə apardığımız işlər nəticəsində ilk neftin hasilatına
başlanmışdır. Artıq şimal istiqamətindəki Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft ixrac edilir. Qərb istiqaməti
üzrə Bakı-Supsa kəmərinin tikintisinə başlanmışdır, bu iş sürətlə davam edir. Bizə verilən vədlər əsasında
deyə bilərəm ki, bu iş 1998-ci ilin oktyabr ayında başa çatacaqdır. Beləliklə, biz Azərbaycan neftinin iki
marşrut üzrə ixrac olunması məsələsini artıq həll etmişik. Ancaq böyük neft kəmərinin çəkilişi barədə
apardığımız danışıqları davam etdiririk. Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsini dəstəkləmişik və
dəstəkləyirik. Bu sahədə öz tərəfimizdən lazımi işlər görürük, dünyanın bu işlərə cəlb olunmuş şirkətləri
ilə danışıqlar aparırıq. Güman edirəm ki, bütün bu işlər öz səmərəli nəticəsini verəcəkdir. Yəni Türkiyə
ictimaiyyətini daim maraqlandıran Bakı-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi barədə qəbul etdiyimiz qərar
qətidir.
Sizin bu sahədə apardığınız danışıqlar və gördüyünüz işlər haqqında verdiyiniz məlumatı yüksək
qiymətləndirir, həmin layihənin tezliklə reallaşacağına əmin olduğumu bildirir və demək istəyirəm ki,
gərək 1988-ci ilin oktyabr ayınadək bu barədə qərar qəbul edilsin və bu işə əməli surətdə başlansın. Biz
bu sahədə iş aparmalıyıq. Hesab edirəm ki, Sizin gördüyünüz işlər uğurludur və biz də bu məsələlərin
tezliklə həll edilməsinə çalışacağıq.
Görüş zamanı cənab Məsud Yılmazın irəli sürdüyü təkliflərin həyata keçirilməsi üçün lazımi
tədbirlər görüləcək və “Türk Petrolları” şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün hər
şərait yaradılacaqdır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində son illər görülən
böyük əhəmiyyətli işləri, Minsk qrupuna üç böyük dövlətin - ABŞ-ın, Rusiyanın, Fransanın həmsədrlik
etməsini və həmsədrlərin irəli sürdükləri son təklifləri biz qəbul etmişik. Ermənistan rəhbərliyi və
prezidenti də bu təklifləri qəbul edibdir. Lakin Dağlıq Qarabağda olan qüvvələr hələ ki, bu təkliflərə
qoşulmayıblar. Minsk qrupunun həmsədrləri bu təkliflərin həyata keçirilməsi üçün ciddi fəaliyyət
göstərmək fikrindədirlər. Siz bilirsiniz ki, bu münaqişə təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də dostlarımız,
xüsusən Türkiyə üçün çox ağrılı bir problemdir. Çünki bir milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı yerindənyurdundan didərgin düşərək qaçqın vəziyyətində, çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. Biz Türkiyənin
göstərdiyi daimi dəstəyi yüksək qiymətləndiririk.
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Türkiyənin və ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan digər ölkələrin bu sahədə səylərinin
artırılmasının zəruriliyini vurğulayaraq, əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, 1988-ci ildə bu
münaqişənin sülh yolu ilə həllində uğurlar əldə ediləcəkdir.
Azərbaycan ictimaiyyəti qardaş Türkiyənin həyatı ilə daim maraqlanır, dost ölkənin yeni
hökumətinin apardığı siyasəti yiksək qiymətləndirir. Biz həmişə istəyirik ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin
bütün arzuları yerinə yetirilsin. Çünki bu, Azərbaycan üçün də dəstəkdir. Türkiyə hökumətinin son
vaxtlarda atdığı müsbət addımlar Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən diqqətlə izlənir və ona böyük
əhəmiyyət verilir. Mən bugünkü görüşümüzü də yüksək qiymətləndirirəm.
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“AZƏRSUN” ŞİRKƏTİNİN “KASPİAN İNVESTMENT BANKI”NIN (“SİBANK”) YENİ
OFİSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ “KANAL - 6” TELEVİZİYASI MÜXBİRİNƏ
MÜSAHİBƏSİ
28 dekabr 1997-ci il
Türkiyənin iş adamlarına uğurlar arzulayıram. İş adamları Türkiyə iqtisadiyyatının inkişafı üçün
daha da çox yararlı işlər görsünlər. Eyni zamanda mən arzulayıram ki, Türkiyənin iş adamları Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsində daha yaxından, daha fəal iştirak etsinlər və
Azərbaycanda sərmayə qoymaq işi ilə məşğul olsunlar.
Dünən Türkiyənin Baş naziri, hörmətli Məsud Yılmaz Azərbaycanda qısa bir müddət ziyarətdə oldu.
Biz bir çox məsələlər haqqında danışıqlar apardıq, o cümlədən iqtisadiyyatımızın inkişafı, Türkiyənin iş
adamlarının Azərbaycanda daha geniş iş görməsi barəsində müzakirə apardıq. Güman edirəm, Türkiyənin
iş adamları artıq dərk ediblər ki, Azərbaycanda sərmayə qoymaq üçün bütün imkanlar var. Çünki burada
ictimai-siyasi sabitlik təmin olunubdur, rahatlıq təmin edilibdir və gəlib sərmayə qoymaq, iş görmək üçün
Azərbaycanın çox dəyərli qanunları qəbul olunubdur. Xarici sərmayənin gəlməsi üçün Azərbaycanda
bütün imkanlar yaranıbdır. Türkiyənin iş adamları sadəcə, gecikmədən bunlardan istifadə etməlidirlər.
Geciksələr, onların yerlərini başqaları gəlib tutacaqlar.
Yeni ildə Türkiyə xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə və Türkiyənin iş adamlarına səadət və əminamanlıq arzulayıram.
M ü x b i r: Sayın cümhur başkanı, sizin hər zaman söylədiyiniz bir gözəl söz var: “Biz bir
millət, iki ayrı dövlətik”. Bunu sizin dilinizdən təkrar eşitmək istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mənim bu sözüm artıq Türkiyədə dillərdə gəzir, ona görə də öz
dediyim sözü daha təkrar etmək istəmirəm. Bir halda ki, mənim bu sözüm hər bir Türkiyə insanının,
Azərbaycan vətəndaşının ürəyindən olubdur, demək, bu söz doğrudan da ürəkdən gələn sözdür. Şübhəsiz, mən bu sözü daim deyirəm ki, biz bir millətik, iki dövlətik. Ona görə hər iki dövlətimizi günügündən qaldır-maq, inkişaf etdirmək lazımdır.
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“AZƏRSUN” ŞİRKƏTİNƏ MƏNSUB “KASPİAN ŞOPİNQ” TİCARƏT MƏRKƏZİNİN
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Bakı, Nərimanov rayonu
28 dekabr 1997-ci il
Burada, ticarət mərkəzində malların zəngin çeşidli olmasından, bu məhsulların Türkiyədən, habelə
Avropanın bir sıra digər ölkələrindən öz nəqliyyatları vasitəsilə gətirilməsindən, alıcılara yüksək
səviyyədə ticarət xidməti göstərilməsindən, Azərbaycanda ticarət şəbəkəsinin dünya ölkələri ilə
inteqrasiya əsasında genişlənməsindən məmnun qaldığımı bildirirəm.
Bu gün əhaliyə belə geniş çeşiddə, yüksək keyfiyyətli məmulat təklif edilməsi respublikamızda
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin dönmədən həyata keçirilməsi, Azərbaycan iqti-sadiyyatının dünya
iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyası nəticəsində mümkün olmuşdur. Belə müasir ticarət mərkəzi yaratdığına
görə “Azərsun” şirkətinin nümayəndələrinə təşəkkür edir, onlara işlərində uğurlar arzulayıram.
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“BAKI XƏZƏR BİTKİSEL YAĞ” FABRİKİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQI
Bakı, Nizami rayonu
29 dekabr 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi – bu salona toplaşanların hamısını “İntersun Holdinq” qrupunun Azərbaycandakı fəaliyyəti
nəticəsində əldə etdiyi nailiyyətlər münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Biz bu gün burada – “İntersun Holdinq” qrupunun Azərbaycanda gördüyü müştərək işlər sırasında
keçmişdə ölkəmizdə yaradılmış, amma indi tamamilə yenidən qurulmuş, müasir texnologiya əsasında məhsul
istehsal edən marqarin zavodunun açılışı mərasimində iştirak edirik. O, Azərbaycanda istehsal sahəsində
dəyişikliklərin, yeniləşmənin parlaq bir nümunəsidir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı yeni iqtisadi sistem yaradılması prosesindədir və bu proses çoxşaxəlidir.
Həmin şaxələrdən biri də mövcud olan istehsal sahələrini modernləşdirməkdən, yeniləşdirməkdən,
dünya standartları səviyyəsinə qaldırmaqdan və xalqın, cəmiyyətin, bazarın tələblərinə uyğun məhsul
istehsal etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan 1960-cı illərdə yaranmış, Azərbaycanda sadəcə marqarin
istehsalı ilə məşğul olmuş zavodun yenidən qurulması və yüksək səviyyəli yağ məhsulları istehsalının
təmin edilməsi təqdirəlayiq bir haldır. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm və bizim iqtisadi siyasətimizin
həyata keçirilməsində əlamətdar bir hadisə hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu, həyatın yeni tələblərinə
uyğun istehsal sahələrinin yaranması və qurulması üçün gərəkli bir örnəkdir.
Mən bu münasibətlə sizi və bu istehsal müəssisəsində, bu fabrikdə çalışan bütün işçiləri, kollektivi
ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu gün sizin mənimlə apardığınız
danışıqlar zamanı və bu kürsüdən verdiyiniz sözlər yerinə yetiriləcəkdir. Əminəm ki, müəssisə nəzərdə
tutulmuş istehsal həcminə çatacaq və yüksək keyfiyyətli, geniş çeşidli yağ məhsulları istehsal edəcəkdir.
“İntersun Holdinq” qrupunun Azərbaycandakı fəaliyyəti çoxmənalıdır. Birinci tərəfdən, belə bir
böyük qrupun Azərbaycanda qısa zamanda bir neçə sahədə, özəl sektorda iş görməsi, xarici sərmayənin
gətirilib respublikamızda yerləşdi-rilməsi və xarici şirkətlərin ölkəmizdə səmərəli iş görməsi üçün
yaranmış normal şəraiti nümayiş etdirir.
Bu onu göstərir ki, son illərdə bizim iqtisadiyyat sahəsində həyata keçirdiyimiz siyasət və tədbirlər
öz nəticəsini verir. Bu onu göstərir ki, sərbəst iqtisadiyyat, təşəbbüskarlıq, bazar iqtisadiyyatı, sahibkarlıq
sözləri sadəcə söz deyil, bunlar Azərbaycanın müasir həyatında artıq öz əməli yerini tapmış və bu yeni
iqtisadiyyat prinsipləri respublikamızda bərqərar olmuşdur. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Hesab
edirəm ki, “İntersun Holdinq” qrupunun fəaliyyəti bizim bu sahədə atdığımız addımların uğurlu
nəticəsidir.
“İntersun Holdinq” qrupunun fəaliyyəti eyni zamanda, Azərbaycan ilə Türkiyə və başqa ölkələr
arasında özəl sektor vasitəsilə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdiyini göstərir. Bu da bizim siyasətimizdir. Bu
da bizim əməli surətdə həyata keçirdiyimiz tədbirlərdir.
Mən bir daha qeyd edirəm ki, “İntersun Holdinq” qrupu öz fəaliyyəti ilə xarici ölkələrdən olan
böyük qruplara, şirkətlərə nümunə göstərir, onların da gəlib Azərbaycanda iş alması, müştərək iş görməsi
üçün yollar açır. Biz belə sağlam təməl, prinsiplər əsasında qurulan işləri daim dəstəkləmişik və
dəstəkləyəcəyik. Azərbaycanda iqtisadi siyasət bazar iqtisa-diyyatı prinsipləri əsasında qurulubdur və
həyata keçirilir. Biz bu iqtisadi siyasəti həyata keçirmək üçün lazım olan qanunları, dövlət sənədlərini
qəbul etmişik, fərmanlar və sərəncamlar verilibdir.
Biz hər bir xarici sərmayəçinin Azərbaycanda sərbəst, səmərəli iş görməsinə təminat vermişik və
bu da “İntersun Holdinq” qrupunun fəaliyyətində öz bariz nümunəsini gös-tərir. Biz bundan sonra da
Azərbaycanda sərbəst iş görmək üçün təşəbbüs göstərən hər bir sərmayəçiyə burada lazımi şərait
yaratmağa hazırıq. Mən belə düşünürəm ki, “İntersun Holdinq” qrupunun digər əhəmiyyətli cəhəti də
ondan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanda sağlam fikirlərlə fəaliyyətə başlamışlar. Mənim həyat prinsipimə
görə bu da ən əsas şərtdir.
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Respublikamızın və ölkəmizə bənzər respublikaların iqtisadiyyatında son illərdə gedən
dəyişikliklərdə müsbət nəticələrlə yanaşı, ayrı-ayrı iş adamları, xarici şirkətlər, xarici iş adamları
tərəfindən qanunları pozmaq və yaxud da qanunlardan kənar, qeyri-sağlam yollarla getmək vasitəsilə,
qısa desək, fırıldaqçılıqla da işlər görülüb və belə işlər görmək cəhdi indi də vardır. Ola bilər,
respublikamızda bu işlər yeni başlanan zaman Azərbaycanda bu cür niyyətlərlə, fikirlərlə iş görməyə
başlayan insanlar, yaxud xaricdən ölkəmizə gəlmiş iş adamları müəyyən qədər buna müvəffəq olublar,
qanunsuz varlanıblar, para toplayıblar. Onlar belə işləri ilə həm iqtisadiyyatımıza, həm də cəmiyyətimizə
çox zərər vurublar.
Bu hallar məlumdur. Ancaq indi hamı bilməlidir ki, biz artıq belə hallara yol verməyəcəyik. Bizim
qanunlarımız, qərarlarımız, tələblərimiz belə halların aradan qaldırılmasını təmin edəcəkdir. Ona görə də
mən “İntersun Holdinq” qrupunun işinin müvəffəqiyyətini, bunların birinci növbədə sağlam təməllər
əsasında qurulduğunu qeyd edərək və gələcəkdə də belə davam edəcəyinə əmin olaraq, Azərbaycanda
bütün başqa yollarla iş görmək istəyənlərə – həm respublikamızın vətəndaşlarına, həm də xarici ölkələrin
vətəndaşlarına xəbərdarlıq edirəm ki, o cür qanunsuz yollardan əl çəkmək lazımdır.
Azərbaycanın indiki həyatı qanun çərçivəsində, insafla, vicdanla iş görüb pul qazanmaq, qazanc
götürmək üçün çox əlverişli şərait yaradıbdır. Bu şəraitdən istifadə etmək lazımdır. Əyri yollarla getmək
lazım deyildir. Biz hamıya sərbəstlik vermişik. Biz bu gün “İntersun Holdinq” qrupunun Qələbə
Meydanının yanında yaratdığı ticarət mərkəzinə baxarkən, oradakı mağazaları, dükanları və onların
içərisində dolu olan çoxçeşidli malları görərkən və o mağazaların sahibləri ilə söhbət edərkən, onların
əhval-ruhiyyəsinin şahidi olarkən bir daha hiss edirik ki, Azərbaycanın ictimai, iqtisadi, ticarət həyatı nə
qədər dəyişilibdir. Bax, belə sağlam iş insanlara da, yəni sahibkarlara da, onların xidmətindən istifadə
edən vətəndaşlara da xeyir gətirir.
“İntersun Holdinq” qrupunun fəaliyyəti haqqında burada məlumat verildi. Mən onu qeyd etmək
istəyirəm ki, bu qrupun Azərbaycanda gördüyü işlər xalqımız, vətəndaşlarımız üçün çox faydalıdır. Onlar
ticarətdən başlayıblar, sonra çay fabriki yaradıblar. Dediyim kimi, Qələbə Meydanının yanında böyük
ticarət mərkəzi yaradıblar, yaxşı, nümunəvi ticarət nümayiş etdirirlər, yağ istehsalı ilə məşğul olmağa
başlayıblar, inşaatla məşğul olurlar. Özləri burada dediyi kimi, sosial sahəyə də xüsusi fikir verirlər.
Mən bunları bir daha xatırladaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahələr ölkəmizin bu günü üçün
çox vacib sahələrdir. Azərbaycanlılar çox çay içəndirlər. Bəlkə də dünyanın heç yerində azərbaycanlılar
kimi çay içən yoxdur. Çay bizim çox sevimli içkimizdir, eyni zamanda bir qida maddəsidir. Əgər
Azərbaycanda bu sahə artıq yaranıbsa, həm respublikamızın tələbatını ödəyir, həm də ixrac olunursa, bu,
çox təqdirəlayiq haldır. Şübhəsiz ki, yağ da hər bir insan üçün lazım olan məhsuldur.
Keçmiş zamanlarda bizdə marqarini çox az adam alardı, alanlar da ondan yalnız məhdud çeşidli
yeməklər hazırlanmasında istifadə edərdilər. Açıq deyək ki, imkanlı adamlar marqarindən heç vaxt
istifadə etməzdilər, - biz hər şeyi necə var, o cür deməliyik, - çünki hesab edirdilər ki, Azərbaycanda kərə
yağı ən keyfiyyətli yağdır. Ümumiyyətlə, azərbaycanlılar kərə yağını çox sevirdilər.
Mənim xatirimdədir, biz 1970-ci illərdə Azərbaycana bitki yağları, xüsusən zeytun yağı gətirərkən
onları almırdılar, mağazalarda qalırdı. Günəbaxan yağını – buna Azərbaycanda semiçka yağı deyirdilər –
heç kim almırdı. O illər Azərbaycanda heç bilmirdilər ki, soya adlı yağ var. Məsələn, bizim bəzi
vətəndaşlarımız Orta Asiya respublikalarına gedib-gəlib deyirdilər ki, Özbəkistanda plovu ancaq pambıq
çiyidindən hazırlanan yağdan bişirirlər. Azərbaycanlılar təəccüb edirdilər ki, bu necə ola bilər, - plov
gərək ancaq keyfiyyətli kərə yağından bişirilsin. Bu, bizim xalqımızın xüsusiyyəti idi.
Azərbaycanda marqarin zavodu işləyirdi, marqarin isteh-sal olunurdu, ancaq yenə də deyirəm, çox
imkanlı adamlar marqarini heç vaxt almazdılar. Amma indi dünyada gedən proseslər, qapıların açılması
dünyanı Azərbaycana, Azərbay-canı dünyaya göstərdi, bizim vətəndaşlarımız da artıq bitki yağlarından
geniş miqyasda istifadə edirlər. Bitki yağları və indi başqa yağlarla qarışıq istehsal olunan yağ məhsulları,
o cümlədən marqarin adı daşıyan müasir yağ da çox yüksək keyfiyyətlidir.
Mən bu zavodun keçmişini xatırlayıram. O vaxt bu zavod o qədər də böyük hörmətə malik olan
müəssisə deyildi. Baxmayaraq ki, burada çox fədakar insanlar işləyirdilər. Mən çox sevinirəm ki, onların
əksəriyyəti indi də bu zavodda işləyirlər. Ancaq onların özləri o vaxt istehsal etdikləri məhsulla indiki
məhsulu müqayisə edə bilərlər.
Beləliklə, Azərbaycan əhalisinin yağa olan ehtiyacının, - demirəm hamısının, müəyyən, böyük bir
hissəsinin – məhz Azərbaycanın istehsalı sayəsində təmin edilməsi çox müsbət bir hadisədir. Çünki, yenə
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də deyirəm, yağ elə bir məhsuldur ki, hər insan bu yağdan istifadə edir. Son illər, xüsusən xarici ticarət
genişləndikdən sonra Azərbaycana xaricdən çoxlu yağ məhsulları gəlir. Ancaq əgər biz bunu özümüz
Azərbaycanda istehsal edə biliriksə, əhalimizi təmin etmək iqtidarına malik oluruqsa və hətta bunu ixrac
etmək mümkün olacaqsa, bu, iqtisadiyyatımızda istədiyimiz nailiyyətlərdən biridir.
“İntersun Holdinq” qrupunun fəaliyyətini görürsünüz, - çay, yağ istehsal edirlər. Bunlar cəmiyyət,
insanlar üçün ən vacib məhsullardır. Azərbaycanda insana çörək kimi, yağ da, çay da lazımdır. Mən çox
məmnunam ki, “İntersun Holdinq” bu işlərlə məşğul olur. Mən bunu ona görə xüsusi qeyd edirəm ki, son
illər Azərbaycanda bəzi iş adamları xarici iş adamları ilə əlaqəyə girərək cəmiyyətin tələbatını yox,
özlərinin qazancını yüksək tuturlar. Məhz buna görədir ki, son illər Azərbaycanda araq, spirt istehsalını
artırmağa başlayıblar.
Mən bir neçə ay bundan əvvəl bu barədə öz fikrimi demişdim, bu gün bir daha deyirəm.
Azərbaycanda keçmişdə bu qədər araq, spirtli içkilər içən olmayıbdır. Necə olubdur ki, xalqımız bu qədər
spirtli içkilər içməyə başlayıbdır? Bu, bizim üçün zərərlidir. Bir tərəfdən, bol olanda onun qiyməti də aşağı
düşür. Spirtli içkilər, xüsusən araq istehsal etməklə bizim xalqımızın ənənələri pozulur. Bunu sübut
etmək lazım deyil ki, spirtli içkilər, xüsusən araq hər bir insan üçün zərərli bir içkidir. Xalqımız keçmiş
zamanlarda heç vaxt araq, spirtli içki içməyibdir. Bizim islam dinimiz də bunu yasaq, qadağan edibdir.
Ancaq yenə də deyirəm, bəzi iş adamları fikirləşirlər ki, daha çox qazançı araq istehsalından götürmək
olar. Biri orada, biri burada araq sexi, spirt sexi yaradır. Mənə məlumat gəlir ki, bizim yüksək vəzifəli bəzi
şəxslər də belə araq, spirt istehsalına himayədarlıq edirlər, çünki oradan qazanc götürməyə çalışırlar.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm: Azərbaycanda belə hallara son qoyulmalıdır. Mən
Azərbaycanda spirtli içkiləri qadağan etmirəm. Ancaq üzümü öz soydaşlarıma tutub, sadəcə demək
istəyirəm ki, gəlin bizim milli, dini, mənəvi ənənələrimizi – ulu babalarımızdan əsrlərdən əsrlərə bizə
qalmış ənənələrimizi pozmayaq. Gəlin onlara sadiq olaq, arağa bu meylin artmasına nəinki imkan
verməyək, hətta onun qarşısını alaq. Bu, mənim ümumi fikrimdir. Amma konkret istehsalla əlaqədar onu
demək istəyirəm ki, Azərbaycanda spirt, araq, yaxud da ki, spirtli içkilər əhaliyə nə qədər lazımdır, o
qədər istehsal olunmalıdır. Başqa istehsalın qarşısı alınmalıdır. Mən bizim Nazirlər Kabinetinə, müvafiq
nazirliklərə, komitələrə bu haqda göstəriş vermişəm. Bu gün bir daha bunu təkrar edirəm – bunların
qarşısı alınmalıdır.
Bax, bu baxımdan mən “İntersun Holdinq”in işini bəyənirəm, çünki onlar araq, spirtli içkilər istehsal
etməyiblər. Güman edirəm ki, bundan sonra da belə işlərlə məşğul olmazlar. Yağ, çay, şəkər və başqa
məhsulların hamısı Azərbaycan üçün, xalqımız üçün lazım olan məhsullardır.
Bu gün biz bu qrupun gördüyü işlərlə tanış olduq, yaradılmış “Sibank”ı ziyarət etdik. Şəxsən mən
hesab edirəm ki, bu, Azərbaycanın həyatında əlamətdar hadisədir. Çünki biz özəl sektoru inkişaf etdiririk.
Özəl banklar olmalıdır. Ancaq 1990-1991-ci illərdə Azərbaycanda bu sahədə bir xəstəlik əmələ gəlmişdi:
hər yerindən duran özünə bir bank yaratmağa başladı. Bir də gördük Azərbaycanda o qədər bank yaranıb
ki, bilmirəm, ən böyük ölkələrdə bu qədər bank ola bilər, yoxsa yox. Yəni belə bir dəb düşdü. Bəziləri belə
hesab edirlər ki, bank elə bir şeydir, 3-4 adam bir yerə yığışıb bank yaradacaq və buradan pul
götürəcəkdir. Biz bunun da acı nəticələrini gördük. “Xəyalbank”, “Vahidbank” və başqa banklar
yaranmışdı. Onlar camaatın pulunu yığdılar, yedilər, qaçdılar, cinayət etdilər.
Biz bank haqqında qanun qəbul etdik. Bizim Milli Bankımıza da göstərişlər verilibdir ki,
Azərbaycanda bütün bank quruculuğu yalnız qəbul etdiyimiz qanun çərçivəsində olmalıdır. Şübhəsiz ki,
bununla yanaşı, biz özəl sektoru inkişaf etdirərək, sanballı özəl bankların yaranmasının tərəfdarıyıq, biz
bunu dəstəkləyirik. Ancaq gərək bu bank həqiqətən bank olsun. “Sibank”ın əhəmiyyəti bir də ondan
ibarətdir ki, bu, eyni zamanda investisiya bankıdır, Azərbaycanda müxtəlif layihələrin maliyyələşdirilməsi
funksiyasını da daşıyır.
Bu gün biz bankın yeni binası ilə tanış olduq. Həm binanın özü, həm bankın işçiləri, həm də orada
yaranmış sistem məndə çox xoş təəssürat yaratdı. Mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Bizim milli banka
bir daha bildirmək istəyirəm ki, ümumi strateqiyamıza uyğun olmayan xırda-xuruş banklar aradan
çıxmalıdır. Biz sanballı, köklü, yaxşı əsaslı, yüksək biliyə, səriştəyə malik bank işçiləri ilə təmin edilmiş və
lazımi kapitalı olan bankların yaranmasına üstünlük verməliyik.
Beləliklə, “İntersun Holdinq” qrupu Azərbaycanda artıq öz yerini tutubdur. Cüman edirəm ki,
indiyədək görülən işlər bu qrupun gələcəkdə daha da geniş işlər görməsi üçün şərait yaradır. Mən bunu
dəstəkləyirəm. Yəni hər bir belə təşəbbüsü, hər bir belə sağlam addımı mən Azərbaycanın dövlət başçısı
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kimi dəstəkləyirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə, belə işlər sağlam, müasir tələblərə uyğun özəl sektorun
yaranması üçün çox əhəmiyyətlidir.
Biz bütün sahələrdə – sənayedə, ticarətdə, nəqliyyatda, kənd təsərrüfatında özəlləşdirmə
proqramını həyata keçiririk. Kənd təsərrüfatında özəlləşdirmə torpaq islahatı haqqında qanun əsasında
həyata keçirilir. Torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi, xüsusi mülkiyyətçi tərəfindən sərbəst istifadə
olunması təmin edilibdir. İndi bu proses gedir. Azərbaycanda aqrar sektorun heyvandarlıq, maldarlıq
sahəsi artıq tamam özəlləşdirilibdir. Torpaq ardıcıl surətdə xüsusi mülkiyyətə verilir. Mən əminəm ki,
bunlar öz müsbət nəticəsini verəcəkdir. Bütün başqa sahələrdə də özəlləşdirmə proqramı dayanmadan
həyata keçirilməlidir. 1998-ci il bu sahədə çox məhsuldar il olmalıdır. Biz öz tərəfimizdən bunun üçün
lazımi tədbirləri daim görəcəyik. Ancaq lazımdır ki, özəl sektorda fəaliyyət göstərmək istəyən hər bir
adam, hər bir yeni sahibkarlıq qayda-qanunlarını, dünyanın özəl sektorunun təcrübəsini mənimsəsin.
Çünki bunlar hamısı bizim üçün tamamilə yeni hadisələr, hallardır.
Bu gün biz “İntersun Holdinq”in ticarət mərkəzinə baxarkən – mən sizə doğrusunu deyim, bizim
kimi adamlar mağazaya çox az-az gedir, ona görə də bəzən bilmirik ki, mağazalarda nə var, nə yox – o
mağazalardakı malları gördükcə hətta bizim özümüz də həm sevinirdik, həm də təəccüblənirdik.
Dünyanın bütün ölkələrində nə qədər gözəl mallar istehsal edilirsə, onlar Azərbaycanda var, özü də
istənilən qədər, cürbəcür çeşiddə var. Mən həmin mallara baxarkən orada olan həmkarlarıma müraciət
edirdim və biz keçmişi, 15-20 il bundan əvvəlki vaxtı xatırlayırdıq. Heç 15 il yox, 10 il bundan əvvəl də
belə idi – o vaxt mağazaların çoxu boş olurdu. O vaxt “İmport mallar” deyirdilər, həmin mallar satıcılar
tərəfindən altda gizlədilirdi. Satıcı onu ya baha qiymətə satırdı, ya onu tanışlıqla gedib almaq olardı,
yaxud bəzi vəzifəli şəxslər öz vəzifəsindən istifadə edib onu ala bilərdi. Ona görə də o vaxtlar hətta
“defisit” sözü arada çox gəzirdi.
Xatirimizdədir, məşhur artist Arkadi Raykin bu barədə çox gülməli bir macəra da danışırdı ki,
defisitsiz yaşamaq olmaz, onsuz mümkün deyil. Amma indi heç bir defisit, yəni qıtlıq yoxdur, hər şey var.
Hansı növdən, çeşiddən istəyirsən mal tapa bilərsən. Bu, bizim sərbəst iqtisadiyyat, sərbəst ticarət
sahəsində həyata keçirdiyimiz siyasətin nəticəsidir.
Bu gün mən gördüm ki, bu mağazanın sahibləri keçmişdə mağazada işləyənlərdən fərqlidirlər.
Onların çoxu elə keçmişdə də mağazada işləyiblər. Mən onların birindən soruşdum ki, sən o vaxt da
işləmisən, indi də işləyirsən, vəziyyət necədir? Deyir ki, yox, müqayisə etmək mümkün deyil. Həmin
insandır, o vaxt da ticarətdə işləyib, indi də işləyir. O vaxt dövlət ticarətində işləyərkən bəzən məcburən
oğurlayırmış, bəzən qiymətindən artıq, baha satırmış, ondan qazanırmış. Amma indi malını sərbəst,
istədiyi kimi satır və halal qazanc götürür. Buna halal qazanc deyirlər. Amma onun o vaxtkı qazancı o
qədər də halal deyildi.
Bu təcrübə bir-iki günə mənimsənilən təcrübə deyil. Biz ticarət sahəsində buna artıq xeyli nail
olmuşuq. Çünki Azərbaycanda ticarətin əksəriyyəti, yaxud da hamısı özəlləşdirilibdir. Çox məmnuniyyətlə
demək istəyirəm ki, Azərbaycanın, o cümlədən Bakının küçələrində, meydanlarında, böyük prospektlərində olan keçmiş mağazalar öz görkəmini tamamilə dəyişibdir. Onların həm xarici görünüşü dəyişibdir,
həm də içərisi malla doludur. Əlbəttə, onların xarici görünüşü həm şəhəri gözəlləşdirir, həm də alıcıları
cəlb edir.
Bu təcrübə ticarət sahəsində artıq mənimsənilibdir. Amma başqa sahələrdə, xüsusən istehsal
sahələrində bu təcrübə geniş yayılmalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, “İntersun Holdinq” qrupunun
təcrübəsi öyrənilməlidir və bu, bizim bir çox iş adamlarımız üçün nümunə ola bilər.
Beləliklə, biz bu gün, 1997-ci ilin son günlərində Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində siyasətimizin
və apardığımız əməli işlərin xırda bir nəticəsi ilə tanış olduq. Bu, sevindirici haldır. Mən ümidvaram ki,
1998-ci ildə biz belə hallarla tez-tez rastlaşacağıq. Bir daha qeyd edirəm, özəlləşdirmə proqramı ardıcıl
surətdə həyata keçiriləcək və insanlarımız özəlləşdirmədən bəhrə götürəcəklər.
Bu gün tanış olduğumuz bu sahələrin bir əhəmiyyətli cəhəti də ondan ibarətdir ki, burada bizim
vətəndaşlarımız, insanlar yeni iş yerləri alıblar. Azərbaycana gələn hər bir şirkət, yaxud burada yaranan
hər bir özəl qurum yeni iş yeri açırsa və onların sayı çoxdursa, bu həm onun özü üçün, həm də bizim
respublikamız üçün əhəmiyyətlidir və faydalıdır. Bu müəssisənin işçiləri dedilər ki, burada işləyənlərin
97 faizi Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu, çox sevindirici haldır. Onların əksəriyyəti keçmişdən burada
işləyənlərdir. Mən sexlərlə tanış olarkən, onlar özlərini belə təqdim etdilər. Bu da çox sevindirici haldır.
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Onlar artıq yeni şəraitdə, yeni üsul-idarə, yeni texnologiya ilə işləyirlər. Onların özləri də
keyfiyyətcə yüksəliblər, həm ticarətdə, həm zavodda, bankda, həm də başqa yerlərdə işləyirlər. Özü də
görürəm, işləyənlər əsasən gənclərdir. Bu, məni çox sevindirir. Şübhəsiz ki, onların maaşı əvvəlki
maaşlardan xeyli artıqdır. Beləliklə, respublikamızda görülən bu işlər işsizlərin sayını azaldır, yeni-yeni
insanlara iş və yeni keyfiyyətli iş verir. Bunların hamısı bizim qarşımızda duran sosial vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə xidmət edir. Mən bunu da çox yüksək qiymətləndirirəm.
Gözəl bəy burada müraciət etdi ki, onlar bu zavodun yaxınlığında bir idman kompleksi götürmək
istəyirlər, ya özəlləşdirmək istəyirlər?
Ə b d ü l b a r i G ö z ə l: Biz ondan xeyriyyə məqsədi ilə istifadə etmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs həmin bina kimin olmalıdır?
Ə b d ü l b a r i G ö z ə l: Möhtərəm prezident, biz istəyirik ki, bu bina bizim xeyriyyə müəssisəmizə
verilsin. Kompleksin müdiri də buna razıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda Baş nazir də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı da, Dövlət Əmlak
Komitəsinin sədri də bu məsələlərə baxsınlar və mənə məlumat versinlər.
Ancaq bu münasibətlə mən onu demək istəyirəm ki, həmin o idman kompleksi 1970-ci illərdə
yaranıbdır. Mənim xatirimdədir, gərək ki, biz onu “Azərelektroterm” zavodunun tərkibində yaratdıq. O,
çox nümunəvi bir idman kompleksi idi. O vaxtlar ondan yaxşı istifadə edilməyə başlandı. Orada çox gözəl
şərait yaranmışdı. Təəssüflər olsun ki, həmin bina neçə illərdir başsız qalıbdır. Kimsə onu kiməsə
veribdir, o da ondan istifadə etmir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məsələni o kompleksdən səmərəli
istifadə olunması prinsipi əsasında həll etmək lazımdır. Əgər onu özəlləşdirmək lazımdırsa, özəlləşdirin.
Yoxsa kiminsə olsun, siz ondan istifadə edəsiniz – mən bunu bir az başa düşə bilmirəm.
Bilirsiniz, indi bizdə özəlləşdirmə getdiyinə görə dövlət sektorunda bir şey qalmayacaqdır. Yoxsa
siz deyirsiniz ki, həmin idman kompleksinin müdiri də sizə razılıq veribdir. Onun müdiri kimdir ki? Onun
müdiri əgər o kompleksdən istifadə edirsə, haqqı var bir şey desin. Əgər istifadə etmirsə, başlı-başına
buraxıbsa, orada müdirin heç bir haqqı yoxdur. Bu dövlətindir. Bir halda ki, dövlətindir, biz müəyyən
etməliyik ki, bunu nə edək. Özəlləşdirməliyiksə, özəlləşdirək, yaxud başqa cür istifadə etməliyiksə,
istifadə edək. Onun müdirinin orada heç bir haqqı yoxdur. Bildinizmi? Siz isə deyirsiniz ki, onun müdiri
də, siz də razısınız.
Mən şəhər icra hakimiyyəti başçısına və Dövlət Əmlak Komitəsinin sədrinə tapşırıram, Baş nazir də
bu işə nəzarət edər, siz bu məsələyə baxarsınız.
Ümumiyyətlə, sizin qrupun sosial məsələlərə xüsusi fikir verməsini mən qiymətləndirirəm və ümid
edirəm ki, gələcəkdə də bu sosial məsələlər sizin diqqət mərkəzinizdə olacaqdır.
Mən sizi bu nailiyyətlər münasibətilə bir daha təbrik edirəm və “İntersun Holdinq” qrupuna gələcək
uğurlar arzulayıram.
Biz yeni il ərəfəsində görüşürük, 1998-ci ili qarşılayırıq. 1998-ci il Azərbaycan Respublikası üçün
yeni uğurlar ili olacaqdır. Biz Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü bayramı ərəfəsində görüşürük.
Bu bayramlar münasibətilə – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü, qarşıdan gələn 1998-ci il, yeni
il bayramı münasibətilə sizin hamınızı təbrik edirəm, sizə cansağlığı, səadət, bütün işlərinizdə uğurlar
arzulayıram.
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ŞƏHİD UŞAQLARI VƏ KİMSƏSİZ UŞAQLAR ÜÇÜN TƏŞKİL EDİLMİŞ YENİ İL
ŞƏNLİYİNDƏ ÇIXIŞI
Bakı, İdman oyunları sarayı
31 dekabr 1997-ci il
Əziz uşaqlar, balalar, gənclər, müstəqil Azərbaycanın əziz övladları!
Sizi qarşıdan gələn 1998-ci il – Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edir, sizə şən həyat, xoşbəxtlik,
cansağlığı, səadət arzulayıram.
Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür. Əziz balalar, biz sizinlə müstəqil Azərbaycan
Respublikasında yaşayırıq. Ancaq dünyanın bir çox ölkələrində bizim soydaşlarımız, bacı-qardaşlarımız,
milyonlarla azərbaycanlı yaşayır, sizin kimi gənclər, azərbaycanlı balaları, azərbaycanlı uşaqları yaşayır. Bu
bayram münasibətilə mən sizi, bütün dünya azərbaycanlılarını, bütün ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı
uşaqları, gəncləri ürəkdən təbrik edirəm, dünya azərbaycanlılarına xoşbəxt gələcək arzulayıram.
Əziz uşaqlar, əziz gənclər! Siz bu gün bu gözəl saraya Yeni il bayramı, yolka bayramı
münasibətilə toplaşmısınız. Qarşıdakı günlərdə Azərbaycanda uşaqlar, gənclər tətil zamanı istirahət
edərək Yeni il bayramlarında, yolka bayramlarında iştirak edəcəklər, oxuyacaqlar, oynayacaqlar,
şənlənəcəklər və yenidən dərslərə, işlərə hazırlaşacaqlar.
Bu gün, bu bayramların başlanğıc günü siz burada Azərbaycanın gənclərinin, uşaqlarının yüksək
istedada malik olduğunu bir daha nümayiş etdirdiniz. Sizin mahnılarınız, musiqiniz, rəqsləriniz,
göstərdiyiniz əyləncəli nümunələr hamısı çox gözəldir, çox sevindiricidir. Sizi bu istedadlarınız münasibətilə, təqdim etdiyiniz bugünkü gözəl tamaşa münasibətilə təbrik edirəm və sizə gələcəkdə də öz istedadlarınızın inkişaf etdirilməsində, incəsənətdə, musiqidə, mahnıda, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Biz sizinlə birlikdə Azərbaycan sirkinin də bir neçə gözəl tamaşalarına baxdıq və onlar da çox yaxşı
təəssürat bağışlayır. Burada səsləndi ki, Azərbaycan sirkinin də yubileyidir. Azərbaycan sirki xalqımıza böyük
xidmətlər göstərmiş, xüsusən uşaqlara, gənclərə, onların əylənməsinə, şənlənməsinə çox xidmətlər göstərmişdir
və gələcəkdə də göstərəcəkdir. Sirk işinə özünü həsr etmək böyük istedad və cəsarət tələb edir. Mən bu
fürsətdən istifadə edib Azərbaycan sirkinin bütün əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirir, onları da bu bayram
münasibətilə təbrik edirəm..
Əziz uşaqlar, əziz gənclər! Mən sizə baxıram, nə qədər gözəlsiniz, insanları, öz valideynlərinizi – ataananızı, baba-nənənizi nə qədər sevindirirsiniz, bizim xalqımızı, millətimizi nə qədər sevindirirsiniz,
dövlətimizi nə qədər sevindirirsiniz, məni nə qədər sevindirirsiniz. Çox sağ olun! Sizə baxdıqca, sizi dinlədikcə
mən Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyi haqqında düşünürəm və düşünərək özözümə deyirəm ki, narahat olmaq lazım deyil, Azərbaycanın gələcəyi var. Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi onun
əbədi olan dövlət müstəqilliyi ilə bağlıdır. Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi Azərbaycan vətəndaşlarının Vətənə
olan sevgisi, məhəbbəti ilə, onların vətənpərvərliyi, millətimizin qüdrəti ilə bağlıdır. Əziz uşaqlar, əziz gənclər,
Azərbaycanın gələcəyi sizinlə bağlıdır, sizin istedadınızla, gələcək fəaliyyətinizlə bağlıdır. Siz bizim sabahımızsınız, bizim gələcəyimizsiniz. Siz bizim hər birimizin, bütün Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyisiniz.
XX əsr sona çatır. 1998-ci il bu əsrin son illərindən biridir. Biz XXI əsrə doğru addımlayırıq. XXI əsr
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, Azərbaycan Respublikası üçün, bütün dünya azərbaycanlıları üçün yeni
uğurlar, yeni nailiyyətlər əsri olacaqdır. Əziz uşaqlar, əziz balalar, XXI əsrin yaradıcıları, qurucuları siz olacaqsınız.
Bu illərdə çox çətinliklə, böyük mübarizələrlə böyük maneələrin qarşısını alaraq qurduğumuz, yaratdığımız
müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik, hüquqi, dünyəvi Azərbaycan dövləti XXI əsrdə yaşayacaq, inkişaf
edəcək və əziz balalar, əziz gənclər, o, sizin çiyinlərinizdə irəliləyəcəkdir.
Biz bu illərdə gələcəyin böyük təməlini qoyuruq, möhkəm təməlini, polad təməlini qoyuruq. Sizin borcunuz,
vəzifəniz bizim qurduğumuz, yaratdığımız işləri, müstəqil Azərbaycan Respublikasını, Azərbaycan dövlətini
gələcəkdə qorumaqdan, yaşatmaqdan ibarət olacaqdır. Bu, sizin şərəfli vəzifənizdir. Siz – bu günün uşaqları,
gəncləri gələcəyin aparıcı qüvvələrisiniz. Mən əminəm ki, siz Vətəninizə, doğma Azərbaycan torpağına, millətinizə,
dilinizə, dininizə, milli-mənəvi ənənələrimizə daim sadiq qalacaqsınız, onları qoruyub saxlayacaq, daim inkişaf
etdirəcək, daha da ucalara qaldıracaqsınız.
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Əziz uşaqlar, əziz gənclər, mən sizə inanıram. Bu gün Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran ağır və
çətin problemləri həll edərək, Azərbaycanın prezidenti kimi, dövlət başçısı kimi mən sizdən ilham alıram, sizə
inanaraq bu işləri görürəm. Əminəm ki, siz bu işlərin etibarlı davamçısı olacaqsınız. Sizin hamınıza bir daha
cansağlığı arzu edirəm.
Mən sevinirəm, bu gün şadam ki, Azərbaycanın uşaqları, balaları sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar, Azərbaycanın uşaqları, gəncləri ölkəmizdə yaranmış ictimai-siyasi sabitlik və tam rahatlıq şəraitində yaşayırlar. Mən sevinirəm ki,
xalqımızın güzəranı günü-gündən yaxşılaşır və yaxşılaşacaqdır. Mən sevinirəm ki, uşaqlara, gənclərə qayğı artır və
artacaqdır. Mən sevinirəm ki, çətinliyə, problemlərə baxmayaraq, sizin üzünüz gülür, çalırsınız, oynayırsınız, rəqs edirsiniz.
Ümidvaram ki, ilbəil bundan da yaxşı, bundan da gözəl olacaq, siz bundan da çox şənlənəcəksiniz.
Əziz uşaqlar, əziz övladlar, mən sizin hamınızı öpürəm, bağrıma basıram. Hər biriniz mənim üçün doğmasınız, əzizsiniz. Bilin ki, mənim qəlbimdə hər birinizin yeri var. Sizə bir daha cansağlığı arzu edirəm. Yeni il bayramınız mübarək olsun!
Sağ olun, sağ olun, sağ olun! Gələcək görüşlərə qədər!
***
Yeni il şənliyinin ilk günü saraya toplaşmış uşaqlara Azərbaycan Prezidentinin adından təqdim
olunmuş 2 minədək bayram hədiyyəsinin hər birisinin içərisinə təbrik sözləri yazılmış açıqca qoyulmuşdu.
Əziz və mehriban balam!
Səni Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Yeni il özü ilə bərabər xoş
günlər və səadət gətirsin. Arzum səni müstəqil, qüdrətli Azərbaycanda xoşbəxt görməkdir.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Yeni il şənliyində iştirak və çıxışdan sonra ANS müstəqil televiziyasının müxbirinə qısa
müsahibə:
ANS özəl şirkətdir, mən eşitdiyimə görə, yaxşı fəaliyyət göstərir. ANS şirkətinin Azərbaycanda mövcud
olması və sərbəst fəaliyyət göstərməsi Azərbaycanda demokratiyanın, aşkarlığın, söz azadlığının və fikir
müxtəlifliyinin nə qədər həqiqi olduğunu bir daha sübut edir. Sizin şirkətiniz hansı fikirləri istəyir, onu da
söyləyir. Ona görə də mən istərdim ki, Azərbaycanda belə şirkətlər olsun. Çünki mən dəfələrlə demişəm ki, fikir,
söz azadlığı bizim cəmiyyətimizin əsas prinsiplərindən biridir və qoy onlar sağlam fəaliyyət göstərsinlər. Sizə
uğurlar arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN XALQINA YENİ İL TƏBRİKİ
31 dekabr 1997-ci il
Əziz həmvətənlər, bacılar, qardaşlar, Azərbaycanın vətəndaşları!
Sizi qarşıdan gələn Yeni il, 1998-ci il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür. Bütün ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara
səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırıram.
Vidalaşdığımız 1997-ci il Azərbaycan xalqı üçün uğurlu il olmuşdur. 1997-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi daha da möhkəmlənmişdir. Biz Azərbaycanın ilk demokratik
Konstitusiyasının qəbul edilməsinin ikinci ilini də başa vururuq. 1997-ci ildə Konstitusiyanın
müddəalarının həyata keçirilməsi yolunda çox işlər görülübdür, qanunlar qəbul olunubdur, fərmanlar,
qərarlar verilibdir və onların əməli surətdə icrası təmin edilibdir. Azərbaycanda demokra-tik, hüquqi,
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi 1997-ci ildə sürətlə inkişaf edibdir. Ölkəmizin hər sahəsində
nailiyyətlər əldə olunubdur.
Azərbaycanın prinsipial, xalqımızın milli mənafelərini təmin edən xarici siyasətinin və həyata
keçirilən tədbirlərin nəticəsində Azərbaycanın dünya miqyasında hörməti daha da artmış, əlaqələri
genişlənmişdir. 1997-ci ildə bir çox ölkələrə edilmiş rəsmi səfərlər, xarici ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının, parlament nümayəndələrinin Azərbaycana ziya-rətləri, imzalanmış sazişlər, müqavilələr,
birgə bəyanatlar və başqa sənədlər Azərbaycan ilə dünyanın bir çox ölkələri arasındakı əlaqələrin
hüquqi-normativ bazalarını yaratmış, onları inkişaf etdirmək üçün çox böyük imkanlar açmışdır. Bunlar
hamısı bizim əlaqələrimizi genişləndirmiş və möhkəm-ləndirmişdir.
1997-ci ildə Azərbaycan dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının toplantılarında,
müşavirələrində iştirak etmiş, Azərbaycanın problemlərini, Azərbaycanın fikirlərini dünya-ya
çatdırmışdır. Bunların hamısının nəticəsində biz bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan
dünyada daha çox tanınmış, ölkəmizə maraq daha da çox artmış və Azərbaycan ilə əlaqə qurmaq istəyən
dövlətlərin sayı da artmışdır.
Bizim xarici siyasətimizdə əsas yer tutan – Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ
probleminin həll olunması məsələsidir. 1997-ci ildə bu sahədə gərgin iş aparılmışdır. 1996-cı ilin
dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması prinsipləri ilk dəfə qəbul edilmişdir. 1997-ci ildə bu prinsiplər ardıcıl surətdə müdafiə edilmiş
və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa məhz bu prinsiplər
əsasında məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün təkliflərin işlənməsi, hazırlanması ilə məşğul
olmuşlar. Bu prinsiplər bütün ölkələr tərəfindən tanınmış, bu ilin sonunda Kopenhagendə ATƏT-in üzvü
olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşündə də bu prinsiplər və Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi barəsində Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən verilmiş
təkliflər bəyənilmişdir.
Beləliklə, 1998-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün
böyük imkanlar yaranmışdır. Biz həmişə bəyan etmişik və bu gün, 1998-ci ilə doğru gedərkən mən bir
daha bəyan edirəm ki, respublikamız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasının tərəfdarıdır və məsələnin bu yolla həll edilməsi üçün biz konstruktiv addımlar atmışıq və
bundan sonra da onları atacağıq. Əminəm ki, 1998-ci ildə biz bu yolla gedərək müsbət nəticələr əldə edə
biləcəyik.
Respublikamızın daxilində ən mühüm nəticə ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə yaranmış ictimai-siyasi
sabitlik daha da möhkəmlənmişdir. Bunun nəticəsində vətəndaşlarımızın rahat, əmin-amanlıq şəraitində
yaşaması təmin olunmuşdur, ölkəmizə xarici investorların daha da həvəslə, maraqla gəlməsi müşahidə
edilir.
1997-ci ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatında müəyyən müsbət nəticələr əldə olunmuşdur. Ümumi
daxili məhsul 5,3 faiz artmışdır, sənaye məhsulu istehsalının azalması dayandırılmış, 1997-ci ildə az da
olsa – 0,3 faiz artım əldə edilmişdir. İqtisadiyyata kapital qoyuluşu 1 milyard 500 milyon dollar təşkil
etmişdir. Azərbaycana xarici investisiyanın gəlməsi 1997-ci ildə daha da artmış, 1 milyard 200 milyon
dollara çatmışdır. Xarici ticarət dövriyyəsi artmış, 1 milyard 600 milyon dollar təşkil etmişdir. Burada
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müsbət hal ondan ibarətdir ki, 1997-ci ildə idxala nisbətən ixrac 30 faiz artmışdır. Əhalinin gəlirləri 1997ci ildə 31 faiz artmışdır. Qeyd etməliyəm ki, bu da MDB ölkələri içərisində ən yüksək göstəricidir.
Azərbaycana xarici investisiyanın gəlməsində dünyanın böyük neft şirkətləri ilə bizim gördüyümüz
müştərək işlər çox əhəmiyyət kəsb edir. Biz artıq bu işlərin əməli nəticəsini görürük. 1994-cü ilin sentyabr
ayında imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”nin əməli nəticəsini bu ilin noyabr ayında böyük bayram kimi, bizimlə
müştərək işləyən ölkələrin, şirkətlərin nümayəndələri ilə birlikdə qeyd etdik. “Çıraq” neft yatağından ilkin
neft alındı və artıq tikilmiş, qurulmuş boru kəməri ilə neft Qara dənizə ixrac olunur. Neftin qərb istiqaməti
ilə ixrac edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş boru kəməri tikilməkdədir və o, 1998-ci ilin oktyabr ayınadək
istifadəyə veriləcəkdir.
Bizim bu sahədə işlərimiz genişlənibdir. 1997-ci ildə bir neçə yeni böyük müqavilələr imzalanıbdır.
İmzalanmış müqavilələrin hamısı bir yerdə ümumi sərmayəsi, yəni bu sahədə Azərbaycana qoyulan sərmayə
30 milyard dollar həcminə çatmışdır. İqtisadiyyatda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin həyata keçirilməsi
sahəsində gözə çarpan nailiyyətlər əldə edilmişdir. Özəlləşdirmə proqramı ardıcıl surətdə həyata keçirilir və
biz artıq onun əməli nəticələrini görürük. Torpaq islahatı, aqrar islahatlar yerinə yetirilir, torpağın xüsusi
mülkiyyətə verilməsi prosesi həyata keçirilir və bunlar da öz müsbət nəticəsini verir.
Bazar iqtisadiyyatı Azərbaycanda iqtisadiyyatın demok-ratik prinsiplər əsasında qurulmasını bir
daha nümayiş etdi-rir. Məhz bunların nəticəsidir ki, son iki ildə ümumi daxili məhsulun əldə edilməsində
özəl sektorun payı 15 faizdən 40 faizə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında isə 80 faizə
qalxmışdır. Bütün bunların və xarici şirkətlərlə müştərək işlərin görülməsi nəticəsində yeni iş yerləri
açılmış, Azərbay-canın vətəndaşlarının bir çoxu bu iş yerlərindən istifadə edə-rək özlərinin maddi
vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırmışdır.
Bizi keçən illərdə həyatımızda narahat edən daxili sabitlik yaratmaq idi. 1997-ci ildə bu sahədə
görülən işlər, apardığımız siyasət cinayətkarlıqla mübarizəni də gücləndirmiş və ictimai-siyasi sabitliyi
pozan cinayətkar ünsürlərin zərərləşdirilməsinə nail olunmuşdur. Belə bir şəraitdə vətəndaşlarımız
rahat, sərbəst yaşamaq, çalışmaq, təhsil almaq, istirahət etmək imkanları əldə etmişlər.
Bunların hamısı 1997-ci ildə əldə olunmuş böyük nailiyyətlərin kiçik xülasəsidir.
1998-ci ildə bizim qarşımızda böyük vəzifələr durur. Mən əminəm ki, biz bu vəzifələri şərəflə
yerinə yetirəcəyik.
Biz dövlət müstəqilliyimizin 6 ilini sona çatdırdıq. Son illər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
möhkəmlənməsində xüsusi yer tutur. Bunların əsasında Azərbaycanın demokratik Konstitusiyasını
rəhbər tutaraq, onun müddəalarını, demok-ratik prinsipləri respublikamızda ardıcıl surətdə həyata keçirərək biz yeni nailiyyətlər əldə edəcəyik.
Güman edirəm ki, 1998-ci ildə iqtisadiyyat daha da yüksələcək, özəlləşdirmə proqramı geniş tətbiq
olunacaq, həyata keçiriləcəkdir və bu proqramın çox hissəsi artıq sona çatacaqdır. Biz torpaq islahatı və
torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi sahəsində 1998-ci ildə çox işlər görə biləcəyik. Şübhəsiz ki, bunlar
öz müsbət nəticələrini verəcəkdir.
1998-ci ildə biz xarici siyasətdə tutduğumuz yol ilə gedəcəyik. Yolumuz isə Azərbaycanın milli
mənafelərini üstün tutaraq prinsipial, müstəqil, sərbəst siyasət aparmaqdan ibarətdir. Bizim məhz bu
siyasətimiz dünyanın bir çox ölkələrini Azərbaycanla sıx əlaqə qurmasının əsasını təşkil edir. Bu siyasət
və iqtisadiyyatda aparılan işlər nəticəsində Azərbaycan həm özünün daxili imkanlarından səmərəli
istifadə edə bilir, həm də Şərq ilə Qərb arasında bir körpü olaraq çox faydalı işlər görür. 1998-ci ildə bu
işlər də davam edəcəkdir.
Bizim tutduğumuz yol demokratiya yoludur. Bizim tutduğumuz yol müstəqillik yoludur. Bizim
tutduğumuz yol azadlıq yoludur. Bizim amalımız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini daha da
möhkəmləndirmək və onu əbədi etməkdən ibarətdir. Bizim ali məqsədimiz vətəndaşlarımıza, xalqımıza daha
da firavan həyat yaratmaq, qarşıda duran sosial-iqtisadi problemləri həll etmək və çətinlikləri aradan
götürməkdən ibarətdir. Bu çətinliklər, problemlər var. Biz bunu açıq-aydın görürük və heç vaxt heç kəsdən də
gizlətmirik. Məhz hər şeyə ədalətli münasibət göstərərək ölkəmizin həyatına, onun hər sahəsinə tam ədalətli,
obyektiv münasibət göstərərək, həyatımızda olan qüsurları, çatışmazlıqları, çətinlikləri aradan götütürük və
əminəm ki, 1998-ci ildə bu sahədə biz çox nailiyyətlər əldə edəcəyik.
Beləliklə, 1998-ci ili böyük ruh yüksəkliyi ilə, nikbinliklə qarşılayırıq. Əminəm ki, 1998-ci il
Azərbaycanın hər bir vətəndaşına, hər bir ailəsinə yeni uğurlar, səadət, xoşbəxtlik gətirəcəkdir. Mən sizi Yeni il
münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
1045

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Mən yeni il salamlarımı və təbrikimi yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, köçkün vəziyyətində
çadırlarda yaşayan soydaşlarımıza çatdırıram. Onların vəziyyəti, qayğıları bizim əsas qayğılarımızdır.
Bizim fəaliyyətimizdə bu, mərkəzi yer tutur. Bizim bacılarımız, qardaşlarımız, köçkün vəziyyətində
yaşayan soydaşlarımız bilməlidirlər ki, onları bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün biz bütün imkanlarımızdan
istifadə edirik və bundan sonra da edəcəyik. Mən inanıram ki, biz 1998-ci ildə bu sahədə müsbət nəticələr
əldə edəcəyik. Mən inanıram ki, işğal olunmuş torpaqlarımız Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad
ediləcəkdir və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz elinə-obasına qayıdacaq, öz
torpağında yaşayacaqlar. Mən buna inanıram.
Mən inanıram ki, bizim apardığımız işlər nəticəsində və Dünya Birliyinin bizə göstərdiyi dəstəyə
arxalanaraq biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik, işğal olunmuş torpaqlarımızın hamısı
azad ediləcəkdir, Azərbaycan xalqı, dövləti bütün ərazisinə nəzarət edəcək, onun sərhədləri toxunulmaz
olacaqdır.
Bu bayram axşamı biz Vətənimizin, torpağımızın müdafiəsi uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş
insanları böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq. Onların qəhrəmanlıq nümunələri bizim qəlbimizdə
əbədi yaşayacaqdır. Mən Yeni il təbriklərimi və salamlarımı şəhidlərin ailələrinə çatdırıram, onlara yeni
ildə uğurlar arzulayıram.
Vətənimizin müdafiəsinə xidmətlər göstərmiş, ölkəmizin yaşamasında, inkişaf etməsində böyük
xidmətləri olan vete-ranlar, ağsaqqallar, torpaqlarımızın müdafiəsində şikəst ol-muş vətəndaşlarımız
böyük hörmətə və ehtirama layiqdirlər. Mən onları Yeni il münasibətilə təbrik edirəm və onların hamısına
uzun ömür, xoşbəxt həyat arzulayıram.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, ölkəmizin müstəqil-liyinin, ərazi bütövlüyünün müdafiəsində
bizim cəsarətli Milli Ordumuz durubdur. Sona çatan ildə Azərbaycanın Milli Ordusu daha da möhkəmlənib,
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri daha da təkmilləşib, öz professional səviyyəsini artırıbdır. Ancaq 1998-ci ildə
onların qarşısında daha da böyük vəzifələr durur. Ən böyük, ən müqəddəs vəzifə torpaqlarımızı etibarlı
qorumaq, bizim torpağımıza qəsd edən hər bir qüvvəyə vaxtında, lazımi cavab verməkdən ibarətdir. Mən bu
Yeni il salamlarımı və bayram təbriklərimi bizim əsgərlərimizə, zabitlərimizə göndərirəm, səngərlərdə duran
döyüşçülərimizə göndərirəm. Ermənistan silahlı qüvvələri ilə üz-üzə duraraq sərhədlərimizi qəhrəmancasına
qoruyan gənclərimizə göndərirəm. Əziz qardaşlar, mən sizi xüsusi təbrik edirəm və inanıram ki, siz öz
müqəddəs vətəndaşlıq borcunuzu layiqincə yerinə yetirəcəksiniz.
Bizim cəmiyyətimizdə qadınlar daim böyük rol oynamışlar. Qəhrəman analar xalqımız üçün gənc
əsgərlər yetişdirir, ölkəmizin həyatının bir çox sahələrində fədakarcasına çalışırlar. Yeni il münasibətilə
qadınları, anaları xüsusi təbrik edirəm, onlara müqəddəs analıq şərəfini layiqincə daşımağı arzu edirəm.
Yeni il münasibətilə bütün dünyada, dünyanın bütün ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların hamısını bir
daha salamlayıram, təbrik edirəm. Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımıza olan
hörmət və ehtiramımızı bildirirəm, bizim həmrəyliyimizin daha da güclənməsini arzulayıram. Soydaşlarımıza
səadət, bütün işlərində uğurlar arzulayıram.
Azərbaycanın vətəndaşları 1998-ci ili böyük ümidlərlə qarşılayırlar. Mən də belə ümidlərlə
yaşayıram. Əminəm ki, bizim ümidlərimiz çin olacaqdır, arzularımız yerinə yetəcəkdir.
Yeni iliniz mübarək olsun!
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