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“MÜSYO BRİKOLAC» TİCARƏT MƏRKƏZİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Bakı, Xətai rayonu
3 yanvar 1998-ci il
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün, 1998-ci ilin ilk günlərində Bakıda əlamətdar hadisənin qeyd olunması üçün buraya toplaşmışıq.
Burada, keçmişdən Bakının Qaraşəhər adlandırılan hissəsində abadlıq işlərinin davam etməsi məni çox
sevindirir. Paytaxtımızın yaşlı sakinləri yaxşı bilirlər ki, Qaraşəhər adı vaxtilə məhz Bakının bu hissəsində, indi
biz olduğumuz hissədə bir neçə neft emalı müəssisəsinin yaranması ilə əmələ gəlmişdir. Çünki o vaxt XX əsrin
əvvəlində yaranmış zavodlarda, istehsal müəssisələrində neft emal edilərkən atmosferə həm havanı çirkləndirən,
zəhərləndirən, həm də havanın rəngini qara edən maddələr buraxılırdı. Burada evlərin çoxu qara rəng almışdı,
küçələrdə, hətta ağacların yarpaqlarının üzərində qara rəng görünürdü. Ona görə də Bakının sakinləri bu yeri
Qaraşəhər adlandırmışdılar.
Mən çox məmnunam ki, artıq Qaraşəhər anlayışı aradan qalxıb və bizim gənc nəslə mənsub olan
soydaşlarımız, vətəndaşlarımız bəlkə də bunu heç bilmirlər. Mənim xatirimdədir, 1970-ci illərin təxminən
ortasından biz bu Qaraşəhərin bütün iqlimini, atmosferini zəhərləyən zavodları, fabrikləri tədricən dağıtmağa
başladıq və dağıtdıq. Onların yerində müasir texnologiyaya malik olan zavodlar, müəssisələr yaratdıq, bu
ərazinin çox hissəsini isə yaşayış binaları tikilməsinə ayırdıq və burada yaşayış binaları tikildi. İndi demək olar
ki, Qaraşəhərdən elə bir nişanə qalmayıbdır. Ancaq bəzi nişanələr var. O nişanələr - yerə hopmuş neft, mazut
torpaqda qalıbdır və ərazinin bir neçə hissəsində torpaq hələ mazutludur, neftlidir, təmiz deyil. Ona görə də bu
işi davam etdirmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, vaxtilə Bakının ətrafında neft mədənləri işləyərkən, quyulardan neft çıxarkən, həm torpağın
dağıdılması, həm də torpağa neft qarışması prosesi uzun illər olubdur. Vaxtilə biz onları aradan qaldırmaq üçün
proqramlar yaratmışdıq, ancaq bəzi səbəblərə görə o proqramlar həyata keçirilməyib. Hesab edirəm bu,
hamımızın borcudur ki, biz təkcə indi olduğumuz yeri yox, ətraf sahələri də təmizləməliyik. Bəlkə nəzərdə
tutulmuş geniş proqramların hamısını birdən-birə yerinə yetirmək mümkün olmayacaqdır. Amma bunu tədricən
etməliyik.
Bu baxımdan burada, şəhərin Qaraşəhər adlanan bu hissəsində yeni müasir tipli mağazaların, müasir tipli
sağlamlıq mərkəzinin yaranması bir çox cəhətdən əhəmiyyətlidir. Birinci növbədə yer təmizlənir, mazutlu neftlə
çirklənmiş torpaq təmizlənir, yəni biz şəhərimizi təmizləyirik. İkinci tərəfdən də mazutlu, çirkli, qara torpaq
olan yerdə, yaxud bu köhnə, yararlı olmayan binalar olan yerlərdə müasir tipli yeni binalar yaranır. Bunun özü
də çox əhəmiyyətlidir. Ancaq bu gün onu da qeyd edək ki, bu binalar adi binalar deyil, bunlar bizim Bakının,
respublikanın vətəndaşlarına böyük xidmət göstərən müəssisələrdir, mağazalardır. Demək, bunun əhəmiyyəti
daha da yüksəklərə qalxır.
Mən burada tanış olduğumuz iki böyük kompleksi məhz bu baxımdan yüksək qiymətləndirirəm. Belə bir
təşəbbüsü bəyənirəm və belə təşəbbüsün həyata keçirilməsi üçün vaxtilə mən də buna dəstək vermişəm. İndi
çox məmnunam ki, bu, təkcə təşəbbüs kimi qalmayıbdır, bu təşəbbüs həyata keçirilibdir, yerinə yetirilibdir və
bunun nəticəsini biz bu gün böyük sevinc hissi ilə qeyd edirik.
Burada “Ramstor” supermarketi yarananda ilk dəfə böyük hadisə kimi qəbul olundu. Nəinki Bakıdan, hətta
Azərbaycanın çox yerlərindən ölkəmizin vətəndaşları bu mağazaya gəlib buranı ziyarət etdilər, tanış oldular,
ondan istifadə etdilər. Bu gün verilən məlumatlara görə buradan artıq səmərəli istifadə olunur və o, xalqımıza,
vətəndaşlarımıza xidmət göstərir, xeyir gətirir. Bununla yanaşı, məhz bu yerdə ikinci böyük mağazanın


Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev öz nəvələri ilə birlikdə iştirak etmişdir.
“Müsyo Brikolac”ın rəhbərləri və işçiləri dövlətimizin başçısını səmimi salamladılar, ticarət mərkəzi barədə ona geniş
məlumat verdilər.
Mərasimə gəldiyinə, respublikamızda yaratdığı əmin-amanlığa, ictimai-siyasi sabitliyə, xalqımızın xoşbəxt yaşaması
üçün həyata keçirdiyi tədbirlərə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən müstəqil Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatların
uğurlu nəticələrinə görə ölkəmizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirən “Müsyo Brikolac” birgə müəssisələrinin rəhbərləri
Yeni il və Türkiyənin “Nərgiz TV” telekanalının keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələrinə görə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin planetimizin siyasi xadimləri arasında “Dünyada ilin adamı” fəxri adına layiq görülməsi
münasibətilə respublikamızın rəhbərini səmimi qəlbdən təbrik etdilər.
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yaradılması, bunun yanında sağlamlıq mərkəzinin yaradılması təqdirəlayiq hadisədir. Mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm. Eyni zamanda bunu o cəhətdən qiymətləndirirəm ki, əgər “Ramstor” mağazası ərzaq malları
və başqa istehlak malları satan, ticarət edən bir mağazadırsa, bu gün açılan bu böyük mağaza, keçmişdən bizim
öyrəndiyimiz bir söz var – universal mağazadır. Bu isə həqiqətən insanların böyük tələbatını təmin edə biləcək
bir ticarət mərkəzidir.
İndi təkcə Bakıda yox, respublikamızın başqa şəhərlərində də ərzaq malları satmaq üçün, yaxud digər
istehlak malları – paltar, ayaqqabı, başqa mallar satmaq üçün mağazalar çox-dur. Mən bir neçə gün bundan
əvvəl Qələbə meydanının yanında bir ticarət mərkəzini ziyarət etdim. Bunu da Türkiyənin Azərbaycanda olan
şirkəti yaradıbdır. Orada həddindən artıq cürbəcür mallar sərbəst satılır. Bu, bir orada deyil, başqa mağazalarda
da satılır. Ancaq keçmişdə də olubdur, indi də var – bizim həmişə ticarətdə zəif cəhət o olubdur ki, hesab edilib
ki, insanlara yalnız yemək-içmək malları satmaq lazımdır. Paltar, geyim, ayaqqabı da lazımdır. Amma insanların həyatı üçün çox lazım olan mallar, yəni təsərrüfat malları da lazımdır. Bizim dilimizdə buna təsərrüfat
malları deyirlər.
Məsələn, bu mağazada toplanmış malların əhaliyə çatdırılması keçmiş zamanlarda da böyük problem
olmuşdur. Vaxtilə məhz belə mağazalar, - burada qeyd olundu, - Azərbaycanda təsərrüfat malları satan
mağazalar kimi yaranıbdır. Ona “Min bir xırdavat” mağazası deyilirdi. Belə mağazalar yaradırdılar ki, əhalinin
bu cəhətdən tələbatı ödənilsin. Ancaq onlar da bu tələbatın hamısını ödəyə bilmirdilər. Ona görə də indi burada
olduğumuz mağazanın profili, yəni istiqaməti, əsas məqsədi insanlar üçün, onların həyatı üçün, yaşayışı üçün,
evləri üçün, bağları üçün lazım olan çoxçeşidli malların buradan rahat alınmasıdır və onlara lazımi xidmətlər
göstərilməsinin həm böyük ticarət əhəmiyyəti var, həm də böyük sosial əhəmiyyəti var.
Bilirsiniz, bir var insanların tələbatını ödəmək, bir də var ki, insanların tələbatını ödəyərkən onların həyatını
daha da yüngülləşdirmək, onların tələbatının həyata keçməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Mən bu mağazanın
içini gəzərkən bax, bunları müşahidə etdim, bunları gördüm. Bu, sadəcə o deyil ki, nə istəyirsən, gəl al.
Birincisi, bunun özü çox əhəmiyyətlidir. On il bundan öncə Azərbaycanda kafel almaq üçün ora-bura müraciət
edirdilər. Kimsə tanışlıqla bir yerdən kafel gətirirdi - biri Rusiyadan gətirirdi, biri vaxtilə Çexoslovakiyadan
gətirirdi. O vaxt Azərbaycanda ən gözəl kafelə çex kafeli deyirdilər. Yəqin xatirinizdədir, kim evinin hamamına
tapıb çex kafeli qoya bilirdisə, özünü xoşbəxt hiss edirdi.
Yadımdadır, o vaxt tikilən evlərin hamam olan hissəsinə kafel vurulmurdu. Sadəcə olaraq rənglənirdi və
hesab edirdilər ki, elə bundan da istifadə etmək olar. Bizim özümüz də belə şəraitdə yaşamışıq. Mənimlə işləyən
həmkarlarım 15-20 il öncə belə şəraitdə yaşayıblar. Əgər onun evində sadə bir hamam olubsa onunla da
razılaşıbdır. Kafelin olub-olmamasının heç bir əhəmiyyəti olmayıbdır. Görürsünüzmü, qısa bir zamanda həyat
necə dəyişibdir. Amma gəlib buradan hansı kafeli – hansı rəng istəyirsən, hansı ölkədən gətirilmiş istəyirsən, ala
bilərsən. Ancaq bir kafel deyil, başqa malların adını çəkmək istəmirəm. Bizim üçün keçmişdən yadda qalan
kafeldir. Bəlkə də o vaxtlar bizim həyatımızda, məişətimizdə yadda qalan şeylər olmayıbdır. Ona görə də belə
bir mağazanın yaranması həm ticarət nöqteyi-nəzərindən, həm bizim əhalinin tələbatının ödənilməsi
baxımından, həm də sosial nöqteyi-nəzərdən çox əhəmiyyətlidir, çox dəyərlidir. Mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm.
Bundan əvvəl tanış olduğumuz sağlamlıq mərkəzi də çox gözəldir. Şübhəsiz ki, bu mağaza bütün insanlara
xidmət edəcəkdir. Kim istəyirsə, oraya da gedə bilər. Onsuz yaşamaq olar, amma bu mağazasız yaşamaq olmaz.
Bu mağaza insanların gündəlik tələbatını ödəyən bir mağazadır.
Mən sizi təbrik edirəm. Bu gün gözəl mərkəzləri hazırlayıb əhalinin istifadəsinə verməyiniz münasibətilə və
bunların açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizə bu cür işlərinizdə - həm bu mağazada, bu mərkəzdə, həm də
gələcəkdə uğurlar arzulayıram.
Ancaq bu işlərin, bu nümunələrin mənası daha da dərindir. Birincisi, bu, açıq-aydın nümayiş etdirir ki,
Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı, təşəbbüskarlıq geniş vüsət alıbdır. İnsanlar bunun üçün
lazım olan şərait əldə ediblər, lazımi imkanlar yaranıbdır. İkincisi də, insanlar bu işi artıq mənimsəyiblər və görə
bilirlər, sərmayə, kapital qoyub böyük işlər yarada bilirlər.
Biz bir neçə ildir ki, bazar iqtisadiyyatını təbliğ edirik, onu Azərbaycanda tətbiq edirik. Dəfələrlə demişik və
bu gün, 1998-ci ilin ilk günlərində bir daha bildirmək istəyirəm ki, iqtisadiyyatımızın bütün sahələrində gələcək
yolumuz yalnız və yalnız onu bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparmaqdan, bazar iqtisadiyyatının prinsiplərini
Azərbaycanın həyatında tam bərqərar etməkdən ibarətdir. Mən çox məmnunam ki, bu proses ardıcıl surətdə həyata
keçirilir, öz nəticələrini verir. Bazar iqtisadiyyatı böyük bir kompleksdir. Burada həm sahibkarlıq, həm
təşəbbüskarlıq, həm özəlləşdirmə, həm xarici sərmayənin gəlməsi, həm ayrı-ayrı vətəndaşların öz sərmayəsindən,
imkanlarından istifadə etməsi – hamısı böyük kompleks təşkil edən bir prosesdir. Azərbaycanda bu proses
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respublikamızın konstitusiyası əsasında, qəbul etdiyimiz qanunlar əsasında, Azərbaycan prezidentinin bu sahədə
verdiyi fərmanların, qərarların əsasında, bir də bizim bu sahədə əməli fəaliyyətimiz nəticəsində həyata keçirilir.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını tətbiq etmək üçün, yaratmaq üçün, inkişaf etdirmək üçün çox iş görmək
lazımdır. Biz bu işlərin hamısını görürük və indi bazar iqtisadiyyatı üçün geniş meydan, geniş yollar açılıbdır.
Kim bu işdə bacarıqlıdırsa, kim bu işi bacarırsa, o, irəliyə düşüb, gedib və biz də onu alqışlayırıq. Buna heç vaxt
mane olmağa qoymarıq. Əksinə, belə təşəbbüskarlara, belə sahibkarlara biz həmişə kömək etmişik və kömək
edəcəyik.
Azərbaycanda sahibkarlıq yaranır, sahibkarlar təbəqəsi yaranır. Bunun özü də əlamətdar, sevindirici bir
haldır. Biz bunu istəyirik. Amma bu elə bir şey deyil ki, yuxarıdan məcbur edəsən ki, bu yaransın. Bu,
insanların öz təşəbbüsü ilə yaranan bir şeydir. Sadəcə olaraq dövlət, hökumət bunun üçün şərait yaradır,
imkanlar yaradır, qanunlar yaradır. İnsanlar isə bu imkanlardan, bu qanunlardan, bu şəraitdən istifadə
etməlidirlər və beləliklə, Azərbaycanda sahibkarlıq inkişaf etməlidir.
Biz 1997-ci ili başa vuraraq və indi 1998-ci ildə addımlayaraq sevinc hissi ilə deyə bilərik ki,
respublikamızda geniş sahibkarlar dəstəsi yaranır, özəl sektor inkişaf edir. Mən keçən dəfə qeyd etdim ki, son
iki ildə iqtisadiyyatımızda ümumi daxili məhsulun əldə olunmasında özəl sektorun payı 15 faizdən 40 faizə
qalxmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal olunmasında özəl sektorun payı 80 faizə çatmışdır.
Görürsünüz, qısa bir müddətdə nə qədər irəliləyiş var, özəl sektor nə qədər inkişaf edibdir.
Keçmiş iqtisadiyyatdan, ictimai mülkiyyətdən, ümumi ictimai iqtisadiyyatdan, dövlətin ictimai
iqtisadiyyatından özəl sektora keçmək asan deyildir. Amma biz buna qısa müddətdə nail ola bilmişik. Bu, özözlüyündə çox əlamətdar haldır. Hesab edirəm ki, bu sahədə 1998-ci il daha da uğurlu il olacaqdır. Məhz elə bu
ilə qədəm qoyarkən burada, bu özəl sektorun yaratdığı müəssisələrdə onu görürük ki, özəl sektor nə iş görə
bilər, nə edə bilər, nə yarada bilər. Eyni zamanda bu, bir tərəfdən təbliğatdır, ikinci tərəfdən də başqalarına bu
işə qoşulmağa imkan verir. Buna indiyə qədər kimsə şübhə edirdisə, şübhə etməsin.
Mən qeyd etdim ki, biz keçmişdə xalqın tələbatını ödəmək üçün belə mağazalar yaratmağa çalışırdıq. Mən
keçmiş zamanlarda da Azərbaycanın rəhbəri olmuşam. Tam səmimiyyətlə deyirəm – o vaxt biz belə mağaza
yarada bilməzdik. Bu əgər dövlət sektorunda olsaydı, heç vaxt belə mağaza yaratmaq mümkün olmazdı. Təkcə
biz yox, Sovetlər İttifaqının paytaxtı Moskvanın özündə o vaxt olan ən böyük mağaza buna bərabər ola
bilməzdi. Bu ancaq bazar iqtisadiyyatının, özəl sektorun inkişafı nəticəsində, ikinci tərəfdən də, Azərbaycanın
qapılarının dünya iqtisadiyyatına açılması və Azərbaycanın sahibkarlarının, şirkətlərinin başqa ölkələrin şirkətləri ilə müştərək işləməsinin nəticəsində ola bilər. Özəl sektor təkbaşına bunu yenə də edə bilməzdi. Məsələn,
çoxdan özəl sektorla məşğul olan İsgəndər Xəlilov bunu Azərbaycanda təkbaşına edə bilməzdi. Əgər onun
Türkiyə şirkətləri kimi ortağı olmasa idi və müştərək iş görməsə idi, o bunu edə bilməzdi. Türkiyə şirkətləri də
bunu özbaşına edə bilmirlər. Burada dedilər, onlar bu texnologiyanı Fransadan alıb gətiriblər. Bizim dostlarımız
indi mənə dedilər ki, Türkiyədə ancaq İstanbulda belə bir ticarət mərkəzi vardır. İkincisini Azərbaycanda,
Bakıda yaradıblar. Amma bilmirəm doğru dedilər, ya doğru demədilər. Bəlkə mənə xoş olmaq üçün dedilər ki,
bu mağaza İstanbuldakı mağazadan daha üstündür. Bu belədirsə, təbiidir. Çünki birincisini orada yaratmısınız,
təcrübə əldə etmisiniz. İkinci addımı atanda, əlbəttə ki, birincidən yaxşı olacaqdır. Siz indi başqa bir yerdə də
yaratmaq istəyirsiniz. Güman edirəm, o bundan da yaxşı olacaqdır. Buna da təəccüblənmək lazım deyil.
Bu ticarət mərkəzlərinin yaradılmasının bir xüsusi cəhəti də Azərbaycana xarici investisiyanın, sərmayənin
gəlməsi, respublikamızda xarici şirkətlərin gəlib sərbəst iş görmək imkanları və bu müştərək iş nəticəsində
Azərbaycana başqa ölkələrin, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin, texnologiyasının
gətirilməsidir. Yenə də deyirəm ki, bu da Azərbaycanın qapılarının dünyaya açılması nəticəsində olmuşdur.
Mən həmişə demişəm, bu gün də deyirəm ki, bizim qapılarımız xarici sərmayəçilər üçün, xarici investisiyalar
üçün açıqdır. Bizim son illər apardığımız açıq qapı siyasətimiz Azərbaycana çox böyük nailiyyətlər gətiribdir.
Bunlardan biri də bu gün gördüyünüzdür. Bu da respublikamızda özəl sektorun inkişaf etməsi, eyni zamanda
Azərbaycanın başqa ölkələrin özəl sektoru ilə müştərək iş görməsi ilə bağlıdır. Biz bunun əməli nəticəsini
görürük. Hesab edirəm ki, 1998-ci ildə bu sahədə yeni uğurlarla rastlaşacağıq.
Bu işlərdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etməsini də biz məmnuniyyət hissi
ilə qeyd etməliyik. Biz bütün ölkələrlə iqtisadi əlaqələrimizi genişləndirmək, inkişaf etdirmək istəyirik. Ancaq
bizim üçün dost, qardaş olan Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrimiz daha da sıx olmalıdır və biz çalışırıq ki, daha da
sıx olsun. Azərbaycanda hamı bilir ki, ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra respublikamıza ilk
addım atan, ilk dəfə gələn Türkiyənin iş adamları olmuşlar. Türkiyənin iqtisadiyyatı ilk dəfə Azərbaycana daxil
olmuşdur. Doğrudur, ola bilər, zaman etibarilə istərdik ki, Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri daha da yüksək
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səviyyədə olsun. Əgər Türkiyə Azərbaycana ilk addım atan ölkədirsə, gərək bu müddətdə iqtisadi əlaqələrdə
daha da yüksək göstəricilər əldə edə biləydik.
Mən hesab edirəm ki, biz əldə olunanları yüksək qiymətləndirməliyik və Azərbaycanın özəl şirkətinin
Türkiyənin bir neçə özəl şirkəti ilə həm “Ramstor” mağazasında, həm sağlamlıq mərkəzində, həm burada
müştərək iş görməsi, Türkiyənin şirkətlərinin burada yaxşı inşaat işləri aparması, - bunların hamısı TürkiyəAzərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsini göstərir. Bu da sevindirici haldır, bizim siyasətimizin
nəticəsidir, həyata keçirdiyimiz əməli işlərin nəticəsidir. Bax, bunların hamısı birlikdə bugünkü hadisənin məzmunu və mənasıdır. Bunların hamısına görə, yəni kompleks olaraq məmnun olduğumu bildirirəm və sizin
hamınızı, təkcə bu işi qurub – yaradanları yox, bu işə qoşulanları da təbrik edirəm. Güman edirəm ki, bu işlər
davam etdiriləcəkdir.
Bu işlərin bir müsbət nəticəsi də odur ki, insanlar üçün yeni iş yerləri açılır. Məsələn, bu özəl şirkətlərdə
minə yaxın adam işləyir. Qeyd olundu ki, bu ticarət mərkəzində 150 nəfər gənc çalışır. Bunlar, birincisi, işlə
təmin edilirlər. Demək, bunların maddi vəziyyəti də təmin olunur. Gənc insanlar müasir texnologiyanı
mənimsəyirlər. Bizim Türkiyədən olan dostlarımız deyirlər ki, onlar gələcək işlərində burada təcrübə almış
azərbaycanlılardan istifadə edəcəklər. Bunlar da çox əhəmiyyətli haldır. Yəni bütün bu yaranan ticarət, istehsal,
məişət xidməti müəssisələri Azərbaycanda yeni iş yerlərinin açılmasını təmin edir və təmin etməlidir. Bu da
görülən işlərin ən mühüm sosial cəhətidir, əhəmiyyətidir. Bunlara görə də sizi təbrik edirəm. Sizə gələcək
işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, sizin mağazanızın qapısı daim açıq olacaqdır, insanlar buraya
gələcək, buradan faydalanacaqlar və hamısı sizə dua oxuyacaq.
Sizi Yeni il münasibətilə bir daha təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram və bütün işlərinizdə
uğurlar diləyirəm. Sağ olun.
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DÜBƏNDİ TERMİNALININ AÇILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ MİTİNQDƏ NİTQİ
Bakı, Əzizbəyov rayonu
4 yanvar 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Son illər bizim gördüyümüz böyük işlərin nəticəsində Azərbaycan dünyanın neft mərkəzlərindən birinə
çevrilmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu bir yerdə yerləşdiyinə, öz coğrafi və
geopolitik vəziyyətinə görə Avropa - Asiya iqtisadi, nəqliyyat əlaqələrinin də yaranmasında və inkişaf
etməsində xüsusi rol oynayır. Son vaxtlar bu sahədə də xeyli işlər görülmüşdür. Xəzər hövzəsində qonşu
ölkələrlə birlikdə bizimlə müştərək iş görən və Mərkəzi Asiya, Qazaxıstan ərazisində fəaliyyət göstərən xarici
ölkələrin şirkətləri ilə aparılan birgə işlərin nəticəsində Transqafqaz magistralı, Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizi
yaranmışdır. Bu nəqliyyat dəhlizi artıq fəaliyyət göstərir, öz səmərəli nəticələrini verir. O, Mərkəzi Asiya,
Qazaxıstan ölkələri, Azərbaycan, Gürcüstan respublikaları üçün və bölgəmizdə fəaliyyət göstərən başqa
ölkələrin şirkətləri üçün çox fayda gətirir.
Bunlar hamısı bizim siyasi və iqtisadi strategiyamızın nə qədər düzgün, məqsədəuyğun və Azərbaycan
xalqının milli mənafelərini təmin edən olduğunu bir daha sübut edir. Biz bütün bunları Xəzər dənizi
hövzəsindəki neft yataqlarında xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə bərabər, müştərək işlərimizin nəticəsində
görürük. Biz bütün bu işlərin əməli nəticəsini Transqafqaz magistralının, Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizinin
artıq əməli fəaliyyətində görürük. Bunlar hamısı bizim respublikamızın, ölkəmizin həyatında yeni, çox
ümidverici hadisələrdir. Bunlar hamısı bizim iqtisadiyyat sahəsində apardığımız işlərin əməli nəticəsidir. Bunlar
hamısı bizim iqtisadiyyatımızın dünya ölkələri ilə daha da sıx inteqrasiya olunduğunu nümayiş etdirir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Şevron-Tengiz”, “Mobil”, Fransanın “Total” şirkətlərinin Qazaxıstandakı və
Türkmənistandakı yataqlardan hasil etdiyi neftin dünya bazarlarına ixracı üçün Azərbaycanın imkanlarından
istifadə olunması ilə əlaqədar təşəbbüslər irəli sürülmüşdür. Belə bir təşəbbüs xüsusən “Kaspian Trans KO
İNK” özəl şirkəti tərəfindən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin qarşısında irəli sürülmüşdür. Biz onu
dəstəkləmişdik, buna imkan yaratmışdıq. Görülən bu müştərək işlərin nəticəsində Qazaxıstandakı “Tengiz” neft
yataqlarından və ümumiyyətlə, Qazaxıstan ərazisindən çıxarılan neftin, “Mobil” və “Total” şirkətlərinin
Türkmənistanda hasil etdikləri neftin Xəzər dənizi ilə respublikamıza gətirilməsi və buradan məhz
Azərbaycanın nəqliyyat imkanlarından – bizim Xəzər dəniz donanmasının, dəmir yolunun və ölkəmizin
ərazisində olan neft kəmərlərinin imkanlarından istifadə olunaraq Gürcüstan dəmir yolu vasitəsilə Batumi
limanına çatdırılması proqramı müəyyən edilmişdir.
Bu proqram 1997-ci ildə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. Biz bunların ilk nəticəsini qeyd etmək üçün
buraya toplaşmışıq və gələcək işlərin də həyata keçirilməsi məsələlərini müzakirə edirik. Bu iş başlayarkən
Azərbaycanın bəzi dairələrində bunun əhəmiyyəti bəlkə də o qədər dərk olunmamışdı. Ancaq özəl “Kaspian
Trans KO İNK” şirkəti bu işdə çox təşəbbüskarlıq etmişdir. Ədalət naminə bunu qeyd etmək lazımdır. Dediyim
kimi, sonra aparılan işlərin nəticəsində bu proqram 1997-ci ildə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. Ancaq bu,
asan bir iş olmamışdır. Çünki onları həyata keçirmək üçün bizim toplaşdığımız bu yerdə gərək dəmir yolu
vasitələri, boru kəmərləri təmir ediləydi, bərpa olunaydı, onlar bir-biri ilə uzlaşdırılaydı, bağlanaydı. Bu, böyük
bir proses olmuşdur. Bu prosesdə “Kaspian Trans KO İNK” şirkəti ilə bərabər, Azərbaycanın Dövlət Neft
Şirkəti, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, inşaat təşkilatları – hamısı birləşib bu işləri
görmüşlər.
Biz bu gün bu işlərin müsbət nəticələrini qeyd edirik. Ən əsas müsbət nəticə ondan ibarətdir ki, Xəzər
dənizinin şərq sahilində, Qazaxıstan, Türkmənistan respublikalarının və orada işləyən başqa ölkələrin
şirkətlərinin hasil etdiyi neftin Xəzər dənizindən Azərbaycana, buradan Gürcüstan ərazisindən keçməklə Qara
dənizə çıxarılması problemi həll olunubdur. Ümumiyyətlə, bu, böyük bir problemdir. Gələcəkdə bu sahədə
böyük işlər görüləcəkdir. İndi nəinki biz, dunyanın bir çox maliyyə mərkəzləri, Avropa Birliyi bu işlərlə ciddi
məşğul olurlar.
Xəzər dənizi hövzəsində, Xəzəryanı ölkələrdə gələcəkdə hasil olunacaq neftin Avropaya və dünya
bazarlarına çıxarılması indi ən böyük problemlərdən biridir. Bu problemi həll etmək üçün bir çox layihələr
hazırlanıb, onlar beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarda müzakirə edilir. Mən hesab edirəm ki, bunların hamısının çox
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uğurlu gələcəyi vardır. Bu problemlərin həll olunmasında Azərbaycan mərkəz yerini tutur. Bizim məhz indi
qeyd etdiyimiz işlərin bu problemlərin həll edilməsinə hazırlığın bir mərhələsi kimi əhəmiyyəti də çox
böyükdür.
Mən bunları bəyənirəm. Bu məsələ əvvəlcə qalxarkən və bu təşəbbüs irəli sürülərkən mən buna dəstək
vermişdim. Mən inanırdım ki, bu, bizim iqtisadiyyatımız üçün nəinki xeyirli və əhəmiyyətlidir, ümumiyyətlə
bu, bölgədə gələcəkdə böyük işlər görmək üçün yaxşı bir örnək olacaqdır. Ona görə də mən onu
dəstəkləmişdim. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, artıq birinci mərhələ geridə qalıbdır, işlər görülübdür və
bunlar öz nəticəsini veribdir. Biz də buraya bu əlamətdar hadisəni qeyd etmək üçün toplaşmışıq.
Burada verilən məlumatlardan aydın oldu ki, 1998-ci ildə daha da çox işlər görüləcəkdir. Bundan öncə mənə
1999-cu ildə bu sahədə görüləcək işlər barədə xəritə üzərində çox ətraflı məlumatlar verildi. Mən bütün bu
məlumatları dəyərləndirirəm, onlara inanıram və onların həyata keçirilməsini dəstəkləyirəm. Hesab edirəm ki,
bu işlər Azərbaycanın, Mərkəzi Asiya respublikalarının, Xəzəryanı ölkələrin iqtisadiyyatının gələcək inkişafı
üçün, dünyanın bir çox ölkələrinin şirkətlərinin Xəzər dənizi hövzəsinə olan iqtisadi maraqlarının həyata
keçirilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir.
Görülən bu işlər eyni zamanda bizim dəmir yolunu canlandırıbdır, inşaatçılarımıza çox yeni işlər veribdir,
həm dövlət dəmir yolu, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinə, Xəzər Dəniz Donanmasına, həm də Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinə gəlirlər gətiribdir. Orada yeni iş yerləri açılıbdır. Dəmir yolu xətlərinin, ümumiyyətlə,
yolların çəkilməsi, bərpa edilməsi, sisternlərin təmir olunması, işə salınması həm Azərbaycanda, həm də
Gürcüstanda, Bakı-Gürcüstan-Qara dəniz dəmir yolu xəttinin də canlanmasına gətirib çıxarmışdır.
Bunlar hamısı gələcək üçün hazırlıqdır. Ancaq bu, təkcə neft ixrac etmək üçün yox, eyni zamanda
Transqafqaz magistralının yaranması ilə əlaqədar 1997-ci ilin əvvəlində bizim imzaladığımız böyük sazişin
həyata keçirilməsi üçün də çox lazımdır. İndi Avropadan Mərkəzi Asiyaya, Asiyadan Aropaya gedən yüklərin
çox hissəsinin məhz bu magistral vasitəsilə daşınması böyük iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar öz iqtisadi
əhəmiyyəti ilə yanaşı, bizim ölkələrin müstəqilliyini, asılı olmamasını daha da gücləndirir. Bunlar çox
əhəmiyyətlidir.
Mən bu gün burada verilən məlumatları çox məmnuniyyət hissi ilə qəbul edirəm ki, Azərbaycan Dövlət
Dəmir Yolu İdarəsi buraxılmış səhvləri artıq aradan qaldırır və işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırır, yaxşı iqtisadi
nəticələr əldə edə bilir. Bu, çox vacib məsələdir. Çünki dəmir yolu Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük bir
hissəsidir. Biz Azərbaycanda dəmir yolunu on illərlə yaratmışıq, onun maddi-texniki bazasını qurmuşuq.
Təəssüflər olsun ki, 1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda da çox şeylər dağılıbdır,
itirilibdir. Yaxşı ki, indi bunların qarşısı alınır. Mən indi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda inkişafı hiss
edirəm.
Bizim Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi donanması Azərbaycanın çox böyük sərvətidir. O, böyük işlər görür
və gələcəkdə də görəcəkdir. Bu sahədə də işlərin müsbət istiqamətdə getməsi sevindirici haldır.
Nəhayət, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin son illər imzalanan böyük neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi
sahəsində apardığı tədbirlər Azərbaycanın təbii sərvətlərinin, xüsusən neft yataqlarının səmərəli istifadə olunması
üçün və XXI əsrdə onların əməli nəticələrini görmək üçün çox yaxşı əsas yaradır.
Bunlar hamısı Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin həyata keçirdiyi iqtisadi islahatların, apardığı doğru,
düzgün siyasətin nəticəsidir. Biz 1997-ci ildə əldə etdiyimiz nailiyyətlərə əsaslanaraq 1998-ci ildə iqtisadi
islahatları, özəlləşdirməni daha da geniş surətdə həyata keçirəcəyik. Əminəm ki, bunlar hamısı Azərbaycanın
iqtisadiyyatını daha da inkişaf etdirəcək və vətəndaşlarımızın rifah halını yaxşılaşdıracaqdır. Görülən hər bir
belə iş bizim vətəndaşlarımızın bir hissəsinin işlə təmin olunmasına şərait yaradır, eyni zamanda onların iqtisadi
vəziyyətini yaxşılaşdırır.
Burada verilən məlumatlar onu göstərir ki, bütün bu işlər əvvəldən axıradək kompleks surətdə yüzlərlə yeni
iş yerinin açılmasını təmin edibdir. Demək, yüzlərlə adam yeni iş alıb və iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırıbdır.
Bunlar ardıcıl surətdə davam edəcəkdir.
Mən neftçiləri, dəmiryolçuları, gəmiçiləri bütün bu nailiyyətlər münasibətilə təbrik edirəm. “Kaspian Trans
KO İNK” özəl şirkətinin Azərbaycanda, təkcə respublikamızda yox, Xəzər dənizində, Qazaxıstanda,
Türkmənistanda, Gürcüstanda gördüyü işi qiymətləndirirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu yaxşı
başlanğıc gələcək böyük işlərin təməlidir. Ümidvaram ki, bu gün burada verilən sözlərin hamısı yerinə
yetiriləcəkdir, proqram həyata keçəcəkdir və bunlar yeni-yeni iş yerləri açacaq, vətəndaşlarımızın, insanların
rifah halını yaxşılaşdıracaqdır.
Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Dəmiryolçular, neftçilər, gəmiçilər bilməlidirlər ki, mən həmişə onların
işlərini xüsusi qiymətləndirmişəm. Mən bu sahələrin inkişafı üçün keçmişdə də çox səylər qoymuşam.
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Məmnunam ki, indi də respublikamızın müstəqil olduğu və çətin iqtisadi proseslər dövrü keçdiyimiz bir
zamanda da bu sahələr öz xüsusi çəkisini saxlayıb, öz rolunu oynayır. Bu sahələr mənim daim diqqət və qayğım
altında olub və bundan sonra da olacaqdır.
Mən bu nailiyyətlər münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizin hamınıza gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Yeni il, 1998-ci il çox sevindirici, əlamətdar hadisələrlə başlanır. Onlardan biri də bugünkü mərasimdir,
toplantıdır. Mən sizi Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və hər birinizə 1998-ci ildə cansağlığı, səadət
və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA KOMİSSİYASININ İCLASINDA NİTQİ
Prezident sarayı
14 yanvar 1998-ci il
Hörmətli komissiya üzvləri!
Biz bu gün çox əhəmiyyətli, vacib olan bir məsələni müzakirə edirik, müstəqil Azərbaycan Respublikasında
dövlətçiliyin, qanunvericiliyin, qanunvericilik aktlarının yaranması prosesinin həyata keçirilməsi ilə məşğuluq.
Bu baxımdan, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının yaranması çox mühüm bir vəzifədir. Hesab
edirəm ki, işçi qrupu ötən müddətdə faydalı iş görübdür və hazırlanmış layihə bu gün əsasən qəbul oluna bilər.
Ötən müddətdə görülən işlərdən xüsusi qeyd olunası tədbirlər ondan ibarətdir ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Konstitusiyasının layihəsi beynəlxalq təşkilatlarla məsləhətləşdirilibdir. Bu, çox əhəmiyyətlidir.
Çünki biz çalışmalıyıq ki, bütün qanunvericilikdə, qanunlarımızda, dövlət aktlarında demokratik prinsiplər öz
əksini tapsın və bizim bu qanunlarımız, fərmanlarımız, dövlət aktlarımız – hamısı demokratik prinsiplərə uyğun
olaraq hazırlansın, qəbul edilsin. Biz Avropada olan beynəlxalq təşkilatları adətən bu baxımdan nümunə kimi
qəbul etmişik, onlarla əməkdaşlıq edirik, onların təcrübəsindən istifadə edirik. Biz bu sahədə indiyə qədər çox
addımlar atmışıq. İndi də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası layihəsinin hazırlanması mərhələsində beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə məsləhətləşmələr aparılması, onların rəylərinin öyrənilməsi və onların
təkliflərinin alınması çox əhəmiyyətli haldır.
Onların təklifləri burada bildirildi. Elə bilirəm ki, işçi qrupu bu təklifləri bugünkü müzakirədən sonra da
ətraflı təhlil etməlidir və yaxşı olardı ki, həmin təkliflər imkan daxilində qəbul olunsun. Şübhəsiz, ola bilər, bəzi
ekspertlərin fikirləri bizim bugünkü reallığımıza uyğun olmasın. Bu təkliflər də, o rəylər də hökm deyil. Biz
bunları öz həyatımızla, öz reallığımızla, eyni zamanda öz milli ənənələrimizlə, milli mənafelərimizlə də
uyğunlaşdırmalıyıq. Ona görə də hesab edirəm ki, bu, əhəmiyyətli işdir, bunu axıra çatdırmaq lazımdır.
Komissiya üzvləri bu gün burada çıxış etdilər, faydalı təkliflər verdilər. Onların da hamısı nəzərə alınmalıdır.
Güman edirəm ki, biz artıq buna çox vaxt sərf etmişik. İndi isə bu Konstitusiya layihəsi təxminən on günün
içərisində hazırlanıb tamamlanmalıdır və sona çatmalıdır. Yəni heç bundan artıq vaxt da lazım deyil. Çünki
Konstitusiya layihəsi var, beynəlxalq təşkilatların rəyləri var, burada işçi qrupunun təklifləri və komissiya
üzvlərinin təklifləri var. Hesab edirəm, bir neçə günün içərisində oturub bunları ətraflı təhlil etmək lazımdır və
yararlıları qəbul olunmalı, nəzərə alınmalıdır, layihə son variantda təqdim olunmalıdır.
Mən xahiş edirəm ki, işçi qrupu işçi qrupuna daxil olan bütün şəxsləri dəvət etsin. Çünki mən Etibar
Məmmədovun buradakı çıxışından belə anladım ki, onlar guya cəlb olunmayıblar, ya necə? Mən bunu anlaya
bilmədim.
R a m i z M e h d i y e v : Etibar Məmmədov işçi qrupunun üzvü deyil. O, beynəlxalq təşkilatlardan gəlmiş
rəylərlə tanış olmaq istəyir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Yaxşı, o rəyləri də verin tanış olsunlar. Həmin rəylərlə işçi qrupunun da,
komissiyanın da üzvlərini tanış edin. Doğrudur, onların əksəriyyətini burada oxudular, ancaq bir də tanış edin.
Hər halda məqsəd ondan ibarətdir ki, biz indiki zamana görə ən mükəmməl bir Konstitusiya qəbul edək. Elə
bir Konstitusiya qəbul edək ki, o, uzunömürlü olsun, çox illər, onilliklər yaşasın və Azərbaycanda
qanunvericilik bazasının bir hissəsini təşkil etsin. Hesab edirəm, biz bunu edə bilərik.
Mən bugünkü müzakirə ilə əlaqədar bir neçə fikirləri də bildirmək istəyirəm. Mən bunu bəzi çıxışlara görə
də lazımi hesab edirəm.
Naxçıvan Azərbaycanın qədim torpağıdır və qədim zamanlardan Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Naxçıvanın 3500 illik tarixi var. Deyə bilmərəm ki, Naxçıvanın tarixi istənilən qədər yazılıbdır, ancaq
Naxçıvanın həm qədim – eramızdan əvvəlki tarixinin, həm orta əsrlər dövrü, həm də son əsrlər dövrü tarixinin
nə qədər zəngin olduğunu mövcud, əlimizdəki yazılardan, kitablardan görmək mümkündür. Naxçıvan həqiqətən
zəngin tarixə malik Azərbaycan diyarıdır, torpağıdır. Azərbaycanda vaxtilə şahlıqlar da, xanlıqlar da, dövlətlər
də olubdur, Eldəgəzlər dövləti də, Atabəylər dövləti də olubdur. Bunlar hamısı məlumdur.
Ancaq eyni zamanda, Naxçıvanın tarixi nə qədər zəngindirsə, o qədər də kəşməkəşlidir, mürəkkəbdir.
Görürsünüz, dünyanın çox yerlərindən Naxçıvana böyük maraq olmuşdur. Çingiz xan da, Teymurləng də, hətta
X əsrdə Bizans hökmdarı da Naxçıvanda olmuşdur. Çoxlu belə tarixi faktlar gətirmək olar. Bu qədim, çoxəsrlik
tarix zamanı Naxçıvan torpağı yaşamışdır. Naxçıvanda insanlar yaşamış, yaratmış, cürbəcür məhrumiyyətlərlə
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rastlaşmış, müxtəlif çətinliklərlə, faciələrlə üzləşmişlər. Ancaq yaşamışlar və Naxçıvan bu günə qədər
Azərbaycanın torpağı olaraq yaşayır. Bunun özü böyük nailiyyətdir.
Bizim XX əsrdə də Naxçıvanın tarixi çox mürəkkəb, ziddiyyətli, çətin olmuşdur. 1917-ci il Oktyabr
inqilabından sonra, - indi burada bəzi faktlar gətirildi, - Naxçıvanın son dəfə – 1924-cü ildə muxtar respublika
elan edilməsinə qədər və 1926-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul olunana qədər,
yəni həmin 5-6 il içərisində nə qədər ağır, çətin və ziddiyyətli proseslər olmuşdur. Erməni daşnaq qüvvələri
xüsusən XX əsrdə, ondan əvvəl də həmişə Naxçıvana göz dikmişlər, qəsd etmişlər, Naxçıvanı ələ keçirmək
istəmişlər.
Amma Naxçıvanın ətrafındakı torpaqlar da Azərbaycan torpağı olmuşdur. Buna baxmayaraq, orada
ermənilər də yerləşmişlər. Onlar o biri torpaqları əllərinə keçirdikləri kimi, - məsələn, Türkiyənin indiki
ərazisində olan bəzi torpaqları, yaxud indi Ermənistan Respublikasının yerləşdiyi Azərbaycan torpaqlarını
əllərinə keçirdikləri kimi, - Naxçıvanı da əllərinə keçirməyə çalışmışlar. Əgər onlar bəzi yerlərdə istədiklərinə
nail ola bilmişlərsə, amma Naxçıvan ərazisində bunu edə bilməmişlər.
Təəssüf etmək olar ki, Naxçıvan torpaqlarının bir qismi bəzi hallarda ermənilərin əllərinə keçib, ancaq
Naxçıvan öz ərazisini əsasən qoruyub saxlamışdır. Əgər Naxçıvanı Azərbaycandan ayıran Azərbaycan
torpaqlarının – Zəngəzur mahalının vaxtilə Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də heç Naxçıvanın
muxtariyyəti də lazım deyildi, Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə idi. Ancaq Zəngəzur mahalının, o
cümlədən onun bir hissəsi olan Mehri, Qafan rayonlarının – Azərbaycan torpaqlarının 1920-ci ildə Ermənistana
verilməsi bizim tariximizdə Azərbaycan torpaqlarının əldən getməsinin çox ağır bir hadisəsidir.
Ermənilər həmişə bizim torpaqları zəbt etməyə çalışmışlar. Tarixdən məlumdur, məsələn, 1918-ci ildə
Tiflisdə ermənilər, gürcülər, azərbaycanlılar öz müstəqil dövlətlərini yaratmağa çalışarkən əvvəl ümumi bir fikir
olmuşdu ki, Zaqafqaziya kimi bir dövlət yaransın. Sonra bu fikir baş tutmadığından, Gürcüstan da, Azərbaycan
da, Ermənistan da öz müstəqilliyini elan etmişlər. Ancaq orada çox ciddi, qızğın və çox kəskin danışıqlar,
mübahisələr getmişdi.
Məlumdur ki, o vaxtlar Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradanlar Azərbaycan torpaqlarının bir
hissəsinin, o cümlədən İrəvanın Ermənistana verilməsinə razı olmuşlar. Azərbaycan Demokratik Respublikasının Baş
naziri Fətəli xan Xoyskinin Tiflisdən xarici işlər naziri Həsən Hacınskiyə teleqramı bizim arxivlərimizdə vardır.
Həmin teleqramda xahiş edir, o çalışsın ki, onlar Tiflisdən gələ bilsinlər. Çünki onlar Tiflisdən gələ bilmirdilər.
Bilirsiniz ki, o dövrdə onların Azərbaycana gəlməsinə imkan verilmirdi. O, eyni zamanda xəbər verir ki, biz artıq
ermənilərlə mübahisələri sona çatdırdıq, çünki biz İrəvanı ermənilərə verməyə razılaşdıq. Teleqram rus dilində
yazılıb. Orada deyilir: “Mı ustupili Yerevan armyanam”. Bu, 1918-ci ilə aid olan sənəddir.
Bizim tariximizin bütün bu mərhələləri araşdırılmalı, təhlil olunmalıdır, yazılmalıdır. Mən bu fikri bir neçə
dəfə irəliyə sürmüşəm və bu gün də hesab edirəm ki, qədim tariximiz də, şübhəsiz, bizə lazımdır. Ancaq indi
Azərbaycanın çox minillik tarixini istədiyimiz kimi yazmağa, yəni həqiqəti yazmağa bizim imkanımız yoxdur.
Lakin XIX-XX əsrlər bizim üçün çox əhəmiyyətli bir dövrdür, onu yazmaq lazımdır. Elə indi Naxçıvanla
əlaqədar bir neçə arxiv materialları ilə tanış olarkən mən bir daha xatırlayıram, - çünki həmin materialları əvvəl
də görmüşdüm, - mən xatırlayıram ki, bizim bugünkü ictimaiyyətimizə, gələcək nəsillərə həqiqəti çatdırmağa nə
qədər böyük ehtiyac var.
Məlumdur ki, 1920-ci ilin dekabr ayında Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulan zaman Azərbaycan
hökumətinin adından bəyan edilmişdi ki, Zəngəzur və Naxçıvan qəzaları Ermənistanın tərkibinə verilir. Bu da
məlumdur. Sonra ermənilər həm Naxçıvana, həm də Dağlıq Qarabağa çox iddia etdilər. Məhz buna görə də
Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində olması üçün 1921-ci ildə referendum keçirildi və Naxçıvan əhalisinin 90
faizi Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində olmasına səs verdi. Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağda referendum
keçirilibdir və Dağlıq Qarabağın da əhalisi onun Azərbaycanın tərkibində olmasına səs veribdir.
Bunlar tarixin səhifələridir. Ancaq eyni zamanda, bu gün biz keçmişdə – Azərbaycanın müqəddəratının həll
olunduğu dövrdə Azərbaycanın milli mənafelərini qoruyanların fəaliyyətinə böyük məmnuniyyət hissi ilə
yüksək qiymət verərək, deyə bilərik ki, çox sədaqətli, vətənpərvər insanlar da olubdur. Onların fədakarlığı,
vətənpərvərliyi nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası qorunub saxlanılıbdır. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının statusunun iki beynəlxalq müqavilə ilə təyin olunması təsadüfi bir şey deyil. Fikirləşmək
lazımdır, nə üçün Naxçıvanın statusu beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunubdur? Çünki o vaxtlar Naxçıvana
göz dikənlər çox idi. Onun məhz Azərbaycanın tərkibində olmasını bir daha təsdiq etmək üçün o, belə
beynəlxalq müqavilələrdə öz əksini tapmışdır. 1921-ci ilin mart ayında Moskva müqaviləsi və 1921-ci ilin
oktyabr ayında Qars müqaviləsi bağlanmışdır.
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İndi biz bilirik ki, dövlətlərarası işləri görmək nə qədər çətindir. Amma təsəvvür edin, 1920-21-ci illərdə nə
indiki nəqliyyat, kommunikasiya vasitələri var idi, nə də indiki başqa imkanlar var idi. Bunların heç biri
olmadığı halda, Azərbaycanın o vaxtkı fədakar insanları Azərbaycanın qorunub saxlanılması üçün də nə qədər
mübarizə aparıblar. Biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq, qiymətləndirməliyik. Səhvlər də olubdur, həmin səhvlərə
görə biz böyük itkilər də vermişik və indiyə qədər qaytara bilmədiyimiz itkilər vermişik. Ancaq böyük uğurlar
da, nailiyyətlər də olubdur. Bunlardan biri də Naxçıvana aid olan həmin bu Moskva və Qars müqavilələridir və
bunlar üçün çalışan, onları əldə edən Azərbaycan Respublikasının o vaxtkı rəhbərləri olublar.
Mən bir-iki dəfə demişəm, Sovet İttifaqı dağılandan sonra yeni meydana çıxmış bəzi qüvvələr hesab edirdilər
ki, 1920-ci ildən sonra Azərbaycan tamam batıb, ta 1990-cı ilə qədər Azərbaycan bərbad olub və sair. Xeyr, belə
deyil, tarix bunu göstərir. 1920-ci ildən 1922-ci ilin dekabrına qədər Azərbaycanda kommunist rejimi olubdur,
sovet hakimiyyəti qurulubdur. Ancaq Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası müstəqil respublika olubdur.
Əgər Azərbaycan Rusiya Federasiyası, Ermənistan, Gürcüstan respublikaları ilə və Türkiyə ilə 1921-ci ilin
oktyabr ayında Qars müqaviləsini imzalayıbsa və Azərbaycanın adından Behbud Şaxtaxtinski Qarsda bu
müqaviləni imzalayıbsa, demək, o vaxt Azərbaycan Respublikası öz müqəddəratını həll etmək yolunda çox
müstəqil olubdur. Biz bunu unutmamalıyıq, tariximizi qaralamamalıyıq. Biz tariximizin qara tərəflərini də, ağ
tərəflərini də göstərməliyik, faciəni də, nailiyyəti də, uğurları da göstərməliyik. İnsanların çəkdiyi zəhməti
itirmək olmaz.
Bu müqavilələrin əhəmiyyəti çox böyükdür. Şübhəsiz ki, biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olanda bu
müqavilələr tamamilə unudulmuşdu. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın əhalisinin bəlkə 99 faizinin belə
müqavilələrin olmasından xəbəri yox idi. Ola bilər bəlkə də ayrı-ayrı tarixçilər, tədqiqatçılar bunu bilirdilər.
Həmin müqavilələr tamam unudulmuşdu. Çünki buna ehtiyac yox idi. Hamı Sovetlər İttifaqının tərkibində idi.
Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası da var idi. 1926-cı ildə
də, 1937-ci ildə də, 1978-ci ildə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası qəbul olunmuşdur. Ona
görə də heç kəs arayıb-axtarmırdı ki, Qars müqaviləsi, yaxud Moskva müqaviləsi nədir, nədən ötrüdür. Buna
heç ehtiyac da yox idi. Amma hesab edirəm ki, Sovetlər İttifaqı dağılan zaman və Naxçıvana qarşı yenə də
xəyanətkar əllər uzanan zaman biz bu müqavilələrin Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk edə
bildik.
1990-cı ildə və ondan sonrakı dövrdə Naxçıvanda bu müqavilələr səsləndi, insanlar bu sənədləri yada saldılar
və həmin müqavilələrdən istifadə etdilər. Xatirimdədir, 1992-ci ilin mart ayında mən Naxçıvanda Ali Məclisin
sədri olarkən Türkiyəyə səfər etdiyim zaman orada mərhum prezident Turqut Özalla, o vaxtkı Baş nazir
Süleyman Dəmirəllə danışıqlarımızda həmin Qars və Moskva müqavilələrini biz çox geniş səsləndirdik. Uzun
bir fasilədən sonra Türkiyə Cümhuriyyətinin başçıları, xüsusən Baş nazir Süleyman Dəmirəl bütün mətbuat
qarşısında bəyan etdi ki, Moskva və Qars müqavilələrinə görə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunda
əgər bir dəyişiklik edilərsə, Türkiyə burada səs sahibidir. Bu, həqiqətən də belədir. Çünki həm Qars
müqaviləsini, həm də Moskva müqaviləsini imzalayan bir tərəf də Türkiyədir. Türkiyə o vaxt olduğu kimi, indi
də dünyanın böyük, müstəqil dövlətidir. Bu baxımdan Türkiyə o vaxtdan Naxçıvan Muxtar Respublikasının
qarantı kimi olubdur.
Bunlar bizim tariximizin səhifələridir. Eyni zamanda bunlar Azərbaycanın torpaq, ərazi bütövlüyü uğrunda
gedən prosesləri və onların nəticələrini əks etdirən faktlardır. Beləliklə, Naxçıvan çətin bir dövr yaşayıb, sonra
Azərbaycanın tərkibində muxtar bir respublika kimi fəaliyyət göstəribdir.
Ancaq burada deyildi, təəssüflər olsun ki, Ermənistan sonralar da Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd olan
bəzi torpaqlarını ələ keçirməyə cəhd edibdir. Onlar 1929-cu ildə bu sahədə yenə də özlərinin xeyrinə işlər görə
biliblər.
Bəli, bu həqiqətdir ki, 1929-cu ildə Zaqafqaziya MİK-in qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının burada
adı çəkilən kəndləri, 657 kvadratkilometr torpağı Ermənistana verilmişdir. Bu həqiqətdir. Ancaq tək bu deyil.
Bəhs etdiyimiz ərazi Naxçıvan Muxtar Respublikasından verilmiş ərazidir. Amma bu tərəfdən – indiki Zəngilan,
Qubadlı rayonları tərəfindən də torpaqlar verilibdir. Məsələn, məlumdur ki, Mehri rayonunda böyük bir Nüvədi
kəndi var. O, çoxminlik əhalisi olan bir kənddir, sırf azərbaycanlı kəndidir. Nüvədi Arazın sahilində Naxçıvanla
Azərbaycanın böyük torpağını ayıran, indi Ermənistanın olan Mehri rayonunda, həmin məsafənin düz ortasında
yerləşir. Həmin Nüvədi kəndi də 1929-cu ildə Azərbaycanın tərkibindən Ermənistana verilibdir. Amma Nüvədi
tamamilə Azərbaycan kəndi və qədim, çox böyük ənənələrə malik olan bir kənddir. Onu da deyə bilərəm ki,
həmin Nüvədi kəndinin əhalisi çox dəyanətli insanlardır. Mənim xatirimdədir, hətta Ermənistanın ərazisindən
azərbaycanlıların əksəriyyəti çıxarıldığı halda, 1991-ci ildə onlar Nüvədidən çıxmırdılar. Sonradan onları oradan
zorla çıxarıb Zəngilandakı Vejnəli kəndinin yanına gətirdilər. Orada çadırlarda yaşayırdılar. Onlar doğma
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kəndlərindən çıxmırdılar, mübarizə aparırdılar. Onları oradan çıxara da bilmirdilər. Sonradan bir neçə dəfə
Naxçıvana mənim yanıma gəldilər, imdad istədilər. Amma mən özüm Naxçıvanı çox çətinliklə qoruyurdum,
onlara nə edə bilərdim? Buna baxmayaraq, onda bizim imkanımız var idi, Zəngilan rayonunun Vejnəli kəndinin
yanında yerləşən çadırlara, nüvədililərin yanına vertolyot vasitəsilə bir neçə dəfə nümayəndələr göndərdim. Biz
oraya müəyyən yardım göndərdik, onlarla əlaqə saxlayırdıq.
Yəni o dövrdə və sonralar təkcə Naxçıvanın torpaqları yox, Azərbaycanın başqa hissələrindən də torpaqlar,
təəssüflər olsun ki, əldən gedibdir. İndi bizi Naxçıvandan ayıran, sərhəddən dəmir yolu ilə getsək, təxminən 46
kilometr məsafə, - Ermənistanı İrana bağlayan məsafə əldən gedibdir. O vaxt, hətta Zəngəzur Ermənistana
verilən zaman da onun ərazisi o qədər deyildi. Dünən biz xəritə ilə baxırdıq, - onun Araza çıxan ərazisi 10
kilometr olubdur. Amma sonradan o tərəfdən, Naxçıvana daxil olan kəndlər əlindən alınıbdır. Ermənilər bu
tərəfdən, yəni Zəngilandan – o vaxt Zəngilan deyildi, Cəbrayıl qəzası hesab olunurdu – bir hissəni alaraq,
Ermənistana qataraq 10 kilometrlik məsafəni indi 46 kilometr ediblər. Bilirsiniz, bunlar hamısı gedən
proseslərdir, amma bizim zərərimizə olan proseslərdir. Bunlar bizim torpaqlarımızın bax, beləcə, tədricən əldən
getməsi prosesidir.
Bir halda ki, söhbət düşüb, mən bir tarixi faktı da çatdırmaq istəyirəm, - baxmayaraq ki, bu, artıq məlumdur.
Bəli, 1968-ci ildə, 1969-cu ildə Ermənistan Azərbaycana qarşı yenə də torpaq iddiaları ilə çıxış edibdir. Onlar
Zaqafqaziya Kartoqrafiya İdarəsinin, gərək ki, 1932-ci ildə yaratdığı xəritələrdən o vaxt istifadə etmişdilər.
Məlumdur, - gərək ki, bunu Həsən Həsənov da bilir – o vaxt o xəritələri yaradanların da hamısı ermənilər
olmuşdular və şübhəsiz ki, həmin xəritələri saxtalaşdırmışdılar. Təəssüf ki, bizim tərəf bu barədə sayıq
olmayıbdır. Elə bizim millətimizə zərər vuran xüsusiyyətimiz bir də bundan ibarətdir ki, belə hallarda biz nəinki
sayıq olmuruq, çevik də olmuruq. Amma təəssüf ki, müqabil tərəf bizdən sayıq da, çevik də olur, bəzən bizdən
güclü də olur. Onlar bu xəritələri götürərək Azərbaycanın cürbəcür hissələrindən, Ermənistanla sərhəd olan
hissələrin-dən torpaqların iddiasına başlamışdılar.
Mənim xatirimdədir, o vaxt mən respublikanın rəhbəri deyildim, amma rəhbər vəzifə tuturdum.
Respublikanın o vaxtkı rəhbərləri Ermənistanın rəhbərləri ilə bir neçə dəfə görüşlər keçirdilər. 1968-ci ildə bir
protokol da imzalanmışdı. O protokol da indi arxivdə var, dünən onu mənə bir də göstərdilər. Ermənilər
Naxçıvanın Ermənistanla sərhədində Sədərək rayonunun ərazisindən bir qisim torpaqları, sonra Ordubad
tərəfdən Mehri ilə sərhəddə olan torpaqları, Gədəbəy rayonundakı – mənim xatirimdədir, orada bir Tağlar kəndi
var idi, – Tağlar kəndini, sonra Qazax, Qubadlı və Laçın rayonlarından bir neçə hissə torpaqları iddia edirdilər.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri də bununla razılaşmışdılar, protokol da imzalanmışdı.
1969-cu ilin may ayında Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti, onun sədri mərhum
İsgəndərov fərman imzalamışdı ki, o torpaqlar verilsin. Bunun icrası bir balaca ləngidi. Yaxşı ki, ləngidi.
Bilirsiniz ki, 1969-cu ilin iyul ayında mən Azərbaycanın o vaxtkı Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
seçildim. İndi mən o günləri xatırlayıram. Bir neçə gün idi ki, işləyirdim, bu məsələni gətirib mənim qarşıma
çıxartdılar. Moskvadan da çox böyük təzyiq edirdilər ki, qərar qəbul olunub, tez edin, icrasına sərəncam verin.
Dedim, bilirsiniz, bu qərar mayda qəbul olunub, əgər iyul ayına qədər icra edilməyibsə, imkan verin, mən onu
bir araşdırım. Şübhəsiz ki, mən araşdırandan sonra gördüm ki, buna razılıq verə bilmərəm. Mən razılıq
vermədim. Bu da məlumdur. Nə qədər ki, mən Azərbaycanda işlədim, o qərar həyata keçmədi. 1985-ci ildə
Ermənistan tərəfi o qərarın həyata keçirilməsinə nail olmuşdur: Yenidən komissiyalar təyin edilmişdi, yenidən
protokollar yazılmışdı, həmin o torpaqları, o cümlədən Naxçıvandan bir qisim torpaqları Ermənistana
vermişdilər.
Bunları bilmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, əldən gedən torpaqlar nə vaxtsa qayıtmalıdır. Azərbaycanın
tarixi torpaqları qayıtmalıdır. Xalqımız da daim bilməlidir ki, bizim tarixi torpaqlarımız hansılar olubdur,
hansılar nə vaxtsa əlimizdən gedibdir, nəyə görə əlimizdən gedibdir və şübhəsiz ki, bunlar qayıtmalıdır. Biz də
qaytara bilməsək, gələcək nəsillər bunları qaytaracaqlar. Ermənistanın Azərbaycana qarşı bu siyasəti XX əsrdə
həmişə davam edibdir. Mən bu torpaqlarla əlaqədar məsələni dedim. 50 il bundan əvvəl, 1948-1953-cü illərdə
azərbaycanlılar Ermənistandan deportasiya olunublar. O, Azərbaycan torpaqları idi də. Həmin torpaqlardan,
hansılar ki, o vaxtlar – 1918, 1919, 1920-ci illərdə mübahisə nəticəsində Ermənistanın əlinə keçdi, ondan sonra
– 40-50 il yaşayandan sonra – 1948-ci ildə hesab elədilər ki, azərbaycanlıları oradan tamamilə çıxartmaq
lazımdır, sonra heç kim deməsin ki, bunlar Azərbaycan torpağı olubdur.
Sovet hakimiyyəti dövründə insanlara, xalqlara qarşı çox böyük cinayətlər edilibdir. 1920-1930-cu illərdə nə
qədər repressiya olunubdur, nə qədər insanlar öz yerindən-yurdundan sürgün edilibdir. Bizim Azərbaycan bu
sahədə çox böyük zərbələr alıbdır. O vaxt Sovet hakimiyyətinin siyasəti ümumiyyətlə, hər yerə aid idi. Amma
Sibirdən adamları başqa yerə sürgün etmirdilər ki! Yaxud Rusiyanın orta vilayətlərindən, lap mülkədar,
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qolçomaq, xalq düşməni olsun, - onları götürüb Sibirə və ya Qazaxıstana sürgün etmirdilər. Sürgün olunanlar
elə bizim xalqlar idi. Amma Zaqafqaziyadan götürsək ki, 1920-ci ildən sovetlər hakimiyyəti çökənədək hansı
xalqdan nə qədər sürgün olunubdur, heç yerdə Azərbaycanda olduğu qədər adam sürgün edilməyibdir. 19371938-ci illər repressiyasında Zaqafqaziyada heç yerdə Azərbaycanda olduğu qədər repressiya olmayıbdır. 19371938-ci illər repressiya bütün Sovetlər İttifaqında aparılırdı. Amma ayrı-ayrı regionlarda, respublikalarda onun
miqyası bir-birindən fərqli idi. Əgər Zaqafqaziyanı götürsək – biz Azərbaycanı daim Ermənistanla, Gürcüstanla
müqayisə edirik – 1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycandan sürgün edilənlər o biri respublikalara nisbətən daha
çox olubdur.
1937-1938-ci illərdə Azərbaycanda repressiyaya məruz qalanlar da çox olubdur. Bundan əlavə,
azərbaycanlıların bir hissəsi 1937-1938-ci illərdə buradan İrana sürgün edilibdir. Bu da tarixi bir hadisədir,
çoxdan unudulubdur. İran təbəəsi olduğuna görə azərbaycanlıları buradan, Azərbaycanın hər yerindən kütləvi
surətdə sürgün etdilər. Həmin bu tarixi faciədən də 60 il keçibdir.
İndi sizin heç biriniz bəlkə o günləri xatırlaya bilməzsiniz. Amma mən o günlərin şahidiyəm. Mən
Naxçıvanda yaşayırdım. Bizim qonşularımızı gəlib iki günün içində gətirir ağlaya-ağlaya avtomobillərə
doldurdular, çıxarıb Arazın o tayına saldılar. Mən 1937-1938-ci illərdə Naxçıvandan siyasi motivlər üzrə Orta
Asiyaya sürgün olunanları da görmüşəm. Onlar orta məktəbdə mənimlə bir yerdə oxuyan qızlar, oğlanlar idi,
göz yaşları içində gəlib bizimlə vidalaşırdılar. Biz də başa düşmürdük, gəlib onları yola salanda görürdük ki, bir
günün içərisində onların evlərində – eşiklərində nə vardısa töküb – dağıdıb, onları avtomobillərə doldurub
sürürlər.
Beləliklə, bizim xalqımız XX əsrdə çox faciələrlə rastlaşıbdır. Bunların içərisində Naxçıvanın başına
gələnlər bəlkə Azərbaycanın başqa bölgələrindən daha da dəhşətli, faciəli olubdur. Eyni zamanda onu da qeyd
etmək lazımdır ki, keçmiş zamanlarda olduğu kimi, 1980-ci illərin sonunda, 1990-cı illərdə bütün çətinliklərə,
məhrumiyyətlərə baxmayaraq, naxçıvanlılar yenə də çox dəyanətli oldular.
Məsələn, 1990-cı il yanvarın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin Naxçıvanın Sovetlər
İttifaqının tərkibindən çıxması haqqında qərarı, mən hesab edirəm ki, tarixi bir əhəmiyyət kəsb edibdir.
Doğrudur, Azərbaycanın Ali Soveti yanvarın 29-da bu qərarı ləğv edibdir. Amma bu, tarixdə qalan bir
hadisədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının insanları və Ali Sovetdə təmsil olunan adamlar öz iradələrini
ifadə ediblər. Nəyə görə? Azərbaycana qarşı edilən ədalətsizliyə görə. O vaxt sovet qoşunları Ba kıya hələ
daxil olmamışdı, amma Naxçıvana hücumlar edilmişdi. Naxçıvana Ermənistan tərəfindən hücumlar edil mişdi. O vaxt Kərki kəndi əldən getmişdi, başqa kəndlərə hücumlar edilmişdi. Həm Ermənistanda, həm də
Naxçıvanda olan sovet qoşunları da naxçıvanlıları müdafiə etməmişdilər, – baxmayaraq ki, orada həddindən
çox sovet qoşunları var idi. Ona görə də naxçıvanlıların başqa əlacı olmamışdı, qərar qəbul etmişdilər.
Xatirimdədir, mən 1990-cı il yanvarın 20-də Yanvar hadisələri ilə əlaqədar görüşlər keçirdiyim zaman
Türkiyədə çıxan qəzetləri mənə gətirdilər. Həmin qəzetlər böyük başlıq-larla yazmışdılar ki, “Naxçıvan yanır,
Naxçıvan yanır”. Doğrudur, o vaxt mən heç bunu bilmirdim. Mən bunu ayın 21-də bildim. Çünki mənim
əlaqəm yox idi. Mən bu hadisəni xarici müxbirlərin mənə verdikləri qəzetlərdən, məlumatlardan bildim. Ancaq
bu, böyük bir hadisə idi.
Ondan sonrakı dövrdə də Naxçıvan bu blokada şəraitində yaşadı və bütün çətinliklərə sinə gərdi. Bunun özü
də Azərbaycanın milli mənafelərini Naxçıvanın nə qədər sədaqətlə müdafiə etdiyini göstərir. Burada da deyildi,
- ancaq bununla yanaşı, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən Naxçıvana qarşı ədalətsizliklər də olubdur. Mən
keçmişi yaxşı xatırlayıram. Azərbaycanın rəhbərliyi tərəfindən Naxçıvana daim ögey münasibət göstərilibdir.
Məsələn, 1930-cu, 1940-cı, 1950-ci, 1960-cı illəri xatırlayıram. Hətta mən Azərbaycanın rəhbəri olan zaman da
bunu hiss edirdim. Baxmayaraq ki, mən Azərbaycanın rəhbəri idim, – aydındır, mən Naxçıvanda doğulmuş bir
adamam, – məsələn, görürdüm ki, ayrı-ayrı strukturlarda Naxçıvanın normal hüquqlarını ödəmək istəmirdilər.
Mən bunu görürdüm.
Naxçıvana ögey münasibət olubdur. Ona görə də, açıq danışım, Naxçıvanda əsas quruculuq işi, sənayenin,
kənd təsərrüfatının inkişafı – bunların hamısı 1970-ci illərdən başlayaraq gedibdir. Gedin Naxçıvana, sayın, əgər keçmiş xanların tikdikləri binaları, yaxud da tarixi abidələri istisna etsək, 1970-ci ilə qədər və 1970-ci ildən
sonra Naxçıvanda nə tikilib, nə yaradılıbdır. Bu, təkcə Naxçıvanda belə deyil, bunu Azərbaycanın hər yerinə aid
etmək olar. Amma mən Naxçıvanı deyirəm, ona görə ki, bu gün Naxçıvan haqqında söhbət aparıram. Bunu da
ona görə deyirəm ki, bilirəm, - Naxçıvana ögey münasibət olubdu. Məhz bu ögey münasibətin də nəticəsi olub
ki, Naxçıvanın hüquqlarını daim məhdudlaşdırmaq istəyiblər.
Məsələn, 1991-ci ilin oktyabr ayında 112-ci maddənin o bəndinin çıxarılması haqqında burada deyildi.
Məlum məsələdir, bu nə ilə bağlı idi. 1991-ci ilin sentyabr ayında Naxçıvanda sovet hakimiyyəti ləğv olundu,
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Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Ali Məclisin sədri seçildi. Sentyabrın 8-də Azərbaycanda prezident seçkiləri
keçirilirdi və Ayaz Mütəllibov prezidentliyə yeganə namizəd idi. Naxçıvan əhalisi bunun əleyhinə idi, biz bunu
gizlətmirdik. Naxçıvanın əhalisi bunu dəfələrlə demişdi. Mənim özüm də, məndən savayı, Naxçıvandan olan
başqa deputatların əksəriyyəti də Ali Sovetin sessiyalarında çıxış edib deyirdilər, Ayaz Mütəllibovun prezident
seçilməsinə etiraz edirdilər. Çünki yanvar hadisələrində o, günahkar idi, Azərbaycanda, xüsusən Bakıda
fövqəladə vəziyyət saxlayırdı və Naxçıvana qarşı da ədalətsizlik etmişdir. Ona görə də əhali etiraz edirdi. Biz bu
prezident seçkilərinə getmədik.
Ondan əvvəl isə Naxçıvana qarşı təzyiq nə ilə əlaqədar idi? 1991-ci ilin mart ayında SSRİ-nin saxlanması ilə
əlaqədar referendum keçirildi. Ali Sovetdə məsələ müzakirə olunurdu. O vaxtkı deputatların bəziləri burada
iştirak edirlər – Asya xanım da, Etibar Məmmədov da o vaxt deputat idilər. Deyəsən, Anar deputat deyildi.
Bəxtiyar müəllim deputat idi. Deputatlardan başqaları da burada var. Müzakirə zamanı bir çox deputat, o
cümlədən mən də, Naxçıvandan məndən savayı başqa deputatlar da çıxış elədik ki, Sovet İttifaqı dağılır, sovet
hakimiyyəti böyük bir ədalətsizlik edibdir ki, 20 Yanvar faciəsini törədibdir, ondan qabaq da Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan qoparıb. Demək olar ki, qoparmışdı.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan 1988-ci ildə qoparılıb. Mən 1991-ci ilin fevral ayında sessiyadakı çıxışımda
deyəndə ki, Dağlıq Qarabağ əldən gedib, məni haya-küyə basdılar ki, Dağlıq Qarabağ indiki qədər bizim,
Azərbaycanın olmayıbdır. Əgər Dağlıq Qarabağda Xüsusi İdarəetmə komitəsi yarandısa, demək, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın tərkibindən çıxdı və Xüsusi İdarəetmə komitəsi Volskinin başçılığı ilə birbaşa Moskvaya
tabe oldu. Moskvaya tabe oldusa, hesab elə ki, Ermənistana tabe oldu. Bunlar hamısı məlum şeydir.
Ona görə də referendum haqqında məsələ müzakirə olunanda biz, Naxçıvandan olan deputatlar çıxış edib
dedik ki, referenduma getmək lazım deyil. Naxçıvanda referendum keçirilmədi. Onda – 1991-ci ilin mart ayında
Naxçıvana bir zərbə vurdular, bir neçə naxçıvanlını yığıb televiziyaya, qəzetlərə çıxardılar ki, “Naxçıvanı
Azərbaycandan ayırırlar”. Sonra ikinci hadisə. Naxçıvan referenduma getmədi, prezident seçkilərində iştirak
etmədi. Ondan sonra daha bir zərbə vurmağa başladılar. Bununla yanaşı, elə oldu ki, bunlar gözləmədiyi halda
Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçildi. Onlar narahat oldular ki, Heydər Əliyev sabah gəlib
Azərbaycanın Ali Soveti sədrinin yanında oturacaq. Necə edək, bunu tələsik ləğv edək? Naxçıvanı bu hüquqdan
məhrum etmək məqsədi ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev buraya gəlməsin. Heydər Əliyevin heç buraya
gəlmək fikri yox idi. Amma bir nəfər adama şəxsi münasibətdən, qərəzdən ötrü, – elə Bəxtiyar Vahabzadənin
çıxışından da gördünüz, - Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün hüququnu tapdalamaq olmaz.
Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüququnu tapdalamaq istədilər: Sağ olsun o deputatlar, hansılar ki, müdafiə etdilər. Doğrudur, biz o vaxt Naxçıvanda bu hüquqdan heç vaxt istifadə etmədik. Mən ondan sonra Naxçıvanda
nə qədər işlədim, buraya bir dəfə də gəlmədim. Ancaq Naxçıvanın bu hüququ saxlanıldı. Ondan sonra Naxçıvana
yenə də qəsd olunmuşdu. Burada bu barədə deyildi, ancaq mən bunu bir az ətraflı bildirmək istəyirəm. Bu da tarixi
bir məsələdir.
Bəli, 1992-ci ilin sonunda, 1993-cü ilin əvvəlində artıq hakimiyyətdə Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası idi.
Bunlar hakimiyyətdə idi, əvvəlki hakimiyyət yox idi. Əvvəlki hakimiyyət 112-ci maddəni ləğv etmək istədi. Bu
hakimiyyət isə ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu ləğv etmək məsələsini qarşısına
qoydu. Belə bir təklif hazırlanmışdı, burada müzakirə olunurdu. Allah bilir, 1993-cü ildə baş vermiş hadisələr
olmasaydı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bəlkə də artıq ləğv edilmişdi. Düzdür, xalq bunun
əleyhinə çıxacaqdı. Ancaq bu, hansı faciəyə gətirəcəkdi, - bunu da bilmək olmaz. Amma bu həqiqətdir. Prezidentin, Milli Məclisin nümayəndələri Naxçıvana gəlmişdilər. O vaxtlar, oktyabr ayında Naxçıvanda çevriliş
həyata keçirmək istədilər, alınmadı. Ondan sonra böyük bir sessiya çağırmışdıq. Nümayəndələr gəlmişdilər,
orada açıq-aydın deyirdilər ki, Azərbaycan unitar dövlətdir və unitar dövlətdə bu muxtariyyət ola bilməz. Ona
görə də Naxçıvanın muxtariyyəti ləğv edilməlidir, Naxçıvanın ayrı-ayrı rayonları birbaşa Azərbaycana tabe
olmalıdır.
Bilirsiniz, dövlətin, xalqın, millətin, torpağın müqəddəratını götürüb ayrı-ayrı şəxslərlə olan münasibətə
qurban vermək olmaz. O vaxt bunu nədən ötrü edirdilər? Yalnız və yalnız ona görə ki, Heydər Əliyevdən
canlarını qurtarsınlar.
Beləliklə, Qars müqaviləsi, Moskva müqaviləsi, o vaxt, o çətin illərdə Azərbaycan torpağının hər bir
hissəsini qorumağa cəhd göstərən insanlar, onların fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan sənədlər və nəticələr,
baxın, bu isə 1990-cı illərdə Azərbaycanın torpağına, ərazi bütövlüyünə qəsd edən insanlar, Naxçıvanın
hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, muxtariyyətini ləğv etmək istəyənlər. Bunlar milli mənafe haqqında çox bol-bol
danışırlar və hesab edirlər ki, Azərbaycan haqqında guya onlardan çox düşünən yoxdur.
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Mən Naxçıvanın muxtariyyəti ilə əlaqədar keçən dəfə demişəm, bu gün bir az geniş danışdım. Ona görə
geniş danışdım ki, tarixin bu səhifələri bu gün bir az yada düşsün. Mən hesab edirəm ki, Naxçıvanın
muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən
getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub
saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanla, Azərbaycanla Türkiyənin sərhədi üçün tarixi bir hadisədir.
Çox tarixi bir hadisədir ki, o vaxt həm Azərbaycanın tərkibində Naxçıvanda muxtariyyət yaranıbdır, həm də o
sərhədlər həmin müqavilələrlə nizamlanarkən Azərbaycanın Türkiyə ilə kiçik də olsa, bir sərhədi yaranıbdır. O
sərhəd 1921-ci ildə həmin müqavilələrlə yaranıbdır. Amma 1991, 1992, 1993-cü illərdə o sərhədin olmasının və
1991, 1992-ci illərdə o körpünün yaranmasının Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrdə nə qədər böyük rol
oynadığını artıq hamı görür.
Mən bax, bu bəzi tarixi məqamları yada salaraq bildirmək istəyirəm ki, Naxçıvanın muxtariyyətini qoruyub
saxlamalıyıq və Naxçıvana ona lazım olan hüquqlar verilməlidir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, hazırlanmış
layihə ümumən tələblərə cavab verir. Ancaq buradakı müzakirə ilə əlaqədar, dediyim kimi, bütün təkliflər,
fikirlər 10 gün müddətində nəzərə alınmalıdır, işlənməlidir və biz son layihəni almalıyıq.
Mən də belə fikirdəyəm ki, son layihə alınandan sonra bizim komissiya tərəfindən o, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisinə göndərilməlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi onu müzakirə
etməlidir, qərar qəbul etməlidir. Ondan sonra; şübhəsiz, qəbul olunmuş həmin o Konstitusiya Azərbaycanın
Milli Məclisi tərəfindən qanun şəklində təsdiq edilməlidir. Beləliklə, biz həm Azərbaycanın qanunvericiliyi
sahəsində çox ciddi addım atırıq, həm də ki, bu məsələləri nizamlayırıq. Yəni müstəqil Azərbaycan dövlətinin,
respublikasının tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikası böyük tarixi mərhələlərdən keçərək, nəhayət, özünə
uyğun, özünə məxsus bir status, bir yer alacaqdır. Bu, bu gün üçün də, gələcək üçün də lazımdır.
Mən bugünkü iclasa, görülən işlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, bu Konstitusiya layihəsi 10
gün müddətində tamamlanıb təqdim ediləcəkdir. Sağ olun.
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RESPUBLİKADA TORPAQ İSLAHATLARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ VƏZİYYƏTİNƏ
HƏSR EDİLMİŞ MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
16 yanvar 1998-ci il
Sizi bu görüşə dəvət etməkdə məqsədim odur ki, mən torpaq islahatının həyata keçirilməsi işləri ilə
maraqlanıram. Ümumiyyətlə, torpaq islahatı həyata keçirilir, bu haqda vaxtaşırı məlumatlar verilir. Ancaq
pambıqçılıqla məşğul olan rayonlarda torpaq islahatının həyata keçirilməsi və indiki vəziyyəti xüsusi maraq
doğurur.
Hesab edirəm ki, pambıqçılıqla məşğul olan rayonlarda bizim çox məhsuldar böyük torpaq sahələrimiz
vardır. Onların bölünməsi, paylanması, bunlardan səmərəli istifadə edilməsi mürəkkəb prosesdir. Bu proses
necə həyata keçirilir? İşlər nə yerdədir, necədir? Mən bunu bilmək istəyirəm.
Mən istərdim ki, kənd təsərrüfatı naziri bu barədə məlumat versin. Sonra isə yerlərdən olan adamlar əgər bu
barədə məlumat vermək istəsələr, onları dinləyəcəyəm.
KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRİ İRŞAD ƏLİYEVİN ÇIXIŞI
Möhtərəm prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bu gün, yeni ilin başlanğıcından dönüb arxaya baxarkən, 1993-cü ilin ikinci yarısından sonra Azərbaycanın
ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında, xarici siyasətində baş verən möhtəşəm dəyişiklikləri hər bir azərbaycanlı
fəxrlə, qürurla qeyd edir. Sizin müdrik siyasətiniz, qətiyyətiniz nəticəsində bu illərdə ölkədə sabitlik, sərbəst iş
və azad yaşayış şəraiti yaranmışdır, xüsusi mülkiyyətə əsaslanan yeni iqtisadi münasibətlər bərqərar olmuşdur.
Möhtərəm prezident, 1997-ci il həm də şəxsən Sizin rəhbərliyiniz və iştirakınızla bağlı aparılan aqrar islahatın
həyata keçirilməsində dönüş ili kimi yadda qalacaqdır.
1997-ci ildə istehsal edilmiş 4 trilyon manatlığa yaxın kənd təsərrüfatı məhsullarının 80 faizə qədəri özəl
sektorda istehsal olunmuşdur. Biz son illər apardığımız aqrar islahatların həyata keçirilməsinin konkret dövrünə
qədəm qoymuşuq. İndiyə qədər aqrar islahatlar aparılmış kolxoz və sovxozların 1200-nün və ya 75 faizinin
fəaliyyətinə xitam verilmiş, onlardan 500-dən çoxunun baş yer quruluşu layihələri tərtib olunmuş, 50 min ailəyə
torpaq hüququna dair dövlət aktları və əmlak payları verilmişdir. Torpaqların özəlləşdirilməsi, torpaq payı və
mülkiyyət hüququna dair dövlət aktlarının verilməsi işi xüsusilə son aylar sürətlənmişdir. Eyni zamanda yerli
islahat komissiyaları fermerlərin işinə müsbət təsir edəcək əmlakın özəlləşdirilməsi üçün hazırda ardıcıl iş
aparırlar. Artıq 26 min 670 ədəd yük avtomobilindən 9335 ədədi və ya 35 faizi, 31 min 257 traktordan 10 min
905 ədədi, yəni 34,8 faizi, taxıl, yem yığan kombaynların 40-45 faizi özəlləşdirilmişdir.
Cənab prezident, Sizin tapşırığınıza əməl olunmuş, heyvandarlıqda islahatlar başa çatdırılmışdır. Hazırda
bütün qaramalın cəmi 1,1 faizi, xırdabuynuzlu heyvanların isə 4,6 faizi dövlət təsərrüfatlarındadır. Qalan malqara artıq xüsusi bölmədədir.
Mal-qaranın baş sayı 1990-cı ildən başlayaraq ilbəil sürətlə azalırdı. Lakin hazırda maldarlıqda baş sayının
azalmasının qarşısı alınmış, hiss edilən artım meylləri yaranmışdır. 1996-cı il yanvarın 1-nə olan vəziyyətlə
müqayisədə hazırda iribuynuzlu mal-qaranın sayı 146 min və ya 8,7 faiz, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə
551 min baş, yəni 11,9 faiz artmışdır. Son iki ildə heyvandarlıq məhsulları üzrə ət istehsalında 6,5 faiz, süd
istehsalında 4,5 faiz, yumurta istehsalında 14,3 faiz, yun istehsalında 0,4 faiz artım olmuşdur. Bütün bunlar isə
bir tərəfdən daxili bazarda heyvandarlıq məhsullarına olan ehtiyacın əsasən yerli məhsullar hesabına
ödənilməsinə imkan yaratmış, digər tərəfdən isə qiymətlərin sabit saxlanılmasına və aşağı düşməsinə kömək
etmişdir.
1996-cı ilin 11 ayında respublikaya 104,7 milyon ABŞ dolları həcmində heyvandarlıq məhsulları
gətirilmişdisə, 1997-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm cəmi 32,8 milyon ABŞ dolları həcmində olmuş, başqa
sözlə, heyvandarlıq məhsullarının idxalı üç dəfə azalmışdır. Cənab prezident, mütləq rəqəmlə bu, 71 milyon dollar
deməkdir. Digər tərəfdən, idxal olunan məhsulların qiyməti əsaslı dərəcədə aşağı düşmüş, nəticədə adamlar xeyli
vəsaitə qənaət etmişlər. Belə ki, idxal olunan ət məhsullarının hər tonunun qiyməti 1996-cı ildəki 1205 ABŞ
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dollarından 716 dollara, süd məhsullarının hər tonu 1949 dollardan 986,5 dollara enmiş, yaxud 40-50 faiz aşağı
düşmüşdür.
Bazar iqtisadiyyatının əsas barometri olan idxal-ixrac əməliyyatları islahatların bəhrəsini daha düzgün əks
etdirir. 1996-cı ilin 11 ayında ümumən 327,2 milyon ABŞ dolları həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları idxal,
76,7 milyon dollar həcmində ixrac edilmişdisə, keçən il idxal 135 milyon dollar olmuş, ixrac isə 151 milyon
dollara çatmışdır. Yəni əvvəlki illə müqayisədə idxal 2,6 dəfə azalmış, ixrac isə 2 dəfədən çox artmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vahid Axundov, sən mənə rəqəm vermişdin ki, ixrac idxaldan 30 faiz artıqdır.
Demək, ixracın əksər hissəsi kənd təsərrüfatının hesabına artmışdır.
V a h i d A x u n d o v: Cənab prezident, 1997-ci ildə bizdə idxal təxminən 20 faiz azalmışdır, idxal isə təxminən 30 faiz
artmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, kənd təsərrüfatı məhsullarının hesabına artıb.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab prezident, ixracın artmasında neft məhsulları da mühüm yer tutur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neft məhsullarını biz həmişə ixrac edirdik.
A r t u r R a s i z a d ə: Keçən il rekord miqdarda olubdur, yəni 2 milyon 875 min ton məhsul ixrac
edilmişdir. Həm də bu, qənaətin hesabına olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həmin ölkədir, həmin neftdir. Əvvəl dağıdılırdı, amma indi artıq hər şey üzə çıxır.
Yəni elə o vaxt da məlum idi, indi üzə çıxır. Ancaq indi dağıdılmır, məhsul ixrac edilir, ölkəyə gəlir gəlir.
Bunların hamısını toplayın, təhlil edin. Gərək biz bunları mətbuata da verək ki, kor olanlar görsünlər. Onlar kor
deyil, gözləri var, ancaq görmək istəmirlər. Yaxud başqa şey görmək istəyirlər, onu da görməyəcəklər.
İ r ş a d Ə l i y e v: Möhtərəm prezidentimiz, əgər kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal-ixracı 1996-cı ildə
mənfi 250 milyon dollar təşkil edirdisə, indi 17 milyon dollar həcmində artım var.
İslahatlar möhtərəm prezidentimizin uzaqgörənliklə söylədiyi nəticələri verməkdədir. Hər şeydən əvvəl,
ölkəmizin tarixində ilk dəfə öz torpaqlarının və mülkiyyətinin tam sahibi olan Azərbaycan kəndlisi artıq
sahibkardır, torpağını əkib-becərir, ona övlad münasibəti bəsləyir. Yeni fermerlər nəsli əvvəlki kolxozçulardan
daha fəaldır, məsələlərə daha yaradıcı, qənaətcil bir iqtisadçı gözü ilə baxan, bazarın tələbi ilə ayaqlaşmaq üçün
öz biliyini artıran yeni insanlardır.
Mən bir misalla bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm. Əgər 1996-cı ildə kənd təsərrüfatına pulu ödənilmədən 228
min ton dizel yanacağı, 120 min ton benzin işlədilmişdisə, keçən il dizel yanacağı 85 min ton, benzin 24 min ton
məhdudlaşmışdır. Artıq bu sahədə israfçılıq hallarının qarşısı qətiyyətlə alınır.
Emal və kənd təsərrüfatına xidmət sahələrində də özəlləşdirmə sürətlə davam edir. 130 emal müəssisəsinin
yarısı, 296 xidmət müəssisəsinin 175-i özəlləşdirilmişdir, qalanları isə ardıcıllıqla hərraclara çıxarılıb.
Cənab prezident, respublikada olan 19 pambıqtəmizləmə zavodu Sizin 1997-ci il 5 may tarixli fərmanınızla
özəlləşdirilmək üçün Dövlət Əmlak Komitəsinin sərəncamına verilmişdir. Komitə tərəfindən bu iş pambıq
yığımı dövrünədək başa çatdırılmışdır. 1997-ci ildə pambıqçılıqda demək olar ki, yeni münasibətlər yaranmağa
başlamışdır. 14 pambıqtəmizləmə zavodunun sahibləri birgə, iki zavod tam müstəqil, üç zavodun sahibləri isə
birgə fəaliyyət göstərir. Pambıq yığımı pulları pambıqtəmizləmə zavodları tərəfindən əsasən ödənilmişdir. Onlar
söz verirlər ki, pambıq yığımının qalan pulunu bir ay ərzində tamamilə ödəyəcəklər. Şum edilməsi üçün
müəyyən miqdarda yanacaq ayrılmış toxumun təmizlənməsi, səpin kondisiyasına çatdırılması, dərmanlama işi
aparılır.
Keçən il iqlim şəraitinin yaratdığı çətinliklər və pambıqçı-ların maddi marağının təmin olunması nəticəsində
124,6 min ton məhsul tədarük edilmişdir. Hər hektardan çox cüzi miqdarda – 5,9 sentner məhsul götürülmüşdür.
Ağdaş, Hacıqabul, Ağcabədi, Göyçay rayonlarında məhsuldarlıq 5 sentnerdən aşağı, Neftçala rayonunda isə 1,7
sentner olmuşdur.
Möhtərəm prezident, respublikada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının ən vacibi və diqqət tələb
edəni pambıqdır. Xüsusən bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalçı – emalçı münasibətləri daha dəqiq
qurulmalıdır. Mütəxəssislərin apardıqları təhlil göstərir ki, pambıq əkinlərinin hər hektarından 25 sentnerdən az
məhsul götürdükdə indiki qiymətlərlə pambıqçılıq zərərlə başa gəlir.
Son iki ildə pambıqçılıq 22 faiz artıq ziyanla işləyir. Odur ki, bazar iqtisadiyyatının indiki şəraitində
pambıqçılıq üçün maddi təminat yaradılmasa, xüsusi mülkiyyətçilər pambıq becərilməsindən imtina edə bilərlər.
Özəl pambıqtəmizləmə zavodları istehsalçıları yanacaq, mineral gübrələr, bitki mühafizə vasitələri ilə təmin
etməyə xüsusi fikir verməlidirlər.
Əkinlərdən yüksək məhsul götürülməsi üçün indi kənddə əlverişli şərait yaradılmışdır. İndi pambıqçılıqla
əsasən özəl qurumlar, torpaq sahiblərinin yaratdığı kəndli fermer təsərrüfatları, kənd təsərrüfatı kooperativləri,
icarə müəssisələri və kiçik müəssisələr məşğul olurlar. Onların kifayət qədər və münasib torpaq sahələri vardır.
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Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu qurumlarla sıx əlaqə saxlayır. Mütəxəssislərimiz yerlərdə işin gedişi ilə ayda bir
dəfə yaxından tanış olur və nöqsanların aradan qaldırılması üçün Dövlət Əmlak Komitəsinə və pambıqtəmizləmə zavodlarına əməli tövsiyələr verirlər.
Möhtərəm prezident, gözlətmək lazım deyil, pambığın satınalma qiyməti məhsulun maya dəyərindən xeyli aşağı
olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyirsən ki, gizlətmək lazım deyil. Niyə gərək gizlədəsən?
İ r ş a d Ə l i y e v: Cənab prezident, pambığın hər kiloqramı 1 300 manata başa gəldi, amma görünür,
alıcıların 1 000 manatdan artıq pul verməyə imkanları olmadı. Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
bizim anlaşmaya əsasən bankın ssuda borcları verilməli idi. 1996-cı ildə istehsal olunmuş pambığın pulundan 176
milyard manat bank ssudalarına tutulmuşdur. Beləliklə, gələcək məhsul istehsalını maliyyələşdirmək üçün kənd
əməkçilərinin imkanı yoxdur. Pambıqçılıqda şum edilməsi, arat qoyulması, şoran torpaqların yuyulması,
zərərvericilərə qarşı mübarizənin təşkili, gübrələrin alınması işlərinin maliyyələşdirilməsi məsələsi bizi ciddi
narahat edir.
Onu da qeyd etməliyəm ki, indi respublikada mülkiyyətçilər – kooperativlər, kəndli fermer təsərrüfatları və
birgə təsərrüfatlar yaranır və məndəki statistik məlumatlara görə, onların öhdəsində olan torpaqlar keçmiş
briqadaların sahələrinə bərabərdir, yəni orada kompleks aqrotexniki tədbirlər həyata keçirmək mümkündür.
Yeni sahibkarlar bizim əvvəllər bacarmadığımız işi daha asanlıqla görə bilərlər.
Mən həmişə əlaqədar yoldaşlarla – icra hakimiyyəti başçıları ilə, sahibkarlarla görüşməyə cəhd edirəm ki,
qüvvələrimizi birləşdirək. Açığını deyim, bəzilərinə elə gəlir ki, guya biz onlara tam kömək etməyəcəyik.
İnanıram ki, bugünkü müşavirədən sonra belə hallara da son qoyulacaqdır. Biz bu işləri əlaqəli şəkildə
görməliyik.
Cənab prezident, mən söz verirəm ki, biz əlimizdən gələn bütün işləri görəcəyik və qarşıya çıxa biləcək
problemləri birgə aradan qaldıracağıq.
Mən torpaqların bölünməsi sahəsində görülən işlərdən də danışmaq istəyirəm. Respublikamızın pambıqçılıq
rayonlarında 695 kolxoz və sovxoz var idi. Onların hamısı artıq kəndli fermer təsərrüfatlarına, kooperativlərə,
icarə təsərrüfatlarına çevrilibdir. Torpaq payı müəyyənləşdirilib, hər kəs norma əsasında torpaq alır, amma hələ
onların hamısına dövlət aktı verilməyib. Doğrudur, 40 təsərrüfata dövlət aktları da verilib, 101 təsərrüfatın
sənədləri kompüterlərə yığılıb.
Hesab edirəm ki, emal müəssisələri ilə yeni yaradılmış təsərrüfatlar arasında qarşılıqlı yaradıcı münasibət
qura bilsək və bazar iqtisadiyyatı şəraitində kəndliyə lazımi kömək göstərsək, biz pambıqçılığı inkişaf etdirə
bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən dedin ki, pambıqçılıq rayonlarında neçə təsərrüfat var idi?
İ r ş a d Ə l i y e v : Pambıqçılıqla məşğul olan 695 kolxoz və sovxoz var idi. Artıq onların hamısının
fəaliyyətinə son qoyulub. Onların əvəzinə kəndli fermer təsərrüfatları, kooperativlər, icarə təsərrüfatları
yaradılıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yaranıb? Torpaq ayrı-ayrı adamlara paylanıb, sonra onlar birləşiblər?
İ r ş a d Ə l i y e v: Bəli, torpaq paylandıqdan sonra qohum-əqrəba birləşib birgə çalışırlar və onların
öhdəsində olan sahələrdə geniş iş aparmaq mümkündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni, dediyin o 695 kolxoz və sovxozun torpaq sahələrinin hamısı camaata
paylanıbdır?
İ r ş a d Ə l i y e v: Bəli, demək olar ki, paylanıbdır. Amma torpaq alanların bir çoxu torpaq aktlarını hələ
almayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Torpağı götürüblər? Hər kəs bilir ki, bu torpaq sahəsi onundur?
İ r ş a d Ə l i y e v: Bəli, torpağı götürüblər, hər kəs öz sahəsini tanıyır, indi orada iş gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən dedin ki, avtomobillər, traktorlar, ümumiyyətlə, texnika yeni təsərrüfat
qurumlarına verilib. Onlar pulla satılıb, yoxsa necə verilib?
İ r ş a d Ə l i y e v: Cənab prezident, 1994-cü ilin yekununda apardığımız araşdırmalar nəticəsində belə
qərara gəldik ki, bütün bu texnikanı aqroservislərdə işlətmək lazımdır. O zaman kənd təsərrüfatına verilən
kreditin faizi 260-a qalxdı. Buna görə də həmin aqroservislərdə iş dayandı. Bu il biz qəti qərara gəldik ki, həmin
texnikanı saxlamaq lazım deyil, onu kəndliyə vermək lazımdır. Texnikanın sahibi onu yavaş-yavaş bərpa edib
işlədə bilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həmin texnika satıldı, yoxsa pay kimi verildi?
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İ r ş a d Ə l i y e v: Bir hissəsi satıldı, qalan hissəsi də pay kimi verildi. Ümumiyyətlə, mövcud texnika müxtəlif
variantlarla özəlləşdirildi. Söhbət kolxoz və sovxozlarda olmuş texnikalardan gedir. Kənd təsərrüfatına xidmət edən
təşkilatlar isə Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən səhmdar cəmiyyətlərə çevrilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Rayon icra hakimiyyəti başçıları bu barədə nə deyə bilərlər? Çünki rayon icra
hakimiyyəti başçıları hesab etməməlidirlər ki, kolxoz-sovxozlar ləğv olundusa, torpaq camaata verildisə və
pambıqtəmizləmə zavodları özəlləşdirilibsə, demək, onlar kənarda durmalıdırlar. Yox, siz bu keçid dövründəki
işlərin hamısında fəal iştirak etməlisiniz, özünüzü kənara çəkməməlisiniz.
SAATLI RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI GÜLHÜSEYN ƏHMƏDOVUN ÇIXIŞI
Möhtərəm prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Möhtərəm prezident, məlumat vermək istəyirəm ki, biz torpaq islahatı, sovxoz və kolxozların islahatı
haqqında qanunları və Sizin 1997-ci il 5 may tarixli fərmanınızı rəhbər tutaraq rayonda islahata başlamışıq.
Saatlı rayonundakı torpaqların 49 min 611 hektarı dövlət mülkiyyətində, 31 min 743 hektarı bələdiyyə
mülkiyyətində saxlanılıb, 37 min 693 hektarı isə özəlləşdirilibdir. Rayonu-muzda 1997-ci ilin əvvəlinədək 65
kolxoz var idi. Bizdə vaxtilə 3-4 kənd bir kolxoz idi. 1990-cı ilədək həmin kolxozlar parçalanmışdı və onların
sayı, dediyim kimi, 65-ə çatmışdı. Bu gün Saatlıda bir kolxoz da yoxdur. Biz həmin kolxozların bütün
torpaqlarını, əmlakını camaata paylamışıq. Rayonda adam-başına orta hesabla 51 sot torpaq sahəsi düşür.
Saatlıda 70 min 468 nəfər torpaq payı almışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, 70 mindən çox adam torpaq sahəsi alıb?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rayonda əhali nə qədərdir?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Saatlının əhalisi 83 min nəfərdir.
Möhtərəm prezident, rayonumuzda 1130 kəndli fermer, payıbəlli təsərrüfatlar, kiçik müəssisələr,
kooperativlər yaranmışdır. Biz torpaqların hamısını camaata paylamışıq. Torpaq alanların demək olar ki, 50
faizi öz qohum-əqrəbaları ilə birlikdə işləyirlər.
Mən Sizə açığını deyim ki, böyük narahatlıq hissi keçirirdim. Belə ki, şum getmirdi. Mən Ramiz Mehdiyevə
də, Abbas Abbasova da, Yusif Hümbətova da bu narahatlığım barədə söhbət açmışdım. Yoldaşlar mənə dedilər
ki, narahat olma, camaat özü torpağını əkəcək.
Möhtərəm prezident, biz torpaqları kəndlilərə əsasən iyul-avqust aylarında payladıq. Noyabrın 4-5-dən sonra
camaat torpağa elə girişdi ki, Saatlı rayonunda əvvəlki illərdəki qədər taxıl səpildi. Mən Sizə açıq deyim ki,
kolxozlar mövcud olanda biz əkinləri suvarmaq üçün adam tapmırdıq. Bunu gizlətmək lazım deyil. Tapdığımız
suçular da suyu başlı-başına buraxırdılar ki, sabahadək hara gedirsə-getsin. Ancaq noyabr ayında biz gedib
gəzdik, gördük ki, bir hektar sahədə orta hesabla 4-5 adam əkin suvarır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Suçuların sayı artıb?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Cənab prezident, yəni bu torpaq özünündür. O bilir ki, bu torpağı yaxşı
saxlamalıdır, becərməlidir. İndi rayonda xüsusiyyətçilik yaranıb. Mən 1997-cı ildə rayonda az pambıq istehsal
olunduğunu da etiraf etməliyəm. Bunun da əsas səbəbi o idi ki, hava şəraiti pis oldu, pambığın satış qiyməti
aşağı düşdü.
İşin bugünkü gedişi pis deyil. Camaat yaxşı şum edir, arat qoyur, torpağı yaz əkininə hazırlayır. Bu da onu
göstərir ki, camaat öz torpağını boş qoymayacaqdır.
İndi biz özəlləşdirilən müəssisələrlə kəndlilər arasında müqavilələr bağlanmasına xüsusi fikir veririk.
Məsələn, rayonda pambıqtəmizləmə, şirə zavodları, taxıl şirkəti özəlləşdirilibdir. Hazırda şirə zavodunun işçiləri
gəlib kəndlilərlə müqavilə bağlayırlar ki, mən sizə toxum, gübrə verəcəyəm, siz 10 hektarda pomidor əkib mənə
verin, tomat hazırlayım. Taxıl şirkəti müqavilə bağlayır ki, mən sizə bu qədər gübrə verəcəyəm, mənə bu qədər
taxıl lazımdır.
Möhtərəm prezident, mən hesab edirəm ki, camaatın pambıq əkməyə marağı böyükdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Keçən il neçə hektar sahə pambıq altında olub?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: 15 min 500 hektar.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi bu il 15 min 500 hektar sahədə pambıq əkiləcək, yoxsa yox?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Cənab prezident, mən bu suala cavab verməyə bir az çətinlik çəkirəm.
Çünki torpağı camaata paylamışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən başa düşürəm. Amma sən rayondasan, ona görə də deyə bilərsən.
38

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Belə hesab edirəm ki, 12-13 min hektar sahədə pambıq əkiləcək. Əgər
pambıqçılıq üzrə Səhmdar Cəmiyyəti kəndlilərlə yaxşı müqavilə bağlasa, aldığı pambığın pulunu vaxtlıvaxtında ödəsə, bu sahəyə maraq daha da artar.
Mən belə görürəm ki, yazda rayonda bir hektar da olsun sahə boş qalmayacaq. Camaat pambıq, kartov,
soğan, bir sözlə, nə istəyir əkəcək.
Möhtərəm prezident, mən İrşad müəllimə də bu barədə demişəm, camaat aqroservislərin yaradılmasına o
qədər də ehtiyac duymur. Kolxozun əmlak payı bölünəndə kənd təsərrüfatı texnikası da adamlara satıldı,
paylandı. Doğrudur, 1990-cı ildən bəri Saatlı rayonunda bir ədəd də texnika alınmayıb. Amma buna
baxmayaraq, rayonumuzda kənd təsərrüfatı texnikası sarıdan da çətinlik yoxdur. Məsələn, biz taxıl əkini zamanı
bunu hiss etmədik. Yanacağı da camaat özü gedib alır.
Cənab prezident, bunu da etiraf edim ki, vaxt var idi, kolxozun yanacağından kim necə istəyirdi o cür də
istifadə edirdi. Rayona gələn hər kəs dövlətin yanacağını doldurub aparırdı. Ancaq indi belə şeylər yoxdur.
Hamı bilir ki, bu yanacaq onun özünündür, ondan qənaətlə istifadə etməlidir, torpağı əkməlidir, becərməlidir.
Mən inanıram ki, əgər pambıqçılıq üzrə səhmdar cəmiyyətlər kəndlilərlə sərfəli müqavilə bağlasalar,
pambığın bir kiloqramını 1400, 1500 manata alsalar, bu sahə sürətlə inkişaf edər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bu işlərə nəzarət edirsinizmi?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Bəli, əlbəttə ki, nəzarət edirik. Doğrudur, pambıqtəmizləmə zavodu
özəlləşdirildiyinə görə biz onun işinə o qədər də nəzarət edə bilmirik.
H e y d ə r Ə l i y e v : Yox, zavoda nəzarət etmirsiniz. İndi deyirsən ki, rayonda 13 min hektar pambıq
əkiləcək. Yəqin buna nəzarət edilməlidir. Qarşıya çıxan problemləri həll etmək, kömək göstərmək lazımdır.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, icra hakimiyyəti başçıları belə hesab etməlidir ki, torpaq kəndliyə verildi,
pambıqtəmizləmə zavodu da özəlləşdirildi, - demək, mən əlimi yuyub kənara çəkilməliyəm. Belə ola bilməz.
Siz pambıqçıya da, zavoda da kömək etməlisiniz.
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Möhtərəm prezident, bizim köməyimiz ondan ibarətdir ki, biz birinci
növbədə kəndləri gəzirik, camaatı başa salırıq. Mən bu müşavirədən qabaq Nadir Nəsirovla da bu barədə söhbət
etdim.
Bilirsiniz ki, əvvəllər kəndlərdə böyük su kanalları var idi. İndi camaat yığışıb kanalı özü qazır, təmizləyir.
Çünki həmin kanalları onlar üçün heç kim qazmayacaq, təmizləməyəcək. Vaxtilə kəndlərdəki kanalları kolxoz
qazdırırdı, amma indi bu işi hər kəs özü görməlidir. Camaat gərək pambıqçılıq üzrə Səhmdar Cəmiyyətlə
indidən müqavilə bağlasın ki, həmin cəmiyyət də onları toxumla, gübrə ilə vaxtında təmin etsin. Biz rayon üzrə
15 min hektar sahədə pambıq əkmək üçün çiyid götürmüşük, hazır saxlamışıq, hətta başqa rayonlardan ehtiyacı
olanlara vermək üçün ehtiyatımız vardır. Yeri gəlmişkən deyim ki, taxıl səpini zamanı bizdən toxum istəyən heç
olmadı. Kəndlilər toxumu özləri tədarük etmişdilər, olmayanlar da axtarıb tapmışdılar. Ona görə də taxıl səpini
yaxşı getdi. Doğrudur, çiyid ehtiyatı yaratmaq bir az çətindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çiyid əkin üçün hazırlanmalıdır.
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Bəli, çiyid pambıqtəmizləmə zavodunda hazırlanmalıdır.
Cənab prezident, bizdə işlər belə qurulur. Mən inanıram ki, bu işlər yaxın 1-2 ildən sonra çox yüksək
nəticələr verəcəkdir. Torpağı camaata paylamışıqsa, demək, bunun nəticəsi müsbət olacaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Camaatın dolanışığı, maddi vəziyyəti necədir?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Möhtərəm prezident, camaatın vəziyyəti indiki şəraitdə ümumən yaxşıdır.
Mən hesab edirəm ki, 3-4 aydan, taxıl biçinindən sonra daha yaxşı olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, indi necədir? Çünki müxalifətdə olan bəzi şəxslər – respublikada olanlar da,
Azərbaycandan qaçıb xaricdə yaşayanlar da bəyanatlar verirlər ki, Azərbaycan əhalisinin 95 faizi, hətta bəziləri
deyir ki, 98 faizi aclıq içindədir. Sən bu barədə nə deyə bilərsən?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Möhtərəm prezident, mən hesab edirəm ki, belə şey yoxdur. Onsuz da
onlar hay-küylə məşğuldurlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onların hay-küylə məşğul olduğunu mən səndən də yaxşı bilirəm. Sən de görüm
vəziyyət nə təhərdir?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: İndi camaatın vəziyyəti çox yaxşıdır. Camaat taxılla tam təmin olunubdur.
Möhtərəm prezident, bu gün taxılın kiloqramı bazarda 450-500 manata satılırsa, daha bundan ucuz nə ola bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: İnsan təkcə taxılla yaşamır, başqa şeyləri də var?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Möhtərəm prezident, camaatın torpağı, heyvanı, toyuğu var. Bizdə elə
adam var ki, həyətindəki torpağı ildə 2-3 dəfə əkir, çünki onun dolanışığı buradandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onları mənə izah etmə, camaat necə dolanır?
39

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Camaat indi yaxşı dolanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Evi, yeməyi, içməyi var? Paltar alır? Avtomobili var?
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Bəli, hər şeyi var. Avtomobili olan da var, olmayan da.
Möhtərəm prezident, təbii ki, təzə ailə quranların çətinliyi də var. Hamı, qohumu-əqrəbası köməkləşib bir ev
düzəldirlər. İnandırıram ki, yığışıb belələrinə çox yaxşı şərait yaradırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu demirəm. Deyirlər ki, camaatın 95 faizi acdır, mən bu haqda soruşuram.
G ü l h ü s e y n Ə h m ə d o v: Xeyr, mən açıq etiraf edirəm ki, bizim rayonda belə şey yoxdur. Camaat
çox yaxşı yaşayır.
İMİŞLİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏLİ MƏMMƏDOVUN ÇIXIŞI
Möhtərəm prezidentimiz!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
İcazənizlə, İmişli rayonunda aqrar islahatların gedişi və pambıqçılıq sahəsində mövcud vəziyyət barədə məlumat
verim.
Möhtərəm prezident, İmişli rayonunda aqrar islahatlar inamla davam edir. Əlbəttə, ötən müşavirələrdə Sizin
verdiyiniz tapşırıqlar, ümumiyyətlə, bu sahəyə böyük diqqətiniz biz imişliləri daha gərgin işləməyə sövq
edibdir.
Rayonda heyvandarlıq üzrə islahat tam başa çatıbdır. Rayon üzrə 36 min hektar torpaq sahəsi 68 min adam
arasında bölünməlidir. Adambaşına 0,54 hektar torpaq düşür. Rayondakı 46 təsərrüfatdan 41-də islahat artıq
başa çatıbdır. Torpağın 92 faizi püşkatma yolu ilə və “Torpaq islahatı haqqında” qanunun tələblərinə ciddi əməl
etməklə bölünüb kəndlilərə verilmişdir.
İmişlidə üç kolxoz 50-60 ildir ki, qışlaq ərazisində yerləşir və onların torpaqları dövlət fonduna daxildir. Bu
kolxozların yerləşdiyi ərazilərdə torpaqların şəxsi mülkiyyətə verilməsi məsələsi bu yaxınlarda Nazirlər
Kabinetində müzakirə edilib həll olunacaqdır. Digər iki kolxoz isə şəhərə bitişik ərazidə yerləşir. Hazırda hər iki
təsərrüfatda gərgin iş gedir, siyahılarda dəqiqləşdirmə aparılır.
Yenə də deyirəm, rayonun qalan təsərrüfatlarında torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi işi başa çatmışdır. Həmin
beş təsərrüfatda da uzağı 20 günə torpağı bölüb öz sahiblərinə verəcəyik.
Möhtərəm prezident, Azərbaycanın aqrar bölməsi elə bir məsuliyyətli mərhələyə gəlib çatıbdır ki, qısa
müddətdə onun yüksək inkişafına qətiyyən şübhə ola bilməz. Mən istəyirəm ki, bu fikrimi misallarla izah edim.
Taxıl əkini dövründə İmişlidə toxum problemi var idi. Biz bunu əvvəldən bilirdik. Ona görə də toxum əldə
etmək üçün bir neçə yerlə əlaqə saxlamışdıq. Rayondakı fermerlərin 80 faizi taxıl əkininə qalmış az vaxtda çox
yüksək keyfiyyətli toxum əldə etdilər və İmişlidə 38 min hektar sahədə səpin aparıldı.
Bilirsiniz ki, ötən il pambıq az istehsal edildi. Amma məhsulun az istehsal olunmasının səbəbi pambıqçılığa
münasibətdə deyil. Ötən il İmişlidə mütəxəssislərin hesablamalarına görə 25 min ton pambıq gözlənilirdi.
Ancaq havaların birdən-birə pisləşməsi buna imkan vermədi. Yoldaşlar mənə deyir ki, hər 15-20 ildən bir
pambıqçılıq üçün belə əlverişsiz hava şəraiti olur. Bax, bunun nəticəsində də keçən il pambıq məhsulu istehsalı
xeyli aşağı düşdü. İmişli rayonu ötən il 11 min ton pambıq istehsal etdi və əlbəttə, bu, çox az idi.
Möhtərəm prezidentimiz, biz rayonun 41 təsərrüfatında torpaqları pambıq səpininə qədər bölüb camaata
vermişdik. Ona görə də müəllim də, həkim də, böyük də, kiçik də, bir sözlə, hamı becərmə başlayandan
mövsümün sonunadək sahələrdə işlədi. Amma iş elə oldu ki, hava şəraiti yüksək məhsul əldə etməyə imkan
vermədi.
Möhtərəm prezident, biz yaxşı bilirik ki, Siz aqrar islahatların həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirirsiniz.
Mənə elə gəlir ki, əhalinin pambıqçılığa marağı böyükdür. Amma bir-iki vacib məqamı unutmaq olmaz. Əgər
pambığın satış qiyməti lazımi səviyyəyə qaldırılsa, - bu qiymət liberallaşdırıla da bilər, - yığılan məhsulun pulu
vaxtında ödənilsə, əlavə heç bir problem ola bilməz.
Pambıqtəmizləmə zavodları indi səhmdar cəmiyyətlərə çevrilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizdə pambıqtəmizləmə zavodu var?
Ə l i M ə m m ə d o v: Bəli, var. Rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin ali təhsilli 6 nəfər mütəxəssisi hazırda
yerlərdə fermerlərlə pambıqçılıq üzrə Səhmdar Cəmiyyəti arasında müqavilə bağlanılması işi ilə məşğuldur. Bu
günədək rayon üzrə 14 min 400 hektar sahədə pambıq əkilməsi üçün müqavilələr imzalanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Keçən il neçə hektar sahədə pambıq əkilmişdi?
Ə l i M ə m m ə d o v: Keçən il 13 min 400 hektarda pambıq əkmişdik. Bu il ötən ildəkindən min hektar
çox sahədə pambıq əkilməsi barədə müqavilə imzalanmışdır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, bu müqavilə pambıqtəmizləmə zavodu, yəni Səhmdar Cəmiyyət ilə torpaq
sahibləri arasında imzalanıb?
Ə l i M ə m m ə d o v: Bəli. Rayonda 1250 kəndli fermer təsərrüfatı var. Zavod onlara şum etmək üçün
yanacaq verir. Ona görə də indi şumlama işi sürətlə davam edir. Mən yenə deyirəm, onlar problemi köklü
surətdə həll etməyə imkan vermir. Mənə elə gəlir ki, alıcı təşkilatlar arasında ciddi rəqabət olmalıdır. Pambığın
qiyməti artırılmalıdır və toplanmış məhsulun pulu vaxtında ödənilməlidir.
Möhtərəm prezidentimiz, indi kəndli öz haqq-hesabını çox yaxşı bilir. O bilir ki, bir hektar sahədən nə qədər
gəlir götürmək olar və təbii ki, ən çox gəlir gətirə bilən bitkini əkməyə üstünlük verir. Azərbaycanda pambıqdan
çox gəlir gətirən bitki yoxdur. Ona görə də sözsüz ki, pambıq əkilməlidir. Pambıq həm də ölkəmiz üçün strateji
məhsuldur. Amma pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi üçün real şərait yaradılmalıdır. Yenə də deyirəm, o da
qiymətdən, məhsulun haqqının vaxtında ödənilməsindən asılıdır.
Mən fermerlərlə tez-tez görüşürəm. Sizi inandırıram ki, əgər yığılan pambığın pulu vaxtında ödənilsə, lazım
olan gübrəni də, başqa şeyləri də özləri alarlar. İndi camaat çoxlu mal-qara da saxlayır, digər gəlirləri də var.
Bax, bunun hesabına da pambıqçılığı inkişaf etdirə bilərik.
İmişli rayonu aqrar islahatları ən uzağı bu ilin aprel ayının sonunadək başa çatdıracaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Torpaq tamamilə şəxsi mülkiyyətə veriləcək, sahibkarlar yaranacaq?
Ə l i M ə m m ə d o v: Bəli.
Cənab prezidentimiz, icazə verin, bir məsələ barədə də öz fikrimi bildirim. Respublikamızda gedən müsbət
işləri, ölkənin inkişafını gözü götürməyən bədxahlarımız vardır. Belələri həmişə olub, bu gün də var. Onlar
istəyirlər ki, sözlərini öz səviyyələrində olan adamlar vasitəsilə xalqa çatdıralar. Təbii ki, bu da mümkün deyil.
Möhtərəm prezidentimiz, dörd il bundan əvvəlki dövrlə indini müqayisə etsəm, deyə bilərəm ki, vaxt var idi,
İmişlidə aclıq, səfalət baş alıb gedirdi. Amma indi vəziyyət çox yaxşıdır. Məsələn, həmin dövrdə çörək
zavodlarının heç biri işləmirdi, onların hamısının qapısı bağlı idi. İmişli camaatının hamısı çörəyi Bakıdan alıb
qatarla gətirirdi. Mən bunun şahidi olmuşam, qohumlarım da mənə dəfələrlə deyiblər ki, dörd il bundan əvvəl
Bakıdan gələn qatarın vaqonlarında çörək bağlamalarının əlindən tərpənmək olmurdu. Bir çoxları da çörəyi
Bakıdan alıb gətirib İmişlidə satırdılar. Amma bu gün İmişliyə kənardan bir kiloqram da çörək gəlmir. Bu gün
rayonda istehsal edilən çörək əhalinin tələbatını artıqlaması ilə ödəyir. İmişlidə bütün çörək zavodları hazırda
işləyir.
Əgər dörd il bundan qabaq Bakıda da, İmişlidə də, digər rayonlarda da dilənçi əlindən tərpənmək olmurdusa,
bu gün onlar görünmür. İmişlidə dilənçi yoxdur. Mənə müraciət edənlərdən də hiss olunur ki, köməyə ehtiyac
duyanların sayı xeyli azalıbdır. Bu, sevindirici haldır.
Rayonda pensiyaçıların təqaüdü, büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatların əmək haqqı 100 faiz ödənilibdir.
İmişlidə xeyli yeni iş yerləri açılmışdır. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, torpaqlar şəxsi mülkiyyətə verildikdən
sonra əhalidə mal-qara xeyli artmışdır. Camaatın digər sahələrdən də gəliri vardır. İmişlidə əhalinin yaşayış
səviyyəsi gündən-günə yaxşılaşır.
Ölkəni talayıb aparan Rəsul Quliyev kimi adamların təbliğatçılarından biri bu yaxınlarda mənə rast gəldi.
Mən gördüm ki, bu adama heç kim baş qoşmurdu. Atalar yaxşı deyib ki, dünyada ən dəhşətli şey ağlın
çatışmazlığıdır. Mən bilmirəm, Rəsul Quliyevin ağlı olub, yoxsa yox, - bunu özü bilər. Amma vətəninə,
millətinə, xalqına azca da olsa ürəyi yanan, onun təəssübünü çəkən bir şəxs, vaxtilə yüksək vəzifədə işləmiş bir
adam ölkənin varidatını talayıb, gedib xarici ölkədə respublikamıza qarşı təxribatla məşğul olmamalıdır.
İmişli rayonunda Rəsul Quliyevi və onun kimilərini müdafiə edən iki-üç adam tapıla bilər. Belə bir adam
tapıldı, məlum oldu ki, o, uzun illər həbsxanada yatmış, əqli cəhətdən də xəstədir. Rəsul Quliyev kimilərini
yalnız belə adamlar müdafiə edə bilərlər.
Möhtərəm prezidentimiz, İmişli rayonunun bütün əhalisinin Sizə böyük inamı, hörməti var. Onlar Sizi öz
ürəklərində, qəlblərində yaşadırlar. Bu bir həqiqətdir ki, Siz bizim hər birimizə bütöv bir Azərbaycanı, dilimizi
bəxş etmisiniz. Bu haqqı itirmək, ölkənin yüksəlişini görməmək ən azı nadanlıqdır.
Mən bütün müşavirə iştirakçılarına üzümü tutub demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin
böyüklüyünü…
H e y d ə r Ə l i y e v: Söhbət şəxsiyyətdən getmir. Şəxsiyyət onsuz da görünür. Sən mənim sualıma cavab
ver, camaat necə yaşayır?
Ə l i M ə m m ə d o v: Çox yaxşı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ac adam var? Bəziləri deyir ki, əhalinin 95 faizi acdır.
Ə l i M ə m m ə d o v: Möhtərəm prezidentimiz, sosializm quruluşu dövründə belə bir qayda-qanun var idi
ki, hamı bərabərləşir. İndi biz real olaraq kapitalizm sistemində yaşayırıq. Bəzən məndən təxminən 10 yaş
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cavan, fiziki cəhətdən çox sağlam bir adam mənim yanıma kömək üçün gəlir. Yəni bu adam hər bir iş görə bilər.
Möhtərəm prezident, indi elə bir şəraitdir ki, tənbəl, əlbəttə, əziyyət çəkəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə adamlar neçə faiz təşkil edir?
Ə l i M ə m m ə d o v: Belələri təxminən 0,1-0,2 faiz təşkil edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 90 faiz deyil ki?
Ə l i M ə m m ə d o v: Qətiyyən yox. Bu sözləri deyənlər dövlətçiliyimizi gözü götürməyənlər, milləti,
Vətəni sevməyənlərdir. Onların heç bir sosial bazası yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onları dəvət edin, sizin rayona gəlsinlər, vəziyyəti görsünlər.
Ə l i M ə m m ə d o v: Kim istəyir gəlsin. Mənim çıxışımı yəqin ki, televiziyadan eşidəcəklər – gəlsinlər,
mən onlara vəziyyəti göstərim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gəlsinlər, görsünlər.
BEYLƏQAN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI XASAY ƏHMƏDOVUN ÇIXIŞI
Çox hörmətli, möhtərəm prezident Heydər Əliyev!
Sizin çox uzaqgörənliklə apardığınız siyasət nəticəsində respublikamızda aqrar islahatlar öz bəhrəsini
verməkdədir. Beyləqan rayonunun əhalisi bu gün məhz bu müsbət nəticələrdən sözün əsl mənasında bəhrələnir.
Beyləqan rayonunda 67 min 725 hektar torpaq sahəsi tamamilə şəxsi mülkiyyətə verilmişdir, 12 min 209 ailə
torpaq payı almışdır. Torpaq payı verilmiş ailələrdən 2 min 557-si dövlət aktı almış, onların hər biri öz
torpağının sahibidir.
Möhtərəm prezident, bildiyiniz kimi, Beyləqan həm də heyvandarlıq rayonudur. Keçmişdə buradakı 31
təsərrüfatda 171 min baş qoyun, 17 min baş mal-qara var idi. Rayonda damazlıqla məşğul olan bir təsərrüfatdan
başqa, qalan təsərrüfatlarındakı bütün heyvanlar əhaliyə verilmişdir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, hazırda
rayon əhalisində olan heyvanların sayı 217 min başa çatmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v : Bəs keçən il nə qədər idi?
X a s a y Ə h m ə d o v: Cənab prezident, biz islahatları aparmağa başlayanda rayonda 171 min baş
xırdabuynuzlu heyvan var idi. Bunun 29 min başı damazlıq təsərrüfatında saxlanılır.
H e y d ə r Ə l i y e v : İndi xırdabuynuzlu heyvanların baş sayı 217 minə çatıb?
X a s a y Ə h m ə d o v: Bəli, hələ bəlkə bundan da çoxdur.
Möhtərəm prezident, biz əldə etdiyimiz bu yüksək nailiyyətləri şəxsən Sizin Beyləqan camaatına
göstərdiyiniz qayğının nəticəsi kimi qiymətləndiririk. Bu gün beyləqanlılar çox yüksək əhval-ruhiyyədə
işləyirlər.
Cənab prezident, bayaq Siz soruşdunuz ki, xalq bu aqrar islahatların həyata keçirilməsini necə qarşılayır?
Möhtərəm prezident, bütün əhali belə hesab edir ki, Siz aqrar islahatların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
xalqımıza gələcək bəxş etmisiniz. Siz bütün ailələrin xoşbəxt sabahına uğurlu bir yol açmısınız. Məsələn, bu
gün balaca bir uşaq da deyir ki, bura bizim torpağımızdır, mülkiyyətimizdir və biz öz torpağımızın sahibiyik.
Saatlı Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısının da dediyi kimi, əvvəlki illərdə taxıl əkinində müəyyən çətinlik var
idi. Məsələn, o vaxt biz başqa yerlərdən, o cümlədən Bərdə, Qazax rayonlarından 3 min 700 tondan çox toxum
almışdıq. Amma bu il biz heç bir çətinlik çəkmədik. Keçən il 12 min hektar sahədə taxıl əkmişdik, amma bu il
15 min 600 hektar sahədə səpin apardıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni toxum almaq üçün sənin heç bir çətinliyin olmadı?
X a s a y Ə h m ə d o v: Bəli. Taxıl səpinində mənim heç bir əziyyətim olmadı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Camaat özü gedib, toxum alıb, gətirib, əkib və nəticədə keçən ildəkindən də çox
əkiblər.
X a s a y Ə h m ə d o v: Bəli. Keçən ildəkindən 4 min hektar çox sahədə taxıl əkilibdir.
Möhtərəm prezident, əlbəttə ki, bütün bunlar Sizin müdrikcəsinə, peyğəmbərcəsinə apardığınız siyasətin və
aqrar islahatların həyata keçirilməsinə göstərdiyiniz diqqət və qayğının nəticəsidir. Siz təkcə son bir ildə aqrar
islahatların həyata keçirilməsi vəziyyətinə həsr olunmuş dördüncü müşavirə keçirirsiniz, vaxtınızı bu işə sərf
edirsiniz. Hələ aqrar islahatlar, torpaq islahatı haqqında qanunlar Sizin tapşırığınızla xalqın müzakirəsinə
veriləndə camaat çox doğru-düzgün başa düşdü ki, bizim gələcəyi görən müdrik prezidentimiz hər bir ailənin,
adamın qayğısını, fikrini çəkir.
Möhtərəm prezidentimiz, bu il Beyləqanda 14 min 800 hektar sahədə pambıq əkilməsi barədə müqavilə
bağlanıbdır. Camaat artıq həmin sahələrdə şum edir. Desəm ki, hamının gördüyü iş eyni səviyyədədir, bu,
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düzgün olmaz. Yanacaq sarıdan çətinlik çəkənlər də var. Mən müvafiq təşkilatlarla əlaqə saxlamışam. Biz bu
məsələnin tezliklə həll olunmasına çalışırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yanacağı torpaq sahibləri özləri almalıdırlar.
X a s a y Ə h m ə d o v: Onlara yanacaq pambıqtəmizləmə zavodu, yəni Səhmdar Cəmiyyəti ilə torpaq
sahibləri arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən əvvəlcədən avans kimi verilir. Artıq 8 min hektar sahə qış
aratına qoyulubdur. 15 min 560 hektar taxıl sahəsində yüksək səviyyədə cücərti alınıbdır.
Möhtərəm prezident, Beyləqan camaatı hər gün Sizin nəfəsinizlə yaşayır. Çünki Siz onlara Beyləqanı
yenidən vermisiniz, yeni bir Azərbaycan bəxş etmisiniz.
Bayaq Siz əhalinin əhval-ruhiyyəsinin necə olmasını soruşdunuz. Mən bir kəndli balası kimi deyirəm, indi
hər bir adamın geydiyi yaxşı kostyumu, paltarı on il bundan əvvəl on nəfər geyinə bilmirdi. İndi adamların
əhval-ruhiyyəsi çox yaxşıdır. Onlar torpağa ürəkdən bağlanıblar. İndi hər kəs başa düşür ki, o, öz gələcəyi üçün
çalışır.
Cənab prezident, Beyləqan rayonunun əhalisi Sizin daxili və xarici siyasətinizi daim dəstəkləyir, müdafiə
edir. Biz aqrar islahatların müvəffəqiyyətlə başa çatması üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin rayonda qaçqınlar yaşayır?
X a s a y Ə h m ə d o v: Möhtərəm prezident, rayonumuzda 28 minə yaxın qaçqın yaşayır. Başqa
rayonlardan fərqli olaraq bizim rayonda qaçqınların hamısı tarlalarda işləyir. Siz gözəl bilirsiniz ki, vaxtilə
Beyləqan rayonu Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonlarının əhalisi hesabına təşkil edilibdir.
Rayonumuzda məskunlaşmış qaçqınların hamısı öz qohum-əqrəbalarının yanındadır, onların hamısı işləyir. Biz
bələdiyyə mülkiyyətində qalmış 6 min 800 hektar torpaq sahəsinin hamısını müvəqqəti istifadə üçün birinci
növbədə qaçqınlara, köçkünlərə vermişik. Onların heç bir problemi yoxdur. Yoldaşlar gəlib vəziyyəti görüblər.
Sizi inandırıram ki, ayda bir qaçqın da qəbula gəlmir. Biz onlarla yerlərdə görüşürük. Qaçqınların hamısı yerli
adamlarla qaynayıb qarışıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Heç bir problem yoxdur?
X a s a y Ə h m ə d o v: Xeyr, yoxdur.
KONSORSİUMUN DİREKTORU NURİ PAKSUNUN ÇIXIŞI
Möhtərəm Prezident!
Öncə, özəlləşdirmə haqqında qanun çıxararaq hərraclarda iştirakımıza icazə verdiyinizə və mənə də burada
çıxış üçün söz verdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Şəxsən mən Sizi dahi və uzaqgörən bir insan kimi ilk dəfə 1992-ci ilin əvvəlində Naxçıvanda tanımış və o
dəhşətlər altında Naxçıvanda və bütün Azərbaycanda gördüyünüz işlərin şahidi olmuşam. Vaxtilə Azərbaycan
və Rusiya dövlətlərinin razı olmamasına baxmayaraq, Türkiyə ilə Azərbaycanın yeganə ortaq sərhədini açıb iki
ölkənin ən yüksək inkişafının ancaq sərbəst, özəl iqtisadiyyat vasitəsilə olacağını qeyd etmisiniz. O zamankı
Baş nazir, indiki cümhur başkanı Süleyman Dəmirələ söylədiyiniz “Biz yardım istəmirik, ticarət istəyirik”
sözləriniz hələ də yadımızdadır. “Ümid körpüsü”nü açdınız, hətta dəmir yolu körpüsünü hazırladınız. Mən öz
narazılığımı bildirəcəyəm, - biz dövlət tərəfindən dəmir yolunu birləşdirə bilmədik. Əgər birləşdirsəydik, yol
açılacaq və ticarət davam edəcəkdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşaallah, o da birləşəcək.
N u r i P a k s u: Bu, Sizin irəlini görməyinizdir. O siyasətə paralel siyasətlər Türkiyədə və Azərbaycanda
aparılmadığından, nələr itirdiyimizi Rusiya, Özbəkistan və Qazaxıstanla sazişlər bağlamış iş adamlarımız hiss
edirlər. Naxçıvanda ilk ticarətin başlandığı dövrdə çox işlər nəzərdə tutmuşduq, amma yol açılmadığından
bunlar hamısı ləğv olundu. Əgər bunlar davam eləsəydi, Naxçıvan magistral ticarətin çox mühüm məntəqəsinə
çevriləcəkdi. Siz o yolu açdınız, amma təəssüf ki, bu işlər davam eləmədi. İnşaallah, ümid edirik ki, bu yol
açılacaq və ticarət davam edəcəkdir.
1997-ci ilin avqustunda keçirilən hərraclarda Türkiyə şirkətləri tərəfindən 14 pambıqtəmizləmə zavodunun
səhm paketləri alınmışdır. Bu şirkətlər mövcud çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün konsorsium kimi işləməyi
qərara almış və məni nümayəndə təyin etmişlər.
Öncə, bu çətin şəraitdə özəlləşdirmə kimi çox ağır, amma gərəkli bir işə başladığınız üçün ürəkdən gələn
təbriklərimi söyləmək istəyirəm.
Çıxışımı üç istiqamətdə davam etdirmək istəyirəm. Birincisi, özəlləşdirmə ərəfəsi; ikincisi, mövcud
vəziyyətimiz; üçüncüsü, görmək istədiyimiz işlər.
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Cənab Prezident, zavodların səhm paketləri alınandan sonra gördüklərimizdən çox dilxor olduq: zavodların
külli miqdarda – 400 milyard manat borcları var.
H e y d ə r Ə l i y e v: 400 milyard?
N u r i P a k s u: 400 milyard manat. Bunu deməklə kimisə günahlandırmaq fikrində deyiləm. Xəstəliyi
təyin edə bilməsək, müalicəsini edə bilmərik. Bunların hamısının müəyyən səbəblərdən, çətinliklərdən
meydana gəlməsi məlumdur. Ancaq bunların səbəblərini qısaca söyləsək deyə bilərik ki, birincisi, 1995-ci ilin
məhsulunun satışı çox yubandırılmışdır. 1996-cı il avqustun axırına qədər onun cəmi 15 faizi satılmışdı. Təzə
ilin məhsulu yığılanda köhnə ilin məhsulunun 80-85 faizi anbarlarda keyfiyyətini itirməkdə idi. Zavodlara orta
hesabla 130 faizlə ssuda verilmiş, mahlıcı isə bir ildən çox gözləmək lazım gəlmişdir. Hörmətli prezidentin
apardığı siyasət nəticəsində dollara nisbətdə manatın məzənnəsi aşağı düşməmiş, əksinə, qalxmışdır. Belə bir
vəziyyətdə bizim borcumuz artmış, mal isə dəyərini itirmişdir.
İkincisi, 1996-cı ilin məhsulu dünya qiymətləri nəzərə alınmadan, hər kiloqramı əlavə dəyər vergisi daxil
olmaqla 1680 manata satın alınmışdır. Bəzi icra hakimiyyəti başçıları burada şikayət edirlər ki, biz pambığı
ucuz alırıq. Lakin qiymətləri biz təyin etmirik, dünya bazarı formalaşdırır. Biz malımızı həmin bazara uyğun
olaraq satmağa məcburuq. Bank faizləri nəzərə alınmamaqla hər kiloqramı 1550 manata gələn mahlıc orta
hesabla bir dollara satılmışdır ki, bu da zavodların 120 milyard manat zərərə düşməsi deməkdir. 1995-ci ilin
məhsulunun qalığı və 1996-cı ilin məhsulu keçən ilin iyun ayınadək satılıb qurtarmışdır. Məhsulun qiymətini
dövlət, satış qiymətini isə bazar təyin etdiyinə görə zavodların düşdüyü qalan 120 milyard manat zərərə də
diqqət yetiriləcəyinə inanıram. Bank faizlərinin həddən artıq yüksək olmasına və qiymət fərqlərinə baxmayaraq,
pambıq zavodlarının hesabına bir sıra konserv zavodları tikilmiş, kolxoz və sovxozların borclarının bir hissəsi
pambıq zavodlarının üstünə yazılmışdır.
Dünya təcrübəsində olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında “Əlavə dəyər vergisi haqqında” qanunun 5-ci
maddə-sinə əsasən ixrac edilən malın əlavə dəyər vergisinin müxtəlif üsullarla geri qaytarılması prosesi illər
boyu tətbiq olunmamışdır. Müxtəlif dövlət təşkilatlarına verilən məhsulun pulu alınmamışdır. Təkcə keçmiş
“Xalq üçün mallar” Konserninin 54,5 milyard manat borcu vardır. Belə bir vəziyyətdə ssuda faizləri də
artmaqda davam etmişdir. Pambığın qiymətinin yüksək saxlanmasına baxmayaraq, təsərrüfatların pullarının
ödənilməsində problemlər yaranmış, zavodların kolxoz və sovxozlara külli miqdarda borcları qalmışdır. Bayaq
dediyim kimi, bütünlükdə bu borclar 400 milyard manat təşkil edir.
Hörmətli Prezident, hazırda təmsilçisi olduğumuz zavodlarda 95 min 609 ton pambıq alınmış, əvəzində
təsərrüfatlara 64 milyard manat pul verilmişdir. Bir ay ərzində bu rəqəm 75 milyard manata çatacaq və
borcumuz qalmayacaqdır. Biz bu il torpağın şumlanması üçün 6 milyard manat avans vermişik və həmin
məbləği keçən ilin məhsulunun qiymətinə daxil etmirik. Bundan məqsəd təsərrüfatları həvəsləndirmək və keçən
ilin məhsulundan gəlir götürməyənlərə kömək göstərməkdir. Eyni zamanda, təsərrüfatları yanacaq - sürtkü
materialları və ehtiyat hissələri ilə təmin etmək üçün də əlimizdən gələni etməyə çalışırıq.
Bir sıra problemləri aradan qaldırmaq üçün, özəlləşdirmə haqqında Sizin göstərişlərinizə əsasən,
təsərrüfatlara onlardan aldığımız pambığın pulunu nağd olaraq birbaşa zavodda, yaxud da evlərində veririk
(çünki bilirdik ki, əvvəllər insanlar pullarını almaqda çətinlik çəkir və narazı olurdular). Bu, insanlarda bizə
qarşı inam yaratdı. İşimizdə müəyyən problemlər və ya xərclər yaratsa da, camaatın rahatlığı üçün bunu etdik.
Beləliklə, illərdən bəri pullarını almaqda çətinlik çəkdiklərini söyləyən insanlardakı inamsızlığı az da olsa
aradan götürdük. Dediyim kimi, pulları ssuda borcu kimi deyil, avans olaraq verdik. Vaxtilə bu pullar ssuda
kimi verilir və üstünə faiz gəlirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: O ssuda da sonra qaytarılmırdı.
N u r i P a k s u: Hazırda bütün çətinliklərə baxmayaraq, keçən ilə nisbətən xeyli çox – 79 min hektara
yaxın şum aparılmışdır. Müqavilə bağlamaq istədiyimiz təsərrüfatların hamısına şum aparmaq üçün kifayət
edəcək qədər yanacağın pulu verilmişdir. Bundan başqa, ehtiyacı olanlar üçün digər xərcləri ödəməkdən ötrü
əlavə pul göndərmişik.
İndi zavodlarımızda pambığın emalı başa çatmaqdadır. Mahlıc çıxımı orta hesabla 35 faiz olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neçə faiz?
N u r i P a k s u: 35 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: İrşad Əliyev, siz heç vaxt 35 faiz verməmisiniz.
İ r ş a d Ə l i y e v: Mən Ucarda işləyəndə 34 faiz verirdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəlkə sənə Ucarda bir heykəl qoyaq? Elə bildim, fəxr edirsən ki, 34 faiz vermisiniz.
İ r ş a d Ə l i y e v: Çox da, az da olur.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Ola bilər, birində 36 faiz olsun, birində 34 faiz. Amma orta hesabla 35 faizdir. Sən də
Ucarda işləyəndə 34 faiz ala bilməmişdin. Bilirəm, mən Azərbaycanda bu işlə çox məşğul olmuşam, 31-32 faiz
ən yüksək rəqəm idi. Amma əvvəlki zamanlarda 27-28 faizdən yuxarı çıxmırdı, elədirmi? Burada səndən savayı
keçmiş kənd təsərrüfatçısı yoxdur, qalanların hamısı cavandır. Sən onlara nisbətən bir az çox görmüsən. Amma
mənim 60-cı illər də, 70-ci illər də xatirimdədir. 60-cı illərdə 26-27 faiz alınırdı, sonra 30-31 faizə, mənə belə
gəlir ki, daha sonra orta hesabla 32 faizə qaldırdıq. Amma indi 34-35 faiz deyir. Axıra qədər 35 faiz
saxlayacaqsınızmı?
N u r i P a k s u: İnşaallah, saxlayarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Saxlayacaqsınız. Nə qədər emal etmisiniz?
N u r i P a k s u: 28 min ton mahlıc almışıq, cəmi 33 min ton olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qalanı o biri zavodlardandır? 154 min tondan 33 min tonu. İndi görək onlar nə qədər
mahlıc alacaqlar.
N u r i P a k s u: Eyni zamanda, mövsümün yarıdan çoxunun keçməsinə baxmayaraq, aşağı növlər, yəni
3,4,5,6-cı növ mahlıc 10 faizdən yuxarı deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yoldaş Əliyev İrşad, bunlar möcüzə icad eləməyiblər ki, həmin şeydir. Sadəcə, indi
bu, özlərininkidir. Ona görə birincisi, çox səliqə ilə işləyiblər, ikincisi də, oğurlamırlar. Yaxşı, bunlar
texnologiyada bir dəyişiklik etməyiblər ki? Zavod həmin zavoddur, cihazlar həmin cihazlardır. Hələ keçən il
hava pis olduğuna görə gərək xammalın keyfiyyəti əvvəlki ildəkindən aşağı olaydı. Burada İmişlinin icra
hakimiyyəti başçısı deyirdi ki, hektardan 25 sentnerdən az pambıq götürülsə, rentabelli deyildir. Mən hesab
edirəm, bunlar 25 sentnerdən mütləq çox götürəcəklər. Mən hesab edirəm, hamısı 25 sentnerdən artıq götürəcək,
buna heç şübhə yoxdur. Bunlar da bu il 35 faiz mahlıc götürüblər, gələn il, İnşaallah, daha da çox olacaqdır.
İ r ş a d Ə l i y e v: Bunlar yaxşı işləsələr, mahlıc çıxacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çıxacaq, mən də belə fikirdəyəm.
N u r i P a k s u: Hörmətli Prezidentim, eyni zamanda bu il bizdə 6-cı növ mahlıc heç olmadı, emal
eləmədik. 5-ci növ də yox səviyyəsindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ulyuk, lint deyirdilər, bəs onlar nə təhər?
N u r i P a k s u: Hörmətli Prezident, hamısı bir yerdə 2 faiz çıxdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəllər deyirdilər ulyuk belə gəldi, lint elə getdi. Abbas Abbasov bu işləri bilir, çox
məşğul olubdur.
N u r i P a k s u: Bütün bunlardan əlavə, Sizin göstərdiyiniz yolla, bu sistemin daxilində iş gördük.
İnanıram ki, görəcəyimiz iş daha çox olacaqdır. Zavodlarda fəhlələrin maaşları, illərlə ödənilməyən maaşlar da
daxil olmaqla, aybaay ödənilmişdir. İndiyədək 20 milyard manata qədər əmək haqqı verilmişdir. 4 milyard da köhnə
illərin borcu idi. Zavodların bəzilərində işçilərin sayının həddindən artıq olmasını qarşılıqlı razılaşdırma əsasında
normallaşdırmağa çalışmışıq. Çünki 200 adamın işləyəcəyi yerə əlavə adamlar götürülmüş, maaşları az olmaqla
yanaşı, aylarla da ödənilməmişdir.
İşə başladığımızdan bu yana enerji, yanacaq, qaz, əmək haqqı, pambıq pulu üçün 92 milyard manat sərf
edilmişdir. Gələn həftə bu rəqəm 105 milyard manat olacaqdır. Hörmətli Prezident, indiyədək bütün bunlar üçün
10 faizdən çox borcumuz yoxdur.
Bu işlərdə Sizin bir çox illər öncə əldə etdiyiniz nailiyyətlərə bir balaca yaxınlaşa bilsək bu, bizim üçün
böyük göstərici olacaqdır. Çünki Siz o zaman hektardan 31 sentnerə qədər məhsul almısınız. Bizim ona
çatmağımız bir az çətindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Alacaqsınız.
N u r i P a k s u : Bu bizim borcumuzdur. Cənab Prezident, Sizin iqtisadi inkişafla bağlı fikirlərinizə
əsaslanaraq, biz gələcəkdə Azərbaycanın bir xammal anbarı deyil, irlik, parça, toxuculuq malları satan ölkə olmasını
arzulayırıq. Məsələn, son on ildə Türkiyədə bu sahədə istehsal 3 dəfə artmış, 10 milyard dolları ötmüşdür. İnşaallah,
Sizdə də toxuculuqda, iplik sənayesində inkişafa nail ola bilsək, Azərbaycanda xam pambıq satışında əldə ediləndən
4-5 dəfə artıq fayda olacaqdır.
Çiyid səpininə gəldikdə isə, onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, səpilən çiyidin miqdarını da
azaltmağa çalışacağıq. İndi adətən, bir hektara 80 kiloqram çiyid səpirik, gələcəkdə 20 kiloqram olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 80 kiloqram əvəzinə 20 kiloqram?
N u r i P a k s u: Onu xüsusi cərgələrlə əkəcəyik, bu da ildə təxminən 8 min ton çiyidə qənaət edəcəkdir.
Eyni zamanda məhsuldarlıq artacaq, xərclər də azalacaqdır.
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Amerika firmaları ilə danışıqlar aparırıq. Bizim texnologiyamız var, işləyir, amma emal prosesi çox vaxt alır,
pambıq keyfiyyətini itirir. İndi yeni avadanlıq gətirəcəyik ki, bu da emal müddətini qısaldacaq, eyni zamanda
malımızı bazara tez çıxara biləcəyik.
Heyd ər Əliyev: Zavodların avadanlığını dəyişdirəcəksiniz?
N u r i P a k s u: İnşaallah, dəyişdirəcəyik. Hazırda pambıq əkinlərinə dərman səpən texnika yox
dərəcəsindədir. Buradakı insanlarla danışıqlar aparıb texnikanı gətirəcəyik.
İcazə versəniz, bir az da çətinliklərimizdən danışardım. Yanacağı təsərrüfatlara aldığımız qiymətə veririk ki,
bu da olduqca artıq xərc deməkdir. Dünyanın hər yerində belədir ki, dövlət bəzi mallarda fermer təsərrüfatlarına
kömək edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə demək istədiyini mən başa düşürəm. Baş nazirə baxıram.
N u r i P a k s u: Məsələn, Türkiyədə gübrə alarkən dövlət onun qiymətinin 50 faizini geri qaytarır. Əgər
mümkündürsə, fermer təsərrüfatlarına yanacaq verilməsinə qayğı göstərilsin ki, onlara bir az ucuz başa gəlsin.
Təbii ki, rayonlarda texnikanın işlədilməsi ilə bağlı hər şeyi təkbaşına görməyimiz mümkün deyildir. Ona
görə də kredit almaq imkanlarının olması və insanlara texnika üçün kredit verilməsi lazımdır. Əgər fermer
təsərrüfatlarına belə yardım edilərsə, onlar minnətdar olarlar.
Çıxışımda demək istədiklərim bunlardır. Bu fürsəti mənə verdiyiniz üçün təmsilçisi olduğum şirkətlərin
adından minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu il neçə hektarda şum aparacaqsınız, neçə hektarda pambıq əkəcəksiniz?
N u r i P a k s u: 79 min hektar şumlanmışdır. 112 min hektar üçün müqavilə bağlamışıq. Hörmətli
Prezident, bir şeyi nəzərinizə çatdırım. Biz sahələrdə məhsuldarlığı artırmağa çalışırıq. Əsas məqsəd bu
olmalıdır. Əgər torpaq pambıq yetişdirmək üçün əlverişli deyilsə, ondan daha səmərəli iş üçün istifadə
edilməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu dəstəkləyirəm, bu fikirlə razıyam. Demək, siz 112 min hektara müqavilə
bağlayacaqsınız?
İ r ş a d Ə l i y e v: Ümumiyyətlə, pambıq əkinləri 197 min hektar olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Keçən illərdə 212 min idi?
İ r ş a d Ə l i y e v: 216 min hektar. Onların dediyi ilə razılaşmaq olar ki, məhsuldarlıq çox olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən razıyam ki, məcburən hektarı artırıb az məhsul götürməkdənsə, az əkib çox
məhsul götürmək lazımdır. Mən bununla razıyam.
Mən Baş nazirə tapşırıram, – Abbas Abbasovla, kənd təsərrüfatı naziri ilə birlikdə baxın, görün onun
dedikləri ilə bağlı nə etmək olar. Çünki onlara kömək etmək lazımdır ki, vəziyyətdən çıxsınlar.
Mənə belə gəlir ki, pambıq konsorsiumu direktorunun fikirləri bizi müəyyən qədər qane etdi.
“GORAN – PAMBIQ”, “AĞDAŞ – PAMBIQ”, “ZƏRDAB – PAMBIQ” SƏHMDAR
CƏMİYYƏTLƏRİNİN SƏDRİ VAHİD CAMAYIN ÇIXIŞI
Zati-aliləri cənab prezident!
İcazə verin, “Dünyada ilin adamı” elan olunmağınız münasibətilə Sizi təbrik edim. Azərbaycanda
iqtisadiyyatı yüksəltmək və ölkənizə daha çox investorlar cəlb etmək üçün Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür
arzulayırıq.
Cənab Prezident, Azərbaycada iqtisadi prosesləri sürətləndirmək üçün bizə və bütün xarici investorlara
özəlləşdirmədə iştirak etmək imkanı verdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik.
İsveçrənin “Cekot” şirkəti kimi biz özəlləşdirmə prosesində iştirak etmişik və cənab Nadir Nəsibovun
köməyi ilə “Ağdaş-Pambıq”, “Zərdab-Pambıq” və “Goran-Pambıq” Səhmdar Cəmiyyətlərinin səhm paketlərini
almışıq.
Cənab Prezident, xüsusi müəssisələrlə dövlət şirkətləri arasında fərq qoymayan bir qisim fəhlə vəziyyəti tam
başa düşmür. İcra hakimiyyəti başçıları bizi dəstəkləsə də, müəyyən çətinliklərlə qarşılaşırıq. Rayonların
bəzilərində özəlləşdirmə tam başa çatmayıbdır ki, bu da mürəkkəb vəziyyət yaradır. Belə ki, özəlləşdirmə başa
çatanda bizim qarşımızda kimin məsuliyyət daşıyacağı bizi narahat edir.
Cənab Prezident, çiyid səpini və pambığın becərilməsində gecikməmək üçün özəlləşdirmə prosesini
sürətləndirməyi Siz-dən rica edirik. Xarici investorlar kimi, biz narahatıq ki, maliyyələşdirməmizin, yanacaq,
toxum, gübrə, kimyəvi dərmanlar və texnika ilə təchizatın müqabilində fermerlər bizə təminat verə biləcəklərmi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kim təminat verməlidir?
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V a h i d C a m a y: Fermerlər. Sonuncu problemimiz mürəkkəbdir – elektrik enerjisinin verilməsi kəsilir,
onun kilovatının qiyməti bahadır, zavodların Enerji Səhmdar Cəmiyyətinə və vergi idarələrinə köhnə borcları
var.
Cənab Prezident, biz inanırıq ki, Sizin köməyinizlə Azərbaycanın gələcəyi uğurlu olacaqdır. Özümüzə
gəldikdə isə, hər şeyi edəcəyik ki, Siz razı qalasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Amma sizdən əvvəl çıxış edən investor, – o, Azərbaycan və türk dillərində
danışdı, görünür, siz başa düşmədiniz, – dedi ki, bütün bu problemləri onlar özləri həll edirlər. O ki qaldı
özəlləşdirmə məsələsinə, mən indi rayonların rəhbərlərindən soruşacağam. Bütün qalan məsələləri – elektrik
enerjisindən, yanacaqdan və sairədən, zavodların borclarından söhbət gedir – bunları onlar özləri həll edirlər.
Özləri də həll etməlidirlər.
V a h i d C a m a y: Biz bunları həll etməyə hazırıq. Bilirsiniz, keçən il məhsul yüksək olmayıb, Şərqdə
beynəlxalq bazar da qiymətləri çox aşağı salır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu məlumdur, sizin digər həmkarınız da bu barədə dedi, məlumdur. Amma nə
etməli? Bu, bizdən asılı deyildir.
T ə r c ü m ə ç i: O Sizdən xahiş edir ki, kömək edin, borcları dərhal yox, bir müddətdən sonra ödəsinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyin görək, siz nə qədər pambıq emal edirsiniz? Bunu bilirsiniz, ya yox?
V a h i d C a m a y: 4 min ton.
H e y d ə r Ə l i y e v: 4 min ton. Bu mahlıcdır, yoxsa xam pambıq?
V a h i d C a m a y: Xam pambıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə belə az? Goranboy, Ağdaş, Zərdab rayonlarında üç zavod var. Bu üç
rayonda nə qədər pambıq yığılıbdır?
Y e r d ə n s ə s: Ağdaşda 2458 ton, Ağsuda 1765 ton, Zərdabda 4638 ton, Goranboyda 4675 ton, cəmi
təxminən 15 min ton.
T ə r c ü m ə ç i: Mahlıc haqqında danışır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Soruşun görək, mahlıc çıxımı neçə faizdir?
V a h i d C a m a y: 34,9 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: 34,9 faiz, yaxşıdır. Onlarda 35 faizdir. 34,9 faiz də yaxşıdır. Bu, əvvəllər
Azərbaycanda alındığından çoxdur.
V a h i d C a m a y: Çox sağ olun, inanırıq ki, gələcəkdə bunu artıracağıq, buna ümidimiz var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çiyid səpini üçün neçə hektar sahə hazırlayırsınız?
V a h i d C a m a y: 31 min hektar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə üçün 31 min? (İrşad Əliyevə): Bəs sən dedin 197 min hektar.
İ r ş a d Ə l i y e v: Ağdam, Kürdəmir, Sabirabad… rayonları ayrıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar ayrıdırlar, başa düşdüm.
Mən Baş nazirə, kənd təsərrüfatı nazirinə, müşavirim Axundova tapşırdım ki, - sizdən ötrü bir də deyirəm, bu problemləri həm onlardan, həm də sizdən ötrü bir də nəzərdən keçirsinlər, baxsınlar, - nə kömək göstərmək
olar. Amma eyni zamanda siz öz qüvvənizə, öz imkanlarınıza ümid bəsləməlisiniz. O ki qaldı torpaqların
özəlləşdirilməsinə, mən indi soruşacağam ki, niyə gecikdirirlər.
V a h i d C a m a y : Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v : Sağ olun. Yaxşı, bu rayonlarda torpağın paylanması nə üçün gecikir? Ağdaş,
Zərdab, bir də Goranboy.
AĞDAŞ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI İSMİXAN ŞAHMURADOVUN ÇIXIŞI
Möhtərəm Prezident!
Mən sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Burada torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi məsələsi müzakirə
edilir. Cənab prezident, mən Sizə məlumat verirəm ki, biz torpaqların hamısını kəndlilərə paylamışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v : Bəs burada deyildi ki, sizin rayonda bu iş bir az ləng gedir?
İ s m i x a n Ş a h m u r a d o v: Cənab Prezident, “Ağdaş-Pambıq” Səhmdar Cəmiyyəti istəyir ki, hər bir
adamla ayrıca müqavilə bağlasın. Müqavilənin bağlanması üçün isə torpağın şəxsi mülkiyyətə verildiyi barədə dövlət
aktları olmalıdır. Mən ötən ilin dekabr ayında bu məsələdən xəbər tutdum. Biz rayonun bütün kəndli fermer
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təsərrüfatları rəhbərlərinin iştirakı ilə böyük bir müşavirə keçirdik. Mən onlara demişəm ki, Ağdaş rayonunda pambıq
əkilməsi çox vacibdir. Çünki Ağdaşda pambıqçılığın özünəməxsus tarixi vardır. Rayon əhalisinin 55 min nəfəri
kənddə yaşayır. Onların ən azı 20 min nəfəri pambıqla məşğul olur. Hər bir adam da öz torpaq payını alıbdır. Onlara
demişəm ki, mən Sizə təminat verirəm, işlərimiz tamamilə yaxşı olacaqdır.
Cənab Prezident, biz dövlət aktlarını hissə-hissə alırıq. İndi Səhmdar Cəmiyyəti ilə müqavilələrin bağlanması
sürətlə davam edir. Hazırda rayonda şum mütəşəkkil qaydada gedir. Mən Sizə zəmanət verirəm ki, Ağdaşda
işlər bundan sonra da yaxşı gedəcəkdir.
Möhtərəm Prezident, məlumat verim ki, rayonumuzda 34 kəndli fermer təsərrüfatı “Ağdaş-Pambıq”
Səhmdar Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlayıbdır. Rayonda pambıq əkini üçün 2500 hektar sahə şum edilməlidir.
İndiyədək 1500 hektar sahədə şum aparılıbdır. Bizdə yay şumu daha yaxşı gedibdir. Rayonumuzda torpaq
payladığımız adamların əksəriyyəti taxılı pambıq altına səpdi. Çünki pambıq altına səpilmiş taxıldan daha çox
məhsul götürmək olur.
Cənab Prezident, biz istəyirik ki, hər bir adam dövlət aktı alsın, bundan sonra Səhmdar Cəmiyyəti ilə müqavilə
bağlasın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dövlət aktı olacaq, siz də bu işə nəzarət edin. Amma iş aparın ki, şum edilsin və
Səhmdar Cəmiyyəti öz işini görsün.
İ r ş a d Ə l i y e v: Cənab Prezident, bunlar kollektiv fermer təsərrüfatları yaradıblar. Onların hər birinin
495 hektar torpaq sahəsi var. Bu, elə ayrıca bir kolxoz deməkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeni kolxoz yaradıblar?
İ r ş a d Ə l i y e v: Biz onlarla bu barədə söhbət aparmışıq. Nazirliyimizin nümayəndələri rayonda olublar,
birgə iclas keçirib bu məsələni müzakirə etmişik.
İ s m i x a n Ş a h m u r a d o v: Cənab Prezident, onların 55 faizi ləğv edildi. Yaranan həmin kollektiv
fermer təsərrüfatlarında hər kəsin öz torpaq sahəsi var idi, onlar sonradan birləşmişdilər. İndi biz torpaq sahəsi
olan hər bir adama akt veririk, onlar da həmin kollektiv təsərrüfatlardan ayrılıb sərbəst işləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bax, Səhmdar Cəmiyyəti də ona görə sizdən dövlət aktını tələb edir. Çünki görürlər
ki, siz yenidən kolxoz yaradırsınız.
İ s m i x a n Ş a h m u r a d o v: Cənab Prezident, mən Sizə öz məsuliyyətimlə cavab verirəm ki, Ağdaşda
bir dənə də kolxoz yoxdur və ola da bilməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Olmamalıdır.
İ s m i x a n Ş a h m u r a d o v: Bəli, olmamalıdır. Yoxdur.
Mən bir məsələni də demək istəyirəm ki, Ağdaşda 11 min hektar sahədə taxıl əkilibdir. Taxıl toxumunun
əksəriyyəti pambıq altına səpilibdir. Taxıl əkini zamanı heç bir çətinliyimiz olmayıbdır. Toxumu da, yanacağı da
camaat özü tapıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bu səpin öz işindir. Məşğul ol.
GORANBOY RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI AĞA ƏKBƏROVUN ÇIXIŞI
Cənab Prezident!
Bizdə bir hektar da olsun paylanmamış torpaq qalmayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamısını paylamısınız?
A ğ a Ə k b ə r o v : Bəli, hamısını paylamışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin sizdə də dövlət aktları hələ tam verilməyib? Çünki burada sizin rayonun da adı
çəkildi.
A ğ a Ə k b ə r o v: Bəli, torpaq payladığımız adamların çoxunun dövlət aktları olmadığına görə bizim
rayonun da adı burada çəkildi. “Goran-pambıq” Səhmdar Cəmiyyəti dövlət aktı olmayanlarla müqavilə
bağlamır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ağdaşda olduğu kimi, siz də yenidən kolxoz yaratmırsınız ki?
A ğ a Ə k b ə r o v: Xeyr, bizdə kolxoz yoxdur, ola da bilməz. Cənab Prezident, mən o vaxt da Sizə demişəm:
bizdə Rus Borisi kəndinin camaatı kolxozun ləğv olunmasını istəmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı kənd?
A ğ a Ə k b ə r o v: Rus Borisi kəndi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar kolxozu dağıtmaq istəmirlər?
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A ğ a Ə k b ə r o v: Bəli, onlar kolxozu dağıtmaq istəmirlər. Biz onlara demişik ki, gedib İsmayıllı
rayonundakı Nikitin adına kolxozun işi ilə tanış olsunlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eybi yoxdur, qoy o kolxoz qalsın. Nikitin adına kolxoz da qalsın. Dəyməyin, həmin
kolxozların qalması həlledici bir şey deyildir.
A ğ a Ə k b ə r o v: Baş üstə, dəymərik.
Cənab Prezident, mən Sizin bir sualınıza da cavab vermək istəyirəm. Bəziləri deyirlər ki, Azərbaycan
camaatının 95 faizi acdır. Bunu deyənlər yəqin ki, kordur, görmürlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilmirsən bunu deyənlər kimdir? Axı sən siyasətçisən, bilirsən ki, bunu deyənlər
kimlərdir.
A ğ a Ə k b ə r o v : Cənab Prezident, bəli, bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsənsə, onda de görüm, bunu deyən kimlərdir?
A ğ a Ə k b ə r o v: Bunu deyən Rəsul Quliyev kimiləridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təkcə o deyil, o biriləri də deyir.
A ğ a Ə k b ə r o v: Mütəllibovdur, Vəzirovdur, hamısı deyir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Yox, Mütəllibov bura qarışmır. Buradakılardan kimlərdir? Yadından çıxıb onlar
kimlərdir?
A ğ a Ə k b ə r o v: Cənab Prezident, vallah onların adlarını o qədər çəkmişik ki, dilimiz qabar olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi nə deyə bilərsən?
A ğ a Ə k b ə r o v: Mən ermənistanlıyam, biz ayran aşı deyirik, yerli adamlar dovğa deyir. Biz keçmişdə
ən varlı adam olmuşuq, vəziyyətimiz indi də pis deyil. Keçmişdə toy edəndə süfrədə bir ayran aşı, bir də
bozartma olurdu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hərə bir boşqab bozartmanı yeyib gedirdi.
A ğ a Ə k b ə r o v: Bəli. Amma indi kənddə toy edən lap kasıb adamın süfrəsində neçə cür içki, nə qədər
şirələr, soyuq yeməklər, müxtəlif növ isti xörəklər olur. Belə acından ölmək olar?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəlkə o, süfrəyə belə yeməkləri ancaq toyda düzə bilir, başqa vaxt olmur?
A ğ a Ə k b ə r o v: Ac olsa süfrəyə belə yeməklər qoya bilməz. Məsələn, bizim rayonumuzda 20 nəfər
imkansız adam ola bilər. Bu da rayon əhalisinin heç 0,1 faizini təşkil etməz. İnanın, çətinlik çəkənlərə imkanlı
adamların hamısı kömək edir. Acından ölmək məsələsi tamamilə boş söhbətdir.
Bəzən deyirlər ki, Heydər Əliyevi təriflə. Heydər Əliyevi allah tərifləyib, ona tərif lazım deyil. Bəziləri deyir
ki, vaxtilə Heydər Əliyevə əl çalmışam, gərək o mənə vəzifə versin.
Heydər Əliyevi allah-təala qoruyur, qoruyacaq da. İnsafı, vicdanı olan adam, müsəlman qanı olan hər bir adam
Heydər Əliyevin zəhmətini görməlidir. Camaat onsuz da bunu görür. Boş, mənasız sözlər danışan adamların mini də
olsa, havayı şeydir.
Cənab Prezident, mən bütün goranboylular adından əmin edirəm ki, Sizi bütün xalq çox istəyir, Sizə inanır.
Xalqımız müsəlman aləmində yeganə Sizə inanır. Onlar inanırlar ki, ölkəni çətin vəziyyətdən yalnız Siz çıxara
bilərsiniz. Bütün goranboylular həmişə olduğu kimi, yenə də Sizi müdafiə edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi işini başa çatdırın.
A ğ a Ə k b ə r o v: Baş üstə.
ZƏRDAB RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TOFİQ İMANOVUN ÇIXIŞI
Möhtərəm Prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Zərdab rayonunda da aqrar islahatlar qanunauyğun qaydada, planlı şəkildə həyata keçirilir. Rayonda 32
kolxoz və sovxoz var idi. Həmin təsərrüfatlardan 21-də islahat, demək olar ki, başa çatıb. Möhtərəm Prezident,
mən söz verirəm ki, təsərrüfatlarımızda islahat bu il aprel ayının axırınadək başa çatdırılacaqdır.
Burada bizim rayonun da adı çəkildi. Pambıqçılıq üzrə Səhmdar Cəmiyyəti torpaq payladığımız adamların
dövlət aktı olmamasından narahatdır. Dövlət aktı almış adamların yaratdığı qurumlar isə Ədliyyə Nazirliyində
qeydiyyatdan keçməlidir. Biz kəndli fermer təsərrüfatlarının rəhbərləri ilə bu barədə söhbət aparmışıq,
məsələnin mahiyyətini onlara ətraflı izah etmişik. Onlar Səhmdar Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlayırlar. Bu iş
hazırda sürətlə davam edir.
Rayonumuzda pambıq əkiləcək sahələrdə şum gedir. Səhmdar Cəmiyyəti onları yanacaqla təmin edir.
Səhmdar Cəmiyyətinin pambıq yığımı pulundan camaata 360 milyon manat borcu var, onlar bunu tezliklə
ödəyəcəklər.
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Cənab Prezident, rayonumuzda əhalinin əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır. İşlər qaydasında gedir. Biz çalışacağıq ki,
islahatları müvəffəqiyyətlə başa çatdıraq.
“AĞDAM-PAMBIQ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİ KAMİL SARIYEVİN ÇIXIŞI
Çox hörmətli möhtərəm Prezident! Biz Ağdam pambıq zavodunu 1996-cı ilin sentyabr ayında tikib
istifadəyə verdik. Mən 1995-ci ildə rayon icra hakimiyyətindən məktub alıb, kənd təsərrüfatı naziri İrşad
Əliyevin qəbulunda oldum. O, razılıq verdikdən sonra biz Horadiz pambıqtəmizləmə zavodunda 1956-cı ildən
quraşdırılmış avadanlığı söküb Ağdamın Xındırıstan kəndinə gətirdik. Biz orada, pambıq qəbulu məntəqəsinin
ərazisində istehsal gücü 5 min ton olan pambıqtəmizləmə zavodunun tikintisini başa çatdırdıq. Həmin il biz
pambığı özümüz qəbul etdik, mahlıc istehsal etdik. Mahlıc çıxımı 31,76 faiz oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsən, onlarda mahlıc çıxımı 35 faiz olubdur.
K a m i l S a r ı y e v: Mən Sizi inandırıram ki, bu il mahlıc çıxımı 38 faiz olacaqdır. Mən Əmlak Komitəsinə də
bu barədə rəsmi məlumat vermişəm. Zavodumuzda 800 ton pambıq qalıbdır. Onu da bu ayın içərisində emal edib
qurtaracağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v : Bilirsən, əvvəllər mən bu faiz haqqında danışırdım. Çünki məhsul dövlətin idi, mən
də istəyirdim ki, dövlətin hesabına pambıq çox gəlsin. İndi mən bu faizləri soruşanda bir az qəribə alınır. Bu
məhsul sizindir, mən də sizin üçün deyirəm. Şübhəsiz ki, məhsul nə qədər çox olsa, dövlətə də gəlir çox
gələcək. Mən bax, bu gəlirə görə həmin faizlə maraqlanıram. Amma bu gəlirin əsas hissəsi axı elə sənindir. Bəs
necə oldu ki, mahlıc çıxımı keçən il 31,76 faiz idi, bu il isə 38 faiz olacaq? Ona görə ki, məhsul sənin
özünündür, özün üçün işləyirsən.
K a m i l S a r ı y e v: Möhtərəm Prezident, mən keçən il təsərrüfatlardan 4 milyard 900 milyon manatlıq
xam pambıq almışam. Təsərrüfatlara 1998-ci il yanvarın 1-nə qədər 3 milyard 500 milyon manat vəsait
ayırmışam ki, bunun da 2 milyard 324 milyon manatını onlara nəğd pul şəklində vermişəm. Biz hazırda 882
milyon 300 min manatlıq yanacaq alıb təsərrüfatlara norma üzrə paylamışıq. Rayonda bu günə qədər 3 500
hektar sahədə şum aparılıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Keçən il nə qədər şum edilmişdi?
K a m i l S a r ı y e v: Keçən il 3 900 hektar sahədə şum edilmişdi.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Həsən Sarıyev bizim hamımızı yığıb birlikdə söhbət aparıbdır. Rayonda
hər həftənin birinci günü planlaşdırma keçirilir. Həsən Sarıyev orada da tapşırıb ki, biz bu il 5 min hektar sahədə
şum edib pambıq əkəcəyik. Bizim əkin üçün çiyidimiz var. Keçən il toxumu Ləki pambıqtəmizləmə
zavodundan almışdıq, bu il özümüz tədarük edib hazırlamışıq.
Hörmətli Prezident, Ağdamda 1996-cı ilə qədər istehsal edilən pambıq Bərdə və Ləki pambıqtəmizləmə zavodlarına
verilirdi. Hazırda bizim Səhmdar Cəmiyyətimizdə 200-dən çox qaçqın çalışır. Mən bütün işçilərin əmək haqqını
dekabrın 1-dək ödəmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən özün xındırıstanlısan?
K a m i l S a r ı y e v: Xeyr. Mən Ağdam rayonunun Seyidli kəndindənəm, orada anadan olmuşam, orta
məktəbi də orada bitirmişəm. 1968-ci ildə Bakı Politexnik Texnikumuna qəbul olmuşam. Sonra Azərbaycan
Dövlət İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirmişəm.
Hörmətli Prezident, mən 1968-ci ildən Respublika Kənd Tikintisi Nazirliyi sistemində çalışmışam.
Fəhləlikdən trest rəisi vəzifəsinə qədər yüksəlmişəm. 9 il səyyar mexanikləşdirmə dəstəsinin rəisi, 4 il də trest
rəisi işləmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol. İndi də sahibkar, pambıqçı olmusan.
K a m i l S a r ı y e v : Bəli, cənab Prezident. İndi də bunun bəhrəsini görürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı işlə, 38 faiz mahlıc al.
“KÜRDƏMİR-PAMBIQ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİ MAHİR QƏRİBOVUN ÇIXIŞI
Möhtərəm Prezident!
Kürdəmirdə 1997-ci ildə 10500 hektar sahədə pambıq əkilmişdi. Bu il isə biz 11 min hektarda pambıq
əkilməsi üçün müqavilələr bağlamışıq. Kürdəmir rayonunda torpaq bütünlüklə camaata paylanıbdır. Hər kəs öz
torpaq sahəsini tanıyır. Biz torpaq verilmiş adamların dövlət aktı almasını gözləmirik. Bilirik ki, ölkəmizdə
həyata keçirilən aqrar islahatlar qısa müddətdə müvəffəqiyyətlə başa çatacaqdır. Biz bütün müqavilələri fərdi
adamlarla bağlayırıq.
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İcazənizlə onu da deyim ki, keçən il biz 10 500 hektar pambıq sahəsindən 5735 ton pambıq qəbul etmişdik. Onun
dəyəri 5 milyard 398 milyon manatdır. Biz indiyədək təsərrüfatlara 5 milyard 267 min manat vəsait ödəmişik. Keçən
ilin məhsulundan təsərrüfatlara 130 milyon manat borcumuz qalıbdır. Hazırda həmin borcun hesabına təsərrüfatlara
yanacaq veririk. Biz 11 min hektarda şum aparmaq üçün tələb olunan yanacağın 90 faizini təsərrüfatlara çatdırmışıq.
Onu da qeyd etməliyəm ki, gördüyümüz bu işlərdə rayon icra hakimiyyətinin də köməyi çox olubdur. Biz bir
yerdə, əlaqəli surətdə işləyirik.
Builki pambıq əkini üçün bizə 900 tona yaxın toxum lazımdır. Biz həmin toxumu dərmanlayıb
qablaşdırmışıq. Hazırda başqa rayonlara da toxum satmaq imkanımız vardır. Respublika Dövlət Əmlak
Komitəsinin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları da işimizə ciddi nəzarət edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu il sən neçə faiz mahlıc almısan?
M a h i r Q ə r i b o v: Bu il biz orta hesabla 35,1 faiz mahlıc almışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, bunlar hamısı 35 faizdən çox mahlıc istehsal edirlər. Camaatınız necə
yaşayır?
M a h i r Q ə r i b o v: Camaatımız çox yaxşı yaşayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən zavodda işləyənləri, yoxsa rayon əhalisini nəzərdə tutub deyirsən?
M a h i r Q ə r i b o v: Mən rayon camaatını nəzərdə tutub deyirəm. Zavodumuzun – Səhmdar
Cəmiyyətimizin fəhlələri ötən ilin dekabrınadək əmək haqqı alıblar.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı da bilir ki, biz zavodun 1996-cı ildən qalmış borclarını da ödəmişik. Bu il
isə cəmi 130 milyon borcumuz qalıbdır. Biz çox yaxşı şəraitdə işləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı işlə. 1998-ci ildə daha yaxşı nəticə əldə et.
AĞDAM RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI HƏSƏN SARIYEVİN ÇIXIŞI
Hörmətli cənab prezidentimiz!
Hazırda Ağdam rayonunun ərazisində 65 min əhali yaşayır. Onların 34 mini qaçqındır.
Çıxış üçün söz almaqda məqsədim odur ki, qaçqınların vəziyyəti haqqında Sizə məlumat verim və
“respublikada əhalinin 90-95 faizi acdır” deyənlər haqqında öz fikrimi bildirim.
Ağdam rayonunda 1997-ci ildə 18 min tondan çox taxıl istehsal olunmuşdur. Biz hər hektardan 30,3 sentner
məhsul götürmüşük. Rayonumuzda ötən il 4370 ton pambıq istehsal edilmişdir. Biz istehsal olunan taxılın 1000
tondan çoxunu şəhid ailələrinə, əlillərə vermişik. İndi Ağdamda hamı çörəyi öz təndirində bişirir.
İrşad müəllim 1992-ci ildə Ağdamda vəziyyətin necə olduğunu çox gözəl bilir. İndi qıraqda durub bərkdən
danışanlar gərək 1992-ci ildəki o ağır vəziyyəti unudub belə sözlər deməsinlər. Əgər onlar indi Ağdama gəlsələr
görərlər ki, hər kəsin evində taxılı da, çörəyi də var. Yeri gəlmişkən mən bir faktı deyim ki, Xalq Cəbhəsinin
liderlərindən birinin Ağdamda yaşayan bacısı Baş nazirin müavini İzzət Rüstəmovun yanında qışqıraraq dedi ki,
mən acam, evimdə taxılım yoxdur. Mən fikirləşdim ki, ola bilər, onun evində taxıl yoxdur. Həmin gün biz bu
məsələni araşdırdıq. Məlum oldu ki, həmin qadının evində 11 kisə un var. Demək, o, başqalarının öyrətməsi ilə bu
sözləri demişdir. O yalvardı ki, günahımdan keçin, məni öyrətdiklərinə görə bu sözləri demişəm.
Həmin adamlar qoy Ağdama gəlsinlər, evlərə baxsınlar, görsünlər ki, camaat necə yaşayır. Mən Sizə deyim
ki, indi Ağdamda heç bir qaçqın çadırda yaşamır. Onlar hamısı daşdan, kərpicdən tikilmiş evlərdə yaşayırlar.
Burada dedilər ki, hamı Prezidentimizə dua edir. Bəli, bu belədir. Amma mən onu da əlavə edirəm ki,
Prezidentimizə dua edən özünə, ailəsinə, uşağına dua etmiş olur. Ona görə ki, camaatın, qaçqınların yaxşı yaşaması
üçün bu şəraiti yaradan, daha doğrusu, onları yenidən həyata qaytaran cənab Prezident, Sizsiniz. Möhtərəm
Prezidentimiz, qaçqınlarımız Sizə axşam da, sabah da dua edir. Siz televiziyada görünməyəndə və yaxud bir saat gec
görünəndə onlar həyəcanlanırlar. Onlar narahat olurlar ki, görəsən, Prezidentimiz hansı ölkəyə səfərə gedib ki, televiziyada görünmədi, bizim ümidimiz onadır. Möhtərəm Prezidentimiz, camaatın hamısının ümid yeri sizsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Camaat çox öyrənib, demək, mən hər gün televiziyada görünməliyəm? Mən bunu
başqa yerlərdən də eşidirəm ki, bir-iki gün televiziyada görünməyəndə, deyirlər ki, Heydər Əliyevə görəsən nə
olubdur? Başlayırlar şayiələr yaymağa. İndi mən necə edim ki, hər gün televiziyada görünüm? İşlər çoxdur,
bəziləri də elədir ki, televiziyalıq deyil.
H ə s ə n S a r ı y e v: Cənab Prezident, rayonumuzun camaatı vaxtilə olmuş aclığı görüblər, ona görə də
indi hamı bir-birinin əlindən tutur. Adamlarımız firavan şəraitdə yaşayırlar. Qaçqınların hamısı işləyir. Biz
pambıq sahəsi götürüb işləyən qaçqınların hər birinə 500 kiloqram taxıl vermişik. Ona görə də Ağdamda
pambıq sahəsini becərmək üstündə ciddi rəqabət var. Hamı istəyir ki, 2-3 hektar sahə götürüb becərsin, daha çox
qazansın.
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Cənab Prezident, bütün şəraiti də onlara Siz yaratmısınız.
Cənab Prezident, Ağcabədi rayonunun ərazisində bizim bir çadır şəhərciyimiz var. Orada məskunlaşmış
qaçqınlara Türkiyənin humanitar təşkilatları xidmət göstərir, ona görə də ona “Türk çadırı” deyirlər. Bir-iki
adam həmin şəhərciyə gəlib ki, “Biz Rəsul Quliyevi müdafiə komitəsindənik, bərabərlik partiyasındanıq”.
Bizim heç birimizin xəbərimiz olmadan camaat onları oradan qovub. Camaat onlara deyib ki, əgər siz yaxşı
adamsınızsa, niyə maşınınızın nömrəsini açmısınız? Qaçqınlar onları oradan biabırçılıqla qovublar.
Mən xahiş edirəm, elə adamlar qaçqınların yanına gəlsinlər, görsünlər ki, onlara nə divan tuturlar. Həmin
komitəni yaradanlara hamı nifrət edir. Qaçqınlar deyirlər ki, qoy onlar gəlib bizimlə maraqlansınlar. Rəsul
Quliyev 1994-cü ildə vəzifədə olanda Xalq Cəbhəsinin üzvü idi. Məsələn, o vaxt o gedib Bərdədə qonaq evində
yox, Sərdarın evində qalırdı. 1994-cü ilin aprel ayında döyüş gedən zaman o oraya gələndə Sərdarın evində
qalmışdı. Demək, onun əqidəsi o vaxtdan belə imiş.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı Sərdarın?
H ə s ə n S a r ı y e v: Həmidov Sərdarın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onun evində qalırdı?
H ə s ə n S a r ı y e v: Bəli.
Mən fürsətdən istifadə edib, bir sıra rayonların, o cümlədən Bərdə rayonunun icra hakimiyyətinin başçısına
minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar qaçqınlara lazımi kömək göstərirlər, qaçqınların əmək haqqını vaxtlıvaxtında verirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi Ağdamda 65 min əhali yaşayır?
H ə s ə n S a r ı y e v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rayon işğal olunmayanda orada nə qədər əhali yaşayırdı?
H ə s ə n S a r ı y e v: Ağdamda 155 minə yaxın əhali yaşayırdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müharibə başlamamışdan əvvəl?
H ə s ə n S a r ı y e v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, indi 65 min əhali öz torpağında yaşayır?
H ə s ə n S a r ı y e v: Cənab Prezident, gündəlik olaraq rayona gəlirlər, biz onları imkan daxilində orada
yerləşdiririk.
YEKUN NİTQİ
Mən hesab edirəm ki, bu gün biz çox faydalı bir müşavirə keçirdik. Bu gün ümumiyyətlə, günümüz çox
mühüm məsələlərlə bağlı olubdur. Günün birinci yarısında keçirdiyimiz müşavirə də çox vacib və əhəmiyyətli
olmuşdur. Ancaq son vaxtlar məni iqtisadi islahatların, xüsusən torpaq islahatının həyata keçirilməsinin vəziyyəti
daha çox maraqlandırır. Doğrudur, mən aparatdan, Nazirlər Kabinetindən və nazirliklərdən lazımi məlumatlar alıram.
Amma xasiyyətim belədir, mən hər şeyi özüm bilmək istəyirəm. Ona görə də bu gün bu fürsətdən istifadə edib
pambıqçılıq rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarını, pambıqtəmizləmə zavodlarını özəlləşdirib bu işlərlə məşğul
olan adamları bu müşavirəyə dəvət etdim.
Doğrusunu deyim ki, bu gün verilən məlumatlar çox sevindiricidir. Mən belə də təsəvvür edirdim. Amma
müəyyən narahatlığım da var idi. Sizin verdiyiniz məlumatlar məni müəyyən qədər rahat etdi. Ona görə ki,
birincisi, islahatlar ardıcıl surətdə gedir, torpaqlar paylanıbdır, özəlləşdirilibdir və insanlar torpaqların üzərində
işləyirlər, bundan razıdırlar. İslahatların həyata keçirilməsi nəticəsində insanların maddi vəziyyəti, rifah halı
xeyli yaxşılaşıbdır.
Siz mal-qaranın nə qədər artması barədə indi burada məlumat verdiniz. Mal-qaranın artması təkcə onun
sahiblərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşması demək deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycanda heyvandarlıq
məhsullarının artması deməkdir. Bu, bütün xalqımız, əhalimiz, vətəndaşlarımız üçündür. Yaxud, əvvəlki illərə
nisbətən torpaqdan nə qədər səmərəli istifadə olunması barədə burada məlumat verdiniz. Görürsünüz,
pambıqtəmizləmə zavodları yenicə özəlləşdirilib. Özəlləşmədən sonra orada iş hələ istənilən səviyyədə həyata
keçirilməyibdir. Ancaq buna baxmayaraq, burada məlumatlar verildi ki, 1997-ci ildə yığılmış pambıqdan, – biz
bilirik ki, hava şəraiti ağır oldu, uzun müddət yağışlar yağdı, yağış da olanda pambığın keyfiyyəti aşağı düşür, –
Azərbaycanda indiyədək görünməmiş göstərici əldə edilibdir: pambığın mahlıc çıxımı 35 faiz olubdur.
Bunlar hamısı aqrar islahatların həyata keçirilməsi sahəsində bizim gördüyümüz işlərin nəticəsidir və bütün
bu işlərin Azərbaycanın iqtisadiyyatına, sosial vəziyyətinə və insanların maddi şəraitinin yaxşılaşmasına nə
qədər xidmət göstərdiyini sübut edir. Bunlar çox sevindirici haldır.
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Ancaq mən pambıq əkini ilə əlaqədar problemlər olduğunu da burada hiss etdim. Mən birinci növbədə rayon
icra hakimiyyəti başçılarına tapşırıram – siz gərək bu məsələlərdən kənara çəkilməyəsiniz, həm torpaq
sahiblərinə, həm də pambıqtəmizləmə zavodlarının sahiblərinə kömək edəsiniz ki, burada verilən vədlər yerinə
yetirilsin, şum aparılsın, pambıq əkini vaxtında həyata keçirilsin, əkin üçün çiyid hazırlansın, aqrotexniki
tədbirlər vaxtında görülsün.
Hər halda, verilən məlumatlar məndə çox böyük ümid yaradır. Amma mən hesab edirəm ki, rayon icra
hakimiyyəti başçıları bu işləri axıra çatdırmaq üçün öz fəaliyyətlərini davam etdirməlidirlər. Nazirlər Kabineti, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi, Prezidentin İcra Aparatı müşavirədə qaldırılan məsələlərə baxmalı və lazımi kömək
etməlidirlər. Kənd əhalisinin yanacaqla, elektrik enerjisi ilə təmin olunmasına və lazımi mallarla təchiz edilməsinə
xüsusi fikir verilməlidir. Mən tam əminəm ki, 1998-ci ildə Azərbaycanda yüksək pambıq məhsulu götürüləcəkdir.
Biz bu gün eyni zamanda onun şahidi olduq ki, özəlləşdirmə, torpaq islahatı ardıcıl surətdə həyata keçirilir.
Mən əminəm ki, biz 1998-ci ildə bunun daha da yüksək nəticələrinin şahidi olacağıq. Torpaq Komitəsi torpaq
sahiblərini dövlət aktları ilə təmin etməlidir. Mən bilirəm ki, siz bununla məşğul olursunuz. Amma Torpaq
Komitəsinin sədri sabah da olmasa, birisi gün mənim yanıma gəlsin, mənim bu barədə bəzi fikirlərim var, onları
sizə bildirərəm. Hər halda, bu işləri sürətləndirmək lazımdır. Bilirəm ki, sənədlərin hazırlanması, paylanması da
böyük bir prosesdir. Amma bu iş də sürətləndirilməlidir.
Sizin rayonlarda, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı rayonlarında əhalinin sosial vəziyyəti haqqında verdiyiniz
məlumatlar da məni sevindirir. Yəni mənim heç şübhəm yoxdur ki, vəziyyət belədir. Mən Azərbaycanın hər
yerində olan vəziyyətə hər gün nəzarət edirəm, məlumatlar alıram. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda əhalinin
sosial-iqtisadi vəziyyəti indi hansı səviyyədədir. Şübhəsiz ki, bu, bizim arzu etdiyimiz, istədiyimiz səviyyədə
deyil.
Mən əminəm ki, iqtisadiyyat sahəsində bizim apardığımız işlər, o cümlədən iqtisadi islahatlar 1998-ci ildə
təkcə kənd əhalisinin yox, respublikanın bütün vətəndaşlarının sosial-iqtisadi, maddi vəziyyətini xeyli
yaxşılaşdıracaqdır.
Büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda çalışanlar əmək haqlarını alırlar. Amma biz bu il maaşları
artıracağıq. Aparılan islahatlar, özəlləşdirmə nəticəsində insanlar özəl mülkiyyətlərindən istifadə edərək maddi
vəziyyətlərini şübhəsiz ki, yaxşılaşdıracaqlar. Bunlar hamısı olacaqdır. Ancaq şübhəsiz ki, bu gün mövcud
vəziyyət də normaldır. Bəzi iftiraçıların, Azərbaycanın vəziyyəti haqqında yalanlar, şayiələr yaymaq istəyən
adamların cəhdləri əhəmiyyətsizdir, əbəsdir. Mən məsləhət görərdim ki, onlar reallığı dərk edə bilsinlər. Reallıq
da bu gün burada verilən məlumatlardır. Bəli, reallıq yerlərdə olan vəziyyətdir. Kim istəyir, gedib baxsın.
Amma hansısa otaqda oturub, isti yeməklər yeyib, xarici ölkələrdə oturub xalq haqqında belə yalanlar danışmaq
xalqa zərər verməkdən başqa bir şey deyildir.
Şübhəsiz ki, bunlar boş sözlərdir. Mən bəlkə də buna heç fikir verməzdim. Amma bir halda ki, bunu deyirlər,
müxalifət qəzetləri də ayrı-ayrı yazılar verirlər, mən bir daha sual verib, sizdən cavab almaq istədim. Hesab
edirəm ki, siz mənə obyektiv cavab vermisiniz. Sizin verdiyiniz cavablar məndə olan məlumatlarla üst-üstə
düşür.
Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə görülən işləri davam etdirmək lazımdır. Təkcə pambıq əkininə yox, –
mən bunu günün birinci yarısında keçirdiyimiz müşavirədə də dedim, – kənd təsərrüfatının bütün sahələrində
işlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Sağ olun.
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ÜMUMXALQ HÜZN GÜNÜNDƏ ÖZ DOĞMALARININ MƏZARLARINI ZİYARƏT ETMƏK
ÜÇÜN ŞƏHİDLƏR XİYABANINA GƏLMİŞ ŞƏHİD AİLƏLƏRİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞI

Bakı, Şəhidlər xiyabanı
20 yanvar 1998-ci il
Bu gün sizin üçün də, bizim üçün də böyük matəm günüdür. Bu, tək sizin faciəniz deyil, bütün millətimizin,
bütün xalqımızın faciəsidir. O dəhşətli gecədən, dəhşətli gündən səkkiz il keçibdir. Ancaq bizim xalqımız o
günü heç vaxt unutmayacaqdır. Çünki o, ayrı-ayrı insanlara edilən qəsd, təcavüz deyildi, bu, bütün Azərbaycan
xalqına, Azərbaycan millətinə, Azərbaycan ölkəsinə edilən hərbi təcavüz idi və bizim xalqımıza qarşı soyqırım
idi. Bu təcavüz nəticəsində həlak olanlar xalq qəhrəmanlarıdır, onlar millətimizin qəhrəmanlarıdır. Onların
həlak olması bizim üçün, xalqımız üçün, sizlər üçün, ailə üzvləri üçün böyük itkidir, faciədir. Ancaq eyni
zamanda onların şəhid olması xalqımızın qəhrəmanlıq rəmzidir. Onların şəhid olması zamanı tökülən qan bütün
xalqımızın qanıdır. O qanın hər damcısında bizim xalqımızın qüdrəti var, xalqımızın qəhrəmanlığı var,
xalqımızın milli azadlıq, müstəqillik arzuları vardır. O gecə tökülən qanlar müqəddəs qanlardır. Onlar bizim
xalqımızın əsrlər boyu milli azadlıq, müstəqillik uğrunda tökdüyü qanlara qovuşmuş qanlardır, o gecə tökülən
qanlar Azərbaycanın müstəqilliyini nümayiş etdirən milli bayrağımızın üstündəki qandır.
Biz itkilərə görə, tələfata görə məyus oluruq, kədərlənirik və daim kədərlənəcəyik. Biz sizinlə birlikdəyik.
Bu, tək sizin kədəriniz, sizin qəminiz-qüssəniz deyil, bütün Azərbaycan xalqının qəmi-qüssəsidir. Ancaq onlar
öz şəhidliyi ilə, canlarından tökülən qan ilə özlərini də əbədiləşdirmişlər. Onlar xalqımızın müstəqillik, milli
azadlıq arzularını və bu yolda şəhid olmağa hazır olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirmiş və bununla da
qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər.
Dünyaya gələn hər bir insan bu dünyanı tərk edəcəkdir. Bu dünya heç kim üçün əbədi deyildir. Ancaq öz
əməlləri ilə, xalqa, millətə sədaqəti ilə, xalqın milli istiqlaliyyət ruhunu yüksəklərə qaldırmaları ilə dünyalarını
dəyişənlər ən müqəddəs insanlardır. Onlar cismən bu dünyadan gediblər, ancaq ruhən bizim qəlbimizdədirlər,
bütün Azərbaycan xalqının qəlbindədirlər. Bu gün Şəhidlər xiyabanına ümumxalq axını və hər bir Azərbaycan
vətəndaşının gəlib bu müqəddəs qəbirləri ziyarət etmək arzusu və ziyarəti onu sübut edir ki, onlar – bu şəhidlər
bütün xalqımızın qəlbində yaşayırlar. Onlar heç vaxt unudulmayacaqdır.
Biz bu günlər 20 Yanvar faciəsinin ildönümünü qeyd edərək, xalqımıza qarşı bu təcavüzü edənləri,
xalqımıza qarşı soyqırım törədənləri, o günahsız insanları həlak edənləri bir daha məhkum edirik, onlara
ümumxalq nifrəti nümayiş etdiririk. Bəzən deyirlər ki, onlar cəzalanmayıblar. Cəza cürbəcür olur. Bir var ki,
insanı bir cinayətə görə cəmiyyətdən təcrid edirlər. O, müəyyən bir müddət cəza çəkir. Bir də var ki, bu cinayəti
törədənlər həm Moskvada, həm də Azərbaycanda daimi cəzaya məhkum olublar. Onlar harada yaşamalarından
asılı olmayaraq – Moskvada, dünyanın başqa yerlərində, burada, Azərbaycan torpağında, hətta bizim içimizdə
daim cəzaya məhkum olunublar. Onlarda heç olmasa zərrə qədər vicdan qalıbsa, dərk etməlidirlər ki, nə qədər
böyük cinayət ediblər, nə qədər cəzaya məhkum olunublar. Bəziləri nə qədər arsız da olsalar, hesab edirəm ki, xalqın
onlara nifrəti ən böyük cəzadan da çox cəzadır və bu nifrət daim olacaqdır.
Biz 1994-cü ildə iki ay müzakirə apardıq. Xatirinizdədir, 1994-cü il yanvarın əvvəlində mən təşəbbüslə çıxış
etdim ki, 20 Yanvar faciəsinə indiyə qədər siyasi qiymət verilməyibdir. Biz bunu Milli Məclisdə müzakirə etdik.
Hərə öz sözünü dedi və qərar qəbul etdik. Şübhəsiz ki, bəlkə bu qərar da hər şeyi əhatə etmir. Ancaq bu gün bizim
əlimizdə olan əsaslara görə hesab edirəm ki, bu qərar tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir qərardır. Bəziləri deyirlər ki,
bura kiminsə adı salınıb, kiminsə adı salınmayıbdır. Bəzilərinin adı ora düşüb. Amma mən bu gün, 20 Yanvar
faciəsinin səkkizinci ildönümü münasibətilə deyirəm ki, həm o vaxtkı sovet hökumətinin ali rəhbər orqanları, onların
rəhbərləri, həm də Azərbaycana o dövrdə rəhbərlik edənlərin hamısı – birincisi də, ikincisi də, üçüncüsü də,
dördüncüsü də, beşincisi də, – hamısı o faciənin günahkarlarıdır.
Mən dünən gecə televiziyaya baxırdım. Orada bəzi adamları danışdırırdılar. O vaxtkı rəhbərlərdən biri deyir
ki, “biz gecə saat 11-də dağılıb evimizə getdik. Biz bilmirdik ki, Bakıya qoşun girəcəkdir. Bunu ancaq Vəzirov
bilirmiş, bir də Mütəllibov bilirmiş”. Yalan danışırlar! O qoşunlar bir gündə paraşütlə bir dəqiqənin içərisində bura
düşmədilər ki! Qoşunlar bura 10-15 günün içərisində ardıcıl surətdə gətirilib Bakının ətrafına doldurulmuşdu. Gecə
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ya saat 12-də, ya da 1-də birdən-birə Bakı şəhərinin müxtəlif istiqamətlərindən qoşunlar Bakının mərkəzinə hücum
etdilər. Məgər onları gətirib bura paraşütləmi salmışdılar? Hamısı yalandır! Heç olmasa onların vicdanı olsun, heç
olmasa bu günlər doğrusunu desinlər. Nə cür oldu ki, onlar gedib gecə saat 11-də rahat yatdılar, səhər ayılıb gördülər
ki, faciə baş veribdir? Gecə səhərə qədər Bakı şəhəri qana qərq olmuşdu. Onlar hamısı günahkardır.
Mən dünən hiddətə gəlmişəm. İnsanda nə qədər həyasızlıq olar ki, çıxıb televiziya ilə desin ki, “mən bunu
bilməmişəm, mən onu bilməmişəm. Bunu bir Vəzirov bilib, bir Mütəllibov bilib, bir də Elmira Qafarova bilib”.
Bəli, onlar biliblər, onlar günahkardırlar. Amma o birisilər də bilirdilər. Nə cür oldu ki, bunu adi insanlar
bildilər, gecə bütün insanlar dəhşətə gəldi, adamlar gecə bir-birinə telefonla zəng ediblər ki, oradan tank keçdi,
buradan top keçdi, oradan atəşə tutdular, buradan atəşə tutdular və s., amma bunlar rahat yatıblar.
Gecə mən yatdığım vaxt bir yerdə güllə atılanda oyanıram. Bir güllə səsinə oyanıram. Bəs o tanklar, toplar,
avtomatlar, pulemyotlar bütün bu şəhərin binalarını atəşə tutanda bunların qulaqları nə qədər kar idi. Gözləri kor
idi ki, elə yatmışdılar ki, ayıla bilmirdilər! Onların hamısı günahkardırlar. Onlar bilməlidirlər ki, bu gün onların
hüquqi məsuliyyəti əgər sübut olunmayıbsa, mənəvi məsuliyyətləri göz qabağındadır. Mən bununla nəyi demək
istəyirəm? Bizim xalqımızın qəhrəmanlarını, canını qurban verən insanları görürsünüz. Biz bunlarla fəxr
etməliyik. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını, cəsurluğunu nümayiş etdirənlər bu insanlardır, bu şəhidlərdir.
Amma o böyük-böyük vəzifələri tutub, belə gərgin dövrdə gedib evində yatanlar və xalqın aqibətinə biganə
qalanlar indi də burada rahat gəzənlərdir. Onlar xalqa xəyanət etmiş adamlardır. Onların hər biri böyük cinayət
edibdir.
Ancaq indi bizim məqsədimiz qisaskarlıqdan ibarət deyil. Şübhəsiz ki, hərə öz cəzasını almalıdır. Mən bir
də qeyd edirəm ki, xalqın o nifrətindən doğan cəza onlara bütün cəzalardan da bəlkə ağır cəzadır. Bu, daim
olacaqdır. Bizim isə məqsədimiz odur ki, dünyaya daim göstərməliyik ki, bu, Azərbaycan xalqına qarşı XX
əsrdə onun 70 il itaət etdiyi dövlət tərəfindən edilmiş cinayət və o dövlətin aparıcı qüvvələri tərəfindən, aparıcı
şəxsləri tərəfindən edilmiş cinayətdir.
Şəhidlər öz qəhrəmanlıqları, şəhidlikləri ilə xalqımızın mənəviyyatını yüksəklərə qaldırmışlar. Bizim
insanlar buraya gələrkən, biz də hər dəfə bu məzarları, bu qəbirləri ziyarət edərkən onlara Allahdan rəhmət
diləyirik. Amma eyni zamanda onların hər birinin qarşısında şəxsən mən baş əyirəm. Çünki onlar öz şəhidliyi
ilə bizim xalqımızı yüksəltdilər. Bəli, onlar bizim müstəqilliyimizə yol açdılar. Onlar sübut etdilər ki, xalqımızı
müstəqillik yolundan çəkindirmək olmaz və biz bu müstəqilliyi də əldə etdik. Biz bu müstəqil dövlətdə
yaşayırıq, yaşayacağıq və o şəhidlərin bugünkü müstəqilliyi-mizin əldə edilməsində xüsusi xidmətləri vardır.
Onlar bizim bu müstəqilliyimizin təməlini qoyan insanlardır. Onlar əmin ola bilərlər ki, onların tökülən qanları
heç vaxt unudulmayacaq, onların qəhrəmanlığı heç vaxt unudulmayacaqdır. Onların şəhidliyi Azərbaycan
xalqını daha da mətinləşdirib, Azərbaycan xalqının daim müstəqil yolla getməyinə kömək edir və kömək
edəcəkdir.
Hörmətli bacılar, qardaşlar! Hörmətli analar! Mən sizə hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Bilin ki, siz
xalqımız üçün, şəxsən mənim üçün çox əziz insanlarsınız. Siz belə qəhrəman övladlar yetişdirmisiniz, sizin
ailənizdə belə qəhrəman insanlar olubdur. Siz bununla fəxr edə bilərsiniz. Bütün bunlar da sizə təskinlik
verməlidir, sizə təsəlli verməlidir. Allah sizə səbr versin. Allah xalqımıza səbr versin. Amma bilin ki, bizim bu
yolumuz uğurlu yoldur. Bu yolda itkilərimiz olub, şəhidlərimiz olub. Bəlkə bundan sonra da ola bilər. Ancaq
biz bu yolla gedirik, gedəcəyik və o şəhidlər də, onların qəhrəmanlıq nümunələri də böyük bir məşəl kimi bizim
bu yolumuzu işıqlandırır və işıqlandıracaqdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏYANATI
22 yanvar 1998-ci il
Hörmətli jurnalistlər, mətbuat, informasiya orqanlarının nümayəndələri!
Mən bir mühüm məsələ ilə əlaqədar mülahizələrimi, fikirlərimi və təkliflərimi bəyan etmək üçün sizinlə
görüşə gəlmişəm.
Məlumdur ki, Azərbaycanda son illər cinayətkarlığa qarşı mübarizə güclənibdir. Hakimiyyət, hüquqmühafizə orqanları dövlətin siyasətini həyata keçirərək ardıcıl tədbirlər keçiriblər və bunlar da öz müsbət
nəticələrini veribdir.
1993-cü ildə baş vermiş vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı. Ondan sonrakı dövrdə – 1993-1994-cü illərdə
və 1995-ci ilin birinci yarısında respublikamızda demək olar ki, o dövrə, zamana qədər yaranmış kriminogen
vəziyyətin aradan götürülməsi üçün ardıcıl işlər görüldü. İndi o illəri xatırlamaq çətin deyildir. Azərbaycanda
çoxsaylı cinayətkarlar öz əməllərini cəzasız həyata keçirirdilər. Çoxsaylı cinayətkar qruplar, dəstələr, qeyriqanuni silahlı dəstələr mövcud idi. Onların bir çoxu ayrı-ayrı qruplara, insanlara, ayrı-ayrı siyasi təşkilatlara
məxsus idi. Bunlar da hamısı Azərbaycanda gizli, qanunsuz, çoxsaylı odlu silahların saxlanmasına,
işlənməsinə, istifadə edilməsinə gətirib çıxarmışdı.
Məhz buna görə də Azərbaycanda hərc-mərclik, özbaşınalıq var idi. O dövrlərdə insanlar öz həyatlarını
qorumaq üçün çox əziyyətlər çəkirdilər. Reket qrupları insanları soyurdu. İnsan oğurlamaq, öldürmək adi bir
hala çevrilmişdi. Bunlar bir ilin işi deyildi. Hesab edirəm ki, 1993-cü ilə qədər, ondan əvvəlki illərdə cəzasızlıq,
hakimiyyətsizlik, özbaşınalıq nəticəsində Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaranmışdı.
Biz vəziyyəti normallaşdırmaq üçün çox işlər görməli olduq, çox çətinliklərlə rastlaşdıq. Ancaq
məmnuniyyətlə qeyd edə bilərəm ki, biz bu vəzifələrin öhdəsindən gələ bildik. Ayrı-ayrı cinayətkar qrupları
zərərsizləşdirərək, biz eyni zamanda, dövlətə qarşı böyük cinayət edən mütəşəkkil bir qurumla rastlaşdıq. 1994cü ilin oktyabr ayında respublika-mızda hakimiyyətdə olan çox yüksək vəzifəli insanlar tərəfin-dən
Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd oldu. Biz bunun qarşısını aldıq. Ancaq indi o hadisədən 3 il keçib. O
cinayəti edən adamların bəziləri bu 3 il ərzində hələ də axtarılır, tapılır. Ayrı-ayrı ölkələrdə yaxalanır. Hətta o
vaxt o cinayətin fəal təşkilatçılarından biri bir ay bundan öncə Rusiyanın hansısa bir şəhərində yaxalanıb
gətirilmişdir.
Ancaq sevindirici haldır ki, onlar orada-burada nə qədər gizlənsələr də, indi bizim dövlətimiz elə imkanlara
malikdir, hüquq-mühafizə orqanlarımız işlərini yaxşılaşdırıblar, ona görə də belə adamlar başqa ölkələrdə də
yaxalanıblar.
Amma xatirinizdədir, ondan sonra biz yeni bir böyük silahlı dəstə ilə rastlaşdıq. İndi müxalifətdə olan ayrı-ayrı
qruplar belə cinayətkarları bəzən müdafiə etməyə, yaxud da ki, onların hüquqlarının müdafiəsi üçün çalışırlar.
Əlbəttə, hər bir insanın hüququ müdafiə olunmalıdır. İnsan yaşayırsa, onun hüquqları müdafiə olunmalıdır. Bizim
buna heç vaxt etirazımız yoxdur. Ancaq eyni zamanda, onu düşünmək lazımdır ki, bu insanlar Azərbaycan xalqına
nə qədər zərər vurmuşlar. Bir insan öz cinayətkarlığı ilə yüzlərlə insanın hüquqlarını tapdalamışdır.
Azərbaycanda belə bir böyük mütəşəkkil qrup respublika Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində OMON dəstəsi
içərisində yaranmışdı. OMON bir gündə, bir ayda bir, ildə belə vəziyyətə düşməmişdi. Şübhəsiz ki, OMON
vaxtilə vətənimizə lazım olan məqsədlər üçün yaranmışdı. Ancaq sonra bu qrup özbaşına buraxıldığına, ona
rəhbərlik edilmədiyinə görə, yaxud rəhbərlik edən adamların özləri də cinayətkar olduqlarına görə həmin bu
dəstə tədricən böyük bir cinayətkar dəstəyə çevrildi. Dövlətin mənafeyini, insanların hüquqlarını müdafiə
etmək, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq əvəzinə insanlara qarşı təcavüz, cinayətlər etdilər. Onlar
insanları soyurdular, insanlara işgəncə verirdilər, insanları öldürürdülər. İndi istintaq aydın edib ki, onların
cinayəti təkcə 1995-ci ilin mart ayında etdikləri cinayət deyildi. Bəzilərinin üzərində 5,6,7 ölüm cəzası var, daha
doğrusu, cəzanı hələ indi alıblar, ölüm hərəkəti var, insanları öldürüblər.
Bəli, məhz buna görə də OMON tədricən cinayətkar bir dəstəyə çevrildi. Cinayətkarlıqdan o qədər həm
vəsait topladı, həm də silahlandı ki, sonra hakimiyyət iddiasına düşdü və dövləti devirməyə çalışdı. Onun da
qarşısı alındı. Həmin o dəstənin də tör-töküntüləri hələ indiyə qədər axtarılır, tapılır. Bəziləri yaxalanıb, bəziləri
isə hələ ki, ayrı-ayrı ölkələrdə gizlənib və Azərbaycana qarşı təxribat dəstələri hazırlamağa çalışırlar. Bunlardan
son terrorçu, təxribatçı qrupu – Elçin Əmiraslanovun böyük bir dəstəsi 1996-cı ilin dekabr ayında Azərbaycanda
yaxalandı. Onlar artıq mühakimə də olunublar, məhkəmə onların cəzasını veribdir.
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Bu cinayətkarların böyük qruplarının ondan sonrakı dövrdə də aşkar olunması, zərərsizləşdirilməsi, aradan
qaldırılması və cəmiyyətimizin, ölkəmizin bu cinayətkar qruplardan təmizlənməsi işi ardıcıl surətdə gedib, gedir
və bu gün də davam etməkdədir. Bunların da ən əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, nəhayət, Azərbaycanda daxili
ictimai-siyasi sabitlik, əmin-amanlıq yaranıbdır.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda cinayətkarlıqla mübarizə uğurludur. Cinayət hallarının sayı xeyli azalıbdır.
Ən önəmlisi odur ki, o qatı, mütəşəkkil cinayətkarlığın, çox kütləvi cinayətkarlığın qarşısı tamamilə alınıbdır.
Daxili işlər naziri Ramil Usubov ilin yekunları ilə əlaqədar sabah mətbuat konfransı keçirəcəkdir. O, orada
konkret rəqəmlər, faktlar gətirəcəkdir. Maraqlananlar ondan məlumatlar ala bilərlər. Ancaq ümumən desək,
respublikamızda əmin-amanlıq yaranıbdır. İnsanlar rahat yaşaya, istirahət edə bilirlər, işləyə, gəzə bilirlər.
Yəqin bunları – 1993, 1994, 1995-ci illərdə olmuş vəziyyətlə indiki vəziyyəti siz özünüz də görürsünüz.
Hesab edirəm ki, bu nailiyyətlərin əsasında respublikada cinayətkarlıqla mübarizə davam etdirilməlidir. Hələ
bir çox cinayətlər mövcuddur, onların qarşısı alınmalıdır. Düşünək ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə cinayət ola
bilməz, - bu, mümkün deyil. Ancaq bu, tamamilə elə bir vəziyyətə gətirməlidir ki, cinayət olan kimi onun
qarşısı alınsın.
Bu sahədə gördüyümüz işlərlə yanaşı, hesab edirəm ki, biz cəzanın humanistləşdirilməsi sahəsində də bir çox
dəyərli addımlar atmışıq və yaxşı nəticələr əldə etmişik. Bu da ondan ibarətdir ki, biz cəza çəkən insanlar
haqqında da düşünürük və düşünmüşük. Cəza çəkənlərin bir qisminin əfv olunması, onlara amnistiya verilməsi,
onların bağışlanması haqqında lazımi qərarlar qəbul etmişik. Bunların nəticəsində insanların bir çoxu cəzadan,
cəza çəkməkdən azad olunub, yaxud da ki, cəzaları yüngülləşibdir.
Yəni biz bir tərəfdən cinayətkarlıqla mübarizəni gücləndirmişik, digər tərəfdən də cəza siyasətinin
hümanistləşdirilməsi sahəsində çox ciddi, dəyərli addımlar atmışıq, tədbirlər həya-ta keçirmişik.
Bunlar sizə məlumdur. Ancaq yığcam olaraq xatırlatmaq istəyirəm. Həbsdə olan, cəza çəkən 1705 insan bu
son illərdə mənim verdiyim fərmanlar əsasında cəzadan azad olunub, əfv edilibdir. 1996-cı ilin mayında və
1997-ci ilin oktyabrında mənim təşəbbüsümlə Milli Məclis amnistiya haqqında qərar qəbul edibdir. Bu
amnistiyanın tətbiq olunması nəticəsində indiyə qədər 17 min vətəndaş cəzadan azad edilibdir. 1997-ci ilin
oktyabrında qəbul edilmiş amnistiya hələ ki, tətbiq olunur. O, tətbiq edilib qurtarana qədər cəmi 30 min
Azərbaycan vətəndaşı cəzadan azad olunacaqdır. Biz bu sahədə öz işlərimizi davam etdirməyə çalışacağıq.
Hesab edirəm ki, cinayətkarlıqla mübarizənin gücləndiril-məsi cinayət hadisələrini öz-özlüyündə
azaldacaqdır. Eyni zamanda, bizim cəza siyasətimizin humanistləşdirilməsi də insanlarda cinayətə,
cinayətkarlığa qarşı sağlam münasibət yaradacaqdır. Bizim cəza siyasətimizin humanistləşdirilməsi sahəsində
bir məsələ də çox mühüm yer tutur. Bu da Azərbaycanda ölüm hökmü və ölüm hökmünün icrası məsələsidir.
Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə Azərbaycan Respublikası yaranandan indiyə qədər həm keçmiş Sovetlər İttifaqı
zamanı, həm də biz müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra ölüm cəzası Azərbaycanın cinayət məcəlləsində
olubdur və bu gün də var. Ancaq biz ölüm cəzasının da bu son illərdə azaldılması və onun tamamilə ləğv
olunması üçün çox işlər görmüşük. Bu, ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın cinayət məcəlləsində ölüm cəzası ilə
əlaqədar olan bir çox maddələrə 1996-cı ildə baxılıb, mənim təklifimlə Milli Məclisdə qərarlar qəbul
olunmuşdur. Bu qərarlara görə Azərbaycanın cinayət məcəlləsində 21 maddədən ölüm cəzası götürülmüşdür.
Ondan sonra indiyə qədər cinayət məcəlləsində ən ağır cinayətlər üzrə 11 maddə-də ölüm cəzası saxlanılıbdır.
Bununla bərabər, 1996-cı ildə qadınlara və 65 yaşına çatmış kişilərə ölüm cəzası hökmü çıxarılması qadağan
edilibdir. İndi isə mən növbəti addım atmaq fikrindəyəm. Ancaq bu münasibətlə keçmiş illərin statistikasını da
xatırlamaq pis olmazdı.
Mən qeyd etdim ki, ölüm cəzası Azərbaycanın cinayət məcəlləsində həmişə olubdur, məhkəmələr də ölüm
cəzası haqqında hökmlər çıxarıblar. Ancaq ölüm cəzası haqqında hökm çıxarmaq və onu icra etmək məsələləri
də, şübhəsiz, bir-birindən ayrı şeylərdir.
Keçmiş illərin statistikasına nəzər salsaq, əgər 1988-ci ildən götürsək, Azərbaycanda 1988-ci ildə 5 nəfər
ölüm cəzasına məhkum olunmuş, 5 nəfər haqqında ölüm hökmü icra edilmişdir, yəni onlar güllələnmişlər. 1989cu ildə 6 nəfər, 1990-cı ildə 3 nəfər haqqında ölüm hökmü icra olunmuşdur.
1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər Azərbaycanda ölüm hökmü icra edilməmişdir. 1993-cü ildə 9 nəfər barədə
ölüm hökmünün icra olunması haqqında fərman verilmişdir, 8 nəfər haqqında ölüm hökmü icra olunmuşdur. Bir
nəfər ölüm hökmü icra edilənə qədər özü həbsxanada ölmüşdür.
1988-1989-cu illər haqqındakı rəqəmləri mən təhlil etmək istəmirəm. Dedim ki, onlar az olubdur.
1988,1989,1990-cı illərdə 14 nəfər haqqında ölüm hökmü icra edilmişdir. Amma 1993-cü ildə 9 nəfər haqqında
ölüm hökmünün icra olunması haqqında fərman verilmiş, 8 nəfər haqqında icra edilmişdir.
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1993-cü ilin iyun ayından Azərbaycanda ölüm hökmü icra olunmur. Faktiki olaraq bu cəzanın, hökmün icra
edilməsinə biz moratorium qoymuşuq.
Ancaq 1993-cü ildə bu 9 nəfərin haqqında ölüm hökmünün qəbul olunması çox qəribə bir haldır. 1992-ci il
iyun ayının 16-da Azərbaycanda prezident səlahiyyətlərini həyata keçirən İsa Qəmbərov məhkəmə tərəfindən
ölüm hökmünə məhkum olunmuş 9 nəfərin bağışlanması haqqında vəsatəti rədd edib və bu barədə fərman verib,
- demək, ölüm hökmünün icra olunması haqqında fərman veribdir. 1993-cü ilin yanvar ayında prezident
Əbülfəz Elçibəy 2 nəfər haqqında ölüm hökmünün icra olunması barədə fərman veribdir.
Çox qəribə bir haldır. Xalq Cəbhəsi və Müsavat hakimiyyəti cəmisi bir il davam edibdir. Ancaq onlar öz
fəaliyyətlərinə başlayarkən ölüm haqqında hökmləri icra etməyə can atıblar. Öldürülən, yəni güllələnən bu
adamlar Bayıl həbsxanasında güllələniblər. Şübhəsiz ki, məhkəmənin qərarlarına mənim heç bir etirazım ola
bilməz, - məhkəmə qərar çıxarıbsa, bu, məhkəmənin işidir. O işin məzmunundan görünür ki, güllələnən bu
adamlar cinayət ediblər. Bəlkə də onları ölüm hökmünə düzgün məhkum ediblər, amma onlar başqalarına
nisbətən o qədər də təhlükəli adam olmayıblar. Qəribə də burasındadır ki, İsa Qəmbərov 7 nəfərin ölüm
hökmünün icrası haqqında fərmanı 1992-ci ilin iyun ayının 16-da imzalayıbdır.
Məlumdur ki, 1992-ci il iyun ayının 7-də prezident seçkiləri keçirilibdir. Əbülfəz Elçibəy prezident
seçilibdir. Mərkəzi seçki komissiyası iyunun 13-də Əbülfəz Elçibəyin prezident seçilməsi haqqında məlumat
dərc edibdir. O vaxt mövcud olan prezident seçkiləri haqqında qanuna görə prezident seçilən gündən öz
prezidentlik vəzifəsinə başlamış hesab olunur. Demək, iyunun 7-də Əbülfəz Elçibəy prezident seçilmiş, iyunun
13-də mərkəzi seçki komissiyası bu barədə məlumat vermişdir. Xatirimdədir ki, iyunun 17-də Əbülfəz Elçibəyin
prezident kimi inaqurasiyası keçirilmişdir. İyunun 16-da, bir gün ondan öncə, Əbülfəz Elçibəy prezident olduğu
halda – demək, bu zaman artıq İsa Qəmbərov prezident səlahiyyətini həyata keçirə bilməzdi – görünür, ən vacib
məsələlərdən biri ondan ibarət imiş ki, ölümə məhkum olunmuş 7 nəfər haqqında o hökmün icra edilməsi
barədə fərman imzalansın. Bunun arxasında nə var, mən deyə bilmərəm. Amma bu fakt özü-özlüyündə çox
böyük təəccüb və narahatçılıq doğuran bir haldır.
Dediyim kimi, sonra isə Əbülfəz Elçibəy artıq prezident olaraq 1993-cü ilin yanvar ayında 2 ölüm hökmünün icra
edilməsi haqqında da fərman imzalayıbdır. Bunların hamısı, bu fərmanlar 1993-cü ilin fevral ayında həyata
keçirilibdir, yəni bu adamlar güllələniblər. Bir illik hakimiyyət zamanı güllələməklə məşğul olmaq nə humanistlikdən
xəbər verir, nə humanistliyə, nə də demokratiyaya uyğundur. Ancaq bu gün humanistlikdən, insan hüquqlarından,
demokratiyadan dəm vuranlar hakimiyyət əldə etdikləri zaman bu işlərlə məşğul olublar.
Bildirdiyim kimi, 1993-cü ilin iyun ayından biz Azərbaycanda ölüm hökmlərinin icrasını dayandırmışıq. Bu
da heç təsadüfi deyildir. Baxmayaraq ki, o illər bizim üçün çox mürəkkəb, ağır, çətin illər olubdur, Azərbaycanın dövlətini, müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, Azərbaycanda bu dövlətçiliyə olan qəsdlərin qarşısını
almaq lazım idi. Şübhəsiz ki, bunlar çox qəti addımlar atmaq, tədbirlər görmək, həyata keçirmək tələb edirdi.
Biz bunları etmişdik. Ancaq biz humanistliyimizi də itirməmişdik. Məhz ona görə də biz ölüm hökmünün
icrasını dayandırmışdıq.
Ancaq eyni zamanda deyə bilərəm ki, bu ötən dövrdə ölüm hökmünə məhkum olunmuş adamlardan 12
nəfəri mənim fərmanımla bağışlanıbdır. Yəni onların barəsində ölüm hökmü cəza yerlərində uzunmüddətli cəza
çəkməklə əvəz olunubdur.
Keçmiş illərdən indiyə qədər məhkəmələr tərəfindən çıxarılmış hökmlərlə, onların əsasında Azərbaycanın
həbsxanasında ölüm hökmünə məhkum olunmuş 128 nəfər vətəndaş vardır. Bunların içərisində çox qatı cinayət
etmiş adamlar da var. Şübhəsiz ki, ölüm hökmünə məhkum olunanlar ən qatı cinayət etmiş adamlardır, amma
onların da dərəcəsi vardır. Onların arasında bir neçə insanı öldürmüş, həddindən artıq cinayətkarlıq etmiş, bizim
dövlətçiliyimizə, müstəqilliyimizə qarşı, respublikamızın dağılması, parçalanması ilə əlaqədar cinayətlər etmiş
adamlar vardır.
Bütün bunlara baxmayaraq, mən bu məsələləri ətraflı təhlil edəndən sonra belə qərara gəlmişəm ki,
Azərbaycanın cinayət məcəlləsində ölüm hökmü ilə əlaqədar olan bütün maddələr dəyişilməlidir və
Azərbaycanda ölüm hökmü bir cəza kimi ləğv olunmalıdır. Ölüm hökmünə məhkum olunmuş insanların cəzası
müvafiq qaydada, uzunmüddətli cəzalarla əvəz edilə bilər.
Beləliklə, 1993-cü ilin iyun ayından ölüm hökmünün icrasına qoyulmuş faktiki moratorium indi isə real
olaraq Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv edilməsinə gətirib çıxardı.
Mən bununla əlaqədar Azərbaycanın Milli Məclisinə qanunvericilik təşəbbüsü ilə təqdimat göndərirəm və
ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın parlamenti, Milli Məclisi bizim bu humanist
addımımızı dəyərləndirəcək və mənim təklifimi qəbul edəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycanda ölüm hökmü
tamamilə ləğv olunacaqdır.
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Əmin ola bilərsiniz ki, biz Azərbaycanda cinayətkarlıqla mübarizəni bundan sonra da davam etdirəcəyik və
bunun üçün bütün imkanlardan istifadə olunacaqdır. Azərbaycanda bütün vətəndaşların hüquqlarının qorunması,
Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst yaşaması üçün əmin-amanlığın təmin edilməsi bizim vəzifəmizdir. Biz bu
vəzifəni həyata keçirəcəyik, humanistlik siyasətimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik və Azərbaycanda
ictimai-siyasi sabitlik gündən-günə möhkəmlənəcəkdir.
Təəssüf ki, bəzi qüvvələr, hətta özlərini siyasi qüvvə hesab edən adamlar yenidən köhnə əhval-ruhiyyə ilə
yaşayırlar və silahla, güclə nəyəsə nail olmaq istəyirlər, belə cəhdlər göstərirlər. Bu, bizə məlumdur. Ancaq onlar da,
Azərbaycanın bütün vətəndaşları da bilməlidirlər: Azərbaycan dövləti son illərdə öz qüdrətini həm ölkədə, həm də
dünyada nümayiş etdiribdir. Biz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamağa qadirik və heç kəsə
Azərbaycanın qanunlarını, konstitusiyasını pozmağa yol verməyəcəyik. Azərbaycanın bütün vətəndaşları arxayın ola
bilərlər ki, Azərbaycanın dövləti, onun prezidenti verdiyi sözlərə, andına sadiqdir. Azərbaycan vətəndaşlarının
hüquqları və onların əmin-amanlığı daim qorunacaqdır.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ (AŞPA) NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ –
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AVROPA ŞURASINA DAXİL OLUNMASINA DAİR
AŞPA-nın MƏRUZƏÇİLƏRİ JAK BOMEL VƏ CORC KLERFAYT İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
22 yanvar 1998-ci il
Xoş gəlmişsiniz! Cənab Bomel, mən sizinlə yenidən görüşməyimə çox şadam. Mənim sizinlə dostluğumun,
tanışlığımın artıq müəyyən tarixi var. Mən sizinlə həm Bakıda, həm da Parisdə keçirdiyim görüşlərimi
məmnunluqla xatırlayıram. Sizinlə hər bir görüşüm məndə çox güclü təəssürat yaradıbdır.
Mən sizin həmkarlarınızı da salamlayıram. Səfirliyin nümayəndələri də buraya xoş gəliblər. Mən bilirəm ki,
siz dünən, bu gün çoxlu görüşlər keçirmisiniz, danışıqlar aparmısınız. Şəxsən siz keçmişdə də Azərbaycanda
olmusunuz. İndi buraya müəyyən bir fasilədən sonra gəlmisiniz. Güman edirəm ki, keçmişlə müqayisədə
respublikamızın bugünkü gününü qiymətləndirə bilərsiniz. Bütün bu görüşlər, danışıqlar hamısı bizi daha da sıx
əməkdaşlığa sövq edir.
Biz Avropa Şurası ilə əməkdaşlığa ciddi olaraq girişmişik və layiqli partnyor olmaq istəyirik. Mən
Azərbaycan ilə Fransa arasındakı əlaqələri çox müsbət qiymətləndirirəm. Prezident cənab Jak Şirak bir neçə gün
bundan əvvəl mənə telefonla zəng etmişdi. Bizim çox əhəmiyyətli telefon danışığımız oldu. Mən Avropa
Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının ötən ilin oktyabrında keçirilmiş zirvə görüşünü də
çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Həm zirvə görüşü, həm də o görüş zamanı keçirdiyim çoxsaylı görüşlərim
ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətli olmuşdur. Mən sizi məmnuniyyətlə dinləməyə hazıram. 
***
Öncə mən Azərbaycana gəldiyinizə və buradakı işinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Siz Azərbaycan ilə
Avropa Şurası arasında əlaqələrin inkişaf etməsində və Azərbaycanın Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü
olması sahəsində gördüyünüz işlərin Avropa Şurasına çatdırılmasında çox xidmətlər göstərirsiniz. Biz sizin
xidmətlərinizi qiymətləndiririk və tam əminəm ki, sizinlə çox yaxın əməkdaş olacağıq.
Cənab Bomel, siz Azərbaycan haqqında, burada gedən işlər, son zamanlar – keçən ziyarətinizlə bu ziyarət
arasında – Azərbaycanda gözə çarpan dəyişikliklər haqqında çox mehribancasına danışdınız. Mən sizə çox
təşəkkür edirəm. Bu, bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həm sizin sözləriniz, həm də cənab Klerfaytın sözləri bizim
üçün çox əhəmiyyətlidir. Cənab Bomel, siz bizimlə xeyli müddətdir ki, tanışsınız. Azərbaycanda olmusunuz və
ölkəmizdə həyatın dinamikasını müşahidə edirsiniz, baş vermiş müsbət dəyişiklikləri görürsünüz. Siz isə, cənab
Klerfayt, Azərbaycana ilk dəfə gəlmisiniz və çox məmnunam ki, qısa müddətdə xoş təəssüratlar əldə etmisiniz.
Mən sizin fikirlərinizin, tövsiyələrinizin hamısını məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Bir şeyi bildirmək istəyirəm
ki, əgər biz, Azərbaycanın başçıları, hakimiyyəti öz ölkəmizi Avropa Şurasına üzv etmək istəyiriksə, demək, bu
istəyimizlə, arzumuzla, təklifimizlə öz üzərimizə böyük məsuliyyət və vəzifələr götürürük. Yaxşı dərk edirik ki,
əgər Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olarsa, demək, o, həm qanunlarını, həm qaydalarını, həm də hakimiyyətin işini Avropa Şurasının bütün tələblərinə uyğunlaşdırmalıdır. Bunu dərk edərək istəyirik ki, Avropa
Şurasının üzvü olaq. Demək, biz özümüz öz üzərimizə çox böyük yeni məsuliyyətlər götürürük. Bu
məsuliyyətlər şübhəsiz ki, birinci növbədə bizim Konstitusiyanın bütün tələblərinin təsdiq olunması ilə
əlaqədardır, Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini davam etdirib sona
çatdırmaqla əlaqədardır, Azərbaycanda demokratiyanın, insan hüquqlarının bərqərar olması, siyasi və iqtisadi
islahatların axıra qədər həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır. Bir sözlə, Azərbaycanda Avropa standartlarına,
Avropa Şurasının standartlarına uyğun bir cəmiyyətin yaradılması ilə əlaqədardır.
Əgər biz bütün bunların hamısını edəcəyimizə, həyata keçirəcəyimizə arxayın olmasaydıq, bu yola
düşməzdik. Bütün bu prinsiplərin Azərbaycanda nəzərə alınması, təsdiq olunması bizim özümüzün içimizdən
gələn istəklərin, arzuların nəticəsidir. Bizi heç kəs buna məcbur etmir. Xalqımız 70 il və ondan qabaq da


Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri cənab Jak Bomel və cənab Corc Klerfayt çıxış edərək vaxt
tapıb onları qəbul etdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər.
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totalitar sistemdə yaşayıbdır. Biz müstəqillik əldə edəndən sonra hansı sistemlə getmək istəsəydik, o sistemlə də
gedəcəydik. Burada cürbəcür qüvvələr var. Bəziləri hesab edirlər ki, keçmiş ideologiyanın, yəni kommunist
ideologiyasının yolu ilə getmək lazımdır. Biz bunu rədd etmişik. Başqa qüvvələr var – hesab edirlər ki, Azərbaycan müsəlman ölkəsidir, ona görə burada islam dövləti yaranmalıdır. Biz bunu da rədd etmişik. Yəni biz
özümüz, şübhəsiz ki, xalqımızın ümumi rəyini nəzərə alaraq, ən əsası isə – istəyimizi, arzumuzu həyata
keçirərək bu yolu seçmişik. Bu yolu seçdiyimizə və bu yolla inamla getdiyimizə görə, hesab edirik ki, bu yol
bizi istər-istəməz Avropa Şurasına gətirib çıxarmalıdır.
Bu sahədə çox işlər görülübdür. 1995-ci ilin noyabrında ümumxalq səsverməsi ilə Konstitusiya qəbul etdik
və parlament seçdik. Çox məmnunam ki, cənab Bomel, siz bizim bütün bu işlərimizin müşahidəçisi olmusunuz.
Biz o Konstitusiyanı yazmaq üçün çox vaxt sərf etdik. Əgər zəhmət çəkib onu yazmışıqsa, demək, bu
Konstitusiyanı həyata keçirməliyik, ona riayət etməliyik. Bunlar bizim iradəmizin, xalqımızın iradəsinin
nəticəsidir. Biz ikibaşlı siyasət apara bilmərik və heç vaxt aparmarıq. Biz keçmişdə Sovet İttifaqının tərkibində
olanda bəlkə də bəzi şeylər ürəyimizcə olmadan, dövlətin ümumi tələbi olduğuna görə onlara razı olurduq.
Amma indi müstəqil dövlətik, heç kəsdən asılı deyilik və heç bir mərkəzin də göstərişini yerinə yetirmirik, öz
taleyimizi özümüz təyin edirik. Ona görə bizim gördüyümüz işlər, qəbul etdiyimiz qanunlar da öz iradəmizlə
olan şeylərdir.
Bu gün mən bəyan etdim ki, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunur. Mən 1993-cü ilin iyun ayından Azərbaycana
başçılıq edirəm. Mən o vaxtdan ölüm cəzasını ləğv etmişdim, çünki bu müddətdə ölüm hökmü alan adamların heç birisinin
hökmü icra olunmayıbdır. Bu müddətdə ölüm hökmünün ləğv edilməsi üçün bir neçə tədbir həyata keçirmişəm. 1996-cı
ildə Cinayət Məcəlləsində 21 maddədən ölüm hökmünün götürülməsinə nail oldum. Cinayət Məcəlləsinin 11 maddəsində
ölüm cəzası qaldı. Qadınlara, 65 yaşına çatmış kişilərə ölüm hökmü çıxarılması da o vaxtlar ləğv olundu. Görürsünüz, bu,
bir prosesdir. Bu gün isə ona son nöqtəni qoydum. Bu, mənim üçün yeni fikir deyil, çoxdan bu fikirdə idim. Bunu məhz
bu gün etdim ki, Sizin üçün bir hədiyyə verim.
Əmin ola bilərsiniz ki, bundan sonra da Azərbaycanın qanunvericiliyində humanistlik prinsipinin daha da
dərinləş-dirilməsi üçün çox işlər görəcəyəm. Bu gün elan etdim ki, bizim həbsxanalarda ölüm cəzasına məhkum
olunmuş 128 vətəndaş var. Onların içərisində bizim dövlətçiliyimizə qəsd edənlər, Azərbaycan prezidentinə
qarşı terror aktları hazırlayıb həyata keçirmək istəyən adamlar da var. Amma bunlara baxmayaraq, mən bu
bəyanatımla onların hamısını ölüm cəzasından xilas etdim.
Siz bildirdiniz ki, iki il müddətində bir çox qanunların qəbul olunması haqqında təminat versəm yaxşı olar.
Bəyan edirəm ki, mən bu təminatı verirəm. Adını çəkdiyiniz qanunların bir neçəsi bu yaxın vaxtlarda qəbul
olunacaqdır. O cümlədən bələdiyyələr haqqında, polis haqqında, prokurorluq haqqında, vəkillər haqqında
qanunlar çox yaxın vaxtlarda qəbul ediləcəkdir. Bir neçə başqa qanunlar da artıq hazırlanmaqdadır. Ona görə də
iki il çox müddətdir. Amma bir halda ki, siz iki il deyirsiniz, mən iki ili qəbul edirəm. Sizə söz verirəm ki,
nəzərdə tutulan bu qanunlar iki ildən xeyli əvvəl qəbul olunacaq və həyata keçiriləcək, tətbiq ediləcəkdir.
Əmin ola bilərsiniz ki, qısa bir zamanda Konstitusiya Məhkəməsi təşkil ediləcək və onun sədri, üzvləri təyin
olunacaqlar. Bilirsiniz ki, bu barədə qanun son zamanlarda qəbul olunub, indi Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin
və üzvlərinin namizədliklərinin müəyyən edilməsi üzərində iş gedir.
Qanunun aliliyi sahəsində indiyə qədər çox iş görmüşük və əmin ola bilərsiniz ki, bundan sonra da çox işlər
görəcəyik. İnsan haqlarının qorunması sahəsində görülən işlərdən əlavə, mən bir-iki gün öncə sərəncamlar
imzalamışam. Yəqin bu barədə Sizə məlumat veriblər. İnsan hüquqlarının qorunması haqqında yarım əsr
bundan öncə – 1948-ci ildə Parisdə qəbul edilmiş sənədin əlli illiyi münasibətilə bir çox tədbirlər hazırlanır və
həyata keçiriləcəkdir.
Dağlıq Qarabağ problemi, yəni Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi barəsində Sizə keçən dəfələr də, yəqin ki,
bu gün də məlumatlar verilibdir. Qısaca onu deyə bilərəm ki, 1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə qəbul
olunmuş bəyanat əsasında Minsk qrupunun üç həmsədri müəyyən edildi – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və
Fransa. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk ki, dünyanın üç böyük dövləti, onların prezidentləri bu problemlə
birlikdə məşğul olmaq üçün Minsk qrupunun həmsədrliyi vəzifələrini üzərlərinə götürmüşlər.
1997-ci ildə bu sahədə aparılan danışıqlar, nəhayət, Minsk qrupunun təkliflərinə gətirib çıxarıbdır ki,
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi iki mərhələdə həll olunsun: birinci mərhələdə
Azərbaycanın işğal olunmuş altı rayonu işğalçı dəstələrdən azad edilsin, ikinci mərhələdə isə iki rayon – Laçın
və Şuşa rayonları azad olunsun və eyni zamanda Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən edilsin.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bu təklifləri qəbul edib və Ermənistanın prezidenti də qəbul edibdir.
Strasburqda olarkən, keçən il oktyabrın 10-da Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan və Azərbaycan
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prezidenti Heydər Əliyev bu barədə birgə bəyanat veriblər. Bu bəyanatda göstərilir ki, Minsk qrupu
həmsədrlərinin verdikləri təklifi biz qəbul edirik və münaqişəni bu təkliflər əsasında həll etmək istəyirik.
Bilirsiniz ki, yanvarın 7-8-də bu məsələ Yerevanda Ermənistan prezidentinin yanında müzakirə olunub,
müəyyən fikir ayrılığı meydana çıxıbdır. İndi məlum olur, əvvəl də biz bunu bilirdik ki, Dağlıq Qarabağda olan
qüvvələr Minsk qrupunun bu təkliflərini hələ indiyə qədər qəbul etmirlər. Bilməlisiniz ki, bizdə, Azərbaycanda da
bu təklifi qəbul etməyimizi hamı bəyənmir. Müxalifətdə olan partiyaların, demək olar, hamısı bizim bu
addımımızın əleyhinədir və onlar bizi ittiham edirlər ki, belə bir təklifə razılıq vermişik. Onlar hesab edirlər ki,
Dağlıq Qarabağa heç vaxt yüksək status vermək olmaz, ancaq mədəni muxtariyyət vermək olar. Hətta bəziləri
hesab edirlər ki, sülh danışıqları heç bir şey vermir, məsələni ancaq müharibə yolu ilə həll etmək olar və bizi
müharibəyə dəvət edirlər.
Ancaq bu fikirlər cəmiyyətin ümumi rəyini təmsil etmir, bu fikirlər bizim cəmiyyətdə azlıq təşkil edir. Ona
görə də bu gün bir daha bəyan edirəm ki, biz məsələnin yalnız və yalnız sülh yolu ilə həll olunmasının
tərəfdarıyıq. 3 il 8 aydır ki, atəşkəs rejimində yaşayırıq və bundan sonra da, tamam sülh əldə olunana qədər
atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacağıq. Mən, Azərbaycanın prezidenti kimi, bəyan edirəm ki, heç vaxt
məsələnin yenidən müharibə, döyüşlər yolu ilə həll olunmasına yol verməyəcəyəm.
Ümidvaram ki, Ermənistanda da, Dağlıq Qarabağda da bu təklifləri rədd edən insanlar, nəhayət, dərk
edəcəklər ki, başqa yol yoxdur və biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olacağıq.
Cənab Bomel, siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, Azərbaycan çox mühüm coğrafi-strateji vəziyyətə malik
olan bir ölkədir. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri var. Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu yerdə
yerləşir və Avropa ilə Asiya arasında bir körpüdür. Eyni zamanda Azərbaycanın böyük problemləri var: ərazi
bütövlüyümüz pozulub, ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır, bir milyondan artıq
vətəndaşımız köçkün-qaçqın vəziyyətində yaşayır.
Amma apardığımız həm daxili və xarici siyasət, həm də iqtisadiyyat sahəsində gördüyümüz işlər mənə əsas
verir deyim ki, Azərbaycanın çox xoşbəxt gələcəyi var. Bu gələcəyi, inkişafı da demokratiya, islahatlar yolunda,
Avropaya daha da yaxın olmaq yolunda görürük. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu yolla bundan sonra da uğurla
gedəcəyik və sizinlə bir yerdə olacağıq.
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RUSİYA FEDERASİYASI FEDERAL MƏCLİSİ FEDERASİYA ŞURASININ SƏDRİ
YEQOR STROYEVLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
23 yanvar 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Yeqor Stroyev! Sizin və başçılıq etdiyiniz nümayəndə
heyətinin Azərbaycana gəlmənizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Rusiya Federasiya-sının belə bir nümayəndə
heyətinin respublikamıza səfərin-dən məmnun qaldığımı bildirirəm.
Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyası arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın durmadan
genişləndirilməsi hər iki tərəf üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Rəhbərlik etdiyiniz nümayəndə heyətinin ölkəmizə
səfərinin bu əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacağına əmin olduğumu bildirirəm.
Hesab edirəm ki, biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, habelə elm, mədəniyyət,
təhsil sahəsində əlaqələrimizin inkişafı ilə bağlı ən mühüm məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apara bilərik.
Y e q o r S t r o y e v: Cənab prezident, səmimi mehriban qəbula və Azərbaycana dəvətə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Bu səfər ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına kömək edəcək və bu işdə Sizin
göstərdiyiniz böyük diqqət və qayğı əvəzsizdir. Sizin rəhbərliyiniz ilə hüquqi demokratik dövlət quruculuğu,
islahatların həyata keçirilməsi sahəsində Azərbaycanda görülən işlər, əldə edilən uğurlar Rusiya Federasiyasında
diqqətlə izlənilir. Ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrinin sıxlaşdırılmasına Rusiyanın da böyük maraq göstərdiyini
nəzərə çarpdırmaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq yeddinci ildir müstəqil respublikadır. Bu illər ərzində
ölkə bir çox mürəkkəb, olduqca çətin mərhələlərdən keçmişdir. Sovet İdtifaqı hələ dağılmazdan əvvəl
Azərbaycanda çox mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyət yaranmışdı. Siz yəqin ki, Dağlıq Qara-bağdakı hadisələrlə
və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbay-canla Ermənistan arasında münaqişə barədə məsələyə baxıl-masına o
vaxtkı Sovet İttifaqı rəhbərliyinin ədalətsiz müna-sibəti ilə əlaqədar keçirilmiş aramsız mitinqləri, xalq çıxışlarını xatırlayırsınız. Bütün bunlar nəticə etibarilə Azərbaycan xalqı üçün böyük faciəyə gətirib çıxardı. Bir
neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan xalqı 20 Yanvar faciəsinin səkkizinci ildönümünü qeyd etmişdir. Xalq
hərəkatını yatırmaq üçün sovet qoşunlarının iri kontingenti Bakıya yeridildi. Bu dəhşətli qərarı sovet
rəhbərliyi, şəxsən Qorbaçov və onun ətrafındakılar qəbul etmişdilər. O vaxt Sovet İttifaqının güc nazirliklərinin
bütün rəhbərləri Bakıda idilər və onlar Azərbaycan xalqına qarşı əslində soyqırımı törətdilər.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Dünya Birliyi ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi
sahəsində bir çox müvəffəqiyyətlər əldə etmişdir. Biz dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə bütün sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiririk.
Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyası arasında əlaqələri, xalqlarımızın tarixi ənənələrə malik münasibətləri
daha da canlandırmaq üçün ölkələrimizdəki zəngin potensial imkan-lardan dolğun şəkildə istifadə etməliyik.
Bunun hər iki tərəf üçün çox faydalı olduğunu nəzərə çarpdırmaq istəyirəm.
Y e q o r S t r o y e v: Cənab prezident, mehriban qəbula görə təşəkkür edirəm. Sizə Rusiya Federasiyasının
prezidenti Boris Yeltsinin səmimi salamını və belə bir arzusunu – Sizin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
tezliklə həlli barədə Kişinyovda qaldırdığınız məsələlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində nizama salınmasını
çatdırmaq istəyirəm. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, onun sərhədlərinin toxunulmazlığına həmişə
tərəfdar olmuşdur və tərəfdardır. Səmimi qəbula və nikbinliyə, məsələlərin cəsarətlə qaldırılmasına görə, onları
ən mürəkkəb vəziyyətdə həll etmək bacarığınıza görə Sizə cənab prezident, bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlər üçün, ölkəmizin ərazi bütövlüyü barəsində fikirlərə və mövqeyə görə
Sizə təşəkkür edirəm. Bu, böyük əhəmiyyətə malikdir, çünki məsələnin dincliklə nizama salınması üçün
əsasdır. Rusiyanın parçalan-ması mümkün olmadığı kimi, Azərbaycanın parçalanması da mümkün deyildir.
Ümidvaram ki, söhbətimiz əməli fəaliyyə-timizdə konkret təsdiqini tapacaqdır.
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GÜRCÜSTANA QISAMÜDDƏTLİ İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
24 yanvar 1998-ci il
Səfərim Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə mənim aramda olan daimi məsləhətləşmələrlə,
əlaqələrlə bağlıdır. Biz bir-birimizlə tez-tez görüşürük, rəsmi ziyarət-lərdən əlavə, belə işgüzar ziyarətlər də
edirik, başqa ölkələrdə toplantılar zamanı görüşürük. Ona görə də indi onunla görüşüb söhbət etməyə ehtiyac
var. Bir də sizin hamınıza məlumdur ki, sabah Şevardnadzenin 70 yaşı tamam olur. Bizim onunla otuz illik
dostluğumuz var. Bir dost kimi görüşməyə gedirəm.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tbilisi, Prezident sarayı
24 yanvar 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım Eduard Amvrosiyeviç. Sizi anadan olmağınızın 70 illiyi
münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Sizə, gürcü xalqının böyük oğluna qarşıdakı əzəmətli işlərinizdə
yeni uğurlar arzulayıram.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mənim qardaşım, gürcü xalqının böyük dostu Heydər Əliyeviç. Sizi
səmimi-qəlbdən, dostcasına salamlayıram. Məni anadan olmağımın 70 illiyi münasibətilə təbrik etmək üçün
Tbilisiyə səfərə gəldiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Xalqlarımızın tarixi
qardaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəm-ləndirilməsində və Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığının durmadan
inkişaf etdirilməsində, Heydər Əliyeviç, Sizin müdrik siyasətiniz böyük rol oynamışdır. Onu da vurğulamaq
istəyirəm ki, Sizinlə hər bir görüşüm məndə, həmişə xoş duyğular və sevinc hissi oyatmışdır. 1997-ci ilin
fevralında Sizin dəvətinizlə Bakıya rəsmi səfərim zamanı mənə göstərilən qonaqpərvərlikdən məmnun
qaldığımı bildirirəm.
İki qonşu ölkənin iqtisadi əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində və genişləndirilməsində Azərbaycan
neftinin Gürcüstan ərazisindən Qərbə ixracı da şübhəsiz ki, böyük rol oynayacaqdır. Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqlardan hasil edilən neftin dünya bazarına çıxaracaq boru kəmərlərindən birinin Gürcüstan
ərazisindən keçməsi barədə qərarın qəbul olunmasına verdiyiniz dəstəyə, diqqət və qayğıya görə, Heydər
Əliyeviç, Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizin bu müdrik və cəsarətli addımınız Gürcüstan ictimaiyyəti
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum Eduard Amvrosiyeviç, səmimi sözlərə görə Sizə, Gürcüstan rəhbərinə
minnətdar-lığımı bildirirəm. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, 1996-cı ilin martında Tbilisidə və 1997-ci ilin
fevralında Bakıda Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında imzalanmış böyük əhəmiyyətli sənədlər dövlətlərimizin
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün yaxşı əsas olmuşdur. Nəzərə çarpdırmaq
istəyirəm ki, ölkələrimiz bir-birinə bənzər eyni problemlərlə qarşılaşmışdır. Azərbaycanda da, Gürcüs-tanda da
hüquqi demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadi-siyasi dəyişikliklər aparılması, islahatların müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilməsi sahəsində əldə edilmiş uğurları yüksək qiymətləndirirəm. İqtisadiyyat, elm, mədəniyyət
sahələrində dövlətlərimizin qarşılıqlı münasibətlərinin daha da canlandı-rılması gənc, müstəqil dövlətlərimizin
suverenliyinin möhkəmləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Biz, Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri beynəlxalq və regional
məsələlərin həllində beynəlxalq hüquq normalarını daim əsas tutur, sülh mövqeyindən çıxış edirik. MDB-də,
digər beynəlxalq təşkilatlarda hər iki qonşu ölkə prinsipial, birgə mövqe nümayiş etdirirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan dövləti Gürcüstanda sabitliyin möhkəmləndirilməsinə, orada yaşayan
soydaşlarımızın hüquqlarının qorunmasına qayğı ilə yanaşır. Gür-cüstanda yaşayan yarım milyondan çox
azərbaycanlı keçmiş iqtidarların dövründə böyük sıxıntılara məruz qalmışdı. Hazırda azərbaycanlılar öz tarixietnik torpaqlarında kütləvi milli ayrı-seçkilikdən yaxa qurtarmışdır. Biz Qafqazda sülhü, əmin-amanlığı bərpa
etmək, sülhyaratma prosesini sürətlən-dirmək üçün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla daha sıx əlaqədə işləyirik.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Heydər Əliyeviç, mənim 70 illik yubileyim münasibətilə Tbilisiyə səfərə
gəldiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Mən Sizə hədsiz dərəcədə minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz uzun illərdir Sizinlə sıx münasibətlər saxlayırıq. Uzun tarixə malik dostluğumuz
var. Əminət ki, bu dostluq münasibətləri iki qonşu respublikanın, iki qonşu xalqın arasında mehriban və səmimi
dostluq əlaqələrinin inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir.

65

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZENİN 70 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ
ONUN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ TƏRƏFİNDƏN TƏBRİK EDİLMƏSİ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
24 yanvar 1998-ci il
Əziz dostum Eduard Şevardnadze!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Mənim bu gün Gürcüstana, Tbilisiyə gəlməyim müəyyən mənada, əgər buna protokol nöqteyi-nəzərindən
yanaşsaq, qeyri-adi xarakter daşıyır. Ancaq biz bu məsələni insani nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirsək, burada
qeyri-adi heç bir şey yoxdur.
Mənim əziz dostum Eduard Şevardnadzenin sabah 70 yaşı tamam olur. Bu, yubiley bayramıdır. Ona görə
mən bu gün bura həm dostuma, qardaşıma, həm də ki, bütün gürcü xalqına, Gürcüstan vətəndaşlarına öz
hisslərimi, öz fikirlərimi, öz dostluq münasibətimi bildirmək üçün gəlmişəm.
Əziz dostum Eduard Şevardnadzenin dediklərinə əməl edərək, mən həm də vaxta qənaət üçün məhz rus
dilinin imkanlarından istifadə edəcəyəm. Belə ki, İmir nə qədər görkəmli tərcüməsi olsa da, ona çox hörmətim
olmasına baxmayaraq, dediklərimin hamısını incəlikləri ilə birlikdə tərcümə edə bilməyəcəkdir.
Əziz dostum Eduard Şevardnadze!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Mən buraya, Gürcüstana, Tbilisiyə həqiqətən prezidentin dəvəti olmadan gəlmişəm. Lakin hesab etmişəm ki,
bizim münasibətlərimiz, Eduard Şevardnadze ilə münasibətlərimiz elədir ki, mənim gəlib-gəlməməyimi
soruşmağa, yaxud bu konkret hadisə ilə əlaqədar dəvət gözləməyimə ehtiyac yoxdur. Bu hadisə isə sizin
hamınıza məlumdur. Dostum Eduard Şevardnadzenin sabah 70 yaşı tamam olur. Bu, yubiley tarixidir və
bununla əlaqədar mən bizim aramızda bir çox illər ərzində yaranma münasibətləri nəzərə alaraq ona təbrik
məktubu göndərməklə və ya telefon danışığı ilə, yaxud buraya hətta ən yüksək səviyyədə nümayəndə heyəti
göndərməklə kifayətlənə bilməzdim. Mənim özümün etmək istədiyimi və özümün etdiyimi heç nə və heç kəs
əvəz edə bilməzdi. Ona görə də mən özüm gəldim.
Bilirsiniz ki, biz – Eduard Şevardnadze ilə mən uzun illərdir ki, sıx münasibətlər saxlayırıq. Bu münasibətlər
məhz ötən illər ərzində möhkəm insani dostluğa çevrilmişdir. Biz onunla otuz il bundan əvvəl, 1968-ci ildə
Tbilisidə görüşmüşük. Həmin dövrdə nə o, nə də mən respublikanın rəhbəri deyildik, amma nazir vəzifəsində
işləyirdik. Eduard Şevardnadze Gürcüstanda, mən isə Azərbaycanda. O mənim çox xoşuma gəldi, məndə ona
hüsn-rəğbət oyandı və bu, münasibətlərimizin bünövrəsini qoydu. Sonrakı hadisələr sizə məlumdur. 1969-cu
ildə mən Azərbaycanın rəhbəri seçildim. 1972-ci ildə isə Eduard Şevardnadze Gürcüstanın. Biz öz
respublikamızda eyni vəziyyətdə işləyərək, bir-birimizlə çox sıx bağlı idik. Bu sıx əlaqə ən əvvəl bununla izah
edilirdi ki, o vaxtlar, o rejimdə, o ideologiyanın, o sistemin mövcud olduğu şəraitdə bütün məsələlərə
baxışlarımız, yanaşma tərzimiz, öz respublikamızın ehtiyac və qayğılarına, yaşadığımız ölkədə, Sovetlər
İttifaqında respublikamız ətrafında baş verən hadisələrə münasibətimiz eyni idi. Buna görə də biz, demək olar,
eyni xarakterli qərarlar qəbul edirdik. Bu, əvvəla, ondan irəli gəlirdi ki, hər ikimiz, həqiqətən, eyni əhvalruhiyyədə idik, ikincisi, illər ötdükcə buna bir-birimizlə apardığımız təcrübə mübadiləsi, bir-birimizə
göstərdiyimiz yardım və dəstək kömək edirdi.
Səmimi münasibətlərimiz ildən-ilə bax, belə yaranırdı. Münasibətlərimiz insani xarakter daşıyırdı, lakin
bununla bərabər, bu münasibətlər heç də insani münasibətlərimizlə məhdudlaşmırdı, həm də xalqlarımızın –
gürcü xalqının, Azərbaycan xalqının, Gürcüstan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının taleləri üçün
son dərəcə böyük əhəmiyyətə malik idi. Yəni biz bir-birimizlə sadəcə olaraq dostluq etmək, görüşmək, birbirimizə xoş sözlər demək, süfrə arxasında əyləşib gürcü şərabı və yaxud Azərbaycan konyakı içmək və ya
Azərbaycan şərabı içmək, həm gürcü xalqına, həm də Azərbaycan xalqına məxsus olan kabab yemək naminə
dostluq etmirdik. Xeyr, bütün bunlar bir vasitə, ötəri hal idi. Dostluğumuzun əsasını təşkil edən başlıca səbəb isə
həm Eduard Amvrosiyeviçin, həm də mənim öz xalqlarımıza bacardıqca daha çox fayda vermək arzumuz idi.
Yaşamış olduğumuz o ölkənin şəraitində, o ideologiya şəraitində, olduğumuz mühitdə mövqelərimiz Eduard
Şevardnadzenin mövqeyi və Əliyevin mövqeyi standart mövqelər deyildi, yəni o vaxt mövcud olmuş
basmaqəlib normalara, çərçivələrə çox zaman uyğun gəlmirdi. Eduard Şevardnadzenin və mənim hərəkətlərimiz
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də, tədbirlərimiz də, qərarlarımız da o vaxtlar kommunist partiyasında, Sovetlər İttifaqında mövcud standartların
çərçivəsindən çox-çox kənara çıxırdı. Bax bu, bizim getdikcə daha çox yaxınlaşmağımız üçün əsas olmuşdur. Bu,
həm də onun üçün əsas və səbəb olmuşdur ki, o illərdə həm Gürcüstan, həm Azərbaycan sosial-iqtisadi sahədə,
mədəniyyətin, təhsilin inkişafında, ölkələrimizin tərəqqisində, respublikalarımızın tərəqqisində böyük uğurlar
qazanırdı.
Buna görə də dostluğumuz qeyri-adi xarakter daşıyır. Üstəlik, indi gördüyünüz kimi, otuz ili tamam olmuş münasibətlərimizlə talelərimiz də əslində eyni olmuşdur. Xalqlarımızın, respublikalarımızın taleləri də həmçinin eyni cür
olmuşdur. Yəni biz – Eduard Amvrosiyeviç Gürcüstanda, mən isə Azərbaycanda təxminən eyni yolu keçmişik. Sonra
o da, mən də Moskvada, Sovet İttifaqının rəhbərliyində olduq. Sonra o da, mən də Moskvada çalışdığımız yüksək
vəzifələrdən getdik. Sonra Eduard Şevardnadze gürcü xalqı üçün ən mürəkkəb, çətin bir dövrdə Gürcüstana qayıtdı
və öz nüfuzu, öz təcrübəsi, öz bacarığı və malik olduğu böyük təcrübəsi ilə gürcü xalqını, Gürcüstan Respublikasını
Gürcüstanın düşdüyü çox ağır sosial-iqtisadi, siyasi böhrandan çıxara bildi və bugünkü günə, Gürcüstanda sabitliyin,
normal vəziyyətin mövcud olduğu günə, Gürcüstanda demokratik və hüquqi dövlət qurulduğu, həm də uğurla
qurulduğu günə gətirib çıxardı.
Mənim taleyim də təxminən belə olmuşdur. Mən Azərbaycana, əlbəttə, Eduard Şevardnadze Gürcüstana
qayıdan vaxtdan sonra qayıtsam da, eyni problemlərlə qarşılaşdım. Bildiyiniz kimi, mən də bu problemləri
ümumən həll etməyə müvəffəq oldum. İndi Azərbaycanda da vəziyyət sabit və normaldır, Azərbaycan da
demokratik, hüquqi, dünyəvi cəmiyyət quruculuğu yolu ilə gedir.
Buna görə də bizim respublikamızda da, xüsusən Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra eyni vəziyyət
yaranmışdı. 70-80-ci illərdə respublikalarda, xüsusən də Sovetlər İttifaqının ali hakimiyyət dairələrində olmuş
rəhbərlərdən bəlkə də çox az adam Eduard Şevardnadzenin, eləcə də mənim keçdiyimiz yolu keçə bilmişdir.
Buna görə də bunların hamısı birlikdə dostluq münasibətlərimizin tarixini təşkil edir. Təbii olaraq, bunların
hamısı mənə, ümumiyyətlə, əsas verirdi ki, bu gün Tbilisiyə gəlib Eduard Amvrosiyeviçi yubileyi münasibətilə
şəxsən təbrik edəm və bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizin hamınızı, hörmətli dostlar, təbrik edim, bütün
gürcü xalqını, bütün Gürcüstan vətəndaşlarını təbrik edim.
Bu, həqiqətən əlamətdar hadisədir. Gürcü xalqının tarixində bir çox görkəmli şəxsiyyətlər olmuşdur. Gürcü
xalqı haqlı olaraq fəxr edir ki, o, ümumbəşəri sivilizasiyaya, dünya sivilizasiyasına, dünya tarixinə çox böyük
töhfələr vermişdir. Bunu keçmiş zamanlarda da Gürcüstanın görkəmli adamları etmişlər. Zənnimcə, Eduard
Şevardnadze gürcü xalqının tarixində çox görkəmli adamlardan biridir.
30 il – bu isə iyirminci əsrin üçdə biri deməkdir, – Gürcüstanın və gürcü xalqının həyatı və taleyi Eduard
Şevardnadzenin fəaliyyəti ilə, onun bilavasitə rəhbərliyi və bütün o illər ərzində aparmış olduğu və bu gün də
apardığı nəhəng fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Mən o illəri – yetmişinci illəri, Gürcüstanda həyatın bütün sahələrində və xüsusən ictimai-siyasi vəziyyətin
sağlamlaşmasında, xüsusən mənəvi cəhətdən saflaşmada, xüsusən xalqın, cəmiyyətin mənəvi paklığı uğrunda
mübarizədə çox ciddi dəyişikliklərin baş verdiyi dövrü yaxşı xatırlayıram. Yadımdadır, Eduard Şevardnadze
korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla, cəmiyyətə, xalqa olduqca böyük ziyan vuran bütün mənfi hallarla necə fəal və
barışmaz mübarizə aparırdı. Yadımdadır, Gürcüstanın bu sahədə təcrübəsi Sovetlər İttifaqının bütün digər
regionlarında, o cümlədən də Azərbaycanda necə məşhurlaşmışdı və bəyənilirdi. Yadımdadır, o vaxtlar
Gürcüstanda iqtisadiyyatın inkişafı, yeni sənaye müəssisələrinin, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin tikilməsi, yeni
mədəniyyət, təhsil mərkəzləri yaradılması üçün Eduard Şevardnadzenin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə nə qədər
maraqlı, ibrətamiz işlər görüldü. Yadımdadır, o vaxtlar Gürcüstanın tarixi və Gürcüstanın özünəməxsus
mədəniyyəti necə bacarıqla və layiqincə təbliğ edilirdi. Yadımdadır, Gürcüstanın Tbilisidəki və ölkənin bir çox
digər regionlarındakı qədim memarlıq, tarixi abidələri necə bərpa olunurdu, dirçəlirdi. Yadımdadır, o vaxtlar
Gürcüstanın mədəniyyət xadimləri Gürcüstanda həyata keçirilən bütün işlərə necə heyran idilər, bununla
bərabər, yeni-yeni görkəmli ədəbiyyat və incəsənət əsərləri yaradırdılar.
Mən bunların hamısını yaxşı xatırlayıram. Onu da xatırlayıram ki, o vaxtlar Eduard Şevardnadzenin ən əvvəl
məhz öz doğma gürcü xalqının milli mənafelərini əsas tutaraq həyata keçirdiyi böyük iş, ağıllı iş, düzgün iş
nəticəsində Gürcüstan necə yüksək nüfuza, şan-şöhrətə malik idi. O, nə edirdisə, hamısını məhz öz xalqının
naminə edirdi, gürcü xalqının milli mənafeləri naminə edirdi. O dövr Gürcüstan tarixində parlaq dövrdür və
Eduard Şevardnadzenin fəaliyyəti ilə, rəhbərliyi ilə bağlıdır.
Mən Eduard Şevardnadzenin Moskvada xarici işlər naziri vəzifəsində və Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun
üzvü kimi fəaliyyətini yaxşı xatırlayıram. Yeri gəlmişkən, mən bunu deyərkən heç vaxt utanmıram ki,
Kommunist Partiyasının üzvü olmuşam, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının ali orqanlarına daxil olmuşam,
Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü olmuşam. Çünki indi, böyük dəyişikliklər baş verdikdən sonra bəziləri
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bunu bu və ya digər xadim üçün az qala rüsvayçılıq və ya nüfuzdan salan bir cəhət hesab edirlər. Mən bununla
razı deyiləm. Təkrar edirəm, mən heç vaxt nəinki utanmıram, keçmişdə nə olmuşdursa, hamısını, - mən özüm
haqqında, öz şəxsi həyatım haqqında danışıram, - çox böyük məmnunluq hissi və qürurla xatırlayıram, özümün
bütün keçmiş tərcümeyi-halımla fəxr edirəm.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, Eduard Şevardnadzenin Gürcüstan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsində,
Gürcüstanda işləyərkən Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd kimi, Sovetlər İttifaqının xarici işlər
naziri vəzifəsində, Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü kimi fəaliyyəti istər gürcü xalqının mənafeləri naminə,
istərsə də o vaxtlar sülhün, sabitliyin möhkəmlənməsi, beynəlxalq gərginliyin zəifləməsi naminə çox bəhrəli,
çox səmərəli idi. İstər Sov.İKP MK Siyasi Bürosu tərkibində, istərsə də birlikdə olduğumuz Sovetlər İttifaqı
rəhbərliyi tərkibində Eduard Şevardnadzenin təşəbbüskar, coşğun, çox orijinal fəaliyyətini mən çox yaxşı
xatırlayıram. Hamı yaxşı bilir ki, o, xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin edildikdən sonra o vaxtlar Sovetlər
İttifaqının xarici siyasətində böyük dəyişikliklər baş verdi. Beynəlxalq vəziyyətin sağlamlaşması ilə, dünyada nə
varsa, onların hamısının realistcəsinə qiymətləndirilməsi, mövcud olan hər şeyə realist mövqedən yanaşılması
ilə bağlı dəyişikliklər məhz o vaxtdan sonra baş verdi və bütün bunlar “soyuq müharibə”nin qurtarmasına gətirib
çıxartdı. Bütün bunlar isə nəticə etibarilə Sovetlər İttifaqının dağılmasına gətirib çıxartdı. Biz bunu da böyük
məmnunluqla qarşıladıq.
Hesab edirəm ki, Sovetlər İttifaqının dağılması labüd idi və o dağıldı və biz – Gürcüstan da, Azərbaycan da,
Sovetlər İttifaqına daxil olan digər respublikalar da dövlət müstəqilliyi əldə etdik. Bu, tarixi hadisədir, bu, gürcü
xalqı üçün, Azərbaycan xalqı üçün, Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra müstəqillik əldə etmiş digər xalqlar
üçün tarixi hadisədir. Ancaq bu proses ani, bir gündə olmayıb, o, bir çox illər ərzində baş verib və bu mənada
Moskvada nələr olduğu ümumiyyətlə, bəlkə də hamıya məlum deyil. Hər halda bu, bizim bu gün əldə etdiyimiz
nə varsa ona, müstəqilliyimizə gətirib çıxartdı.
Ona görə də Eduard Şevardnadze xarici işlər naziri vəzifəsində çox böyük beynəlxalq şöhrət qazanmışdı, bu, həm Avropada, həm də digər ölkələrdə, bütün dünyada məlumdur. Özü də məhz ona görə ki, o, reallığı əsas
götürürdü, məhz ona görə ki, ehkamlardan, standartlardan, trafaretdən imtina etmişdi, ürəyinin hökmü ilə,
şübhəsiz, öz zəkası, malik olduğu böyük təcrübə ilə hərəkət edirdi.
Eduard Şevardnadzenin fəaliyyətinin sonrakı dövrü onun dövlət başçısı, müstəqil Gürcüstanın prezidenti
olduğu dövrdür. Mən öz fikrimi söyləyirəm. Biz keçmişdə olanları nə qədər yüksək qiymətləndirsək də, hesab
edirəm, Eduard Şevardnadzenin tərcümeyi-halının ən mühüm hissəsi, – mən bunu özümə də aid edirəm, ona
görə belə deyirəm, – Eduard Şevardnadzenin həyat və fəaliyyətinin ən parlaq hissəsi, ən mühüm hissəsi
Gürcüstanın son dərəcə çətin şəraitində öz xalqını bu vəziyyətdən çıxarmağı öz üzərinə götürdüyü dövrdür.
Siz yaxşı bilirsiniz ki, biz də Gürcüstanda baş vermiş prosesləri kənardan müşahidə etmişik və o zaman
vəziyyətin necə ağır olduğunu xatırlayırıq. Dedikcə ağır idi – vətəndaş müharibəsi, qardaş qırğını, hərc-mərclik,
qayda-qanunun olmaması. Bu, təkcə Gürcüstanın dağılmasına, Gürcüstanın parçalanmasına deyil, bir çox əsrlər
ərzində yaradılan hər şeyin məhv edilməsinə gətirib çıxarırdı. Təəssüflər olsun ki, o zaman vəziyyət xeyli
müddət ərzində o dərəcədə gərginləşmişdi ki, qayda-qanun yaratmaq, xalqı bu vəziyyətdən çıxartmaq, demək
olar, ağlasığmaz bir iş sayılırdı. Bunu ancaq Eduard Şevardnadze edə bilərdi. Başqa bir adam yox idi. Siz yaxşı
bilirsiniz ki, əgər başqa bir adam olsaydı, o, Şevardnadzeyə qədər bu işi öz üzərinə götürərdi. Bu işi üzərinə
götürənlərin hamısı xalqı nəinki hərc-mərclikdən və o cür ağır vəziyyətdən xilas edə bilmədilər, əksinə,
vəziyyəti get-gedə daha da mürəkkəbləşdirdilər.
Mən hesab edirəm ki, Gürcüstana qayıtdıqdan sonra Eduard Şevardnadzenin etdikləri, Gürcüstanı bu ağır
vəziyyətdən çıxartmağı öz üzərinə götürməsi əsl qəhrəmanlıqdır. O, burada hərc-mərclik vəziyyəti və vətəndaş
müharibəsi vəziyyəti yaratmış qüvvələrin hamısını zərərsizləşdirmək və Gürcüstanı, gürcü xalqını bu ağır
şəraitdən tədricən çıxartmaq üçün öz xalqının milli qəhrəmanı kimi döyüşə girdi, mübarizəyə başladı. Bütün
bunlar asan deyildi. Buna razılıq vermək asan deyildi. Bu tarixi missiyanı öz üzərinə götürmək asan deyildi. Bu
missiyanı həyata keçirmək də asan deyildi.
Bu gün, artıq hər şey arxada qaldıqda və Gürcüstanda normal, sağlam, sabit ictimai-siyasi vəziyyət yarandığı
vaxtda çox böyük məmnuniyyət hissi ilə, - mən bunu gürcü xalqı üçün qardaşcasına iftixar hissi ilə deyirəm, demək mümkündür ki, Eduard Şevardnadze bu tarixi vəzifənin öhdəsindən çox gözəl gəlmişdir. Bir də təkrar
edirəm, igidlik göstərmiş, qəhrəmanlıq etmişdir.
Eguard Şevardnadzenin rəhbərliyi ilə Gürcüstanda hüquqi, demokratik cəmiyyət quruculuğu prosesi gedir.
Biz sevinirik ki, Gürcüstan möhkəm ayağa durmuş və öz müstəqilliyini qətiyyətlə qoruyur. Şəxsən məni
sevindirir ki, Eduard Şevardnadzenin rəhbərliyi, ağıl və zəkası, uzaqgörənliyi ilə Gürcüstanda görülən bütün
işlər Gürcüstanın dövlət müstəqilliyini dönməz edir. Bu, böyük səadətdir. Bizim hamımız üçün vacibdir ki,
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xalqlarımız, ölkələrimiz keçmişdə bizim başımıza gələnlərə bir daha məruz qalmasınlar, əldə etdiyimiz
müstəqillik əbədi, dönməz olsun.
Gürcüstanda Eduard Şevardnadze bu mövqelərdə durur. Eduard Şevardnadze əlindən gələni edir. Bu,
bugünkü gün üçün çox vacibdir. Bu, Gürcüstanın gələcəyi üçün, gələcək nəsillər üçün çox vacibdir. Buna görə
də Eduard Şevardnadzenin gördüyü hər bir iş gürcü xalqının gözəl, xoşbəxt gələcəyi naminə edilir.
Belə bir şəraitdə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, siyasi islahatların həyata keçirilməsi, bütün digər
tədbirlərin həyata keçirilməsi olduqca çətin, olduqca mürəkkəb bir işdir. Bütün bunları Eduard Şevardnadze və
onun komandası, onun adamları, ona sadiq olan adamlar müvəffəqiyyətlə, inamla edirlər. Mən bir qonşu kimi də
deyə bilərəm ki, Gürcüstan bu yolla həmişə uğurla gedəcəkdir.
Azərbaycan kimi, Gürcüstanın da problemləri var – Gürcüçtanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur, Abxaziya
münaqişəsi var. Lakin mühüm haldır ki, Eduard Şevardnadze müharibəni dayandırdı, qan tökülməsini
dayandırdı, daha qurbanlar yoxdur, bu məsələnin dincliklə həlli yolu seçilmişdir. Biz bunun nə demək olduğunu
öz həyatımızdan, öz təcrübəmizdən bilirik – bizdə də münaqişə var, - Gürcüstandakından daha mürəkkəb olan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişədir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Azərbaycanın bir milyondan artıq vətəndaşı, işğal
edilmiş ərazilərin sakinləri öz yerlərindən-yurdlarından qovulmuş və uzun illərdən bəri qaçqın vəziyyətində, çox
ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar. Buna görə də biz Abxaziya münaqişəsi ilə əlaqədar Gürcüstanda yaranmış
vəziyyəti yaxşı bilirik. Yaxşı bilirik ki, qaçqınların olması necə böyük problemlər doğurur, ictimai-siyasi, sosialiqtisadi vəziyyəti necə çətinləşdirir. Biz bunu yaxşı bilirik.
Buna görə də hesab edirəm ki, Eduard Şevardnadze nə edirsə, bunlar belə şəraitdə görülə biləcək maksimum
işlərdir. Mən şübhə etmirəm, əminəm ki, Eduard Şevardnadzenin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bu
ağıllı, ətraflı düşünülmüş siyasət arzu olunan nəticələrə, yəni Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə
gətirib çıxaracaqdır. ATƏT-in üzvü kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü kimi, MDB-nin üzvü kimi biz, –
mən Azərbaycanı nəzərdə tuturam, – həmişə bəyan etmişik və bu gün də bəyan edirik ki, Gürcüstanın ərazi
bütövlüyü sarsılmaz olmalıdır. Biz Gürcüstanı vahid, bölünməz bir ölkə kimi görürük və mən əminəm ki, belə
də olacaqdır.
Qafqaz dünyanın çox mürəkkəb regionudur. Burada həmişə tarixən çoxlu mürəkkəb siyasi proseslər
getmişdir. Elə indi, bizim zəmanəmizdə də Qafqazda vəziyyət çox mürəkkəbdir, Zaqafqaziyada vəziyyət
mürəkkəbdir. Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə, Gürcüstanda Abxaziya ilə münaqişə, Şimali Qafqaz
– bütün bunlar Gürcüstanın, Azərbaycanın, digər Qafqaz xalqlarının həyatını son dərəcə çətinləşdirir. Lakin
Eduard Şevardnadze Qafqazda sülhə, sabitliyə nail olmaq üçün çox işlər görür. Biz bu cəhətdən fəal əməkdaşlıq
edirik. Biz həmfikirik. Biz vahid və ən doğru mövqelərdən çıxış edirik və bütün bu məsələlərə Eduard Şevardnadzenin töhfəsi olduqca böyükdür.
Gürcüstanla Azərbaycan, gürcü və Azərbaycan xalqları arasında həmişə xoş dostluq münasibətləri, qardaşlıq
münasibətləri olmuşdur. Yeri gəlmişkən, bu, xalqlarımızın böyük xoşbəxtliyidir ki, biz əsrlər boyu yanaşı
yaşayaraq bir-birimizdən heç vaxt küsməmişik, aramızda heç vaxt heç bir münaqişə olmayıbdır. Biz birbirimizə kömək etmişik, bir-birimizə böyük hörmətlə yanaşmışıq. Siz gözəl bilirsiniz, dostum Eduard
Şevardnadze də bilir ki, gürcü xalqına, Gürcüstana, gürcü torpağına, gürcü ədəbiyyatına, gürcü musiqisinə,
gürcü incəsənətinə, gürcü rəqslərinə, Gürcüstanda olan hər şeyə, gürcü xarakterinə, hətta gürcü lətifələrinə
Azərbaycanda necə böyük məhəbbətlə yanaşırlar. Bu faktdır.
Bilirəm ki, Gürcüstanda da Azərbaycana böyük məhəbbətlə, böyük dostluqla yanaşırlar. Bunlar tarixən təşəkkül
tapmış münasibətlərdir. Lakin münasibətlərin pisləşdiyi vaxt da olmuşdur, özü də lap bu yaxınlarda – o vaxtlarda ki,
Gürcüstanda və Azərbaycanda əslində iğtişaşlar, qanunsuzluq, hərc-mərclik və hakimiyyətsizlik var idi. Bundan
xalqlarımız, o cümlədən Gürcüstan da, Azərbaycan da çox əzab-əziyyət çəkirdilər.
Bilirsiniz, Gürcüstanda yarım milyondan sox azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstan onlar üçün vətəndir, əzəli
tarixi torpaqlardır. Onlar bu torpağın üstündə əsrlər boyu yaşamış və bu gün də yaşayırlar. Onlar Gürcüstan
vətəndaşlarıdır, Gürcüstan övladlarıdır və bu, böyük bir səadətdir ki, indi onlar müstəqil Gürcüstanın bərabər
hüquqlu vətəndaşlarıdır.
Mən yaxın keçmişin kədərli vaxtlarından danışdım. Buna Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar da məruz
qaldılar. Onların bir çoxlarını öz doğma yerlərindən-yurdlarından didərgin saldılar, onlar öz ev-eşiklərini, öz
torpaqlarını tərk etdilər, çox ağır vəziyyətə düşdülər. Məhz Eduard Şevardnadze Gürcüstana qayıtdıqdan sonra,
Gürcüstan Respublikasına məhz o rəhbərlik etməyə başladıqdan sonra onun səyləri ilə, Gürcüstanda yaşayan
bütün xalqlara, o cümlədən xüsusən azərbaycanlılara onun həssas, qayğıkeş münasibəti və diqqəti sayəsində
vəziyyət dəyişdi. Mən bunu bilirəm, bu barədə bizə yazırlar, bu barədə bizə məlumat verirlər. Mən də şübhə
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etmirəm ki, bu proses bundan sonra da davam edəcək və Azərbaycan millətindən olan Gürcüstan vətəndaşları
özlərini burada həmişə doğma torpaqda, doğma ölkədə, doğma dövlətdə olduğu kimi hiss edəcəklər. Mən də
əminəm ki, onlar Gürcüstanda Eduard Şevardnadzenin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bütün ictimai-siyasi,
demokratik proseslərin fəal iştirakçıları olacaqlar.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətlər dostluq, qardaşlıq münasibətləridir, çox yaxın
münasibətlərdir. Biz çox mühüm sənədlər imzaladıq, bütün dünyaya bəyan etdik ki, münasibətlərimiz strateji
əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Azərbaycanda biz bu prinsiplərə sadiqik və həmişə sadiq
olacağıq. İndi münasibətlərimizin məhz belə yüksək səviyyədə olmasında Eduard Şevardnadzenin böyük
xidməti var. Onun Azərbaycana rəsmi səfəri, Azərbaycanda bizim keçirdiyimiz görüşlər və danışıqlar,
imzaladığımız sənədlər, mənim Gürcüstana səfərim, müxtəlif ölkələrdə beynəlxalq təşkilatlarda olarkən
vaxtaşırı, əslində müntəzəm surətdə keçirdiyimiz digər görüşlər və sair – bunlar bizə daim fikir mübadiləsi
aparmağa, bir-birimizlə məsləhətləşməyə imkan verir. Bu, çox vacibdir, çox lazımdır.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında gələcək iqtisadi inkişaf üçün son dərəcə əlverişli şərait yaradan daha bir
mühüm cəhət var. Bilirsiniz ki, hazırda bir çox xarici şirkətlərin, xarici sərmayələrin köməyi ilə Azərbaycan
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft hasilatı ilə fəal məşğul olur. Biz bir çox müqavilələr imzalamışıq.
Onlar böyük perspektivə malikdir. Hesab edirəm ki, XXI əsr Xəzər hövzəsinin potensial imkanlarının daha da
aşkara çıxarılması əsri olacaqdır. Mən Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarını nəzərdə tuturam. Onlardan nəinki
Xəzəryanı ölkələr, eləcə də qonşu ölkələr, dünyanın bütün iri ölkələri istifadə edəcəklər.
Biz bu çox böyük proqramı həyata keçirərək neftin başqa ölkələrə, dünya bazarlarına nəql olunması
məsələlərini həll edirik. Neftin nəqlinin əsas istiqamətlərindən biri də Gürcüstandır. Bu baxımdan indiyədək nə
kimi işlər gördüyümüz sizə məlumdur. Sizə deyə bilərəm ki, hələ çox işlər görüləcəkdir. Əminəm ki, Xəzər
dənizindən neftin Qərb marşrutu ilə nəql ediləcəyi Bakı-Supsa neft kəməri 1998-ci ildə işə salınacaq və bu,
Gürcüstan üçün və Azərbaycan üçün, şübhəsiz, hələ çox böyük iqtisadi nəticələr verəcəkdir.
Lakin bu, yalnız başlanğıcdır. Xəzərin şərq sahilindən, Asiya, Orta Asiya ölkələrindən Xəzər dənizi
vasitəsilə, Azərbaycan vasitəsilə Gürcüstana, oradan Avropaya, Türkiyəyə və digər ölkələrə bir çox neft
kəmərləri və qaz kəmərləri çəkilməsinin böyük perspektivi var. Odur ki, bu cəhətdən iqtisadi əməkdaşlığın
pesrspektivi böyükdür və biz bu mövqedə möhkəm dururuq ki, bu baxımdan Gürcüstan əsas magistraldır və
əsas magistral da olacaqdır.
Bilirsiniz ki, biz hələ ötən il, may ayında Avrasiya nəqliyyat dəhlizi – Transqafqaz dəhlizi yaratdıq. İndi bu dəhliz
ilə Mərkəzi Asiyadan Xəzər, Azərbaycan, Gürcüstan, Qara dəniz vasitəsilə Avropaya və əks istiqamətdə yüklər
daşınır. Bu, çox mühüm perspektivə malik magistraldır. Belə düşünürəm ki, burada yük daşımalarının intensivliyi
getdikcə artacaqdır. Bir sözlə, Gürcüstan burada da çox mühüm mərkəzi mövqe tutur.
Bütün bunlar və bir çox digər hallar göstərir ki, ölkələrimiz – Gürcüstanla Azərbaycan bir-biri ilə o dərəcədə sıx
bağlıdır ki, onları bir-birindən ayırmaq heç vaxt mümkün olmayacaqdır. Xalqlarımız buna can atırlar və biz, öz
dövlətlərimizin rəhbərləri bunun üçün hər şeyi edirik. Bizi mədəniyyət və təhsil sahəsində olduqca çox şey bağlayır.
Dediyim kimi, gürcü mədəniyyətinə bizdə böyük məhəbbətlə yanaşırlar. Bax, elə dünən burada, Opera Teatrında
böyük Azərbaycan müğənnisi Bülbülün 100 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yığıncaq – gecə keçirilmişdir. Bilirsiniz,
bu, çox böyük hadisədir ki, Azərbaycan müğənnisinin 100 illik yubileyi təkcə Azərbaycanda deyil, qardaş Gürcüstanda da keçirilir. Bu, çox ciddi, çox mühüm amildir, bizim nə dərəcədə yaxın olduğumuzu, bir-birimizlə nə dərəcədə
bağlı olduğumuzu, öz xalqlarımızın mədəniyyətini, nailiyyətlərini, bütün dəyərlərini nə dərəcədə ümumi, vahid hesab
etdiyimizi nümayiş etdirir. Eduard Amvrosiyeviç mənə dedi və mən şübhə etmirdim ki, dünənki gecə çox gözəl
keçəcəkdir. Hesab edirəm ki, Bülbülün 100 illik yubileyinə həsr olunmuş bu gecə eyni zamanda gürcü və
Azərbaycan xalqlarının sarsılmaz qardaşlıq və dostluğunu bir daha təsdiq edən gecə olmuşdur.
Odur ki, biz keçmişdə də bir-birimizlə bağlı idik, indi – bir çox yüzilliklərdən sonra ilk dəfə Gürcüstanın da dövlət
müstəqilliyi əldə etdiyi, Azərbaycanın da dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi bir dövrdə əlaqələrimiz, dostluğumuz,
əməkdaşlığımız tamamilə yeni, keyfiyyətcə yüksək xarakter almışdır. Bu isə gürcü xalqı üçün və Azərbaycan
xalqı üçün olduqca böyük xoşbəxtlikdir. Azərbaycan xalqının böyük dostu Eduard Şevardnadze bütün bunlara
misilsiz töhfə verir.
Mən Eduard Şevardnadzeni otuz ildir tanıyıram, biz onunla yaxın dostuq və bunu bir insan kimi mən özüm
üçün böyük sevinc və böyük nailiyyət hesab edirəm. Bütün bunlar mənə Eduard Şevardnadzenin şəxsiyyətində
nəyi həmişə müşahidə etdiyimi deməyə imkan verir. O, təbiət etibarilə görkəmli insandır, görkəmli dövlət
xadimidir. O, öz xalqının görkəmli oğludur, çox işlər görmüşdür, öz əməlləri ilə özünü, adını əbədiləşdirmişdir.
Bununla bərabər, bu insan yüksək mənəviyyata, yüksək mədəniyyətə, yüksək savada, yüksək nəzakətə malik
insandır, sadə və səmimi bir insandır. Mən onunla dostluq etdiyim illərdə, əməkdaşlıq illərimizdə, birgə
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işlərimizdə bunların hamısını görmüşəm, bunların hamısını duymuşam. Eduard Şevardnadzenin məhz bu şəxsi
keyfiyyətləri, insani keyfiyyətləri onun təbii istedadı ilə birlikdə, onun çox böyük əməksevərliyi və çox böyük iş
qabiliyyəti ilə birlikdə, malik olduğu yüksək məsuliyyət hissi ilə birlikdə ona Gürcüstanın belə böyük bir
vətəndaşı olmağa imkan vermişdir.
Şadam ki, ürəyimdə olan bütün sözləri bu gün burada, Eduard Şevardnadzenin yubileyi ilə əlaqədar açıb
söyləmək imkanına malikəm. İnanın, dostluğumuzun otuz ili ərzində bir-birimizə xoş sözlər demişik, sağlıqlar
demişik. Lakin hələ heç vaxt imkanım olmayıb ki, Eduard Şevardnadze haqqında, öz dostum haqqında indiki
kimi tam dolğunluğu ilə, ürəkdən danışım. Mən bunu səmimiyyətlə edirəm, ürəkdən edirəm. Söylədiyim bu
sözlərin hamısı qəlbimdən gələn sözlərdir. İstəyirəm ki, siz, Eduard Amvrosiyeviç, mənim bu təbriklərimi
qardaş təbrikləri, səmimi dost təbrikləri kimi qəbul edəsiniz.
Mən Eduard Şevardnadzenin ailəsini yaxşı tanıyıram, onun gözəl xanımını, qızını, oğlunu tanıyıram. Bilirəm
ki, o, necə qayğıkeş ailə başçısıdır və necə yüksək mənəviyyata malik insandır. Bu da siyasi xadim, dövlət
xadimi üçün böyük işdir. Bir görün allah-təala bütün yüksək ləyaqətləri Eduard Şevardnadzeyə necə səxavətlə
bəxş etmişdir. Mən buna şadam və öz təbriklərimi fərəh hissi ilə çatdırıram. Eduard Amvrosiyeviç, burada
mənim təbrik məktubum var. Məktub yaraşıqlı bir qovluqdadır. Lakin mən dediklərim buradakı sözlərdən qatqat çoxdur. Çünki bu, dövlət başçısına rəsmi təbrikdir, mən isə rəsmi təbrikləri də dedim, ürəyimdə və qəlbimdə
olanların hamısını da söylədim. Mən bu təbrik məktubunu oxumayacağam, ona görə ki, artıq hər şeyi dedim.
Mən onu sizə verirəm, rəsmi məktubu sizə verirəm ki, mənim təbrik məktubum sizin arxivinizdə olsun.
Mən öz hədiyyələrimi də verirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan incəsənəti çox zəngindir. Lakin bizim Azərbaycan
incəsənətinin özünəməxsus xüsusiyyəti var. Azərbaycan incəsənətini fərqləndirən belə xüsusiyyət xalçaçılıqdır. Bu,
böyük sənətdir, Azərbaycan xalqının çox qədim sənətidir. Bu gün mən Eduard Şevardnadzeyə milli Azərbaycan
xalçası hədiyyə etmək istəyirəm. Dünyada xalçalar çoxdur, lakin bu, milli Azərbaycan xalçası, Azərbaycanla
Gürcüstanın məhz dostluğunun, müstəqilliyinin rəmzi olan xalçadır. İstəyirəm ki, siz bu xalçanı açasınız. Orada
müstəqil Gürcüstanın bayrağı və gerbinin təsviri var, orada müstəqil Azərbaycanın bayrağı və gerbinin təsviri var.
Onların hamısı Azərbaycanın milli sənətidir, milli naxışlarıdır. Hesab edirəm ki, burada hər şey ifadə olunmuşdur.
Mənim daha bir hədiyyəm var. Bilirəm ki, Eduard Şevardnadze ilə Nanuli Rojdenovna uzun illərdən bəri can
deyib can eşidir, onların arasında məhəbbət və dostluq var, onların gözəl ailəsi var. Eduard Şevardnadzenin və
onun gözəl xanımının təsviri olan bu xalça dediklərimi bir daha təsdiqləyir.
Sağ olun. Bağışlayın ki, vaxtınızı çox aldım.
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RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
29 yanvar 1998-ci il
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
Əziz bacı və qardaşlar!
Sizi dünya müsəlmanlarının ən böyük bayramlarından olan Ramazan bayramı m ünasibətilə səmimiqəlbdən təbrik edirəm.
Öz tarixinə, milli və dini ənənələrinə həmişə sadiq qalmış Azərbaycan xalqı bu əziz bayramını
müstəqil dövlətində azad və sərbəst şəkildə qeyd edir. Müqəddəs kitabımız Qurani -Kərimin insanlar üçün
nazil edildiyi mübarək Ramazan ayının sınaq günlərində öz borcunu ləyaqətlə yerinə yetirmiş
müsəlmanlarımız bu gün bayram edir, bir-birlərinə sevgi və ehtiram hisslərini bildirir, həyatdan getmiş
yaxınlarının, şəhidlərimizin ruhlarına dualar oxuyurlar. Bu bayram günlərində cəmiyyətdə Allaha inam,
vətənə, torpağa, xalqa bağlılıq hissindən doğan bir nikbinlik əhval -ruhiyyəsi vardır.
Bu günlərdə hamımızı eyni arzu və diləklər birləşdirir: Qoy böyük qurbanlar bahasına əldə etdiyimiz azadlıq
və müstəqillik dönməz olsun, doğma Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam təmin olunsun, qaçqın və
köçkün vəziyyətinə düşmüş soydaşlarımız yurdlarına qayıdıb Allahın öz bəndələrinə bəxş etdiyi nemətlərindən
faydalansınlar, ölkəmizdə həmişə əmin-amanlıq və sabitlik hökm sürsün, xalqımız layiq olduğu xoşbəxt və
firavan həyata qovuşsun!
Hər birinizi bu müqəddəs amallar naminə sıx birlik və əzmkarlıq göstərməyə çağırır və əmin olduğumu
bildirirəm ki, Ulu Tanrının köməyi ilə, xalqımızın əməyi və qeyrəti sayəsində arzularımızın gerçəkləşəcəyi gün
uzaqda deyildir.
Ramazan bayramı münasibətilə sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm, Vətənin azadlığı və tərəqqisi naminə
işlərinizdə böyük uğurlar diləyirəm.
Bayramınız mübarək olsun!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 yanvar 1998-ci il
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RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN SƏDRİ
ŞEYXÜLİSLAM HACI ALLAHŞÜKÜR PAŞAZADƏ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
30 yanvar 1998-ci il
Hörmətli Şeyx həzrətləri!
Əvvəla, Ramazan bayramı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına, respublikamızda
yaşayan müsəlmanların hamısına Ramazan bayramı münasibətilə öz təbrik məktubumu elan etmişəm. Bütün
azərbaycanlılara, respublikamızın vətəndaşlarına bu bayram günü bir daha səadət, sülh, əmin-amanlıq
arzulayıram. Əminəm ki, indi Azərbaycanda yaranmış sağlam ictimai-siyasi vəziyyət və bizim apardığımız
tədbirlər xalqımızın rifahını günü-gündən yaxşılaşdıracaq, biz sülhü, əmin-amanlığı, sabitliyi bundan sonra da
qoruyub saxlaya biləcəyik.
Ramazan bayramı xalqımızın ən böyük, müqəddəs bayramlarından biridir. Camaatımız çox sevinir ki, bu bayram
artıq xalqımıza qayıdıbdır. Bunu indi hər bir insan, eyni zamanda bütün ölkə, dövlət bayram edir. Sizi bir daha təbrik
edirəm.
Verdiyim sərəncamla, qəbul etdiyim qərarlarla, həyata keçirilən tədbirlərlə əlaqədar sizin fikriniz, rəyiniz də
mənim üçün çox qiymətlidir. Bildiyiniz kimi, mən həmişə Azərbaycanda xalqımızın mənəviyyatının qorunması
üçün çalışmışam, mənəviyyatımıza zidd olan hər bir hala qarşı mübarizə aparmışam. Bütün həyatımla,
gördüyüm işlərlə, respublikanın, dövlətin başçısı kimi atdığım bütün addımlarımla, tədbirlərimlə ölkəmizdə
mənəviyyatın daha da möhkəmlənməsi, milli mənəvi dəyərlərimizin yaşaması, milli adət-ənənlərimizə sadiq
olmağımızı təmin etməyə çalışmışam. Ötən dövrlərdə bu sahədə mənim gördüyüm işləri respublikamızın bütün
vətəndaşları da, siz də bilirsiniz.
Mənim son qərarım təsadüfi bir qərar deyildir. Mən son illər, son zamanlar respublikamızda baş vermiş
müsbət dəyişikliklərlə əlaqədar bəzi mənfi hadisələrin, meyllərin də meydana çıxdığını müşahidə edirdim. Bu,
məni narahat edirdi. Məsələn, spirtli içkilərdən istifadə olunmasının yayılması, onların istehsalının artırılması,
yaxud da narkotik maddələrdən istifadə edilməsinin yayılması məni çox narahat edirdi. Bunlardan sonra son
vaxtlar respublikamızda kazinoların, qumarxanaların açılması, qanuni, qanunsuz, gizli, qeyri-leqal şəkildə ayrıayrı gecə klublarının açılması – bunlar hamısı xalqımızın mənəviyyatına zidd olan, onun mənəviyyatını,
xüsusən gənclərimizin, gənc qız-qadınlarımızın tərbiyəsini pozan hallardır. Bunlar məni çox narahat edirdi.
Mən hakimiyyət, təhsil orqanlarına, gənclər təşkilatına, ictimai təşkilatlara və hüquq-mühafizə orqanlarına
dəfələrlə göstəriş vermişdim ki, bunların qarşısı alınmalıdır, belə hallara qarşı mübarizəni gücləndirmək
lazımdır. İndiyə qədər aparılan tədbirlərin istənilən nəticəni verməyəcəyini hiss edəndən sonra mən bu məsələni
respublika Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə çıxarıb müzakirə etməyə məcbur oldum. Bu məsələ
Təhlükəsizlik Şurasında bir neçə saat müzakirə edildi. Mən öz fikirlərimi, narahatçılığımı, mövqeyimi tamamilə
açıq-aydın bildirdim. Mən bunların nəticəsində artıq elan olunmuş sərəncamı qəbul etdim.
Çox məmnunam ki, mənim gördüyüm bu tədbirlər, atdığım bu addımlar ictimaiyyət, xalqımız tərəfindən
bəyənilir və hörmətlə, rəğbətlə qarşılanır. Şübhəsiz ki, bizim din xadimlərimizin, dindarların, ağsaqqalların bu
məsələyə münasibəti mənim üçün çox qiymətlidir. Bunları mənə çatdırdınız, sizin mənə təqdim etdiyiniz
məktubda da bunlar öz əksini tapıbdır.
Mən çox təşəkkür edirəm. Məmnunam ki, bizim bu barədə fikirlərimizin hamısı – yəni tarixi, dini, mənəvi
ənənələrimiz, ulu babalarımızdan bizə qalmış nemətlər, dəyərlər barədə, həm də dünya ilə bugünkü
münasibətlərimizə və ictimaiyyətdə gedən proseslərə aid olan anlayışımız üst-üstə düşür və eyni istiqamətdədir.
Şübhəsiz ki, biz Azərbaycanda dünyəvi dövlət qururuq. Biz ölkəmizi, vətəndaşlarımızı cürbəcür fanatizm
əhval-ruhiyyəsinə qapılmağa heç vaxt dəvət etmirik və buna imkan da verməyəcəyik. Bizdə dinə, mənəvi
dəyərlərimizə, eyni zamanda ümumi, bəşəri dəyərlərə hörmət var. Biz ümumbəşəri dəyərləri, yəni tarixin
sınaqlarından keçmiş və yüksək mədəniyyəti, mənəviyyatı əks etdirən ümumbəşəri dəyərləri öz xalqımıza
aşılamalıyıq, xalqımızı həmin ümumbəşəri dəyərlər əsasında da tərbiyələndirməliyik. Ancaq öz milli-mənəvi
dəyərlərimizdən də ayrılmamalıyıq. Biz bu prosesdə əxlaqsızlığın inkişaf etməsinə, yayılmasına,
mənəviyyatsızlığın yayılmasına yol verə bilmərik.
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Qumarxanalar, gecə klubları, kazinolar, cürbəcür spirtli içkilərə insanların çox aludə olması şübhəsiz ki,
bizim mənəviyyatımıza ziddir. Ona görə də hesab edirəm ki, mənim qəbul etdiyim bu qərar, verdiyim sərəncam,
bu tədbirlər həyata keçirilməlidir və bunun üçün də uzunmüddətli iş görmək lazımdır.
Bunu bəyəndiyinizə və bu işlərdə mənə dəstək verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Ancaq mən istərdim ki, siz
mənim bu tədbirlərimin əməli surətdə həyata keçirilməsində də fəal iştirak edəsiniz, beləliklə, biz
mənəviyyatımıza zidd olan halları aradan qaldıraq. Ancaq təkcə bunun aradan qaldırılmasından söhbət getmir.
Biz gərək mənəviyyatımızın keşiyində daim duraq. Çünki, ola bilər, bunu bir müddət aradan qaldıraq, ancaq
diqqət yetirməsək, qısa bir vaxtdan sonra onlar yenə də bizim cəmiyyətimizə soxulacaqlar. Bu, təbii bir şeydir.
Ona görə də bu, bizim üçün daimi, yəni kampaniya xarakterli deyil, daimi işlərdir. Biz bu işlərimizi daim
aparmalıyıq.
Mən əminəm ki, bu barədə siz öz sahənizdə, cəmiyyətdə, insanlar arasında tutduğumuz bu dəst-xəttin və
apardığımız tədbirlərin həyata keçirilməsində fəal iştirakçı olacaqsınız.
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AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİ GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ BƏDİİ-İDMAN
BAYRAMINDA NİTQİ
Bakı İdman Oyunları Sarayı
2 fevral 1998-ci il
Əziz gənclər!
Sizi müstəqil Azərbaycanın gənclər günü münasibətilə, bu bayram günü münasibətilə təbrik edir, sizə
xoşbəxt gənclik, sağlamlıq və uğurlu gələcək arzulayıram.
Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun fədakar insanlarıdır. Bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən qiymətli
sərvəti gənclərimizdir, sizsiniz, əziz Azərbaycan övladları! Siz Azərbaycanda müstəqilliyin möhkəmlənməsinin
və əbədi olmasının, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin qurulmasının və inkişaf etməsinin,
Azərbaycanın iqtisadiyyatının, sosial sahəsinin inkişaf etməsinin yaradıcıları, qurucuları və bizim gördüyümüz
bütün işlərin davamçılarısınız. Siz Azərbaycanın çiçəklənən gələcəyisiniz, XXI əsrdə Azərbaycanın bayrağını
daha da yüksəklərə qaldıranlarsınız.
Biz bu gün çalışaraq, çarpışaraq, müstəqil Azərbaycanın qarşısında duran ağır və çətin problemləri həll
edərək, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirərək, iqtisadiyyatını inkişaf etdirərək sizə arxalanırıq,
sizə güvənirik. Gənclər ölkəmizdə cəmiyyətin əksəriyyətini təşkil edir. Azərbaycanın bu günü və gələcəyi sizin
fəaliyyətinizdən, işinizdən, sizin fədakarlığınızdan asılıdır. Məmnuniyyət hissi ilə bildirirəm ki, bu gün
Azərbaycanın iftixar ediləsi gəncliyi var. Biz sizinlə fəxr edirik. Sizin varlığınız, bu gününüz və gələcəyiniz
bizim qəlbimizdə böyük qürur hissi doğurur. Azərbaycanın dövlət başçısı kimi, mən özümü xoşbəxt hesab
edirəm ki, bu gün Azərbaycan xalqının sağlam, gözəl, istedadlı gəncləri var.
Son illər Azərbaycan böyük sınaqlardan keçib, böyük çətinliklərin öhdəsindən gəlibdir. Arxada qalmış altı il
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması, saxlanılması illəri olubdur, Azərbaycanda müstəqil dövlətin, müstəqil
iqtisadiyyatın yaranması illəri olubdur, Azərbaycanın milli ordusunun, dövlət strukturlarının yaranması illəri
olubdur. Biz bütün bu sınaqlardan, çətinliklərdən məharətlə keçmişik. Azərbaycanda sağlam əhval-ruhiyyə,
ictimai-siyasi sabitlik mövcuddur. Azərbaycanın gələcəyi açıq-aydın görünür və biz bu gələcəyə ümidlərlə
baxırıq. Görülən bütün bu işlər içərisində Azərbaycanda əldə olunan ən böyük nailiyyətlərdən biri də odur ki, bu
illərdə ölkəmizin sağlam, yüksək ideallarla yaşayan, xalqına, vətəninə, torpağına hədsiz sədaqət hissləri ilə
çalışan gəncləri vardır.
Əziz övladlar, sizin kimi gəncləri, gəncliyi olan Azərbaycan basılmazdır, sarsılmazdır! Məni hədsiz dərəcədə
sevindirən odur ki, Azərbaycanın gələcəyini möhkəm əllərdə saxlaya bilən, Azərbaycanı daim bütün xətalardan
qoruya bilən, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, demokratik dövlətini qoruya bilən gəncliyi var. Bunlar
sizlərsiniz, əziz övladlar! Siz bu gün, bu bayram günü bu sarayda öz istedadlarınızı nümayiş etdirdiniz – idman
növləri, rəqslər, mahnılar. Bunlar hamısı Azərbaycan gəncliyinin yüksək istedada malik olduğunu göstərir,
Azərbaycanın bugünkü gənclərinin qabiliyyətini, bacarığını, gücünü, zəkasını, yüksək mədəniyyətini göstərir.
Sizi bu nailiyyətlərinizlə təbrik edir və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz cəmiyyətimizi günbəgün
yeni-yeni nailiyyətlərlə sevindirəcəksiniz və Azərbaycanı daim yüksəldəcək, irəliyə aparacaqsınız.
Sizin ən ümdə vəzifəniz vətənə, ölkəmizə, doğma torpağımıza daim sədaqətli olmaqdır. Heç bir gənc bunu
heç vaxt unutmamalıdır. Nə olursa-olsun, vətənə, xalqına, ölkəsinə, dövlətinə sədaqət hər bir gənci daim
yaşadacaq və ona cəmiyyətdə özünə layiq, özü istədiyi yeri tapmağa imkan verəcəkdir. Mən arzu edirəm ki, siz
daim sədaqətli olasınız. Siz bilməlisiniz ki, indi bizim müstəqil ölkəmiz, müstəqil dövlətimiz var, doğma
Azərbaycanımız var. Bu bizimdir, bu sizindir, bu, daim Azərbaycan xalqınındır və biz daim müstəqilik. İnsan öz
evini, övladlarını, ata-anasını, öz əmlakını, əşyasını qoruduğu kimi, hər bir gənc, hər bir azərbaycanlı,
Azərbaycanın hər bir vətəndaşı da eyni zamanda öz doğma Azərbaycan torpağını, Azərbaycan Respublikasını
qorumalı, göz bəbəyi kimi saxlamalıdır.
Sizin şərəfli vəzifəniz vətəndaşlıq borcunuzu yerinə yetirmək, Azərbaycanın milli ordusunda, silahlı
qüvvələrində xidmət etməkdir. Bilmək lazımdır ki, xalqımız keçmiş dövrlərdə də gəncləri orduda xidmət etmək
üçün hazırlayıbdır. Bizim gənclərimiz XX əsrin müharibələrində əsl qəhrəmanlıq nümunələri göstəriblər. Biz
Azərbaycanın qəhrəman oğulları ilə həmişə fəxr etmişik və onların xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaqdır.
Ancaq indi hər bir azərbaycanlı gənc bilməli, dərk etməli, düşünməlidir ki, o, yalnız və yalnız öz vətəni,
doğma torpağı, xalqı üçün öz doğma ordusunda xidmət etməlidir. Ona görə də bu gün və gələcəkdə hər bir
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gəncin orduda xidmət etməsi keçmiş zamanlardan tamamilə fərqlidir. Orduda xidmət hər bir gəncin qəlbində
böyük arzu kimi yaşamalıdır. Valideynlər öz övladlarını tərbiyə edərkən onlara verdikləri nəsihətlər içərisində
ən birinci nəsihət, ən birinci valideyn tapşırığı oğlunun orduda xidmət etməsi olmalıdır. Hər bir Azərbaycan
oğlu uşaqlıqdan orduda xidmət etməyi arzulamalıdır. O, bunun üçün çalışmalı, tələsməli, orduda xidmət yaşının
çatmasını həsrətlə gözləməlidir və orduda xidmət edərək vətən, millət qarşısında öz şərəfli borcunu verməlidir.
Bu gün Azərbaycanın Milli Ordusunda on minlərlə gənc sədaqətlə vətənə xidmət edir. Mən onların xidmətini
və bu gün Azərbaycan ordusunun sıralarında olmasını, ölkəmizin ərazisinin, torpaqlarının keşiyində olmasını
yüksək qiymətləndirirəm və bu bayram günü ordu sıralarında olan bütün Azərbaycan gənclərini xüsusi təbrik
edirəm. Azərbaycanın milli ordusunun güclənməsi, qüdrətlənməsi hər bir vətəndaş üçün, hər bir gənc, uşaq üçün
lazımdır. Çünki biz öz vətənimizi, müstəqil dövlətimizi, ölkəmizi, respublikamızı daim qorumaq qüdrətinə
malik olmalıyıq. Bunu da bizim ordu etməlidir – bu gün də, gələcəkdə də.
Azərbaycan Milli Ordusunun möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi bu gün bizim qarşımızda duran ən zəruri
vəzifələrdən biridir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalçılığı nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
pozulubdur. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi hələ də Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal
olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı, o yerlərin sakinləri zorla çıxarılıb,
Azərbaycanın başqa yerlərində çoxları çadırlarda yaşayırlar. Bilirsiniz ki, biz 1994-cü ilin mayında döyüşləri
dayandırmışıq, atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq və məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Bu sahədə
çox işlər görülüb, bu gün də görülür və gələcəkdə də görüləcəkdir. Mən tam əminəm ki, biz məsələnin sülh yolu
ilə həll edilməsinə nail olacağıq.
Ancaq bununla yanaşı, bizim ordumuz möhkəmlənməlidir. Möhkəmlənməlidir ki, Azərbaycan ölkəsinin
özünə layiq, qüdrətli ordusu olsun. Möhkəmlənməlidir ki, Azərbaycan ordusu bu gün də, gələcəkdə də ölkəmizə
qarşı mümkün olan təcavüzün qarşısını alsın. Möhkəmlənməlidir ona görə ki, ordumuz Azərbaycanı daim
qoruya bilsin. Bütün bunlara görə Azərbaycan gəncliyinin qarşısında duran ən birinci, ən ümdə vəzifə ordu ilə
əlaqəni möhkəmləndirmək, orduda xidmət etmək, orduya diqqət, qayğı yetirmək, ordunun hörmə-tini
qaldırmaqdır. Orduda, Azərbaycan silahlı qüvvələrində xidmət edən hər bir kəs cəmiyyətimizin ən hörmətli, ən
mötəbər adamı olmalıdır.
Əziz gənclər! Gənclik dövründən səmərəli istifadə edin, yaxşı təhsil alın, özünüzü həyata yaxşı hazırlayın.
Gənclik illəri sonra ələ düşməyən illərdir. Yaş artdıqca insan bu illəri həmişə böyük həsrətlə xatırlayır. Siz
gənclər bəlkə də bunu indi dərk edə bilmirsiniz, ancaq biz – yaşlı insanlar bunu çox yaxşı bilirik. Hər bir yaşlı
insan öz gəncliyini daim məhəbbətlə xatırlayır və eyni zamanda gəncliyi dövründə itirdiyi günlərə, səmərəsiz
keçmiş günlərə görə özünü daim qınayır, heyfslənir. Ona görə də gələcəkdə özünüzü qınamamaq üçün,
gəncliyinizdə nəyisə etmədiyinizə görə heyfslənməməyiniz üçün mən sizə məsləhət edirəm: gənclik
günlərindən, aylarından, gənclik illərindən səmərəli istifadə edin, boş yerə vaxt sərf etməyin, yaxşı oxuyun,
yaxşı təhsil alın. Özünüzü həyata, əmək fəaliyyətinə, gələcəyə yaxşı hazırlayın.
Sevindirici haldır ki, son illər Azərbaycan çox ağır çətinliklərdən keçərək Azərbaycan məktəbini qoruyub
saxlaya bildi. Azərbaycanda məktəblər, universitetlər, ali təhsil ocaqları indi artıq normal fəaliyyət göstərir və
gənclərimiz sərbəst, istədikləri kimi, azad təhsil almaq imkanına malikdirlər. Ümidvaram ki, bizim bugünkü
gənclərimiz keçmiş dövrlərdə olan gənclərdən daha da yüksək təhsil ala biləcəklər və gələcək üçün daha da
bilikli, daha da yüksək səviyyəli olacaqlar.
Bizim istəyimiz, arzumuz ondan ibarətdir ki, gəncliyimiz, Azərbaycanın gəncləri sağlam olsunlar. Fiziki
sağlamlıq, mənəvi, ruhi sağlamlıq – hamısı bizim gənclər üçün ən vacib amillərdir. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd
edirəm ki, Azərbaycanın gəncliyi əsasən sağlamdır. Bu gün Azərbaycan idmançıları gözəl idman nümunələri
göstərdilər. Bizim gənclərimizdən nə qədər dünya çempionları var, dünyanın müxtəlif idman yarışlarında iştirak
edir, yüksək mükafatlar, adlar alırlar. Bunlar bizi sevindirir.
Ancaq bunlarla yanaşı, gərək hər bir gənc öz fiziki sağlamlığı üçün çalışsın, daim idmanla, bədən tərbiyəsi ilə
məşğul olsun. Bədən tərbiyəsi hər bir gəncin həyatının ayrılmaz hissəsi olmalıdır. Səmərəli işləmək, xalqa, ölkəyə
xidmət etmək üçün Azərbaycanda hər bir gənc gərək sağlam olsun.
Eyni zamanda mənəvi sağlamlıq çox vacibdir. Bizim xalqımızın milli, mənəvi ənənələri, mədəni, milli dəyərləri
həmişə, əsrlər boyu xalqımızı yüksək mənəviyyat ruhunda tərbiyə edib, böyüdüb, yaşadıbdır. Biz fəxr edə bilərik ki,
milli, dini, mənəvi ənənələrimiz, dəyərlərimiz həmişə ən yüksək mənəviyyatı əks etdiribdir. Biz çalışmalıyıq ki, bu
mənəvi dəyərlərə daim sadiq olaq. Hər bir gənc öz kökünə sadiq olmalıdır, milli kökünə, mənəvi kökünə sadiq
olmalıdır. Bizim o kökümüz çox sağlam kökdür və biz onunla fəxr edə bilərik. Hər bir gəncin həyatda uğurla
yaşaması üçün kökünə sadiqliyi ən əsas amildir.
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Biz müasir dünyada yaşayırıq. Azərbaycan azad, sərbəst və açıq ölkədir, dünyanın bütün ölkələri ilə
hərtərəfli əlaqələr qurur və bundan sonra da quracaqdır. İndiki həyatımızın səciyyəvi cəhəti ondan ibarətdir ki,
biz o qapalı vəziyyətdən çıxmışıq. Biz sərbəstik, azadıq, dünyaya açığıq və bundan da səmərəli istifadə etmək
lazımdır. Ölkəmizi, xalqımızı dünyaya olduğu kimi göstərmək və xalqımızın mənəvi dəyərlərini, nailiyyətlərini
dünyada təbliğ etmək bizim ən əsas vəzifələrimizdən biridir. Eyni zamanda ümumbəşəri, dünyəvi dəyərlərdən
səmərəli istifadə etmək, onları öz mənəvi dəyərlərimizlə birləşdirmək və xalqımızın mənəviyyatını zənginləşdirmək bizim əsas vəzifələrimizdən biridir. Bunların hamısını bilmək, bu vəzifələri ağılla, zəka ilə həyata
keçirmək lazımdır. Bax, buna görə də bizim milli, mənəvi dəyərlərimizin ümumbəşəri dəyərlərlə sintezi,
birləşdirilməsi xalqımızın mənəviyyatını zənginləşdirib və bundan sonra da zənginləşdirəcəkdir. Bu, gələcək
üçün bizim strateji yolumuzdur.
Ancaq biz bu yolla gedərkən gərək heç vaxt səhvlərə yol verməyək, bizə yad olan, mənəviyyatımıza zidd
olan ünsürlərin cəmiyyətimizə, xalqımızın, gənclərin əxlaqına sirayət etməsinə yol verməyək. Sərbəst
iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı Azərbaycan üçün çox böyük uğurlar gətirib və bundan sonra da gətirəcəkdir.
Ancaq bu sərbəst iqtisadiyyatın, bazar iqtisadiyyatının, sahibkarlığın eyni zamanda cəmiyyətimizə mənfi
ünsürlər gətirməsi təhlükəsi də var və onların bəziləri artıq mövcuddur. Ona görə də bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirərək, sərbəst iqtisadiyyata geniş yer verərək, sahibkarlığı inkişaf etdirərək, Azərbaycanda sahibkarlar
təbəqəsi yaradaraq biz hamısını öz mənəvi dəyərlərimizin üzərində qurmalıyıq. Bu proseslərdə Azərbaycana yad
olan, cəmiyyətimizə zərər vuran mənfi halların cəmiyyətə soxulmasına, sirayət etməsinə və cəmiyyətimizi
içindən çürütməsinə heç vaxt yol verməməliyik. Bu da bizim vəzifəmizdir, əziz gənclər, sizin vəzifənizdir.
Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün biz öz tərəfimizdən lazımi tədbirlər görürük və bundan sonra da
görəcəyik. Sizə məlumdur ki, mən son günlər bu barədə çox ciddi qərarlar qəbul etmişəm, sərəncamlar
vermişəm. Son beş-altı ildə Azərbaycanda yaranmış bir neçə kazinoların, qumarxanaların, gecə klublarının
fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərar vermişəm. Azərbaycanın, xalqımızın mənəviyyatına zidd olan,
xalqımızın əxlaqını pozan cəhətlərin, onları yayan cürbəcür müəssisələrin ləğv olunması haqqında qərarlar
vermişəm. Güman edirəm ki, siz mənim bu qərarlarımı dəstəkləyir, qəbul edirsiniz, buna tərəfdar çıxırsınız və
onların həyata keçirilməsində fəal iştirak edəcəksiniz. Mənim bu qərarlarımın hamısı yalnız və yalnız
xalqımızın, cəmiyyəti-mizin sağlamlığını, gənclərimizin sağlamlığını qorumağa yönəldilibdir. Mən bütün bu
qərarlarımla, bütün bu fəaliyyətimlə çalışıram ki, xalqımız, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, xüsusən siz gənclər
sağlam əxlaq tərbiyəsi alasınız, əxlaqınız sağlam olsun.
Spirtli içkilərə uymaq insanları nə qədər ağır vəziyyətə gətirib çıxarır. Cürbəcür narkotik maddələrdən
istifadə etmək xüsusən gəncləri nə qədər bəlalara, xəstəliklərə və nəhayət, insanların məhv olmasına gətirib
çıxarır. Biz bunların Azərbaycanda yayılmasına yol verə bilmərik və bilin ki, yol verməyəcəyik. Bu, yalnız və
yalnız sizin, gənclərin sağlamlığı naminədir.
Əziz gənclər, qarşınızda duran vəzifələr sizin hamınıza məlumdur. Mən sadəcə bir neçə məqamlara
toxundum. Əmi-nəm ki, siz qarşınızda duran vəzifələrin hamısını sədaqətlə yerinə yetirəcəksiniz, təhsildə, işdə,
həyatda, ailədə, cəmiyyətimizin hər bir sahəsində uğurlar qazanacaqsınız. Mən buna əminəm. Mən sizi
gördükcə daha da ruhlanıram, siz mənə daha da ilham verirsiniz və sizdən ilham alaraq Azərbaycanı daha
da qüdrətli etməyə çalışıram. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycanın prezidenti sizin –
gənclərimizin bütün hüquqlarının qorunmasının təminatçısı olub və bundan sonra da təminatçısı olacaqdır.
Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan gənclərinin yaxşı yaşaması, təhsil alması üçün, yaxşı əmək fəaliyyəti
göstərməsi üçün bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik. İnanın ki, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi var
və bu xoşbəxt gələcəyin də qurucuları sizlərsiniz.
Mən bir daha deyirəm: Sizə güvənirəm, sizə arxalanıram və sizə güvənərək indiyə qədər cəsarətlə
işləmişəm, bundan sonra da cəsarətlə çalışacağam. Sizə, Azərbaycan gəncləri nə cansağlığı, firavan həyat,
xoşbəxt gələcək arzu edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun!
* * *
Azərbaycan gəncləri günü münasibətilə keçirilən konsert başa çatdıqdan sonra müsabiqənin qaliblərini
və konsertin bütün iştirakçılarını səmimi qəlbdən təbrik edərək dedi:
Mən sizi Azərbaycan gəncləri günü münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, səadət arzulayıram.
Laureatları, müsabiqənin qaliblərini təbrik edirəm. Bu gün bu səhnədə istedadını göstərən gözəl gənclərimizi
təbrik edirəm.
Hamınız gözəlsiniz, yaxşısınız. Yaxşı oxuyursunuz, çalırsınız, oynayırsınız. Həmişə də belə olun!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ÖLÜM HÖKMÜNÜN LƏĞV EDİLMƏSİ HAQQINDA
MİLLİ MƏCLİSƏ MÜRACİƏTİ
3 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsini dövlətimizin ali məqsədi kimi bəyan etmişdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün dövlətimizdə
ümumbəşəri dəyərlərə və inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsaslanan qanunvericilik bazası yaradılır. Hazırda
bu siyasətin ardıcıl və məqsədyönlü davam etdirilməsi üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Məramı dünyəvi, hüquqi dövlət qurmaq olan Azərbaycan Respublikasında hər bir insanın təbii və ayrılmaz
hüququ olan yaşamaq hüququna əsaslı təminatlar verilmiş, insanın həyatdan məhrum edilməsi yolverilməz
hesab olunmuşdur.
Konstitusiyada ölüm cəzası, tam ləğv edilənədək, yalnız dövlətə, insan həyatına və sağlamlığına qarşı
xüsusilə ağır cinayətlərə görə müstəsna cəza tədbiri kimi göstərilmiş və daimi cəza növü kimi nəzərdə
tutulmamışdır. İnsan ləyaqətinə, bütövlükdə insan hüquqları ideyasına zidd olan bu cəzanın tətbiqi, hansı
dəlillərlə əsaslandırılmasından asılı olmayaraq demokratik cəmiyyətdə qeyri-insani və amansız tədbir kimi
qiymətləndirilir.
Azərbaycanda ölüm cəzası uzun müddət tətbiq olunmuşdur. Son dövrün təhlili göstərir ki, 1988-ci ildə ölüm
cəzasına məhkum olunmuş 5, 1989-cu ildə 6, 1990-cı ildə 3 şəxs barəsində ölüm hökmləri icra edilmişdir. Bundan
sonra üç il ərzində ölüm hökmləri icra olunmadığı halda 1993-cü ilin fevral ayında 8 nəfər barəsində ölüm
hökmləri tələsik icra edilmişdir.
1992-ci ildə müstəqillik və demokratiya şüarları ilə hakimiyyətə gələn AXC–Müsavat liderləri totalitar
rejimlərə xas olan antihumanist, qeyri-insani qanunların icrasını davam etdirirdilər. Bununla da onlar əhalidə
qorxu, vahimə hissi, müstəqil dövlətin gələcəyinə inamsızlıq əhval-ruhiyyəsi yaratmağa can atırdılar.
Müstəqilliyin qorunması, ərazi bütövlüyünün bərpası, dövlət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ordu
quruculuğu üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi zəruri olduğu halda ölüm hökmlərinin icrası vacib ümumdövlət tədbiri kimi ortaya atılmışdı.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini cəmi bir aya yaxın müddətdə həyata keçirilmiş
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri İsa Qəmbərov 1992-ci il iyunun 16-da 7 nəfərin bağışlanma
haqqında vəsatətlərini, əslində buna səlahiyyəti olmadığı halda, rədd etmiş və bu barədə müvafiq fərmanlar
imzalamışdır. Belə ki, 1992-ci il iyunun 7-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri
nəticəsində Əbülfəz Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi barədə Mərkəzi Seçki
Komissiyasının qərarı 1992-ci il iyunun 13-də qəbul edilmiş və seçkilərin nəticələri rəsmən elan olunmuşdu. O
zaman qüvvədə olmuş “Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında” 1991-ci il 26 iyun tarixli
Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci maddəsinə əsasən seçkilərin nəticələrinin rəsmən elan olunduğu
gündən Əbülfəz Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə başlamış hesab edilirdi.
Beləliklə, Əbülfəz Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinin icrasına başlamış olduğu halda
onun əfvetmə səlahiyyətlərini qanunsuz olaraq İsa Qəmbərov həyata keçirmişdir.
Bundan əlavə, İsa Qəmbərov həmin fərmanları imzalayarkən əfv məsələlərinə baxılması qaydaları pozulmuş,
o dövrdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında bağışlama məsələləri komissiyası fəaliyyət
göstərməmişdir. Bu komissiya yalnız 1992-ci il iyulun 12-də yenidən təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının sabiq prezidenti Əbülfəz Əliyev isə 1993-cü il yanvarın 5-də ölüm cəzasına
məhkum olunmuş 2 şəxsin vəsatətlərinin rədd edilməsinə dair fərman imzalamışdır. Bundan sonra Əbülfəz
Əliyev həmin şəxslərdən birinin barəsində hökmün qanuniliyinin yoxlanılmasını Azərbaycan Respublikasının
prokurorluğuna tapşırmış, lakin yoxlama başa çatdırılmadan ölüm hökmü icra edilmişdir.
İnsan həyatına belə laqeyd münasibət vaxtilə cəmiyyətimizdə hökm sürən hərc-mərcliyin və özbaşınalığın
nəticəsidir. Bu isə öz növbəsində insan hüquqlarının və azadlıqlarının kütləvi surətdə pozulmasına gətirib
çıxarmışdır.
Son illər ölkəmizdə əmin-amanlıq, ictimai-siyasi sabitlik yaradılmış, vətəndaş cəmiyyəti bərqərar edilmiş,
insanların həyatına təhlükə yaradan silahlı dəstələr və terrorçu qruplar zərərsizləşdirilmiş, dövlət çevrilişi
cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınmış, cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb edilərək layiqli cəzalarına çatmışlar.
Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ölkəmizdə insanların dinc, təhlükəsiz yaşamasına, qanunun
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aliliyinin bərqərar edilməsinə zəmin yaratmışdır. Digər tərəfdən, hüquq islahatlarının aparılması, cinayət
qanunvericiliyinin humanistləşdirilməsi, insan hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması istiqamətində bir sıra
mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Ölüm cəzasının icrasına 1993-cü ilin iyun ayından faktiki moratorium qoyulmuşdur.
Hətta vətən və xalq qarşısında ən ağır cinayətlər törədən, o zamankı hakimiyyətsizlikdən istifadə edib
torpaqlarımızı düşmənə təslim etdirən Rəhim Qazıyev, ölkəmizi parçalamaq niyyətində olan separatçı Ələkram
Hümbətov, təxribat və terror aktları törədən Elçin Əmiraslanov, dövlət çevrilişi cəhdlərinin təşkilatçıları Surət
Hüseynovun və Cavadov qardaşlarının əlaltıları və qanunsuz silahlı dəstələrin azğınlaşmış üzvləri, Tarix
Quliyev və bu kimi qatillər, təhlükəli canilər barəsində ölüm hökmləri icra olunmamışdır.
Cinayət-hüquq siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı görülən işlər, o cümlədən cinayət məcəlləsinin ölüm
cəzasını nəzərdə tutan iyirmi bir maddəsinin sanksiyalarından bu cəzanın çıxarılması, qadınlara, 65 yaşına
çatmış kişilərə ölüm cəzasının tətbiqinin qadağan edilməsi, 1705 məhbusun əfv edilməsi, o cümlədən ölüm
cəzasına məhkum edilmiş 12 şəxsin əfv olunaraq cəzalarını azadlıqdan məhrumetmə ilə əvəz edilməsi və
amnistiya qaydasında 17 mindən artıq şəxsin müxtəlif cəzalardan azad edilməsi və onların yenidən cəmiyyətə
qayıtması üçün şərait yaradılması ölkəmizdə demokratik, hüquqi dövlət quruculuğunun təzahürüdür.
Bütün bunlar Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrindən irəli gəlir, ən yüksək dəyər olan insan həyatının
qorunmasına təminat verir, cəmiyyətimizi insaniləşdirir, insan ləyaqətinə hörmət və ehtiramı, bütünlükdə
ölkəmizdə demokratiyanın inkişafını nümayiş etdirir, xalqımızda nikbin gələcəyə inam yaradır.
Mən cinayət-hüquq siyasətini hərtərəfli təhlil edərək, ədalət, azadlıq, humanizm və insanpərvərlik kimi
yüksək ideallara sadiq qalaraq ölkəmizdə ölüm cəzasının ləğv edilməsi qənaətinə gəlib bu tarixi bəyanatı
vermişəm.
Ölüm cəzasının ləğvini məhz bu siyasətin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirirəm.
Şərq aləmində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğvi ölkəmizin dünyəvi, demokratik, hüquqi
dövlət quruculuğu yolu ilə inamla irəlilədiyini bir daha sübut edir.
Son günlər mənə ünvanlanmış minlərlə müraciət göstərir ki, xalqımız bu təşəbbüsü yekdilliklə dəstəkləyir.
Şübhə etmirəm ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları da indiki və gələcək nəsillər
qarşısında öz məsuliyyətlərini dərk edərək bəyanata tərəfdar çıxacaq və bu amansız cəzanın ləğv edilməsinə səs
verəcəklər.
Əminəm ki, ölüm cəzasının ləğvi tarixi hadisə olmaqla bərabər cinayət-hüquq siyasətinin
humanistləşdirilməsi sahəsində atılan qətiyyətli addımdır və bütünlükdə hüquq sistemində həyata keçirilən
islahatların mühüm mərhələsidir.
Eyni zamanda, ölüm cəzasının ləğvi məsələsi müzakirə edilərkən Azərbaycanın mövcud reallıqları və ilk
növbədə Ermənistan tərəfindən torpaqlarımızın işğal edilməsi nəzərə alınmalıdır. Şübhəsiz ki, müharibə zamanı
hər bir dövlətin bu cəza növünü tətbiq etmək hüququ saxlanıla bilər. Bu müddəa həmçinin beynəlxalq hüquq
normalarının tələblərinə uyğundur.
Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasında ölüm cəzasının ləğv olunması ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının cinayət, cinayət-prosessual və islah-əmək məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr
edilməsi haqqında qanun layihəsini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə müvafiq olaraq
müzakirənizə təqdim edirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 fevral 1998-ci il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ İCLASINDAN SONRA
MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANATI
Prezident sarayı
4 fevral 1998-ci il
Son günlər Ermənistanda yaranmış vəziyyəti biz narahatlıq hissi ilə izləyirdik. Nəhayət, baş vermiş
hadisələrlə – Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanın istefa ver-məsi ilə əlaqədar bəyan edirəm ki,
Azərbaycan Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarı
olubdur və bu gün də Azərbaycanın bu məsələsinin sülh yolu ilə həll edilməsi tərəfdarı olduğunu bir daha
bildirirəm.
1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşin dayandırılması haqqında əldə
olunmuş sazişi mən böyük nailiyyət hesab edirəm. Ötən illər Ermənistan ilə Azərbaycanın birgə səyləri
nəticəsində atəşkəs rejimi qorunub saxlanılıbdır.
Bu gün mən bəyan edirəm ki, bu gün də, gələcəkdə də Azərbaycan atəşkəs rejiminin qorunub saxlanılmasını
təmin edəcəkdir.
Ümidvaram ki, Ermənistanda daxili məsələlər tezliklə həll olunacaqdır və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması prosesi ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş
prinsiplər əsasında davam edəcəkdir. Biz hesab edirik ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏTin Minsk qrupu, Minsk qrupunun həmsədrləri indiyə qədər çox iş görüblər. İnanıram ki, bundan sonra da Minsk
qrupunun həmsədrlərinin – Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın iştirakı və onların vasitəçiliyi
ilə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh danışıqları davam edəcəkdir və biz böyük sülhün əldə edilməsinə
nail olacağıq.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ ÖLKƏMİZDƏKİ YENİ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ
SƏFİRİ QƏDRİ ECVET TEZCANIN ETİMADNAMƏSİNİN TƏQDİM OLUNMASI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
9 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunmağınız münasibətilə sizi
təbrik edir və bu şərəfli işinizdə sizə uğurlar arzulayıram.
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında olan dostluq, qardaşlıq və geniş əməkdaşlıq
əlaqələrinin böyük tarixi var. Bunun ən önəmli hissəsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edildiyi
zamandan indiyə qədər olan dövrdür. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə apararkən,
ölkəmizdə müstəqilliyə, milli azadlığa qovuşmaq istəyən insanlar bu duyğularını, hisslərini bildirərkən ən güclü
səs Türkiyədən gəlibdir və Azərbaycan xalqına ən yaxın Türkiyə xalqı olduğundan onun dəstəyi və mənəvi
yardımı Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olubdur. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi elan ediləndən sonra
Türkiyə onu müstəqil dövlət kimi tanıyan ilk ölkə, ilk dövlətdir.
Ötən illərdə bizim əlaqələrimiz günü-gündən möhkəmlənib, genişlənib və indi dostluq, strateji əməkdaşlıq
xarakteri daşıyır. Bu təbiidir, bunlar bizim tarixi köklərimizə bağlıdır, bizdən əvvəlki nəsillərin bir-biri ilə sıx
əlaqələrinin olması, dilimizin, mənəviyyatımızın, mədəniyyətimizin, tarixi köklərimizin birliyi ilə əlaqədardır.
Ancaq indiki dövr həm Türkiyə Cümhuriyyəti, həm də Azərbaycan Respublikası üçün çox mürəkkəb dövrdür.
Biz XX əsri sona çatdırır və XXI əsrə doğru gedirik. Ona görə də ölkələrimiz arasında əlaqələrin günü-gündən
möhkəmlənməsi, genişlənməsi, inkişafı həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün çox əhəmiyyətlidir.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti bu sahədə Azərbaycana münasibətini ilk
günlərdən indiyə qədər açıq-aydın bildirir. Biz Türkiyənin dəstəyini, qardaşlıq yardımını daim hiss edirik və bu,
bizim üçün çox mühümdür.
Azərbaycanda da Türkiyəyə olan məhəbbət, sevgi, dostluq münasibətləri daim güclənir, genişlənir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirərək, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətini quraraq
Türkiyənin təcrübəsindən çox istifadə edir və bu inkişaf zamanı bizim əlaqələrimiz yeni bir mərhələyə çıxıb,
yeni bir xarakter alıbdır. Türkiyənin prezidenti, hörmətli dostum, əziz qardaşım Süleyman Dəmirəlin, Türkiyənin Baş nazirinin və başqa yüksək vəzifəli şəxslərinin Azərbaycana ziyarətləri və Azərbaycan prezidentinin
Türkiyəyə ziyarətləri, imzaladığımız sənədlər, müqavilələr son illərdəki əlaqələrimizin tarixini əks etdirən
sübutlardır. Biz bu əlaqələrə sadiqik və bundan sonra da sadiq olacağıq, ona görə də Türkiyə ilə dostluğa,
əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk.
Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri kimi qarşınızda duran
bütün birgə vəzifələrin, - həm Türkiyə Cümhuriyyəti, həm də Azərbaycan Respublikası tərəfdən, - yerinə
yetirilməsinin fəal iştirakçısı olacaqsınız. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanda hər yerdə hər yardımı, dəstəyi
alacaqsınız. Şübhə etmirəm ki, Azərbaycana gələn hər bir Türkiyə vətəndaşı burada özünü öz vətənində,
məmləkətində hiss edir, siz də bunu hiss edəcəksiniz. Türkiyənin səfiri kimi sizə xüsusi ehtiramı da hiss edəcəksiniz. Sizin uğurlu fəaliyyət göstərməyiniz üçün bütün imkanlar var və bundan sonra da bütün dövlət orqanları
tərəfindən bu imkanlar yaradılacaqdır. Əminəm ki, siz bunların hamısından faydalı istifadə edərək öz vəzifənizi
uğurla həyata keçirəcək və Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələrinə öz payınızı verəcəksiniz. Mən sizi
bir daha təbrik edir və sizə cansağlığı, bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
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TÜRKİYƏNİN ƏDİRNƏ ŞƏHƏRİNİN BƏLƏDİYYƏ BAŞÇISI HƏMDİ SƏDƏFÇİ VƏ
ƏDİRNƏNİN TARİXİ KIRPINAR AĞASI HÜSEYN ŞAİN İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
10 fevral 1998-ci il
Birincisi, siz Azərbaycana xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Sizin bu gəlişiniz, ziyarətiniz AzərbaycanTürkiyə dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin daha bir rəmzidir. Bizim xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə yaşayıb, dost,
qardaş olublar, bir-birinə yardım ediblər, kömək göstəriblər, əl tutublar. Biz ulu babalarımızın yaratdığı bu
dostluq, qardaşlıq əlaqələrini indi də davam etdiririk. Bizim də üzərimizə düşən borc, vəzifə bu tarixi ənənələrə,
millətimizin – mən dəfələrlə demişəm ki, biz bir millətik, iki dövlətik – yaratdığı ənənələrə, bu saf, sağlam,
yüksək mənəviyyatı əks etdirən ənənələrə sadiq olmaqdan ibarətdir. Sizin bu gəlişiniz, ziyarətiniz məhz bunların
hamısını bir daha nümayiş etdirir, sübut edir.
Əziz dostum Hüseyn Şain, mən səninlə ilk dəfə 1995-ci ildə görüşmüşəm. Hörmətli Baş nazir Tansu Çillər
buraya ziyarətə gələrkən siz də onunla bir yerdə gəlmişdiniz. Mən o görüşü indiyədək xatırlayıram. Görürəm,
sizin də xatirinizdən çıxmayıbdır. Bu fotonu mənə gətirməyiniz onu göstərir ki, doğrudan da bu sizin üçün də
çox tarixi bir hadisə olmuşdur, mənim üçün də tarixi hadisədir.
Türkiyədə bizim millətimizin, xalqımızın, dostluğumuzun ənənələrini yaşadan çox hadisələr var. Türk
xalqının qədim tarixində onun çox parlaq səhifələri vardır. Bu ənənələrdən, parlaq səhifələrdən biri də Ədirnə
şəhərində yaranmış, əsrlərdən əsrlərə keçərək yaşamış və bu gün də yaşayan yağlı güləş, kırpınar güləşi adətidir.
Mənə belə gəlir ki, xalqınıza, millətinizə sədaqətinizin ən parlaq nümunəsi ondan ibarətdir ki, siz neçə
əsrlərdir bu ənənəni saxlamısınız, yaşatmısınız. İndi Türkiyə Cümhuriyyəti Avropaya qatılmış, Qərbə-Batıya
bağlı dünyəvi bir dövlətdir. O, ümumbəşəri dəyərlərdən, eyni zamanda öz köklərindən bəhrələnən, qidalanan bir
dövlətdir, Dünya Birliyində özünəməxsus görkəmli bir yer tutubdur.
Bizim üçün sizin ölkənin tarixinin əziz və hörmətli cəhəti bir də ondan ibarətdir ki, xalqınız, ölkəniz və
Ədirnə öz tarixi köklərinizə, milli adətinizə, ənənələrinizə sadiq qalmısınız, ümumbəşəri, dünyəvi dəyərlərdən
istifadə edərək millətinizi, xalqınızı, Türkiyəni dünyanın ən inkişaf etmiş, ən dünyəvi dövlətləri sırasına
qaldıraraq, eyni zamanda öz kökünüzü, milliliyinizi, milli ənənələrinizi yaşadırsınız, onların itməsinə yol
vermirsiniz və onlara hörmət edirsiniz.
Sizin mənə gətirdiyiniz bu milli paltar neçə əsrlərdir yaşayır. Onu bizim ulu babalarımız yaradıblar. Bizim ulu
babalarımız bunu yaradarkən öz xalqının bir tərəfdən qəhrəmanlığını nümayiş etdiriblər, ikinci tərəfdən də onun nə
qədər yüksək sənətə, mədəniyyətə mənsub olduğunu sübuta yetiriblər. Bu, bizim xalqımızın qədim mədəniyyət
nümunəsidir. Sizin bu yağlı güləş ənənəniz xalqımızın gücünü, qəhrəmanlığını, qüdrətini, iradəsini nümayiş etdirən
bir ənənədir. Siz bu ənənəni yaşatmısınız, yaşadırsınız və bütün dünyaya da nümayiş etdirirsiniz ki, biz dünyada
gedən ictimai-siyasi, elmi, mədəni, dünyəvi proseslərdən geri qalmırıq, ancaq öz kökümüzü heç vaxt unutmuruq
və öz kökümüzü heç bir şeyə dəyişmirik.
Azərbaycanda biz də belə düşünürük, mən Türkiyənin həyatını bilirəm və siz də belə düşünürsünüz ki, biz
sadəcə o keçmişimizi bu günlə, kökümüzü tərəqqi ilə birləşdiririk və bu, bizim xalqımızı daha da yüksəklərə
qaldırır. Buna görə də sizin bu fəaliyyətinizi mən yüksək qiymətləndirirəm.
Ədirnəni Osmanlı dövründən indiyə qədər türk xalqının bu adət-ənənəsini yaşatmasını mən yüksək
qiymətləndirirəm. Ədirnə şəhərinin bələdiyyəsinə və mənim hörmətli qonağım bələdiyyə başqanına öz hörmət
və ehtiramımı bildirirəm. Rica edirəm, mənim salamımı, sayğımı, hörmət və ehtiramımı, sevgi, məhəbbətimi
xalqınıza, şəhərinizin və vilayətinizin bütün insanlarına çatdırasınız. Mən bu gün söz vermişəm, gəlib orada öz
sözlərimi bir daha deyəcəyəm.
Hörmətli dostum, qonağım Hüseyn Şain Türkiyədə məşhur bir insandır və kırpınar güləşinin, yağlı güləş
növünün parlaq bir ulduzudur. Mən onunla 1995-ci ildə ilk görüşümdə bunu hiss etdim və çox məmnun oldum
ki, Türkiyədə mənim minlərlə dostumun sırasına yeni bir dostum da daxil oldu.
Doğrusu, mən sizin bu təşəbbüsünüzü heç gözləmirdim. Bu, mənim üçün gözlənilməz bir haldır ki, siz orada
qərar qəbul etmisiniz, mənə “Baş Ağa” adı vermisiniz. Bu, mənim üçün bir də ona görə çox əziz, hörmətlidir ki,
çoxəsrlik tarixi olan belə bir təşkilatınızın, qurumunuzun, ənənənizin tarixində əziz dostum, qardaşım Süleyman
Dəmirələ 1994-cü ildə “Ağalar Ağası” adı vermisiniz, indi də, 1998-ci ildə mənə – Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevə “Baş Ağa” adı vermisiniz.
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Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Sizin bu mükafatınızı, mənə verdiyiniz bu yüksək adı
məmnuniyyətlə qəbul edirəm və bunu özümə şərəf hesab edirəm. Çünki əsrlər boyu qəhrəmanlıq salnaməsinə
parlaq səhifələr yazmış kırpınar, yağlı güləş tarixinə adımın düşməsi mənim üçün böyük şərəfdir. Mən bunu
böyük iftixar, qürur hissi ilə qəbul edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Bildirmək istəyirəm ki, mən xüsusi bir güləşlə məşğul olan adam deyiləm. Ancaq mənim bütün həyatım
güləşdir. Çünki mən bütün həyatım boyu, yaşadığım illər, gənclik dövründən indiyə qədər çalışmışam, xalqıma,
millətimə, vətənimə, ölkəmə sədaqətlə, cəsarətlə xidmət etmişəm. Sədaqətlə, cəsarətlə xidmət etmək isə asan bir
iş deyildir. Bunun qarşısında həmişə çox maneələr, çətinliklər vardır, bəzən bunun əleyhinə olan qüvvələr də
vardır.
Mən həyatım boyu bunları görmüşəm. Bütün bu çətinliklərlə, maneələrlə, qarşıma çıxan bütün düşmənçilik
hərəkətləri ilə mübarizə aparmağım, ən çətin zamanlarda iradəmi itirməməyim və qalib gəlməyim onu göstərir
ki, mən də həmişə güləşmişəm. Mənim bu güləşim xalı üstündə olmayıbdır, yağlı güləş olmayıbdır. Mənim
güləşim fikir güləşidir, beyin güləşidir, zəka güləşidir. Mənim güləşim iradə güləşidir. Bunların hamısı
özünəməxsus cəsurluq, qəhrəmanlıq tələb edir. Əgər insan öz fikirlərinə sadiq olmasa, öz ideyasına inanmasa və
öz ideyasının həyata keçməsi üçün vuruşmasa, savaşmasa, mübarizə aparmasa, o, qalib gələ bilməz. Çünki
həyat belədir. Həyatda xeyirlə şər həmişə yan-yanadır. Müsbət ilə mənfinin mübarizəsi daimi dialektik bir
prosesdir.
Mən həyatımı insanlara səadət gətirməyə həsr etmişəm. Mən həyatımı xalqın azadlığına həsr etmişəm. Mən
həyatımı millətimin, xalqımın rifahının yaxşılaşdırılmasına həsr etmişəm. Həyatımı Azərbaycan torpağında
qurub-yaratmağa həsr etmişəm. Ona görə də bunlar adi proseslər olmayıbdır. Bunlar asan yolla da olmayıbdır.
Mənim yolum həmişə çətin olubdur. Mənim yolumda çox böyük maneələr olubdur. Əgər indiyə qədər bunların
hamısını mən keçib gələ bilmişəmsə, qarşımda olan bütün qayaları, dağları yara bilmişəmsə, demək, mən də
sizin kimi güləşmişəm.
Mən fikirləşirəm ki, görəsən mənə bu adı verəndən sonra bunu qəbul etməyə haqqım varmı? Bu barədə
fikirləşirəm. Çünki mən ədalətli insanam, heç vaxt istəmirəm ki, mənim haqqım olmadığı, yaxud layiq
olmadığım, mənə münasib olmayan bir adı qəbul edim. Amma düşündüm ki, bu adı almağıma haqqım var və
görünür ki, sizin bu qərarınız ədalətlidir. Ədalətli qərar vermisiniz. Ona görə də mən sizə bir daha təşəkkür
edirəm.
Bir də onu deyə bilərəm ki, mən artıq sizin kırpınar təşkilatının üzvüyəm, sizin cərgənizdəyəm. Siz mənə
“Baş Ağa” adı vermisiniz. Əmin ola bilərsiniz ki, bu fəxri adı mən şərəflə daşıyacağam və sizin bu etimadınızı,
sizin inamınızı daim doğruldacağam.
Mən bunu necə edə bilərəm? Təbii ki, indi mən sizin yağlı güləş meydanına çıxıb kimnənsə
güləşməyəcəyəm. Ancaq mən bunu Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq yolu ilə edəcəyəm.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edib respublikamızın hüquqlarının qorunması yolu ilə edəcəyəm. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq yolu ilə edəcəyəm. Azərbaycanın iqtisadiyyatında ciddi
dəyişikliklər, ardıcıl islahatlar həyata keçirərək Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi ilə edəcəyəm.
Azərbaycanın ona mənsub olan, Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan təbii sərvətlərinin, bütün iqtisadi və
intellektual potensialının cəmlənməsi və bunların məhz Azərbaycan xalqının mənafeyinə xidmət etməsi, istifadə
etməsi yolu ilə edəcəyəm. Mən bunu Azərbaycan xalqının rifah halının günü-gündən yaxşılaşması yolu ilə
edəcəyəm. Mən bunu Azərbaycanın müstəqilliyini gələcəkdə qorumaq üçün böyük bir təməl, böyük bir zəmin
yaratmaq yolu ilə edəcəyəm. Mən bunu Azərbaycanda demokratiyanın, azadlığın, sərbəstliyin təmin olunması
yolu ilə edəcəyəm. Mən bütün bunların həyata keçirilməsi üçün indiyə qədər çalışmışam və bundan sonra da
çalışacağam. Ona görə əmin ola bilərsiniz ki, mən sizin sıralarınızdayam, sizin aranızdayam, sizin kimi
güləşdəyəm. Bəlkə də mənim güləşim sizin güləşinizdən daha da ağırdır, daha da çətindir.
Bu gün mənə verdiyiniz adın mənim üçün ən böyük əhəmiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, siz bu adı
ilk dəfə 1994-cü ildə mənim əziz dostum, qardaşım, türk dünyasının böyük insanı, türk dünyasının böyük siyasi
şəxsiyyəti və dünya aləmində böyük siyasi şəxsiyyət olan Süleyman Dəmirələ vermisiniz. Süleyman Dəmirəl
kimi böyük bir şəxsiyyətdən sonra belə bir adın mənə də verilməsini özümə böyük şərəf kimi qəbul edirəm.
Eyni zamanda sizin bu addımınız, sizin bu qərarınız Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun möhkəmlənməsinə
xidmət edir, Türkiyə-Azərbaycan prezidentlərinin dostluğunun rəmzini nümayiş etdirir. Mən bunların hamısını
yüksək qiymətləndirirəm və buna çox böyük əhəmiyyət verirəm.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Rica edirəm ki, Ədirnənin bütün vətəndaşlarına, orada yaşayan insanlara
mənim salamımı, hörmət və ehtiramımı çatdırın. Kırpınar – yağlı güləşin bütün üzvlərinə, bütün insanlarına
hörmət və ehtiramımı söyləyin. Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
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LİVANIN BAŞ NAZİRİ RAFİQ ƏL-HƏRİRİ İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
11 fevral 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v : Hörmətli Baş nazir Rafiq əl-Həriri. Sizi Azərbaycan torpağında görməyimdən
çox şad olduğumu bildirir və səmimi-qəlbdən salamlayıram. Rəhbər-lik etdiyiniz nümayəndə heyətinin də
respublikamıza gəlmə-sindən məmnun qaldığımı bildirirəm.
İslam Konfransı Təşkilatının 1997-ci il dekabrın əvvəlində Tehranda keçirilmiş VII zirvə toplantısındakı
görüşümüzü, apardığımız danışıqları məmnunluq hissi ilə xatırlayıram. Biz həmişə Livanla əlaqələrə maraq
göstərmişik.
R a f i q ə l - H ə r i r i: Cənab prezident, Sizin dəvətiniz ilə Azərbaycana səfərə gəlməkdən və bütün ərəb
dünyasında da görkəmli, müdrik dövlət xadimi kimi məşhur olan prezident Heydər Əliyev ilə bu görüşdən şərəf
duyduğumu bildirirəm. Mühüm strateji mövqedə yerləşən müstəqil Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə Livan xüsusi əhəmiyyət verir.
Sizin rəhbərliyiniz ilə son illər Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadi islahatların
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər Livanda rəğbətlə qarşılanır. Məhz Sizin,
cənab prezident, müdrik siyasətiniz nəticəsində Azərbaycanın Dünya Birliyində layiqli yer tutması, Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsinə dair dünyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu şirkətləri ilə
müqavilələr imzalanması Azərbaycanın müstəqilliyinin, suverenliyinin əbədi olmasına və bu ölkədə həmin
dövlətlərin iqtisadi maraqlarının həyata keçirilməsinə çox böyük təminat yaradır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə, hörmətli Baş nazir, Sizə təşəkkür edirəm. Nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycan-Livan münasibətlərinin daha da sıxlaşdırılmasını zəruri hesab edirəm. Ölkəmiz üçün
ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün 1996-cı ilin
dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə 3 əsas prinsip qəbul edilmişdir: 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. Lakin Ermənistan bu prinsiplərlə razı olmadı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri –
Rusiya, ABŞ və Fransa bu münaqişənin sülh yolunun iki mərhələdə həllini nəzərdə tutan təkliflər irəli sürdülər.
Azərbaycan bu təklifləri qəbul etmişdir.
Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar var. Əminəm ki, bu gün imzalanacaq sazişlər bir sıra
sahələrdə əlaqələrin daha da canlandırılması, xüsusilə hər iki ölkənin iş adamlarını birgə sərmayə qoyuluşuna
təşviq edəcəkdir.



Görüşdə Azərbaycan-Livan əlaqələrinin perspektivləri, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının
birgə işlənməsi nəticəsində hasil edilən nefti dünya bazarına çıxaracaq boru kəmərlərinin marşrut-ları,
iqtisadiyyatın bir çox sahələri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, Bakıda Livan səfirliyinin açılması və digər
məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparıldı.
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İKİ ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ ARASINDA AZƏRBAYCAN–LİVAN
DANIŞIQLARINDA ÇIXIŞI
Prezident sarayı
11 fevral 1998-ci il
Cənab Baş nazir Rafiq əl-Həriri!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Mən dost ölkənin Baş nazirini səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizinlə yenidən
görüşməyimə çox şadam.
Sizin rəhbərlik etdiyiniz rəsmi nümayəndə heyətinin üzvlərini də salamlayıram. Siz də respublikamıza xoş
gəlmişsiniz.
Mən ümidvaram ki, Livandan Azərbaycana gəlmiş ilk yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin bu səfəri
dövlətləri-mizin əlaqələrinin inkişaf etməsinə böyük təkan verəcəkdir.
Baş naziri respublikamıza rəsmi səfərə dəvət edərkən bu ziyarətin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
inkişafında mühüm mərhələ yaradılmasına kömək edəcəyinə inanıram. İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabrında Tehranda keçirilən VII zirvə toplantısında
Livanın Baş naziri ilə görüşünü bir daha məmnunluqla xatırlayıram və Azərbaycana gəldiyinə görə cənab əlHəririyə təşəkkür edirəm.
Böyük tarixi əlaqələrin, ümumi mənəvi dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin bir-birinə oxşarlığı xalqlarımızı
həmişə dost etmişdir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə
faydalı əlaqələr quraraq, Livanla əməkdaşlığa da xüsusi əhəmiyyət verir.
Azərbaycan ilə Livan arasında diplomatik əlaqələr yaranmış, əl-Həriri ilə Tehranda görüşüm zamanı
respublikamızın Misirdəki səfiri İsrafil Vəkilovu həm də Livanda səfir təyin etdiyimi dedim. Biz ölkələmizin
münasibətlərinin inkişafı üçün müəyyən addımlar atmışıq.
Xalqımız öz dövlət müstəqilliyini tarixi hadisə hesab edir və ötən altı ildə müstəqilliyimizi ağır və çətin
şəraitdə qoruyub saxlayır. Xalqımız and içibdir ki, biz öz müstəqilliyimizi daim qoruyacağıq və Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır.
Ötən illərdə Azərbaycanın dünyanın bir çox dövlətləri ilə dostluq əlaqələri yaranmış və ölkəmizdə demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq üçün çox ciddi addımlar atılmışdır. 1995-ci ildə Azərbaycanda ilk Demokratik
Konstitusiya qəbul olunmuş və çoxpartiyalı sistem əsasında parlament seçilmişdir.
70 il Sovet İttifaqının tərkibində yaşamış Azərbaycanda o dövrdə kommunist ideologiyası, sosialist sistemi,
iqtisadiyyatı mövcud idi. Biz bunların hamısından imtina etmişik, ölkəmizin ideologiyasını xalqımızın milli
mənəvi dəyərləri əsasında qururuq, ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə etməyə çalışırıq. İqtisadiyyatımızı bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdiririk. Bunun üçün də iqtisadi islahatlar həyata keçiririk və bu sahədə müəyyən
nailiyyətlər əldə etmişik. Özəlləşdirmə prosesi həyata keçirilir. Dövlət mülkiyyəti tədricən özəlləşdirilir.
Torpaqlar özəlləşdirilir və şəxsi mülkiyyətə verilir.
Son illər Azərbaycana güclü axınla sərmayə gəlir, ölkəmiz dünya iqtisadiyyatı üçün açıqdır.
Respublikamızda xarici ticarət tamamilə sərbəstləşdirilmiş və sərmayələr qoyulması üçün Azərbaycanda xüsusi
qanunlar qəbul edilmişdir.
Zəngin təbii nemətlərə, neft və qaz yataqlarına malik müstəqil Azərbaycan Respublikası öz sərvətlərinin
sahibi olduğundan, 1994-cü ilin sentyabrından indiyədək dünyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu neft şirkətləri ilə
müqavilələr imzalamışdır. Bu müqavilələrdə dünyanın 12 ölkəsindən 20 şirkət iştirak edir. İmzalanmış
müqavilələrə görə Azərbaycana 30 il müddətində təxminən 30 milyard dollar məbləğində sərmayə
qoyulacaqdır.
1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ilə əlaqədar yaradılmış konsorsiuma 11 şirkət daxil olmuşdur.
Böyük bir yataqdan artıq neft hasil edilir, bağlanmış bütün müqavilələr indi əməli surətdə həyata keçirilir.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil edilən neftin dünya bazarına ixracı qarşıda duran ən
mühüm vəzifədir və bir çox ölkələri maraqlandıran məsələdir.
Biz ilkin neftin ixracı üçün iki kəmər tikilməsini planlaşdırmışıq. Bir neft kəməri Bakıdan Qara dənizdəki
Novorossiysk limanına gedir. Bu neft kəməri artıq işə başlayıbdır. Keçən il noyabrın 12-də hasil olunan ilk neft
artıq bu kəmərlə ixrac edilir. İkinci kəmər Bakıdan Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına gedəcəkdir. Neft
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şirkətləri indi bu kəmərin inşası ilə məşğuldur. Onlar söz veriblər ki, bu neft kəməri bu ilin sonunadək tikilib
qurtaracaqdır.
Xəzərin Qazaxıstana və Türkmənistana məxsus yataq-larındakı böyük neft ehtiyatından, gələcəkdə hasil
ediləcək neftin dünya bazarına çıxarılması məsələləri ilə dünyanın iqtisadi və maliyyə qurumları ciddi məşğul
olur. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan çıxarılacaq neftin dünya bazarına ixracı üçün Qərb
istiqamətində, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə ərazilərindən keçərək Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına
böyük neft kəməri çəkiləcəkdir. Qazaxıstandan, Türkmənistandan neftin və qazın ixrac edilməsi üçün Xəzərin
dibindən kəmərlər tikilməsi, Azərbaycana gəlməsi, Bakıdan isə Qərbə doğru getməsi nəzərdə tutulur.
Ölkəmizin çox zəngin sənaye, elmi-intellektual potensialı Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına yönəlmiş
keçid dövründə bir sıra çətinliklər yarandığından 1988-ci ildən 1996-cı ilə qədər respublikamızda iqtisadi
göstəricilər hər il aşağı düşmüşdür. 1997-ci ildə bunun qarşısı alınmışdır. Son illər bütün sahələrdə qazanılmış
uğurlu göstəricilər, hazırda inflyasiya sıfır dərəcəsində olmuşdur.
Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı özünə bağlamaq istəyən Ermənistan 1988-ci ildə
respublikamıza qarşı təcavüzə başlamış və bu təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, bir milyondan artıq vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla
qovulmuş, hazırda çadırlarda çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar. İşğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın tarixi
abidələri, müqəddəs yerləri dağıdılır. Ölkəmizə çox ağır maddi-mənəvi zərbələr vurulur. 1994-cü ildə
müharibədə atəşkəs yaradılmışdır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində müəyyən işlər görülmüşdür.
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə aradan qaldırılması üçün üç əsas prinsip qəbul edilmişdir. Bu prinsiplərlə Ermənistan razı olmamışdır.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiyanın, ABŞ-ın, Fransanın bu münaqişənin sülh yolunun iki
mərhələdə həllini nəzərdə tutan təkliflər irəli sürmüşdür. Azərbaycan bu təklifləri qəbul etmişdir.
Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan tərəfi ilə çox danışıqlar apardılar, Ermənistanın keçmiş prezidenti
Levon Ter-Petrosyan da bu təklifləri qəbul etdi. Keçən ilin oktyabrında Fransada-Strasburqda Ermənistan
prezidenti Ter Petrosyan ilə bu barədə danışıqlar aparıb birgə bəyanat verdik ki, həm Ermənistan, həm də
Azərbaycan prezidentləri Minsk qrupunun bu təkliflərini qəbul edirlər. Ermənistan tərəfində fikirlər müəyyən
qədər haçalandığına görə bu təkliflərin irəliyə getməsi mümkün olmamış və Ermənistan prezidenti Levon TerPetrosyan fevralın 3-də istefa vermişdir. İndi orada yeni prezident seçiləcəkdir.
Mən bəyanat vermişəm və bu gün sizin hüzurunuzda da bildirmək istəyirəm ki, Ermənistanda baş vermiş
dəyişikliklərə baxmayaraq, Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həlli mövqeyində dayanır və bundan sonra da
dayanacaqdır. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Ermənistanın daxili problemləri özlərinin istədiyi
kimi həll ediləcək və münaqişəyə son qoyulması üçün Azərbaycan–Ermənistan danışıqları davam edəcəkdir.
Biz hesab edirik ki, məsələ yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır və böyük sülh əldə edilənədək biz öz
tərəfimizdən atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacağıq. Ümidvaram ki, Ermənistan tərəfi də verdiyi bəyanatlara
sadiq olacaq və birgə səylərlə atəşkəs rejimi qorunub saxlanacaq, məsələ sülh yolu ilə həll ediləcəkdir.
Azərbaycan və Ermənistan tarixi qonşulardır, biz Ermənistanla sülh şəraitində yaşamaq istəyirik və sülhsevər
siyasətimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Azərbaycanın digər qonşu ölkələrlə elə bir problemləri yoxdur.
Gürcüstanla sıx dostluq əlaqələrimiz vardır. Bu günlərdə prezident Eduard Şevardnadzeyə qarşı sui-qəsd
edilmişdir, biz bütün dünyada, o cümlədən hər bir ölkədə terrorun əleyhinəyik, belə hərəkətləri pisləmişik və
pisləyirik. Əmin olduğumu bildirirəm ki, dost, qonşu Gürcüstan bu ağır sınaqdan şərəflə çıxacaqdır.
Azərbaycanın Rusiya və İranla əlaqələri dostluq və əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Azərbaycanı ərəb dünyası
ilə tarixi köklər bağlayır. Ərəb ölkələrinin əksəriyyəti ilə zəngin əlaqələrimiz olubdur. Biz ərəb ölkələrinin
birliyinin tərəfdarıyıq, İKT-də islam ölkələri həmrəyliyinin tərəfdarı olduğumuzu bəyan etmişik. Hər cür
təcavüzü pisləyir və beynəlxalq hüquq normalarının hər bir ölkə üçün tətbiq olunmasının tərəfdarıyıq. Hesab
edirik ki, hər bir ölkənin ərazisi, sərhədləri toxunulmaz olmalıdır. Biz hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulmasının əleyhinə çıxmışıq və çıxırıq.
Biz son iyirmi ildə Livanda gedən prosesləri diqqətlə izləmişik. Oradakı müharibələrin, dağıdıcı proseslərin
sona çatmasından şadıq və dost ölkə kimi Livana sülh, əmin-amanlıq, ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını
arzulayırıq.
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LİVANIN BAŞ NAZİRİ RAFİQ ƏL-HƏRİRİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ
RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
11 fevral 1998-ci il
Hörmətli Baş nazir!
Hörmətli nazirlər!
Hörmətli qonaqlar!
Livan Respublikasının hörmətli Baş nazirinin bu gün Azərbaycan Respublikasına ilk rəsmi ziyarəti
başlayıbdır. Bu hadisə Azərbaycan-Livan çoxəsrlik tarixi əlaqələrində əlamətdar bir hadisədir.
Cənab Baş nazir, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim dəvətimi qəbul edib, Azərbaycana rəsmi ziyarətə
gəlmisiniz. Bu gün biz sizinlə çox səmərəli, məzmunlu və çox əhəmiyyətli danışıqlar aparmışıq. Hörmətli Baş
nazir, sizinlə təkbətək danışığımızda biz bir çox məsələləri – həm Azərbaycan-Livan əlaqələrinə aid olan, həm
dünya, beynəlxalq vəziyyətlə əlaqədar, həm də indi Yaxın Şərqdə yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olan məsələləri
müzakirə etdik.
Mən çox məmnunam ki, bu təkbətək görüş zamanı fikir mübadiləmiz, danışıqlarımız bir çox məsələlər üzrə
bizim eyni dünya baxışlarımızı, fikirlərimizi təsdiq etdi. Bu, bizim ölkələrimiz, xalqlarımız arasındakı dostluğun
və əməkdaşlığın gələcəyi üçün çox əhəmiyyətlidir.
Nümayəndə heyətlərimizin danışıqları zamanı biz ölkələrimiz arasında olan münasibətləri təhlil etdik və mən
sizə Azərbaycanın son illərdəki və bugünkü vəziyyəti haqqında çox ətraflı məlumatlar verdim. Mən çox
məmnunam ki, siz Azərbaycanın bugünkü vəziyyətini düzgün və obyektiv qiymətləndirirsiniz, Azərbaycana
qarşı Ermənistan tərəfindən edilmiş bu təcavüzü pisləyirsiniz və hər bir ölkə kimi, Azərbaycanın da ərazi
bütövlüyünün pozulmasının əleyhinə olduğunuzu bildirdiniz. Mən sizə bildirdim ki, Azərbaycan ErmənistanAzərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyir və biz bu sahədə öz səylərimizi bundan sonra da
davam etdirəcəyik.
Məlumdur ki, Livan ilə Ermənistan arasında sıx əməkdaşlıq əlaqələri vardır. Biz bu barədə sizinlə ətraflı
danışdıq. Mən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həll olunması sahəsində öz səylərinizi də təklif edirsiniz. Mən güman edirəm ki, Livanın və cənab Baş
nazir, şəxsən sizin bu barədə imkanlarınız var, əgər bu imkanlarınızı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə, beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmasına sərf edə bilsəniz, biz sizə çox minnətdar
olarıq.
Livan ilə Azərbaycan arasında bu gün ilk dəfə hökumətlərarası çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən sazişlər
imzalandı. Bu, iqtisadi əlaqələrimizin irəliyə aparılması üçün ilk addımlardır. Mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bizim müştərək səylərimiz nəticəsində gələcəkdə çoxsaylı müqavilələr
imzalamaq imkanı əldə edəcəyik.
Mən Azərbaycan xalqının, dövlətinin Livan xalqına olan hörmət və ehtiramını bir daha bəyan edirəm. Biz
son 20 il ərzində sizin bölgədə baş verən prosesləri daim diqqətlə izləmişik və ölkənizdə getmiş prosesləri, baş
vermiş çətinlikləri, bəzi faciələri də ürək ağrısı ilə izləmişik.
Mən 1972-ci ildə sizin ölkənizi ziyarət etmişəm. Ölkənizin gözəlliyinə və iqtisadi zənginliyinə, paytaxtınız
Beyrut şəhərinin gözəl binalarına, memarlıq abidələrinə heyran olmuşam. O vaxt hamı deyirdi ki, Livan, Beyrut
Şərq aləminin cənnətidir. Livan həqiqətən cənnətə bənzər bir ölkədir. Sonrakı illərdə Beyrutda və Livanda
böyük müharibələr getdiyi, vuruşmalar nəticəsində dağıntılar baş verdiyi zaman şəxsən mən bunları çox təəssüf
və əzab hissi ilə izləmişdim. Allaha şükürlər olsun ki, o illər artıq arxada qalıbdır. İndi Livanda ictimai-siyasi
vəziyyət sabitdir və Livan öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirir.
Bizə məlumdur ki, sizin ölkənin eyni zamanda yarası da – işğal edilmiş torpağınız var, həm də həll olunası
çətin probleminiz də vardır. Biz allah-təaladan arzu edirik ki, bütün bu problemlərinizin həll olunmasında sizə
yardım etsin. Mən tam ümidvaram ki, siz bütün bu problemlərin həll edilməsinə nail olacaqsınız.
Livanda baş vermiş müharibənin, vətəndaş müharibəsinin dağıntılarının qısa müddətdə aradan götürülməsi,
Beyrut şəhərinin və Livanın ərazisində dağıdılmış yerlərin qısa müddətdə bərpa olunması, Livanın bugünkü
iqtisadi vəziyyəti onu göstərir ki, Livan xalqı fədakardır və Livanda çox dəyərli ictimai-siyasi xadimlər yaşayır.
Cənab Baş nazir, mən bu münasibətlə sizin fəaliyyətinizi xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
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Hörmətli dostum, siz dünyada məşhur bir insansınız. Sizin həyat yolunuz, gördüyünüz işlər, xalqınıza
sədaqətlə xidmət etməyiniz təkcə Livanda yox, dünyada məlumdur. Cənab Baş nazir, Livanın bu çətin
problemlərinin həll olunmasında sizin xüsusi xidmətləriniz vardır. Ancaq siz təkcə Livanda yox, dünyanın bir
çox ölkələrində xeyirxah işlər görmüsünüz və görməkdə davam edirsiniz. Mən Səudiyyə Ərəbistanında səfərdə
olarkən, Məkkə, Mədinəni ziyarət edərkən orada Quranın buraxıldığı çox böyük bir kitabxananı ziyarət etdim.
Bu gün mənə məlum oldu ki, bizim üçün müqəddəs bir ocağın yaranmasında sizin xüsusi xidmətləriniz vardır.
Turistlər, gəzməyə gələnlər, orada sərbəst yaşayanlar üçün Livan çox gözəl bir yerdir. Ancaq hökuməti idarə
etmək, çətin proseslərin öhdəsindən gəlmək üçün Livan çox ağır bir yerdir. Mən belə düşünürəm.
Cənab Baş nazir, siz 1992-ci ildən beş ildən artıqdır ki, Baş nazir vəzifəsini həyata keçirərək, Livan
Respublikasında, parlament respublikasında ali icra orqanına başçılıq edərək çox işlər görmüsünüz. Livan eyni
zamanda demokratik bir ölkədir, onun dövlət quruculuğu demokratiya prinsipləri əsasında qurulubdur. Əgər bu
ağır işlərin öhdəsindən layiqincə gələ bilməsəydiniz, siz Livanda bu qədər müddətdə Baş nazir vəzifəsində ola
bilməzdiniz. Belə bir ölkədə, belə bir vəzifədə yalnız və yalnız xalqına, millətinə, ölkəsinə sədaqətlə xidmət
edən insan uğur qazana bilər. Biz sizi belə tanıyırıq. Bütün bunlara görə də şəxsən mən sizə öz hörmət və
ehtiramımı bildirirəm.
İnanıram ki, Livan ilə Azərbaycan arasında əlaqələr bundan sonra sürətlə inkişaf edəcəkdir, biz xalqlarımızın
dostluğunu daha da möhkəmləndirəcəyik. Mən sizin hamınıza cansağlığı və səadət arzulayıram. Livan xalqına
sülh, əmin-amanlıq, Livanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını arzulayıram. Cənab Baş nazir, bütün
işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Dost Livan ölkəsinin, Livan xalqının və Livanın görkəmli lideri olan Baş
nazir cənab əl-Həririnin şərəfinə. Livanın prezidenti, bizim dostumuz İlyas Həravinin şərəfinə. Sizin hamınızın
şərəfinə. Sağ olun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN İSLAM
İNQİLABININ 19-cu İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ TƏŞKİL ETDİYİ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
“Gülüstan” sarayı
11 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi İran İslam İnqilabının 19-cu ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, sizə, bütün İran xalqına, İran İslam Respublikasının vətəndaşlarına səadət, sülh, əmin-amanlıq arzulayıram.
İran xalqı islam inqilabı bayrağı altında ötən 19 il dövründə böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu nailiyyətləri
biz Azərbaycanda müşahidə edir və bunlara görə çox sevinirik. Ötən illərdə İran İslam Respublikasının
iqtisadiyyatı inkişaf etmişdir, sosial sahədə xeyli müsbət dəyişikliklər mövcuddur, mədəniyyətdə və həyatın
bütün sahələrində yüksəliş müşahidə olunur. Bizim üçün dost, qardaş olan İranda həyatın belə inkişafı bizi
sevindirir və İran xalqının rifahının bundan sonra da yüksəlməsini arzu edirik.
İran İslam İnqilabı, imam Xomeyninin rəhbərliyi altında keçirilmiş inqilab İranın çoxəsrlik tarixində çox
əlamətdar hadisədir və arzu edərdik ki, İran bu müstəqillik, azadlıq yolu ilə, öz müqəddəratını özü həll etmək
yolu ilə bundan sonra daha da böyük uğurlar əldə etsin.
İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin qədim, çox zəngin tarixi var. Biz bu tariximizlə fəxr edirik.
Həyatımızın bütün sahələrində xalqlarımız çox müştərək işlər görmüşlər və dünya mədəniyyətinə çox böyük
töhfələr vermişlər. İranın və Azərbaycanın həyatında çox tarixi hadisələr var ki, bunlar bizim hər ikimizə
mənsubdur. Bunlar xalqlarımızın müştərək fəaliyyəti və müştərək qəhrəmanlıqları nəticəsində əldə olunmuşdur.
Bizim adət-ənənələrimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin oxşarlığı, bənzərliyi və bir-birinə yaxın olması, bir
kökdən olması bizi daim dost, qardaş olaraq yaşatmışdır və biz Azərbaycanda bu gün də bu duyğularla,
hissiyyatlarla yaşayırıq və gələcəyə böyük ümidlər bəsləyirik.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr yüksək
mərtəbəyə çatmışdır və bu illərdə olan əlaqələrimiz xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz minnətdarıq ki, İran
Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan ölkələrdən olmuşdur və Azərbaycanın müstəqilliyini həmişə
dəstəkləmişdir.
Keçən ilin dekabrında Tehranda İslam Konfransı Təşkilatının zirvə görüşündə qəbul olunmuş qətnamələrdə,
qərarlarda Ermənistanın Azərbaycana qarşı etdiyi təcavüz pislənmiş və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
dəstəklənmiş, müdafiə olunmuşdur. Bu qətnamələr, qərarlar bütün islam ölkələrinin və zirvə görüşündə olan
ölkə başçılarının, dövlət və hökumət başçılarının iradəsini əks etdirir. Eyni zamanda bu qərarların məhz İranda,
Tehranda qəbul edilməsi İran İslam Respublikasının, İran hökumətinin bu məsələlərə nə qədər diqqətli
olduğunu və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi sahəsində səylərini bir daha nümayiş etdirmişdir.
İranda baş verən hər bir hadisə Azərbaycanda maraq doğurur. Biz keçən il böyük maraq hissi ilə İranda
prezident seçkiləri prosesini izlədik. Seçkilər nəticəsində cənab Xatəminin xalqın iradəsi ilə prezident
seçilməsini ürəkdən təbrik etdik. Hesab edirəm ki, son prezident seçkiləri İranın tarixində həqiqətən
demokratiyanın, azadlığın parlaq nümayişidir. İranda prezident seçkilərində bir neçə namizəd olmuşdur və
seçicilər sərbəst səs vermək imkanı əldə etmiş, istədikləri namizədlərə səs vermişlər. Məhz bunların nəticəsində
cənab Xatəmi böyük səs çoxluğu ilə prezident seçilmişdir.
Qonşu, dost ölkə, dövlət olaraq biz İrandakı bu hadisəyə sevinirik. Mən bunu seçkilər qurtaran kimi də
bildirmişdim, Tehranda olarkən də demişdim, bu gün də təkrar edirəm ki, İranda prezident seçkilərinin tam
demokratik şəraitdə keçirilməsi İranın həyatında çox müsbət dəyişikliklərin baş verməsini göstərir və şübhəsiz
ki, gələcəyə böyük demokratiya, azadlıq, sərbəstlik yolları açır.
Tehranda olarkən İranın prezidenti cənab Xatəmi ilə mənim çox ətraflı, müfəssəl danışığım olmuşdur. Sonra
İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi həzrətləri ilə çox geniş, ətraflı görüşüm, söhbətim olmuşdur. Bu
görüşlər, söhbətlər zamanı biz İran-Azərbaycan əlaqələrinin bugünkü vəziyyətini təhlil edib bunları daha da
inkişaf etdirmək, dostluğu, əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün həmfikir olduğumuzu bildirmişdik. Mən bu
görüşlərdən çox məmnunam və ümid edirəm ki, bunların və apardığımız müştərək işlərin nəticəsində İranAzərbaycan əlaqələri sürətlə inkişaf edəcəkdir.
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Mən bu gün, bu bayram günü bir daha bəyan edirəm ki, İran Azərbaycanın böyük qonşusu, dost, qardaş
ölkəsidir. Biz İrana, onun xalqına, millətinə, vətəndaşlarına daim səadət arzulayırıq və İran-Azərbaycan əlaqələrinə
xüsusi əhəmiyyət veririk. Ümid edirəm ki, biz gələcəkdə də bu əlaqələrin inkişaf etməsinin şahidi olacağıq. Hər
halda, biz öz tərəfimizdən bunu istəyirik, arzu edirik və bu sahədə səylərimizi əsirgəməyəcəyik.
Bilirsiniz ki, bu gün Livanın Baş naziri cənab əl-Həriri mənim dəvətimlə Azərbaycana rəsmi ziyarətə
gəlibdir. Bir neçə saatdır ki, mən onunla və nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparıram. Danışıqlar bundan sonra
da davam edəcək, bizim hələ bir neçə saat görüşlərimiz, danışıqlarımız olacaqdır. Ancaq İran İslam İnqilabına
hörmətimi bildirmək və bu bayram günü sizi və sizin vasitənizlə İranın bütün vətəndaşlarını təbrik etmək üçün
mən müəyyən fasilə edib buraya gəlmişəm. Sizi bir daha ürəkdən təbrik edir, İran xalqına, İran İslam
Respublikasının vətəndaşlarına səadət, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Ümidvaram ki, İran İslam İnqilabı
yaşayacaq və İran xalqını daha da firavan həyata çatdıracaqdır.
Sağ olun, sizi təbrik edirəm.
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LİVANIN BAŞ NAZİRİ ƏL-HƏRİRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
12 fevral 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Baş nazir Rafiq əl-Həriri, Sizinlə görüşmək imkanından çox məmnun
oldum və bir daha Sizə səmimi salamlarımı yetirir, hörmət və ehtira-mımı bildirirəm. Azərbaycan ilə Livan
arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi hər iki tərəf üçün böyük əhəmiyyətə
malikdir.
R a f i q ə l - H ə r i r i: Cənab prezident, sizin ilə bir daha görüşmək imkanı qazanmağımdan şərəf
duyduğumu vurğulayıram. Mənə və Livanın nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə, diqqət və qayğıya
görə Sizə bir daha təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. İki gün ərzində Bakıda bizim çox səmərəli,
əhəmiyyətli görüşlərimiz, danışıqlarımız oldu. Livan ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli hökumətlərarası
əməkdaşlığı təmin etmək üçün sənədlər, o cümlədən dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilələr imzalandı.
Respublika parlamenti ilə görüşüm məndə yüksək təəssürat yaratdı. Azərbaycanda aparılan demokratik
dəyişikliklər, həyata keçirilən islahatlar, xüsusilə Azərbaycan Milli Məclisində ölüm hökmünün ləğv edilməsi
haqqında qanun qəbul edilməsini yüksək qiymətləndirirəm. Livanda isə çətin şəraitlə əlaqədar ölüm hökmü hələ
də qalmaqdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ölkədə aparılan islahatların hüquqi bazasının yaradılması sahəsində görülən işlər
mənim rəhbərliyim ilə aparılır. Azərbaycanda ölüm hökmü mənim təşəbbüsümlə ləğv edilib. Doğrudur, bizim
ölkəmizdə də şərait o qədər asan deyil. Ancaq mən 1993-cü ildə prezident seçiləndən indiyədək Azərbaycanda
ölüm hökmü icra olunmayıbdır. Bir halda ki, beş ilə yaxındır ölkədə ölüm hökmü icra edilmir, onu ləğv etmək
daha yaxşıdır.
R a f i q ə l - H ə r i r i: Sizin dəvətiniz ilə Azərbaycana rəsmi ziyarətə gəlməkdən məmnun qaldığımı və bu
səfərin çox uğurlu olduğunu, burada bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə sizə bir daha dərin hörmət və ehtiramımı
bildirmək istəyirəm. Azərbaycan ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın bundan sonra daha da sıxlaşdırlmasına, daha da
intensiv inkişaf edəcəyinə ümid bəsləyirəm. Respublikanın Baş naziri Artur Rasizadə ilə də maraqlı görüşümüz
oldu. Danışıqlarda ölkələrimiz arasında iqtisadi, mədəni, ticarət sahələrində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin böyük əhəmiyyəti qeyd olundu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin durmadan inkişaf
etdirilməsinə Azərbaycan da daim böyük maraq göstərir. Bir sıra sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün
Azərbaycan və Livan hökumətləri arasında fevralın 11-də imzalanmış sazişlərin, xüsusilə hava əlaqələri,
investisiyaların təşviqi və qorunması, ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq, görüş məsələlərinə dair qarşılıqlı yardım haqqında və s. sazişlərin böyük əhəmiyyət daşıdığını bir daha vurğulayıram. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, bu sazişlər dövlətlərimizin iqtisadi münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
R a f i q ə l - H ə r i r i: Cənab prezident, dostcasına səmimi qəbula və qonaqpərvərliyə görə bir daha
təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab prezident, biz sizi Livana rəsmi səfərə dəvət edirik. Livanda
Sizinlə görüşmək bizim üçün böyük şərəf olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm və onu məmnunluqla qəbul edirəm. Dediyiniz
səmimi təbrik sözləri və xoş arzularınıza görə çox sağ olun.
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TÜRKİYƏYƏ QISAMÜDDƏTLİ İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA
CAVABLARI
13 fevral 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, qardaş Türkiyə Respublikasına hər bir səfəriniz iki ölkə arasında
münasibətlərin daha da dərinləşməsinə və inkişaf etməsinə həmişə kömək göstərmişdir. Xahiş edirəm, bu
səfəriniz barədə qısaca məlumat verəsiniz.
C a v a b: Bu səfər Türkiyənin prezidenti hörmətli Süley-man Dəmirəlin və Türkiyənin Baş naziri hörmətli
Məsud Yılmazın bu dəvəti ilə həyata keçirilir. Bu, qısamüddətli işgüzar bir səfərdir. Onlar məni dəvət ediblər.
Bu dəvət bir neçə dəfə olubdur. Mən bu dəvəti qəbul etmişəm və bu gün oraya gedirəm. Şübhəsiz ki, biz orada
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri barədə fikir mübadiləsi aparacağıq. Bu, əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi
məqsədi daşıyır. Biz eyni zamanda bölgəmizdə, beynəlxalq aləmdə olan vəziyyət – bilirsiniz ki, indi yaxın
Şərqdə də çox gərgin bir vəziyyət yaranıbdır, - barədə fikir mübadiləsi aparacağıq, söhbət edəcəyik, öz
fikirlərimizi bir-birimizə bildirəcəyik.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əlaqələr vaxtaşırı belə görüşlərin keçirilməsinin
zəruriliyini bildirir və belə görüşlər olur. Bilirsiniz ki, mən prezident Süleyman Dəmirəllə beynəlxalq
təşkilatlarda tez-tez görüşürəm. Ötən ilin dekabr ayında Türkiyənin hörmətli Baş naziri Məsud Yılmaz
Türkmənistandan öz ölkəsinə dönərkən Bakıya qısamüddətli bir ziyarət etdi. Ancaq yenə də görüş-məyə və
danışmağa ehtiyac var. Mən bunun üçün gedirəm.
Bir də bilirsiniz ki, orada “Nərgiz-TV” televiziyasının böyük bir mərasimi vardır. O mərasim bu gün axşam
olacaq. Mənə dedilər ki, bu mərasimi canlı yayımla verəcəklər, özünüz baxıb, dinləyə bilərsiniz. Türkiyədə
mənə sənayeçilər və iş adamları birliklərinin, sonra Qars bələdiyyəsinin mükafatları və bir sıra başqa mükafatlar
var. Onlar bu mükafatları mənə təqdim etmək istəyirlər. Mən də onlara etiraz etmirəm.
S u a l: Cənab prezident, jurnalistlərin hüquqlarını qoru-duğunuza görə ANS televiziya və radio
şirkətinin kollektivi adından Sizə təşəkkür edirik. Siz birinci dəfə deyil ki, ANS-in hüquqlarını müdafiə
edirsiniz. Ümumiyyətlə, Sizin demokratik xəttinizə zidd olan bəzi dövlət məmurları haqqında konkret
fakt üzrə gələcəkdə hansı tədbirlər görməyi planlaşdırırsınız?
C a v a b: Bilirsiniz, mən jurnalistləri həmişə qorumuşam. Jurnalistlər bəzən mənə qarşı ədalətsizliklər etdiyi
halda da onları qorumuşam. Jurnalistlər cinayət edib məni təhqir etdikləri halda da mən onları həbsxanadan azad
etmişəm. Eşidirəm ki, onlar yenə də köhnə işlərindən əl çəkməyiblər. Ancaq biləsiniz ki, jurnalistlərə mənim
həmişə hörmətim olubdur.
Bilirsiniz, jurnalist problemi son illər – Azərbaycanda demokratiya yaranan zaman və ümumiyyətlə, Sovetlər
İdtifaqı dağılandan sonra meydana çıxıbdır. Amma bilməlisiniz ki, hələ 1970-ci illərdə Azərbaycanda işləyəndə
mənim jurnalistlərlə, mətbuatla həmişə açıq-aşkar əlaqələrim olubdur. O vaxtlar bu, Sovet İttifaqının liderlərinə
xas olan bir hal deyildi. Mənim mətbuatda açıq çıxışlarım, müsahibələrim olubdur. Moskvada “Literaturnaya
qazeta” var idi, o vaxt o, demək olar ki, müxalifət qəzeti hesab olunurdu. Çünki başqa qəzetlərin hamısı rəsmi
idi, amma “Literaturnaya qazeta”da yazılanlar həqiqətən də bəzən müxalifət xarakteri daşıyırdı. Məsələn, mən o
qəzetə elə müsahibələr verirdim ki, o vaxtlar bu, təəccüb doğururdu. Yəni jurnalistlərlə mənim əlaqəmin qədim
tarixi var. İndi də mən siyasi plüralizmi, mətbuat azadlığını Konstitusiyamızda olduğu kimi, bizim cəmiyyətimizin əsas tərkib hissələrindən biri hesab edirəm. Burada başqa bir şey ola bilməz. Ancaq jurnalistlər də
özlərini tərbiyəli aparmalıdırlar.
S u a l: Cənab prezident, rəsmi qəzetlərin bugünkü nömrə-lərində dərc olunmuş material, yəni
“Avropa” mehmanxanasında aparılan yoxlamanın nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Orada hamısı yazılıbdır, daha nə deyəcəyəm? Siz onu oxumusunuzmu? Orada həqiqət yazılıbdır.
Bax, həmin yazının özü də göstərir ki, biz dövlətimizdə, hökumətimizdə ictimaiyyətdən, xalqdan heç bir şeyi
gizlətmirik. Xarici işlər naziri Həsən Həsənov bizim dövlətimizdə görkəmli bir yer tutan adamdır. Ancaq onun
günahları və onun günahla-rından irəliyə gələn qanun pozuntuları, hətta cinayət halları aşkar olunandan sonra
biz həqiqəti ictimaiyyətə çatdırdıq. Bunun özü də bizim cəsarətimizi göstərir. Biz heç bir şeydən qorxmuruq,
heç bir şeydən çəkinmirik, olanı deyirik. Şübhəsiz ki, bu, bizim dövlətin, hökumətin daxilində olan, bizə zərər
verən bir haldır. Amma biz bunu gizlətmirik, açıqca deyirik. Siz onu oxumusunuz. Sağ olun.
92

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏNİN ATATÜRK ADINA HAVA LİMANINDA RƏSMİ QARŞILANMA
MƏRASİMİNDƏ AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ PREZİDENTLƏRİNİN
JURNALİSTLƏR QARŞISINDA BƏYANATLA ÇIXIŞLARI
İstanbul
13 fevral 1998-ci il
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Qardaş, dost və qonşu Azərbaycanın dəyərli cümhur başkanı, əziz qardaşım, dəyərli dostum Heydər Əliyevi
İstanbulda görməkdən çox şad olduğumuzu bildirir, onu və onunla birlikdə gəlmiş heyəti salamlamaqdan
məmnunuq. Bu ziyarət iki aydan bəri gözlənilən ziyarətdir. Yəni onu iki ay öncə dəvət etdik, amma qarşılıqlı
surətdə münasib vaxt olmadı. Ancaq bu günədək gözlədik, qismət bu günə imiş.
Onu hərarətlə və sevgi ilə qarşılayırıq. Bu gün və sabah danışıqlar aparacağıq. İki ölkə arasındakı dostluq son
dərəcə möhkəmdir. Azərbaycanın problemi bizim problemimizdir. Böyük Atatürkün söylədiyi sözlər bizim
üçün nəsihətdir: Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, sevinci bizim sevincimizdir.
Hörmətli prezident Heydər Əliyevin müdrikliyi sayəsində keçən müddət ərzində Azərbaycanda böyük işlər
görülmüşdür. Biz Azərbaycanın inkişafına hər vasitə ilə köməkçiyik. Türkiyədəki hadisələrə nə qədər
seviniriksə, Azərbaycandakı hadisələrə də o qədər sevinirik. Prezidentə səfər üçün təşəkkürümü bildirirəm. İki
ölkə arasındakı münasibətlər və bölgədəki vəziyyət barədə danışıqlar aparılacağına görə bu səfəri əhəmiyyətli
sayıram. Prezidentə bir daha “xoş gəldiniz” deyirəm.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Əziz dostum, qardaşım, cümhur başkanı Süleyman Dəmirəl!
Məni Türkiyəyə dəvət etdiyinizə və burada təntənə ilə qarşıladığınıza görə sizə təşəkkür edirəm.
Hörmətli mətbuat nümayəndələri, həqiqətən də belədir, - mən buraya Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz
dostum, qardaşım, hörmətli Süleyman Dəmirəlin, Türkiyənin Baş naziri, hörmətli Məsud Yılmazın dəvəti ilə
gəlmişəm. Bu dəvət bir neçə zaman bundan öncə olmuşdur. Doğrudan da bu, həm Türkiyə, həm də Azərbaycan üçün
vaxt-vaxt lazımdır.
Artıq mən dedim ki, Türkiyədəyəm. Mən buraya gəlməyimdən çox məmnunam. Çox sevinc içindəyəm ki,
doğma, dost, qardaş, qonşu olan Türkiyəyə, böyük Mustafa Kamal Atatürkün vətəninə gəlmişəm, əziz dostum
Süleyman Dəmirəlin vətəninə gəlmişəm.
Mən də belə hesab edirəm ki, bu qısa zamanda – bu gün, sabah burada olduğum müddətdə biz danışıqlar
aparacaq, söhbət edəcəyik. Birinci növbədə Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələrini daha da irəliyə
aparmaq, daha da yüksəklərə qaldırmaq üçün, həm də ki, bölgədə mövcud olan vəziyyəti təhlil etmək üçün,
dünyada, beynəlxalq aləmdə gedən proseslərə nəzər salmaq, fikirlərimizi müəyyən qədər aydınlaşdırmaq üçün
mənim buraya gəlməyim çox zəruridir.
Hər dəfə olduğu kimi, ayağımı Türkiyə torpağına basan kimi çox böyük qonaqpərvərlik hissi ilə qəbul
olunuram və bunun üçün çox təşəkkür edirəm, çox məmnunam. Güman edirəm ki, bizim danışıqlarımız çox
əhəmiyyətli, səmərəli olacaqdır. Türkiyə Azərbaycana həmişə böyük diqqət göstəribdir. Mən qardaşım
Süleyman Dəmirəlin sözlərini tam təsdiq edirəm və həqiqətən böyük Mustafa Kamal Atatürkün vəsiyyəti həm
Türkiyə üçün, həm də Azərbaycan üçün eyni xarakter, eyni əhəmiyyət daşıyır. Türkiyənin dərdi-qəmi Azərbaycanın dərdi-qəmidir, Azərbaycanın dərdi-qəmi Türkiyənin dərdi-qəmidir. Biz belə qardaşlıq, belə dostluq
edirik. Əminəm ki, bu dostluq, qardaşlıq əbədi, daimi olacaq, sarsılmaz olacaqdır. Mən də, əziz dostum
Süleyman Dəmirəl də bu dostluğu daha da möhkəmləndirmək üçün indiyə qədər çalışmışıq və bundan sonra da
çalışacağıq. Mən çox nikbinəm, hesab edirəm ki, bizim qarşımızda nə qədər ağır, çətin problemlər, nə qədər
çətin işlər dursa da, biz birgə səylərimiz nəticəsində, dostluq, qardaşlıq, əməkdaşlığımız nəticəsində onların
hamısının qarşısını alacağıq.
Türkiyə dünyada özünəməxsus çox görkəmli yer tutur, dünyanın qüdrətli dövlətidir. Azərbaycan altı ildir ki,
müstəqil, bağımsız yaşayır və bilin ki, daim müstəqil yaşayacaqdır. Bunun üçün də biz əlimizdən gələni edirik
və edəcəyik. Mən Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək bu sözləri deyirəm. Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
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Əziz dostum, qardaşım, sizin və yanınızda olan hökumət, dövlət adamlarının simasında bütün Türkiyə
xalqına, Türkiyə dövlətinin vətəndaşlarına hörmət-ehtiramımı, sevgi-məhəbbətimi bildirirəm.
Sağ olun.
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ HİKMƏT ÇƏTİN İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, “Ceylan interkontinental” oteli;
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
13 fevral 1998-ci il
H i k m ə t Ç ə t i n: Dost Azərbaycanın hörmətli prezidenti, Sizi Türkiyə torpağında səmimi-qəlbdən
salamlayıram. Sizinlə yenidən görüşməyimə çox sevinirəm. Sizin ad gününüzdə mütləq Bakıya gələcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən də bu gün burada, İstanbulda Sizinlə görüşməyimdən çox
məmnunam.
H i k m ə t Ç ə t i n: Siz təkcə Azərbaycanın deyil, bütün bölgənin sülh və sabitliyinin güvəncisiniz. Sizin
tez-tez dediyiniz kimi, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Azərbaycan öz prezidentinin müdrik
siyasəti sayəsində keçid dövrünün çətinliklərini sürətlə aradan qaldırır. Bizim ən əsas arzumuz bölgədə sülh
yaranması, Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlardan çəkilməsi, qaçqınların öz yerlərinə qayıtmasıdır. Bu
baxımdan bölgədəki bütün dövlətlərin üzərinə məsuliyyət düşür, amma Azərbaycanın başında sizin olmağınız
təkcə ölkəniz üçün deyil, bütün bölgənin əmin-amanlığı üçün mühümdür.
Prezident Heydər Əliyev ilə uzun illər dost, qardaş olduğumu vurğulamaq istəyirəm və bildirirəm ki,
TBMM-nin Azərbaycana, onun xalqına dəstəyi daim davam edəcək və Türkiyə parlamenti Azərbaycanla bağlı
üzərinə düşən vəzifəni hər zaman yerinə yetirməyə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə, hörmətli Hikmət Çətin, təşəkkür edirəm. Mən buraya son aylardakı arzumu
yerinə yetirərək, əziz dostum və qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə
gəlmişəm. Mən Türkiyəyə hər dəfə böyük ümidlərlə gəlirəm, çünki sizlərlə görüşmək, danışmaq, fikirlərimizi
uyğunlaşdırmaq və yaxud araşdırmaq Azərbaycanda bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Onu da xatırladım ki, keçən ilin mayında dost ölkədə rəsmi səfərdə olarkən prezident Süleyman Dəmirəl ilə
Türkiyə və Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında anlaşma imzalamışıq, yəni
bizim dostluğumuz, əməkdaşlığımız dövlətlərarası hüquqi sənədlərdə ən yüksək səviyyədə öz əksini tapıbdır.
Ona görə hər dəfə Türkiyəyə gəlmək mənim üçün mötəbərdir və bu gün də bu hissiyyatlarla gəlmişəm.
Cənab Hikmət Çətin, onu da vurğulayım ki, buraya gələn kimi Sizinlə, çoxdankı dostum ilə görüşdən çox
məmnun oldum. Türkiyə Cümhuriyyətinin həyatında sizin oynadığınız rol hamıya məlumdur. Mənə xüsusən
məlumdur, çünki Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini elan edəndən indiyə qədər siz ölkəmizin
problemləri ilə həmişə yaxından tanış olmusunuz və qayğı göstərmiş, yardım etmisiniz. Sizinlə beş ildir ki, şəxsi
tanışlığım var və yenidən görüşməyimdən çox sevinc duyuram.
1997-ci ilin mayında Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri qarşısında çıxış etdim, siz də millət
vəkili idiniz və orada sizinlə də görüşüm oldu. Ondan xeyli vaxt keçib, ancaq fikirlərim, duyğularım, hisslərim
eynidir, yəni Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının fikirləridir – Türkiyə ilə bizim əlaqələrimiz dostluq,
qardaşlıq əlaqələridir, bunları daim inkişaf etdiririk və etdirəcəyik.
Sizin bölgəmizdəki problemlər barədə söylədiyiniz fikirlərə toxunaraq bildirirəm ki, problemlər həqiqətən
çoxdur. Özü də təkcə Qafqazda deyil, Türkiyənin ətrafında, Yaxın Şərqdə də problemlər çoxdur. Ancaq
Qafqazın problemləri, Qafqazla sərhədləri olan Türkiyə ilə Qafqazın əlaqələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkəmizin əsas problemi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması, işğal
olunmuş Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilməsi, qaçqınların öz yurdlarına
qayıtmasıdır. Biz bu işlərlə məşğul oluruq. Onu da xatırladım ki, cənab Hikmət Çətin, Siz Türkiyənin xarici
işlər naziri işləyərkən bu problemlə çox yaxından məşğul olmuşsunuz və ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti
ilə yaxşı tanışsınız.
Son vaxtlar Ermənistanda müəyyən hadisələr baş verib və bunların cürbəcür səbəbləri var. Ancaq zahiri
səbəbi ondan ibarətdir ki, orada Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində fikir ayrılığı
oldu. Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında Minsk qrupu həmsədrlərinin məsələni iki
mərhələdə həll etmək barədə təklif verdiklərini bildirirəm. İndi dünyaya belə məlumat verilib ki, Ermənistanda
bəziləri bu təkliflərə tərəfdar olub, bəziləri isə bunların əksinə olub, ona görə də hakimiyyətdə dəyişiklik əmələ
gəlibdir. Güman edirəm ki, Ermənistanda daxili vəziyyət normallaşacaq və biz danışıqları davam etdirəcəyik.
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Mən razılıq hissi ilə bildirirəm ki, Türkiyə bütün bu məsələlərdə Azərbaycanla daim əməkdaşlıq edib,
yardım göstərib və bu gün də göstərir. Ümidvaram ki, gələcəkdə də yardım edəcəkdir. Mən buna görə təşəkkür
edir və gələcəyə böyük ümidlərlə baxıram.
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ MƏSUD YILMAZ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, “Ceylan interkontinental” oteli
13 fevral 1998-ci il
M ə s u d Y ı l m a z: Hörmətli cənab prezident, Sizi Türkiyə torpağında səmimi salamlayır və yenidən
görüşməyi-mizdən böyük məmnunluq duyuram. “Dünyada ilin adamı” adına layiq görülməyiniz münasibəti ilə
Sizi ürəkdən təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Baş nazir, qardaş Türkiyə torpağında Sizinlə yeni görüşümə çox
şadam. Xoş sözləriniz və təbrikləriniz üçün təşəkkür edirəm.
M ə s u d Y ı l m a z: Türkiyə Azərbaycanla hərtərəfli əməkdaşlığa çox böyük əhəmiyyət verir. Dost və
qardaş ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirməyin və dərinləşdirməyin, o cümlədən
Türkiyənin iş adamlarının Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşunu artırmasının vacibliyini vurğulamaq
istəyirəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının birgə işlənməsində Türkiyə Neft Şirkətinə
yaradılan imkandan razılığımızı bildirmək istəyirəm. “Türk Petrolları” bu sahədə fəaliyyətini genişləndirmək
niyyətindədir. İki qardaş ölkənin əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanda və Mərkəzi Asiya
respublikalarında hasil olunan enerji daşıyıcılarının Azərbaycan və Gürcüstanın ərazisi ilə Türkiyəyə və daha
sonra dünya bazarına çıxarılması məsələlərində verdiyiniz dəstəyə, xüsusən Bakı-Ceyhan neft kəməri marşrutunu müdafiə etdiyinizə görə, cənab prezident, Sizə minnətdarlıq edirəm.
Türkiyə–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsində Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini
qeyd edərək bildirmək istəyirəm ki, bunun üçün də böyük fayda verəcəyinə ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalqlarımız və ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin getdikcə
sıxlaşmasından məmnun qaldığımı bildirirəm. Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının indiki vəziyyətində
respublikamızda fəaliyyət göstərən türk şirkətlərinin sayının daim artdığını bildirmək istəyirəm. Bununla yanaşı,
biz bu əlaqələrin daha da genişlənməsini, Türkiyənin iş adamlarının respublikamıza daha çox sərmayə
qoymasını istəyirik.
Neft-qaz sənayesi sahəsindəki əməkdaşlığa da biz böyük əhəmiyyət veririk. Azərbaycanın dəniz yataqlarının
birgə işlənilməsinin hər iki tərəf üçün böyük faydası vardır. Biz bu işdə qardaş Türkiyənin Neft Şirkətinə
gələcəkdə də imkan yaradacağıq. Bir daha xatırladıram ki, biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundan
çıxarılacaq neftin dünya bazar-larına çatdırılması üçün çəkiləcək əsas boru kəmərinin Türkiyənin Ceyhan
limanına çıxmasını istəyirik. Türkiyə və Azərbaycanın Avropa və Asiya ölkələri ilə əlaqələrinin
genişləndirilməsində Bakı–Tbilisi–Ceyhan nəqliyyat dəhlizinin çox böyük perspektivi olduğunu vurğulayaraq
qeyd etmək istəyirəm ki, indi bir çox dövlətlər ona böyük maraq göstərirlər, Türkiyənin də həmin nəqliyyat
dəzlizindən istifadə etməsi qardaş ölkəyə böyük fayda gətirər.

97

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏNİN “NƏRGİZ TV” TELEVİZİYASININ 1997-ci İL ÜÇÜN “DÜNYADA İLİN ADAMI”
MÜKAFATININ TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
İstanbul,
Lütfi Kırdar adına beynəlxalq konfrans və sərgi salonu
13 fevral 1998-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, qardaşım, hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl!
Türkiyə Cümhuriyyəti Böyük Millət Məclisinin sədri, hörmətli cənab Hikmət Çətin!
Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri, hörmətli cənab Məsud Yılmaz!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı, böyük türk xalqını, Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün vətəndaşlarını Azərbaycan xalqı
adından səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə səadət, sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
Mən bu gün mənim üçün, hər bir azərbaycanlı üçün doğma olan Türkiyəyə gəlmişəm və Türkiyənin gözəl
şəhəri, bütün dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan İstanbuldayam. Mən bundan çox xoşbəxtəm. İstanbul
şəhərinin vətəndaş-larını xüsusi salamlayıram. Bu gözəl şəhərə çiçəklənən gələcək arzulayıram.
“Nərgiz TV” kanalında çalışan Türkiyənin bütün vətəndaşlarını, bizim bacı-qardaşlarımızı NTV kanalının
birinci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və bu televiziya kanalına gələcəkdə böyük uğurlar
arzulayıram. Bir il müddətində belə böyük nailiyyət əldə etmək yalnız və yalnız sərbəst olan ölkədə, hürriyyət
olan ölkədə, azadlıq olan ölkədə, demokratiya olan ölkədə mümkündür. Biz Azərbaycanda çox sevinirik ki,
Türkiyə Cümhuriyyəti – bizim üçün dost və qardaş olan ölkə məhz belə ölkədir. Biz sevinirik ki, Türkiyə xalqı,
Türkiyənin hökuməti, Türkiyənin dövləti böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə uğurla irəliləyir.
Türkiyədə televiziya çox qısa bir tarixi zamanda böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Ola bilər bilmirsiniz, mən bunu
bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda, Bakıda televiziya Türkiyədən öncə verilişlər verməyə başlayıbdır.
Azərbaycanda televiziya çalışmağa, yayıma 1956-cı ildə başlayıbdır. Türkiyədə isə səhv etmirəmsə, bu, 1960-cı
illərin əvvəllərində olubdur. Ancaq Türkiyədə bu müddətdə televiziya nə qədər inkişaf edib, nə qədər yayımlar
meydana çıxarıb və nə qədər özəl televiziya kanalları vardır. Azərbaycanda isə dövlət televiziyası və cəmisi üç özəl
televiziya var. Onlar da hələ ilk addımlarını atırlar. Əcəba, nə üçün belədir? Çünki Türkiyə azad, müstəqil, demokratik ölkə olubdur. Türkiyə dünyanın böyük dövlətlərindən biri kimi, dünyəvi bir dövlət kimi, layiq bir dövlət kimi
özünün içində olan bu imkanlardan qısa bir zamanda səmərəli istifadə edib və belə yüksək zirvələrə qalxa bilibdir.
Azərbaycanda da televiziya yaratmaq, yayımlar yapmaq üçün çox istedadlı insanlar, adamlar var. Ancaq biz bu qədər
nailiyyət əldə etməmişik. Ona görə ki, bizim müstəqilliyimiz, azadlığımız, istiqlaliyyətimiz olmayıbdır. Biz cəmi altı
ildir ki, istiqlaliyyət içində yaşayırıq, müstəqil dövlətik və əmin ola bilərsiniz ki, biz də sizin kimi, qısa bir
zamanda, keçmişdə itirdiklərimizi əldə edəcəyik, irəliləyəcəyik və gəlib sizin sıralarınıza çatacağıq.
Bizim üçün bunu etmək indi daha da asandır. Çünki bizim sizin kimi, sizin ölkəniz, dövlət quruluşunuz,
həyatınız kimi və Türkiyənin televiziyası kimi gözəl örnəyimiz vardır. Biz müstəqil dövlətimizi, həyatımızı
quraraq, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirərək daim dünya təcrübəsindən istifadə edirik. Dünya təcrübəsi içində
bizim üçün ən yaxın, doğma olan Türkiyə Cümhuriyyətinin təcrübəsindən bütün sahələrdə, o cümlədən
televiziya sahəsində də istifadə edirik.
Bilməlisiniz ki, Azərbaycanda Türkiyə kanallarının yayımı Azərbaycan kanallarının yayımından daha da
çoxdur və Azərbaycanın vətəndaşları Azərbaycan televiziyası ilə bərabər, Türkiyə televiziyasının bir çox
kanallarını da seyr edirlər və bu da bizə çox xeyir gətirir.
Mən NTV kanalının yaranmasında və inkişaf etməsində böyük xidmətlər göstərmiş əziz dostum, qardaşım
Cavid Çağları təbrik edirəm və ona gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
Bu gün bu fürsətdən istifadə edərək bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında olan dostluq
və qardaşlıq əlaqələri günü-gündən möhkəmlənir, genişlənir və bu dostluq əlaqələri gələcəkdə də inkişaf
edəcəkdir. Bizim bu dostluğumuza, qardaşlığımıza mane olmaq istəyən qüvvələr vardır. Onlar bizim ölkələrin
xaricində də, daxilində də var. Mən bu gün bəyan edirəm ki, bizim dostluğumuza mane olan bütün bu qüvvələr
bilsinlər ki, heç bir qüvvə, heç bir kəs, heç bir ölkə Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna mane ola bilməz. Bizim
dostluğumuz sarsılmazdır, əbədidir və əbədi olacaqdır!
Azərbaycanın istiqlaliyyətinin qorunub saxlanmasında, iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində, Azərbaycanın
dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə öz hüquqlarını qorumasında, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin bir
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hissəsini işğal etməsi ilə əlaqədar baş vermiş hadisələrin sülh yolu ilə həll olunmasında və Azərbaycanın
mövqelərinin beynəlxalq təşkilatlarda qorunmasında biz daim Türkiyə Cümhuriyyətinə arxalanırıq, güvənirik.
Türkiyə Cümhuriyyətinin, onun hökumətinin və xüsusən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan
xalqının böyük dostu və qardaşı Süleyman Dəmirəlin xidmətlərini yüksək qiymətləndiririk.
Mən bu gün və sabah burada bir çox görüşlər keçirmək və danışıqlar aparmaq məqsədi daşıyıram. Bildirmək
istəyirəm ki, burada olan görüşlərin, danışıqların hamısı dostluq və mehribanlıq şəraitində keçir. Mən keçən
zamanlarda olduğu kimi, bu dəfə də Türkiyə torpağına ayağımı basandan özümü qonaqpərvərlik və dostluq,
mehribanlıq şəraitində hiss edirəm. Buna görə sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Xüsusi təşəkkürümü, hörmət və
ehtiramımı mənim əziz dostum və qardaşım prezident Süleyman Dəmirələ bildirirəm.
NTV kanalının bu sorğu zamanı məni 1997-ci ildə “Dünyada ilin adamı” elan etməsi mənim üçün böyük
şərəfdir və bildirmək istəyirəm ki, gözlənilməz bir hadisədir. Mən heç bilmirdim ki, NTV kanalı belə bir sorğu
keçirir və bu sorğunun içərisində mənim də adım var. Bu xəbər verilən zaman o, mənim üçün gözlənilməz, eyni
zamanda xoşbəxt, səadətli bir hadisəyə çevrildi. Mən Türkiyə vətəndaşlarının, NTV kanalı seyrçilərinin mənə
göstərdikləri bu hörmətə, sayqıya, diqqətə, qayğıya, bu etimada görə təşəkkür edirəm. Televiziyanı seyr edən,
tamamilə sərbəst, azad, hürriyyət içində olan 59400 insan öz iradəsini ifadə edərək məni “Dünyada ilin adamı”
etmişlər. Bu, mənim həyatımda gözlənilməz bir hadisədir. Mən çoxillik həyatımda çox mükafatlar almışam, çox
ödüllər görmüşəm, amma beləsini görməmişdim.
Mənə “Dünyada ilin adamı” kimi səs vermiş Türkiyə Cümhuriyyətinin hər bir vətəndaşına öz hörmətimi,
sevgimi, məhəbbətimi və təşəkkürümü bildirirəm. Hər bir vətəndaşa onun həyatında səadət, xoşbəxtlik, uğurlar
arzulayıram. İnana bilərsiniz ki, mən bu hadisəni çox yüksək qiymətləndirirəm və bildirirəm ki, bu, mənim
siyasi fəaliyyətim üçün böyük qayğı, dayaqdır.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, mən bu etimadı doğrulda-cağam, bütün həyatım, fəaliyyətimlə, gələcəkdə
gördüyüm işlərlə doğruldacağam. Bu etimadı Azərbaycanda görəcəyim işlərlə doğruldacağam, TürkiyəAzərbaycan dostluğunun möhkəmləndirilməsi sahəsində görəcəyim işlərlə doğruldacağam. Ümidvar, əmin ola
bilərsiniz ki, mən Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna, qardaşlığına daim sadiqəm və sadiq olacağam.
Hörmətli dostlar, bacılar, qardaşlar, sizə – bu salona toplaşanlara öz hörmət-ehtiramımı, sevgi-məhəbbətimi
bildirirəm. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Əmin ola bilərsiniz ki, bu mükafatı mən qəlbimdə
saxlayacağam, həmişə yüksək tutacağam. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ TƏKBƏTƏK
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul,
“Ceylan interkontinental” oteli
14 fevral 1998-ci il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Mənim əziz dostum, qardaşım Heydər Əliyev. Sizinlə bir daha görüşməyimə
çox şadam. Bizim ölkələrimiz – Türkiyə Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası dost və qardaş ölkələrdir.
Türkiyə Azərbaycanın problemlərinə həmişə böyük diqqət göstərir, bunları öz problemləri sayır. Türkiyə
qardaş, dost Azərbaycan cümhuriyyəti ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsi və dərinləşməsi
üçün səylərini əsirgəməyəcəkdir.
Ölkəmizin ən çətin problemi Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsidir. Bu məsələdə Türkiyənin mövqeyi
dəyişməzdir, yəni Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çəkilməli, qaçqın
düşmüş qardaş və bacılarımız öz yurdlarına qayıtmalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir.
Bizimlə qonşu olan Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda möhkəm sülhün bərqərar olması bölgənin bütün
xalqlarının rifahı üçün ən önəmli şərtdir. Türkiyə Azərbaycanın qarşılaşdığı münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində, Lissabon prinsipləri əsasında, danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyir və Minsk qrupunun üzvü kimi
bu məsələdə bütün imkanlarından istifadə edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox hörmətli prezident, əziz dostum və qardaşım Süleyman Dəmirəl. Mən dost
Türkiyəyə hər bir ziyarətimi yüksək qiymətləndirirəm. Ölkələrimizin qarşılıqlı əlaqələrinin daha da inkişafı
üçün fikir mübadiləsi aparmaq baxımından belə görüşlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın Türkiyə ilə
dostluq, qardaşlıq münasibətləri bizim üçün müqəddəsdir. Bu münasibətlər əbədidir və heç bir qüvvə bunu
sarsıda bilməz.
Biz bütün məsələlərdə, o cümlədən ölkəmizin ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə
sülh yolu ilə son qoyulması sahəsində görülən işlərdə qardaş Türkiyənin dəstəyini daim hiss etmişik və indi də
hiss edirik. Bu dəstəyə, yardıma görə biz Türkiyə dövlətinə və xalqına minnətdarlığımızı bildiririk.
Azərbaycan Respublikası qonşu Ermənistan barəsində sülhsevər siyasət yeridir. Biz Ermənistanla olan bu
müharibəyə son qoymaq, xalqımızı bu müharibədən xilas etmək istəyirik. Ümidvaram ki, Ermənistanın
daxilində gedən proseslər, yəni hakimiyyət dəyişikliyi qanun çərçivəsində nəticələnəcəkdir və Ermənistan xalqı
öz prezidentini seçəcəkdir. Güman edirəm ki, bu məsələlər həll olunandan sonra Ermənistan öz daxili
problemlərini həll edəcək və münaqişənin aradan qaldırılması ilə bağlı danışıqlara yenidən başlamaq mümkün
olacaqdır. Azərbaycan məsələnin yalnız dinc vasitələrlə həllinə tərəfdardır və möhkəm sülh əldə edilənədək öz
tərəfindən atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacaqdır.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Biz hazırda Azərbaycan və Türkiyə arasında yaranmış əlaqələri yüksək
qiymətləndirir, eyni zamanda gələcək işlərimiz haqqında da düşünürük. Biz Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi
əlaqələrinin genişləndirilməsində Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini, xüsusilə Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı neftin və qaz yataqlarının müştərək işlənməsini yüksək qiymətləndiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum Süleyman Dəmirəl, mən bu gün bir daha Azərbaycanın Xəzər dənizi
sektorundakı yataqlardan çıxarılan neftin ixrac olunması üçün böyük neft borusunun Bakı-Ceyhan marşrutu ilə
çəkilməsini dəstəkləyirəm. Bu, həm Türkiyə üçün, həm də Türkiyədən sonra Avropa üçün, digər ölkələr üçün
çox əhəmiyyətlidir.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Dəyərli qardaşım Heydər Əliyev, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi
əlaqələr çox genişdir. Hazırda Azərbaycandakı xarici firmalar arasında Türkiyənin iş adamlarının
nümayəndələri sayca üstün yer tutur. Bununla belə, onların Azərbaycana daha çox investisiya qoymaları hər iki
ölkənin iqtisadiyyatı üçün fayda gətirərdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl. Onu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki,
ölkəmizdə xarici iş adamlarının fəaliyyəti, investisiyaların qorunması üçün hər cür imkan yaradılmışdır.
Azərbaycanda iş görmək üçün əsas şərtlərdən biri Azərbaycanın içində olan sabitlikdir. Azərbaycanda
ictimai-siyasi vəziyyət sərbəstdir, sabitlik yaranıbdır. Bütün qanunlar var, bu gün olmayan qanunlar da sabah
olacaqdır və birlikdə iş aparacağıq.
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TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ BAŞ QƏRARGAHININ RƏİSİ,
ORDU GENERALI İSMAYIL HAQQI QARADAYI İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, “Ceylan interkontinental” oteli
14 fevral 1998-ci il
İ s m a y ı l H a q q ı Q a r a d a y ı: Cənab prezident, xoş gəlmişsiniz. Bu gün mən Sizinlə
görüşməyimdən böyük şərəf duyuram. Sizi “Dünyada ilin adamı” fəxri adına və digər yüksək mükafatlara layiq
görülməniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Hörmətli Heydər Əliyev, Siz dünya ictimaiyyəti içərisində tanınmış və çox hörmət qazanmış şəxsiyyətsiniz.
Siz bütün Türk dünyasında böyük və layiqli nüfuz qazanmışsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş və səmimi sözlərə görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyəyə səfərimiz
zamanı biz burada çox böyük qonaqpərvərlik və insanpərvərlik gördük. Xüsusən əziz dostum və qardaşım
Süleyman Dəmirəlin böyük qayğısı, xüsusi diqqəti məni heyran etdi.
İ s m a y ı l H a q q ı Q a r a d a y ı: Bizim ölkələrimiz – Türkiyə Cümhuriyyəti və Azərbaycan
Respublikası dost və qardaş ölkələrdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalqlarımızın birliyinin, qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin çox qədim tarixi kökləri vardır.
Əsrlər boyu xalqlarımız bir olmuş, çiyin-çiyinə vermişlər. Türkiyəyə ən yaxın dost və qardaş olan Azərbaycan
Respublikası indi müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycan bəşəri dəyərlər əsasında demokratik hüquqi dövlət quruculuğu
yolu ilə gedir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı azad iqtisadiyyat yolu ilə gedəcəkdir. Azərbaycan dünyada sınanmış, artıq
öz müsbət nəticələrini vermiş olan iqtisadi-sosial və ictimai-siyasi sistem yolu ilə gedəcəkdir.
İ s m a y ı l H a q q ı Q a r a d a y ı: Cənab prezident, Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixinə nəzər salarkən
qeyd edim ki, 1923-cü ildə Türkiyədə demokratik cümhuriyyət yaradılmışdı. Sonralar bir neçə il lazım oldu ki,
Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə yeni-yeni islahatlar keçirildi. Türkiyədə həqiqi demokratik cəmiyyət
quruldu. Demokratik dövlətə xas olan bütün cəhətlər mərhələ-mərhələ yaradıldı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu bizim üçün, Azərbaycan Respublikası üçün təcrübə məktəbidir. Siz bilirsiniz ki,
keçmiş Sovetlər Birliyinin indi öz müstəqilliyini əldə etmiş digər respublikaları kimi, Azərbaycan da dərin
iqtisadi-sosial böhran içərisindədir. Bu böhran ona görədir ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Ermənistanın
silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının bir qismini işğal edib.
Sizə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası sülhsevər siyasəti aparır. Biz Ermənistanla olan bu
müharibəyə son qoymaq, xalqımızı bu müharibədən xilas etmək istəyirik. Əmin ola bilərsiniz ki, biz erməni
işğalçılarını öz torpağımızdan qovmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Şübhəsiz ki, biz bundan sonra
da sülh, barışıq yolu ilə, danışıqlar yolu ilə məsələni həll edib erməni işğalçılarının Azərbaycan torpaqlarından
çıxmasına çalışacağıq. Buna görə də biz ordu quruculuğuna fikir veririk, ordumuzu möhkəmləndiririk. Ordumuz
torpaqlarımızı müdafiə etməyə, işğal olunmuş ərazilərimizin hamısını geri qaytarmağa qadirdir.
Ancaq biz çalışırıq ki, məsələni beynəlxalq təşkilatların, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun çərçivəsində
həll edək.



Görüşdə hərbi kadrlar hazırlanması sahəsində Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məsələsindən də
bəhs olundu.
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TÜRKİYƏNİN QARS ŞƏHƏR BƏLƏDİYYƏSİNİN, TÜRK SƏNAYEÇİLƏRİ VƏ
İŞ ADAMLARI VAKFININ (TVCUAB) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİNƏ 1997-ci İLİN İNSAN HAQLARI VƏ “İLİN DÖVLƏT ADAMI”
MÜKAFATLARININ TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
İstanbul,
“Ceylan interkontinental” oteli
14 fevral 1998-ci il
Hörmətli prezident, əziz dostum, qardaşım, cənab Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli dostlar, bacılar, qardaşlar, hörmətli qonaqlar, hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mən ikinci gündür ki, Türkiyədə – İstanbulda həddən ziyadə qonaqpərvərlik, dostluq, qardaşlıq
şəraitindəyəm, sizinlə birlikdəyəm, bir yerdəyəm. Bu iki günü həyatımın ən xoşbəxt günlərindən hesab edirəm.
Birincisi, ona görə ki, mən dost, qardaş Türkiyə torpağındayam, dost, qardaş türk bacı-qardaşlarımın arasındayam,
sizinlə birlikdəyəm, bir yerdəyəm. İkincisi də ona görə ki, mənə göstərilən qayğı, hörmət və qonaqpərvərliklə
yanaşı, burada dünən axşam da, bu gün də mənə Türkiyənin çox hörmətli mükafatları təqdim olunmuşdur. Bütün
bunlara görə təşəkkür edirəm və sizə, sizin simanızda bütün türk xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinin vətəndaşlarına
sevgi-məhəbbətimi, hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Qars bələdiyyə başkanı burada mənim ürəyimə çox gözəl təəssüratlar bağışlayan nitq söylədi, keçən illəri
xatırlatdı. Mən də o illəri xatırlayıram. 1990-cı ildə, – mən o vaxta qədər Moskvada yaşayırdım, – yanvarın 20də Sovetlər Birliyi hökumətinin, Qorbaçov hökumətinin Azərbaycan xalqına etdiyi hərbi təcavüzdən,
Azərbaycana böyük ordu hissələri göndərməsindən, Azərbaycanda müstəqillik, azadlıq arzuları ilə meydanlara,
küçələrə toplaşmış günahsız insanları qırmasından sonra məndə o hökumətə, uzun illər üzvü olduğum kommunist partiyasına böyük nifrət hissi oyandı. Mən getdim etiraz etdim, sovet hökumətini, sovet hökumətinin
başçılarını məhkum etdim, suçlandırdım və kommunist partiyasının sıralarını tərk etdim. Bundan sonra
Azərbaycana gəldim. Doğma Bakıda yaşamaq mənim üçün mümkün olmadı, Naxçıvana getdim.
O vaxt Naxçıvan ağır vəziyyətdə idi. Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münaqişə, Ermənistanın
Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində Azərbaycanın böyük hissəsi ilə, Bakı ilə Naxçıvanın əlaqələri tamamilə
qırılmışdı. Naxçıvana kömək lazım idi.
Naxçıvana yardım əlini, kömək əlini məhz Türkiyə, türk xalqı uzatdı, Türkiyənin böyük şəxsiyyəti, türk
dünyasının böyük lideri, mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl uzatdı. Biz o vaxt Azərbaycanla
Türkiyəni bir-birinə bağlaya bilən bir körpünün – Araz çayı üzərində körpünün tikilməsinə başladıq. Bu
körpünü müştərək tikdik, amma bunun bütün zəhməti, əziyyəti, xərci, məsrəfləri Türkiyənin üzərinə düşür. Qısa
bir müddətdə bu körpünü tikdik və 1992-ci il may ayının 28-də bu həsrət, ümid körpüsü təntənəli surətdə açıldı
və biz hamımız orada çoxlu insanın toplaşdığı şəraitdə bunu bayram etdik. Bizim xalqımız öz qardaş-bacıları –
Türkiyə torpağında yaşayan qardaş-bacıları ilə bir-birinə qovuşdular.
O illərdə, düz altı il bundan öncə – 1992-ci ilin fevral ayında əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl məni
Ankaraya dəvət etdi. Yolum Qarsdan düşdü. Mən Qarsa gəldim və cümhur başkanı Süleyman Dəmirəlin
təyyarəsi Qarsa gəldi, məni oradan götürdü. İlk dəfə Qarsı gördüm. Qars bizim xəyalımızda əfsanəvi bir şəhər,
əfsanəvi diyar, qədim türk diyarıdır, bizim üçün doğma bir diyar, doğma yerdir. Biz Qars haqqında on illərlə
kitablardan oxumuşduq, tarix kitablarından oxumuşduq. Qars qurtuluş savaşını yaxşı bilirdik. Qarsda türk
xalqının göstərdiyi qəhrəmanlıqları yaxşı bilirdik. Nəhayət, Qars müqaviləsi var – 1921-ci ildə Türkiyə
Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti və Rusiya, Ermənistan Cümhuriyyətləri arasında Qars anlaşması
imzalanıbdır. Bu anlaşmaya görə də Naxçıvan Muxtar Cümhuriyyətinin statusu müəyyən olunub və Türkiyə
Naxçıvanın təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi o anlaşmaya imza atıbdır. Ona görə Qarsın bütün başqa tarixi
səbəblərlə yanaşı, bizim üçün belə bir böyük əhəmiyyəti də var. Mən ilk dəfə Qarsa gələndə bunların hamısına
görə Qarsı böyük məhəbbət, sevgi hissi ilə ziyarət etdim. Oradan Ankaraya gəldim.
Xatirimdədir, sonra – 1992-ci ilin sonunda İqdır vilayət elan olunanda, orada il elan olunanda əziz dostum,
qardaşım İqdıra gəlmişdi. Mən də oraya dəvət olunmuşdum. Bu hadisəni bir yerdə bayram etdik, sonra bərabər
Qarsa gəldik. Mən gördüm ki, Türkiyənin cümhur başkanı Süleyman Dəmirələ nə qədər böyük hörmət-ehtiram
və sevgi, məhəbbət var. İnsanlarla birlikdə görüşdük.
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Qars haqqında xatirələrimi bu gün danışmaq mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Amma Qars bələdiyyəsi
başkanının da Azərbaycanın son dövr tarixi haqqında bu qədər dəyərli sözləri deməsi, yəni tarixi bu qədər
yaxından və düzgün bilməsi, düzgün qiymətləndirməsi məni heyran etdi. Biz Qars haqqında düşündüyümüz,
fikirləşdiyimiz kimi, Qarsda da Azərbaycan haqqında düşünürlər, Azərbaycan haqqında fikirləşirlər. Bu çox
gözəl, çox önəmlidir, çox böyük sevinc hissi doğurur.
Həqiqətdir, 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlamışdı, qan tökülürdü, Azərbaycan
parçalanırdı. Biz Azərbaycanı bu xətadan xilas etdik. Sonra Azərbaycanda iki dəfə dövlət çevrilişi etmək
istədilər. Bunun da qarşısını aldıq. Bu gün sən, - mənim əziz dostum, Qarsın bələdiyyə başkanı, - adını çəkdiyin
Surət Hüseynov 1994-cü ildə yenidən Azərbaycanın cümhur başkanına qarşı zərbə vurmağa çalışanda biz bunun
qarşısını aldıq. Amma o qaçdı, getdi Moskvada gizləndi. Çünki o, 1993-cü ildə də, 1994-cü ildə də Moskvadan
təlimatlar almışdı. Moskvada gizləndi, onlarla əməkdaşlıq edirdi. 1994-cü ildə qaçdı, ancaq bildirmək istəyirəm
ki, 1996-cı ilin sonunda onu Moskvada yaxaladıq, Azərbaycana gətirdik, həbsxanaya saldıq və etdiyi cinayətlərə
görə ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcəkdir.
Eləcə də o vaxt – 1993-cü ildə Azərbaycanı parçalamağa çalışan Surət Hüseynovla birlikdə o vaxt
Azərbaycanın müdafiə naziri olmuş Rəhim Qazıyev də Moskvaya qaçmışdı. O da onların himayəsi altında idi.
Onu da orada yaxalayıb gətirdik. Rəhim Qazıyev artıq məhkum olunubdur, həbsxanadadır.
O vaxt Azərbaycanı parçalamaq istəyən, respublikamızın cənubunda, güneyində bir “Talış Cümhuriyyəti”
yaratmaq istəyən Hümbətov adında bir nəfər var idi. O, keçmişdə xalq cəbhəsinin üzvü olmuşdur. Hümbətov da
həbs edildi, sonra həbsxanadan qaçdı. Onu da Moskvada dəstəklədilər, gizlətdilər. Biz Hümbətovu da arayıb
tapdıq, o, öz cəzasını aldı, indi həbsxanada yatır.
Yəni biz müstəqilliyimizi, müstəqil dövlətimizi çətin şəraitdə qoruyuruq. Amma qoruyuruq, saxlayırıq və
qoruyub saxlayacağıq.
Çox məmnunam ki, siz Rusiyadan gəlmiş böyük bir generala mənim dediyim sözləri burada xatırlatdınız. Bu
həqiqətdir, dəfələrlə təklif olunubdur ki, Rusiyanın ordusu gəlib Azərbaycanda yerləşsin. Mən buna imkan
verməmişəm. Təklif olunubdur ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə, İranla sərhədlərində gəlib Rusiyanın əsgərləri
dursun. Mən buna imkan verməmişəm.
Ancaq bilirsiniz ki, Ermənistanın Türkiyə ilə, İranla sərhədlərində Rusiyanın əsgərləri durur. Ermənistanda
Rusiyanın böyük ordu hissələri vardır. Gürcüstanın Türkiyə ilə sərhədlərində Rusiyanın əsgərləri durur və
Gürcüstanda da Rusiyanın ordu hissələri vardır. Qafqazda yalnız Azərbaycanda heç bir xarici ölkənin ordusu
yoxdur. Deməli, biz tam müstəqilik, bağımsızıq.
Müstəqillik bir bəyanatla olmur. Müstəqillik əməli işlə olur. Əməli iş də ondan ibarətdir ki, biz özümüz öz
ölkəmizin, öz torpağımızın, millətimizin, taleyimizin sahibiyik. Bax, belə olubdur, belə yaratmışıq, bundan
sonra da belə olacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, Qafqazda Azərbaycan bütün çətinliklərə baxmayaraq, öz
müstəqilliyini qoruyub saxlayıb və qoruyub saxlayacaqdır. Bizim müstəqilliyimiz əbədidir, sarsılmazdır. Biz bu
müstəqilliyi qoruyub saxlamaq üçün canımızı da, qanımızı da verməyə hazırıq.
Mənə türk sənayeçiləri və iş adamları birliyi də, başqa mükafatlar da verdilər. Bu mükafatların mənim üçün
ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onların adları mənə doğmadır. Yəni bu mükafatları mənə sülh, barış
uğrunda mübarizə, müstəqillik yolunda xidmətlər, insan haqlarının qorunması yolunda xidmətlər üçün
vermisiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sizi əmin edirəm ki, mən sizin bu etimadınızı doğruldacağam və Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu günügündən möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Türkiyə-Azərbaycan
dostluğu bizim üçün müqəddəsdir, əbədidir, sarsılmazdır. Biz bu yoldan dönməyəcəyik. Biz bu yolla irəliyə
gəlmişik və irəliyə gedəcəyik.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, səadət arzu edirəm. Bütün türk xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə sülh, əminamanlıq və rifah arzu edirəm. Çox sağ olun.

103

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏNİN İŞ ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
İstanbul,
“Ceylan interkontinental” oteli
14 fevral 1998-ci il
Hörmətli prezident, əziz dostum, qardaşım, cənab Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli dostlar, qardaşlar, bacılar!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun! Mən bu gün ikinci gündür ki, Türkiyədəyəm,
İstanbuldayam. Burada mənim birinci görüşüm əziz qardaşım Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə sizinlədir. Mən
sizin hamınıza həyatınızda səadət və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Türkiyə böyük iqtisadi potensiala malik bir ölkədir. Türkiyənin iqtisadiyyatı həm Türkiyənin içində, həm də
dünyanın bir çox ölkələrində Türkiyə Cümhuriyyətinin inkişaf etməsinə xidmət edir və burada Türkiyənin iş
adamlarının, sənayeçilərinin xidməti çox böyükdür. Mən sizə bu işlərinizdə daha da çox uğurlar diləyirəm.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında yaranmış dostluq, qardaşlıq əlaqələri günü-gündən inkişaf edir və əminəm
ki, bizim gələcək dostluq, qardaşlıq yolumuz da işıqlıdır, aydındır, parlaqdır. Biz birlikdə çox xoşbəxtik.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra həyatının bütün sahələrində ciddi dəyişikliklər edir.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. Azərbaycan keçmiş iqtisadiyyatı pozaraq öz
iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri üzərində qurur. Azərbaycanda sahibkarlığa, sərbəstliyə böyük yer
verilibdir. Azərbaycanda iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Azərbaycanın xarici ticarəti tamamilə
liberallaşdırılıbdır və ölkəmizə xaricdən investisiya, sərmayə gəlməsi üçün böyük imkanlar yaranıbdır. Bunun
üçün çox dəyərli qanunlar qəbul olunubdur və bundan sonra da qəbul ediləcəkdir. Bu işləri görmək üçün bir, iki,
üç il yetərli deyildir. Türkiyənin tarixinə nəzər salsaq, o, bugünkü gününə qədər 70 ildən artıq bir yol keçibdir.
Əgər bu yolun birinci hissəsində o qədər də inkişaf olmayıbsa, son hissəsində inkişaf edibdir.
Biz dünən İstanbul hava meydanından helikopterlə buraya gələrkən əziz dostum Süleyman Dəmirəl mənə
İstanbulun bəzi görkəmli binalarını göstərdi. O, mənə bir otel göstərdi. Dedi ki, 1955-ci ildə baş bakan Adnan
Menderesin təşəbbüsü ilə tikilmişdir. O vaxta qədər İstanbulda belə bir otel yox idi. İndi isə İstanbulda 30-dan
artıq beşulduzlu otel var. Amma ehtiyac daha da çoxdur.
Təsəvvür edin, Türkiyədə Osmanlı imperatorluğunun 600-700 illik tarixi var. Türk xalqının min illərlə tarixi
var. Türkiyə Cümhuriyyətinin yetmiş ildən artıq tarixi var. Amma əgər İstanbulda – Türkiyənin ən böyük
şəhərində ilk böyük otel 1955-ci ildə tikilibsə və ondan sonra tikilən otellərin yanında o otel kiçik bir şey, yəni
liliput kimi görsənirsə, indi görün ki, nə qədər zaman lazımdır. 1955-ci ildən 1998-ci ilə qədər nə qədər vaxt
keçibdir. Amma Azərbaycan cəmi altı ildir ki, müstəqillik içində yaşayır.
Əlbəttə, Azərbaycanın xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Sovetlər Birliyinin içində, sovet
imperiyasının içində olduğu zaman da Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox inkişaf etmişdi. Azərbaycanın böyük
sənayesi var. Azərbaycanın böyük iqtisadi potensialı var. Azərbaycanın təbii sərvətləri var. Azərbaycanın çox
dəyərli, istedadlı alimləri, mühəndisləri, mütəxəssisləri var. Ancaq bunlar hamısı keçmiş sovet iqtisadiyyatı
sistemində yaşayıb və belə bir sistem qurublar. Biz indi bu sistemi dağıdırıq, yeni bir sistem qururuq. Bu dövrün
özü çox ağır, çətin bir dövrdür. İnsanların beynində, psixologiyasında dəyişikliklər etmək lazımdır. Əgər insan, hesab edin ki, bir ayaqqabı tikən, yaxud çarıq tikən 70 il bir istiqamətdə tikibsə, indi elə etmək lazımdır ki, əks
istiqamətdə tiksin. Amma 70 il bu adamın əli belə öyrənibdir, bunu əks tərəfə öyrətmək asan deyildir. Amma
biz bunu çox sürətlə edirik. Nə üçün sürətlə edə bilirik? Çünki, birincisi, bizim buna istəyimiz var. Biz inanmışıq ki, bazar iqtisadiyyatını, yeni iqtisadi sistemi, yəni inkişaf etmiş dövlətlərin iqtisadiyyatında olan
təcrübəni tətbiq etmək lazımdır, Türkiyənin təcrübəsini tətbiq etmək lazımdır. İkincisi, biz bu müddətdə
insanları inandıra bilmişik ki, keçmişdə nə qədər nailiyyətlər əldə etmiş olsaq da, bizim böyük imkanlarımız
xalqın rifahına yönəldilməyibdir. İndi isə biz bazar iqtisadiyyatını, sərbəst iqtisadiyyatı tətbiq edəndən sonra
onun nəticələrini görürük.
Məsələn, təsəvvür edin, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulanda respublikamızın bütün torpaqları
dövlətin əlinə keçibdir, kolxozlar, sovxozlar yaradılıbdır. İnsan torpaqdan ayrılıbdır, torpaq mülkiyyəti onun
əlindən alınıbdır. Biz torpaq islahatı, torpaqların şəxsi mülkiyyətə verilməsi barədə qanun qəbul etdik. Torpağın
şəxsi mülkiyyətə verilməsi, ona satıb-almaq hüququ verilməsi, başqa bir insana vermək hüququ haqqında
qanunlarımız var. Təsəvvür edin, Sovetlər Birliyində olmuş digər ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada hələ indiyə
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qədər belə bir qanun qəbul edilməyibdir. Bəzi islahatçılar bunu qəbul etmək istəyiblər, amma mühafizəkarlar,
yəni kommunistlər bunun əleyhinə çıxırlar. Bunu edə bilmirlər. Amma biz bunu etdik, bizim cəmiyyətimiz bunu
qəbul etdi. Artıq biz torpaqları insanların, kənddə yaşayanların şəxsi mülkiyyətinə verdik. Qısa bir zamanda
bunun nəticəsini gördük. Mal-qara insanların şəxsi mülkiyyətində deyildi, kolxozda, sovxozda idi. Mal-qaranı,
heyvanları onlara verdik və iki ilin içərisində heyvanların sayı da, məhsulu da, çəkisi də artdı. İndi bizdə ət, süd
problemi və başqa problemlər yoxdur. Yəni bu islahatları cəsarətlə həyata keçirərək onun nəticəsini əldə edirik.
Gərək hər bir insan bunun nəticəsini görsün ki, buna inansın. Biz onları inandıraraq bu yol ilə gedirik.
Başqa sahələrdə də özəlləşdirmə prosesi gedir. Biz kiçik və orta müəssisələri, ticarət, məişət xidməti və
başqa xidmətlərin hamısını özəlləşdirmişik. İndi böyük müəssisələri özəlləşdiririk. Özəlləşdirmə prosesi gedir
və gedəcəkdir. İki-üç il də lazımdır ki, biz özəlləşdirməni aparaq.
Təsəvvür edin, Türkiyə Cümhuriyyətində özəlləşdirmə hələ indiyə qədər də davam etdirilir. Bəziləri belə
hesab edirlər ki, bu islahatlar nə üçün tez həyata keçmir. Bu elə bir şey deyil ki, gedib bazardan ət-süd alasan,
yaxud da gətirəsən, yaxud da gətirdin, qoydun, bişirdin, yedin – qurtardı. Bunların hamısı üçün vaxt lazımdır.
Biz bu vaxtdan səmərəli istifadə edirik və edəcəyik. Ona görə də Türkiyənin modeli bizim üçün örnəkdir.
Türkiyə bizim üçün çox əzizdir, hörmətlidir. Biz bundan istifadə edirik və Türkiyənin iş adamlarının
Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda cəsarətlə iş görməsi bizim bu işlərimizi daha da sürətləndirəcək və
gücləndirəcəkdir.
Artıq Azərbaycana xarici sərmayə gəlir. Xarici sərmayə birinci növbədə bizim neft-qaz sənayemizə gəlir.
Məsələn, keçən il, 1997-ci ildə Azərbaycana bir milyard üç yüz milyon dollar xarici sərmayə gəlibdir. Bunun bir
milyard dolları neft sənayesinə qoyulubdur. Bilirsiniz ki, biz müqavilələr imzalamışıq. Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda və Azərbaycan ərazisinin başqa yerlərində böyük neft yataqları xarici dövlətlərin, xarici
şirkətlərin müştərək işi nəticəsində gələcəkdə böyük imkanlar açacaqdır. Biz bu sahədə Türkiyə ilə əməkdaşlıq
edirik. “Türk Petrolları” şirkəti Azərbaycanda üç müqavilədə iştirak edir. Onun birinci müqavilədə 6,75 faiz
payı vardısa, indi 16 faizdən artıqdır. Əziz dostum Süleyman Dəmirəl də mənə müraciət etmişdi. Mən çalışıram
yeni müqavilələrdə “ Türk Petrolları” şirkətinə yenə də geniş bir yer verək.
Amma Türkiyə ilə bizim neft-qaz sahəsində işimiz təkcə Türkiyə şirkətinin gəlib Azərbaycanda pay alması
deyildir. Ən əsas məsələ bütün Xəzər dənizində – Xəzərin təkcə Azərbaycan sektorunda yox, Qazaxıstan,
Türkmənistan sektorlarında, Orta Asiyada da çıxarılan, hasil edilən neftin dünya bazarlarına ixrac olunması,
Türkiyəyə çatdırılmasıdır. Siz bilirsiniz ki, bunun üçün bir çox yollar vardır. Neçə ildir ki, biz boru kəmərinin
haradan getməsini araşdırırıq. Bu, təkcə bizim işimiz deyildir, bütün dünya bu işə qarışıbdır. Avropa Birliyi,
Dünya Bankı, Avropa Bankı, ABŞ bu işə qarışıbdır. Burada böyük maraqlar vardır. Qonşu ölkələrin də
maraqları vardır. Amma bu maraqların hamısı ilə bərabər, əsas istiqamətimiz, əsas yolumuz – mən bunu
demişəm və bu gün də deyirəm, - Xəzər dənizindən çıxan neft, Azərbaycan nefti və bütün neftlər, o cümlədən
qaz Azərbaycan üzərindən Türkiyəyə gəlməlidir. Bakı-Ceyhan boru xəttini çəkib axıra çatdırmalıyıq. İlk
müqavilə imzalananda Bakı-Ceyhan boru xəttinin təxminən 40 milyon ton neft tutumu nəzərdə tutulmuşdusa,
indi isə artıq Qazaxıstanda, Xəzər dənizinin başqa sektorlarında gözlənilən nefti nəzərə alaraq, - mən buraya
gələndə dedilər 50 milyon ton, amma dünən buradakı danışıqlardan bir daha duydum ki, belə bir layihə də var
ki, 70 milyon ton - neftin boru vasitəsilə ixrac edilməsi təmin olunsun.
Əsas məsələ budur. Amma bu, tamam deyildir. Məsələn, Türkiyəyə qaz lazımdır. Türkmənistanın qazı
çoxdur və Xəzər dənizindən də çox qaz çıxacaqdır. Amma bu qazı Türkmənistan bir yerə göndərə bilmir.
Türkiyə istəyirdi qazı İrandan alsın. Bu, mümkün olmadı. Əziz dostum Süleyman Dəmirələ də öz fikirlərimi
demişəm, Baş nazir Məsud Yılmazla da bu barədə danışmışıq, dünən də danışdıq. Mən hesab edirəm ki, qaz
kəmərini də Xəzər dənizindən Türkiyəyə gətirmək lazımdır. Bu həm Türkiyə üçün, həm də Türkiyədən sonra
Avropa üçün, digər ölkələr üçün lazımdır.
Bunlar real fikirlərdir. Bunlar bir neçə ildən sonra artıq reallığa çevriləcəkdir. Bunlar bizim birgə
işlərimizdir. Bu sahədə çox işlər görülür.
Hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl Transqafqaz magistralı haqqında dedi. Bilirsiniz, 1997-ci ilin may
ayında biz Sərəxsdə bu Transqafqaz magistralı barədə müqavilə imzaladıq. Üstündən bir ilə yaxın vaxt keçibdir.
Bu müddət içərisində oradan yüklərin daşınması – Mərkəzi Asiyadan Avropaya Azərbaycan üzərindən,
Gürcüstan üzərindən, Türkiyə, Qara dəniz üzərindən dörd dəfə artıbdır. Əgər ilk dəfə bu müqaviləni dörd dövlət
imzaladısa, indi buna bütün Mərkəzi Asiya ölkələri, Avropa ölkələri – Ukrayna, Rumıniya, Bolqarıstan,
Almaniya, Moldova – hamısı qatılıblar. Bunların da yolunun hamısı Türkiyədən gəlib keçir, Qara dənizdən
gəlib keçir. Bu, çox böyük gələcəyi olan bir layihədir. Burada da biz yenə iş birliyindəyik. Bunlar böyük, yəni
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qlobal, dünya miqyasında olan layihələrdir. Amma Türkiyənin iş adamlarının Azərbaycanda sənaye sahəsində,
telekommunikasiya, inşaat, ticarət, kənd təsərrüfatı və s. sahələrdə görə biləcəyi çox işlər vardır.
Məsələn, indi özəlləşdirmə gedir. Bu özəlləşdirmə prosesində Türkiyənin iş adamları iştirak edə bilərlər.
Onların bəziləri iştirak edirlər, bəziləri gəlib yer alıblar. Mən yenə də dəvət edirəm ki, siz gələsiniz. Türkiyənin
iş adamları bəzən bizim qanunlar çərçivəsində imkan yaranmadığından şikayət edirlər. Bu şikayətlər ola bilər.
Ancaq bilirsiniz, hesab edin ki, biz böyük bir cığır içərisindəyik. Biz bu cığırı, yolu aça-aça gedirik. Əlbəttə, bu
cığırı açanda qarşısına daş da, kəsək də, qaya da çıxacaq, - bunlar olacaqdır. Bunlardan qorxmaq lazım deyil.
Əsas odur ki, biz irəliyə gedirik və gedəcəyik. Bizim əsas tərəfdaşımız Türkiyədir, Türkiyənin iş adamlarıdır.
Mən Türkiyənin iş adamlarını Azərbaycana dəvət edirəm.
Məsələn, “Koç” qrupu gəlib Bakıda “Ramstor” kimi böyük mağaza tikibdir. İndi bu, Azərbaycanın ən
görkəmli mağazasıdır. Bakıda iki milyondan artıq insan yaşayır. Hamı ora gedir. Onun yanında hansısa bir türk
şirkəti yeni bir fransız mağazası tikdi. Mənə dedilər ki, belə bir mağaza Türkiyədə təkcə İstanbulda var, ikincisi
də Bakıda açıldı. Çox gözəl. Mən bunun açılışında da iştirak etdim. İndi insanlar bundan istifadə edirlər. Başqa
şeylər də tikirlər. Bayraqdar gəlib şəhərin ən gözəl yerində dörd bina tikibdir. O yeri mən 30 il idi qoruyub
saxlayırdım. Həmin yeri ona verdim. Süleyman bəylə biz onun təməl daşını qoymuşduq. İndi binalar hazırdır.
Bəzən görürəm işıqlar yanır, insanlar da yaşayır. Amma Bayraqdara dedim ki, sən bunu mənsiz etmisən. Evi
tikmək istəyəndə gəlib məndən icazə aldın, amma istifadəyə verəndə məndən icazə almamısan. Bunların hamısı
olur və olacaqdır.
Əziz dostlar, əziz qardaşlar. Azərbaycanda insanlar yeni, bazar iqtisadiyyatına qatılırlar. Burada cürbəcür
qanun pozuntuları ola bilər. Bəzi insanlar bunu anlamadan vəzifəsindən sui-istifadə edə bilərlər. Korrupsiya,
rüşvət və s. olur və var. Bunlardan Türkiyə də xilas olmayıbdır, Azərbaycan da xilas olmayıbdır. Bunların
qarşısını birlikdə almaq lazımdır. Ona görə də Azərbaycana gələn iş adamları gərək sağlam əlaqələr qursunlar,
heç kəs çirkli iş görməsin, Azərbaycandakılar da görməsinlər.
Bizim yeni həyatımızda insanlar dollar görmədiyi halda, indi bizdə dollar var, başqa bir şey görmədiyi halda,
başqa bir şey var. Bilirsiniz, belə şeylər insanları yolundan çıxarır. Bunların birincidən qarşısını almaq lazımdır.
Mən həmişə demişəm, - insan halal qazanc əldə etməlidir. Haram qazanc heç vaxt xeyir verə bilməz. Hər şeydə
halallıq olmalıdır.
Əziz qardaşlar, bilin, mən Azərbaycanda ömrüm boyu təmizlik, düzlük, dürüstlük, halallıq tərəfdarı
olmuşam. Bu gün də Azərbaycanı bu yol ilə aparmaq istəyirəm. Bu, çətin bir yoldur. İnsanlarda pis işlərə meyl
daha çoxdur, nəinki təmiz, yaxşı işlərə. Bu da təbiidir. İnsanın təbiəti belədir. Mən isnanın təbiətini bilirəm.
Əziz dostum Süleyman bəy də, mən də həyatımızda çox şeylər görmüşük. İnsan təbiətini də bilirik. Ancaq bizim
borcumuz budur ki, bu pis şeylərə, haram şeylərə yol verməyək, hər işi halallıqla edək.
Məsələn, indi burada, Türkiyədə belə susurluq yaranıbdır. Bakıya “İmperial” şirkəti gəlibdir. “Avropa” oteli
tikilib. Onu orada başqaları tikiblər. Onlara kirayəyə, icarəyə veriblər. Amma qanun pozuntuları olubdur. Bunlar
bunu doğru araşdırmaq əvəzinə yanlış bilgilər veriblər. Mən demişəm ki, belə şey olmaz. Qardaşlıqda,
dostluqda, bizim ölkələrimiz arasında olan əlaqələrdə belə şey olmaz. Azərbaycanda bunu araşdırdıq. Mən bir
komissiya yaratdım. Komissiyanın gördüyü işlər iki gün bundan öncə hər yerdə, Türkiyədə də yayıldı. Görün
bizim xarici işlər naziri Həsən Həsənov nə edib, - çox təcrübəli bir insan çox pis işlərə qatılmışdır. Onun özünün
günahından. Mən də onu cəzalandırdım. Qoy işdən getsin. İşləməyəcək. Yəni xarici işlər naziri kimi bir insan,
mənim 25 ildir tanıdığım bir insan əgər pis işə gedibsə, haram işə gedibsə, o, çalışa bilməz, işləyə bilməz. Bu
şeyləri aydınlaşdırmaq lazım idi. Aydınlaşdırdıq və bunu etdik. Bundan sonra da edəcəyik. Yəni mənim üçün
deyil, - iş adamlarına deyirəm, - Azərbaycanda sağlam iş görən adam mənim gözümün üstündədir. Amma gəlib
Azərbaycanda haram iş görən adam bu gün də olmasa, yaxud sabah da olmasa, bir neçə vaxtdan sonra aşkara
çıxacaqdır. Mən hesab edirəm ki, bizim içimizdə problemlər çoxdur, bu problemləri özümüz həll edirik. Amma
bizə kənardan problem gətirmək lazım deyil. Mən sizdən bunu rica edirəm.
Azərbaycanda iş görmək üçün əsas şərtlərdən biri Azərbaycanın içində olan sabitlikdir. Əziz dostum
Süleyman Dəmirəl bunu çox gözəl söylədi. Azərbaycan altı il içərisində nə qədər sınaqlardan, ağır yollardan
keçdi. Biz iki dəfə dövlət çevrilişinin qarşısını aldıq, silahlı dəstələrin qarşısını aldıq. İndi dövlətimiz yaşayır,
ana yasamız – Konstitusiyamız, parlamentimiz, qanunlarımız var. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət
sərbəstdir, sakitdir, sabitlik yaranıbdır. Bütün qanunlar var, bu gün olmayan qanunlar da sabah olacaqdır və
birlikdə iş aparacağıq.
Ona görə də mən sizi bir daha Azərbaycana dəvət edirəm. Çəkinməyin, Azərbaycandan uzaqlaşmayın,
Azərbaycana yaxınlaşın. Mən o qədər istəyirəm ki, Azərbaycana türk şirkətləri qoy çox gəlsin, bir-biri ilə
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sağlam rəqabət aparsınlar. Kim daha da yaxşı iş görə bilər – o, iş görmək hüququ alsın. Mən bunların hamısını
dəstəkləyəcəyəm.
Biz Türkiyədə görülən işlərə daim heyranlıqla, sevgi ilə, məhəbbətlə baxırıq. Türkiyə bizim üçün dost,
qardaş ölkədir. Türkiyənin hər bir vətəndaşı bizim üçün əziz insandır. Biz bundan sonra Türkiyəyə daha da
yüksəliş arzu edirik, Türkiyə xalqına daha da rifah arzu edirik. Türkiyənin parlaq gələcəyinə inanırıq. Mən
Azərbaycanın Türkiyə ilə dostluğunun, qardaşlığının parlaq gələcəyinə əminəm. Sizin hamınıza cansağlığı arzu
edirəm, bütün işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRİN YEKUNLARI BARƏDƏ TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN
PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATLARI
İstanbul,
“Ceylan interkontinental” oteli
14 fevral 1998-ci il
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Dəyərli mətbuat nümayəndələri!
Dost və qardaş Azərbaycanın prezidenti, əziz qardaşım Heydər Əliyevi öz vətənindən fərqlənməyən
Türkiyədə yenidən qəbul etməkdən böyük xoşbəxtlik hissləri keçiririk.
İki qardaş ölkə arasındakı dostluq və həmrəyliyi daha da gücləndirən bu cür yüksək səviyyəli səfərlərin qısa
fasilələrlə təkrarlanmasının bölgəmizdə sülh, sabitlik və rifah baxımından taleyüklü əhəmiyyət daşıdığını xüsusilə
vurğulamaq istəyirəm.
Türkiyə və Azərbaycan dirçəliş addımlarını demokratiya və sərbəst bazar iqtisadiyyatı daxilində davam
etdirmək, xalqlarımızın ortaq rifahı üçün birlikdə çalışmaq əzmindədirlər. Türkiyə və Azərbaycanın ürəkdən
bağlı olduqları demokratik sistem, quruculuğu təşviq edən, hüquqdan kənara çıxmağın qarşısını alacaq ictimai
və siyasi nəzarət yollarını mümkün edən yeganə rejimdir.
Dəyərli qardaşım Heydər Əliyevin də dönə-dönə vurğuladığı kimi, demokratiyanın yaratdığı şəffaflıq səhv
yola gedənlərin və hüquqdan kənara çıxanların qarşısında ən mühüm maneədir. Yalnız bunun sayəsində, yəni
nəzarət mexanizmləri və hüquqi dövlət qurumlarının işləməsi sayəsində dirçəlişin davam etməsini təmin etmək
olar.
Türkiyədə son dövrdə təmiz cəmiyyət arzuları çərçivəsində mühüm addımlar atılmışdır. Bu mənada ortaya
atılan bəzi ittiham və iddialarla səhvlərin düzəldilməsi və həqiqətlərin üzə çıxarılması üçün də beynəlxalq
əməkdaşlığa ehtiyac var. Azərbaycan bu istiqamətdə bizə də faydalı olan bir təhqiqat hesabatı dərc etdirmişdir.
Beləcə, iki qardaş ölkə demokratik, şəffaf bir cəmiyyət olmaq kimi müştərək məqsəddə birləşdiklərini
göstərmişlər. Hörmətli qardaşım Heydər Əliyevin bu istiqamətdəki səyləri və müdrikliyi təqdirəlayiqdir.
Dəyərli qardaşım Heydər Əliyev ilə birlikdə bölgəmizdəki son hadisələri müzakirə etdik. Qafqazın dirçəliş
səylərinin müvəffəqiyyətli olması üçün sülhün və sabitliyin mütləq qorunmasının zəruriliyi fikri ilə hərəkət
edərək, təhlükəsizlik əsas götürülməklə, hər sahədə əməkdaşlığımızı dərinləşdirməkdə qətiyyətimizi qarşılıqlı
surətdə təsdiq etdik.
Bununla bağlı bir məqamı xüsusilə vurğulamağı faydalı sayıram. Gürcüstan istər Türkiyə, istərsə də
Azərbaycan üçün misilsiz strateji tərəfdaşdır. Bu ölkənin sülh, sabitlik və rifahına çox böyük əhəmiyyət veririk.
Gürcüstana və dəyərli prezident, ortaq dostumuz hörmətli Eduard Şevardnadzeyə dəstəyimizi və Gürcüstan
xalqı ilə həmrəyliyimizi davam etdirməkdə qətiyyətliyik.
Yuxarı Qarabağ probleminin ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısında qəbul edilmiş bəyanat və ATƏT-in
xarici işlər nazirlərinin Kopenhagen görüşündə Minsk qrupunun həm-sədrləri tərəfindən təqdim olunmuş
hesabat çərçivəsində nizamlanması təməl mövqeyimizdir.
Yuxarı Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması istiqamətindəki səylərimizə yeni bir ölçü vermək məqsədi
ilə səfir Əli Hikmət Alpı xüsusi nümayəndəm təyin etmişəm.
Bu münasibətlə Ermənistan rəhbərliyinə də müraciət etmək istəyirəm. Qafqazın sülhə, sabitliyə və dirçəlişə
ehtiyacı var. Bu, “Yurdda sülh, dünyada sülh” prinsipinin tələbi kimi, Türkiyə üçün əsas zərurətdir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması prinsipindən başqa bir nizamlama yolunun qəbul edilməsi
mümkün deyildir. İşğala son qoyulmasının zəruriliyindən əlavə, Ermənistan rəhbərliyi öz ölkəsində başlayan
seçki kampaniyasında və seçkilərdən sonra gələcək üçün doğru üstün istiqamətlər seçməli, məsələni
gərginləşdirəcək hər cür addımdan çəkinməlidir. Sülhün bəhrələri ilə bölüşmək əsas məqsədimizdir. Bu
mövqeyimizdə heç bir ölkəni də kənarda qoymuruq.
Orta Asiya və Qafqazın təbii sərvətlərinin dünya bazarlarına çatdırılması baxımından Bakı–Ceyhan neft və
qaz xətlərinin böyük strateji əhəmiyyət daşıdığını birlikdə təsdiqləyirik.
Eyni zamanda qarşıdakı dövrdə bölgəmizdə gediş-gəlişin və mal dövriyyəsinin getdikcə artacağı baxımından
Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin tezliklə həyata keçirilməsi Azərbaycan ilə ortaq arzumuz və hədəfimizdir.
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Əziz qardaşım hörmətli Heydər Əliyev ilə bölgədəki digər məsələləri, bu çərçivədə İraqdakı vəziyyəti də
müzakirə etdik. Bu böhranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarını İraqın tam tətbiq
etməsi və məsələnin diplomatik yollarla həll olunması barədə ortaq arzumuz olduğunu təsbit etdik.
Nəticə etibarilə, hörmətli qardaşım Heydər Əliyevin Türkiyəyə ziyarəti hər baxımdan son dərəcə uğurlu və
səmərəli olmuşdur. Bu ziyarət zamanı Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq və qardaşlıq tellərinin
sarsılmaz, daimi və əbədi olması həqiqəti bir daha nümayiş etdirilmişdir. Hörmətli Əliyevin dəvəti ilə mən də ən
yaxın vaxtda Azərbaycanı ziyarət edəcəyəm.
İki ölkə arasındakı dostluğu, öz sözlərimlə dediyim kimi, hörmətli Əliyevin bir az əvvəl söylədiyi kəlmələrlə
də təkrarlayacağam: Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq müqəddəsdir, əbədidir və sarsılmazdır. Təşəkkür
edirəm.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Hörmətli dostlar!
Mənim dostum və əziz qardaşım, prezident Süleyman Dəmirəlin indi sizə bəyan etdiyi sözlərin hamısını
təsdiq edirəm. Onun dediyi sözlər bizim eyni fikirlərimizdir. Bildirmək istəyirəm ki, bu fikirlər dünən də, bu
gün də bizim ikimizin aramızda olmuş baş-başa danışıqlarımız nəticəsində meydana çıxıbdır. Bu danışıqların ən
əsas mənası ondan ibarətdir ki, bizim fikir ayrılığımız yoxdur.
Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna aid fikirlər eynidir. Mən bu barədə öz fikrimi artıq bildirdim. Əziz dostum
Süleyman Dəmirəlin fikri də bəyan edildi.
Azərbaycanın problemləri, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması ilə
bağlı biz daim əlaqədəyik, yəni bir-birimizlə daim məsləhətləşirik, ayrı-ayrı ölkələrdə, müxtəlif beynəlxalq
təşkilatların toplantılarında görüşlərimiz olur. Biz bütün bu proseslərdə eyni fikirdəyik. Fikir də ondan ibarətdir ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi yalnız və yalnız sülh yolu ilə ola bilər. Biz
başqa bir mümkün yol görmürük.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində 1994-cü ilin mayında atəşin kəsilməsi haqqında saziş imzalanıbdır.
O vaxtdan 3 ildən artıqdır – iki-üç aydan sonra 4 il tamam olacaqdır – atəşkəs rejimindəyik. Bizim ən böyük
nailiyyətimiz həmin atəşkəs rejimini qoruyub saxlamaqdır. Mən bu barədə həm Azərbaycan tərəfinin, həm də
Ermənistan tərə-finin səylərini qeyd edirəm. Çünki həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın səyləri, bu
mövqedə durması nəticəsində biz atəşkəs rejimini qoruyub saxlamışıq.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, böyük sülh müqaviləsi imzalanana qədər, yəni münaqişənin tamamilə
sülh yolu ilə həll olunması barəsində anlaşma, müqavilə əldə olunana qədər Azərbaycan tərəfi atəşkəs rejimini
qoruyub saxlayacaqdır və atəşkəs rejiminin pozulmasına öz tərəfimdən qətiyyən yol verməyəcəyik. Biz buna
indiyə qədər sadiq olmuşuq, bundan sonra da sadiq olacağıq.
Ümidvaram ki, Ermənistanın daxilində gedən proseslər, yəni hakimiyyət dəyişikliyi qanun çərçivəsində
nəticələnəcəkdir və Ermənistan xalqı öz prezidentini seçəcəkdir. Güman edirəm ki, bu məsələlər həll olunandan
sonra bizim danışıqlarımız daha da sürətlə davam edəcəkdir. Ancaq danışıqların əsasını təşkil edən 1996-cı ildə
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplərdir. Yəni Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi
bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli
özünüidarəetmə statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – həm erməni, həm də Azərbaycan
millətinə mənsub olan əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir.
Minsk qrupunun həmsədrləri bu prinsiplər əsasında keçən ilin sentyabr ayında təklif vermişlər. Bu təklifdə
münaqişənin iki mərhələdə həll olunması nəzərdə tutulubdur. Birinci mərhələdə, Dağlıq Qarabağın ətrafında
Azərbaycanın işğal olunmuş 6 inzibati rayonu Ermənistan işğalçı dəstələrindən azad edilməli, oradan zor
gücünə çıxarılmış, köçkün vəziyyətində yaşayan vətəndaşlarımız öz yerlərinə-yurdlarına qayıtmalı və
Ermənistanla Azərbaycan arasında olan kommunikasiya xətləri bərpa olunmalıdır. İkinci mərhələdə
azərbaycanlılar yaşayan daha iki inzibati rayonun – Laçın və Şuşa rayonlarının işğalçı ordulardan azad olunması
və bununla bərabər, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində özünüidarəetmə statusu verilməsi
nəzərdə tutulur.
Biz bu təklifi qəbul etmişik. Baxmayaraq ki, bu təklif bizi tam qane etmir. Yəni bizim də bu təklifə qarşı
etirazlarımız vardır. Ancaq biz kompromis mövqe tutaraq bu təklifi qəbul etmişik. Ermənistan tərəfindən
keçmiş prezident Levon Ter-Petrosyan bu təklifi qəbul etmişdir. Ancaq sonra Dağlıq Qarabağda olanlar və
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Ermənistan hökumətində bəzi şəxslər bu təkliflə razılaşmadılar. İndi biz bu münaqişənin gələcəkdə də bu təklif
əsasında həll olunmasını istəyirik. Hesab edirik ki, bu təklifdən geri çəkilmək olmaz.
Beləliklə, indi biz Ermənistanla Azərbaycan arasında olan bu atəşkəs rejimini qoruyub saxlamaq və
danışıqları davam etdirmək məqsədi daşıyırıq. Bildiyimə görə, iki-üç gündən sonra Parisdə ATƏT-in Minsk
qrupu həmsədrlərinin – Rusiyanın, ABŞ-ın və Fransanın təmsilçiləri görüşəcək və indiki durumu təhlil
edəcəklər. Onların bu görüşündən sonra bizim bu barədə məlumatlarımız olacaqdır.
Qafqazda sabitliyi, sülhü, barışığı qorumaq üçün çox iş görmək lazımdır. Qonşu Gürcüstan bizim üçün dost
ölkədir. Gürcüstanın həyatında baş verən hər bir hadisəyə biz çox diqqətlə, qayğı ilə yanaşırıq. Gürcüstanın
prezidenti hörmətli cənab Şevardnadzeyə son günlər sui-qəsd, terror cəhdi olduğu bir zaman biz çox üzüldük,
sarsıldıq. Mən dərhal – həmin hadisə baş verəndən 40 dəqiqə sonra Eduard Şevardnadzeyə telefonla zəng etdim,
ona öz həmrəyliyimi, dəstəyimi bildirdim. Sabahı gün isə Azərbaycanda Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını
keçirdim, məsələni müzakirə etdim. Biz terrorçuların axtarılıb tapılması, yaxalanması üçün Gürcüstana hər cür
yardım göstərilməsini təklif etdik və bəyan etdik. Ümid edirəm ki, Gürcüstanda hakimiyyət, prezident bu
ölkənin dövlətçiliyini qoruyub saxlaya biləcəkdir, Gürcüstanın həm Türkiyə ilə, həm də Azərbaycanla olan
dostluq əlaqələri bundan sonra da davam edəcəkdir.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr çox genişdir. Bu gün səhər iş adamları ilə görüşdə biz bu
əlaqələrdən danışdıq. Ancaq bir məsələ Türkiyə ictimai rəyini, Türkiyə cəmiyyətini həmişə maraqlandırır. Bu da
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil edilən neftin ixrac olunması yollarıdır. Mən bu barədə bir
neçə dəfə bəyanatlar vermişəm. Keçən ilin may ayında burada rəsmi səfərdə olarkən öz fikrimi dəfələrlə
bildirmişəm. Bundan sonra da öz fikirlərimi bildirmişəm. Bu gün bir daha bildirmək istəyirəm ki, burada
variantlar çoxdur. Dünyanın bir çox ölkələri, Avropa Birliyi, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı və dünyanın başqa maliyyə, iqtisadi mərkəzləri Xəzər dənizindən gələcəkdə çıxarılacaq neftin və qazın
dünya bazarlarına nəql edilməsi yollarını arayırlar.
Şübhəsiz ki, bu araşdırmalar getməlidir. Çünki cürbəcür yollar, variantlar ola bilər. Hesab edirəm ki, Xəzər
dənizində və Mərkəzi Asiyada, Azərbaycanda olan neft və qaz yataqları o qədər zəngindir ki, bu yanacağı ixrac
etmək üçün bəlkə də bir boru xətti yox, bir neçə boru xətti olmalıdır. Ancaq biz planımızda, 1994-cü ilin
sentyabrında ilk imzaladığımız “Əsrin müqaviləsi”ndə yazmışıq ki, böyük boru xətti Bakıdan, Türkiyə
ərazisindən keçərək Ceyhana getməlidir. Biz bu fikri ondan sonra da dəfələrlə təsdiq etmişik, bu gün də təsdiq
edirəm.
Mən buraya gəlməmişdən bir neçə gün əvvəl bu konsorsiumun – bu konsorsiumda 11 şirkət birləşibdir –
rəhbərlərini dəvət etdim, onlardan raport tələb etdim. Mənə bildirdilər ki, onlar raportu bir neçə ay içərisində
tamamlayıb verəcəklər. Çünki biz belə hesab edirik ki, bu ilin sonunadək, yəni payıza, yayın sonuna qədər gərək
bu layihə hazırlansın, təsdiq olunsun və inşaat işlərinə başlansın.
Bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanın, Xəzər dənizindəki yataqlardan çıxarılan neftin ixrac
olunması üçün çəkiləcək böyük boru xətti Bakı–Ceyhan xəttidir. Bu xəttin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan
hökuməti indiyədək çox işlər görübdür və bundan sonra da görəcəkdir. Buna tam arxayın ola bilərsiniz.
Transqafqaz magistralı çox böyük gələcəyi olan magistraldır. Bu işə biz bir il bundan əvvəl başlamışıq.
Ancaq bir il içərisində nə qədər dəyişikliklər olubdur. Avropanın, Asiyanın nə qədər ölkələri bu Transqafqaz
magistralına bağlanıblar. Burada yüklər həm Asiyadan Avropaya, Avropadan Asiyaya daşınır, həm də bu
magistral üzərində, dediyim kimi, neftin və qazın ixracı üçün bir neçə boru xətti tikiləcəkdir.
Türkiyə bütün bu layihələrdə, işlərdə ən mərkəz yerdədir və daim mərkəz yerdə də olacaqdır. Biz bütün bu
məsələlərdə Türkiyə ilə əməkdaşlıq edirik və bundan sonra da əməkdaşlıq edəcəyik. Hesab edirəm ki, bu işlər
gələcəkdə “İpək yolu”nun bərpa olunmasını təmin edəcəkdir.
Bilməlisiniz ki, artıq “İpək yolu”na həm Avropada, həm də Şərqdə böyük maraq vardır. Məsələn,
Yaponiyanın Baş naziri hələ 5-6 ay bundan öncə böyük bir məruzə edibdir və “İpək yolu”nun bərpa olunması
üçün öz tərəflərindən lazımi tədbirlər görülməsinin nəzərdə tutulduğunu bildiribdir. Eləcə də Çin və Asiyanın
başqa ölkələri “İpək yolu”nun bərpasına böyük maraq göstəriblər. Biz “İpək yolu”nu bərpa edirik. Türkiyə və
Azərbaycan bu işlərin mərkəzində ən görkəmli yer tuturlar. Bu da Türkiyə-Azərbaycan və Asiya-Avropa
iqtisadi əməkdaşlığının və ümumiyyətlə, əməkdaşlığın çox parlaq gələcəyi olduğunu göstərir.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələri haqqında mən dünən də, bu gün də danışmışam. Amma
bu elə bir mövzudur ki, bu barədə saatlarla danışsaq da fikir tükənməyəcəkdir. Ancaq bu gün bunu bir daha
qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu dostluğumuza maneçilik etmək, dostluğumuzu pozmaq, ona ləkə salmaq
istəyənlər də vardır. Belələri həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin daxilində, həm də xaricində vardır. Bizim bu
dostluğumuza qısqanclıq edən ölkələr, qruplar, dəstələr, siyasi qüvvələr az deyildir. Onlar qısqanclıq da, bəzən
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isə düşmənçilik də edirlər. Ona görə də biz çox sayıq olmalıyıq, qısqanclıq, düşmənçilik edənlərə heç bir imkan
verməməliyik ki, hansısa bir xırda şeydən istifadə etsinlər.
Biz öz tərəfimizdən bunu edirik və edəcəyik. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə də bunu
edir və edəcəkdir. Əziz dostum, qardaşım prezident Süleyman Dəmirəllə, Baş nazir hörmətli Məsud Yılmazla
dünən və bu gün apardığım danışıqların nəticəsində mən tam əminəm ki, biz bu dostluğu qorumaq üçün
gələcəkdə də əlimizdən gələni edəcəyik. Bu dostluğa, qardaşlığa ləkə salanların heç birinə imkan verməyəcəyik.
Bilirsiniz ki, Türkiyədə “Susurluq qalmaqalı” ilə əlaqədar son vaxtlar cürbəcür danışıqlar meydana çıxıbdır.
Təəssüflər olsun ki, bu qalmaqalla əlaqədar Azərbaycana aid heç bir əsası olmayan yazılar verilibdir. Baş nazir
Məsud Yılmazla biz dünən bu barədə çox ətraflı söhbət etdik. Bunlara aydınlıq gətirmək lazımdır və təkliflər
verilməlidir. Biz öz tərəfimizdən bunu araşdırdıq. Artıq siz bilirsiniz, yəqin mətbuatdan məlumdur ki, biz
Azərbaycanda “Avropa” otelinin tikilməsi ilə əlaqədar baş vermiş hadisələri və orada mövcud olmuş qanun
pozğunluqlarını və qanuna zidd olan cürbəcür hərəkətləri aşkara çıxardıq. Burada xüsusi günahı olan
Azərbaycanın xarici işlər naziri Həsən Həsənov günahlandırıldı və işdən kənar olundu. Yəni kimsə, haradasa
günah edibsə, kiminsə suçu, səhvi varsa, biz onun üstünü heç vaxt örtmürük və örtməyəcəyik. Biz həqiqət,
təmizlik istəyirik. Mənəvi təmizlik bizim üçün hər şeydən üstündür. Heç bir sərvət, para mənəviyyatı əvəz edə
bilməz.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı mövcuddur. Son vaxtlar yeni iqtisadi islahatlar həyata keçirilir.
Respublikada restoranlar, gecə klubları, kazinolar açılmışdı. Son illər bunlara diqqət yetirilməyibdir. Ancaq
araşdıranda ki, onlar Azərbaycan xalqının milli mənəviyyatına zərər verir və milli mənəviyyatımıza zidd olan
şeylərdir, ona görə biz kazinoların, gecə klublarının bağlanması haqqında qərar verdik. Bu qərarımızın da
üstündə duracağıq. Biz mənəviyyatımızı qorumuşuq, qoruyuruq. Bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirərək imkan
verməməliyik ki, kimsə korrupsiyaya, rüşvətxorluğa yol versin, öz vəzifəsindən sui-istifadə etsin, kimsə bu
məsələlərdən istifadə edib Azərbaycana ləkə gətirsin.
Şübhəsiz ki, belə nöqsanlar, səhvlər, günahlar və belə cinayətlər Azərbaycanın cəmiyyətində mövcuddur.
Ancaq əsas o deyildir. Əsas odur ki, Azərbaycanın hökuməti, dövləti, prezidenti bütün belə mənfi halların
hamısının əleyhinədir. Biz bunlara qarşı mübarizə etmişik, bundan sonra da mübarizə edə bilərik. Bəzən belə
kiçik hallar böyük bir hala gəlib çıxır və bizim ölkələrimiz arasında olan dostluğa, qardaşlığa ləkə gətirir. biz
buna imkan verməyəcəyik.
Bilin ki, - əziz dostum Süleyman Dəmirəlin sözlərini təkrar edirəm, - Türkiyə-Azərbaycan, AzərbaycanTürkiyə dostluğu müqəddəsdir, əbədidir, sarsılmazdır. Bizim vəzifəmiz bu müqəddəs əlaqələri qoruyub
saxlamaq və gələcək nəsillərə tövsiyə etməkdir. Sağ olun.
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YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ GƏNCLƏR BİRLİYİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN
ÜMUMRESPUBLİKA TOPLANTISINDA NİTQİ
Respublika İdman–Konsert Kompleksi
18 fevral 1998-ci il
Əziz gənclər, qızlar, oğlanlar!
Hörmətli xanımlar, cənablar!
Sizi, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının bu saraya toplaşmış nümayəndələrini, sizin simanızda
Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün gənclərini, üzvlərini, müstəqil Azərbaycan Respublikasının bütün
gənclərini ürəkdən salamlayıram, sizə hədsiz sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm.
Bugünkü görüş mənim üçün, güman edirəm sizin üçün də çox sevinc hissi gətirən bir görüşdür. Cəsarətlə
demək olar ki, Azərbaycan Respublikasının son 10, bəlkə də 20 illik tarixində bu, ən mötəbər görüşlərdən
biridir.
Mən bu salonda sizi yüksək əhval-ruhiyyədə görməkdən və bu toplantıda çox sevgi, məhəbbətlə iştirak
etməyinizi duymaqdan məmnunam. Sizin hamınızı qucaqlayıram, bağrıma basıram, hamınızı öpürəm, sizə
cansağlığı və səadət arzulayıram.
Siz burada Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi haqqında
fikirlərinizi söylədiniz. Azərbaycanın müstəqilliyi, dövlətçiliyi haqqında dəyərli sözlər dediniz, xoş arzularınızı
bildirdiniz. Mənim fəaliyyətim haqqında xoş sözlər dediniz və müstəqil Azərbaycana, vətənimizə, ölkəmizə,
dövlətçiliyimizə öz sədaqətinizi ifadə etdiniz. Bütün bunlara görə mən sizə təşəkkür edirəm və sizi əmin edirəm
ki, bu sözləriniz, fikirləriniz Azərbaycanın daha da yüksəlməsi üçün böyük bir dayaqdır.
Gənclərlə görüşmək həmişə xoş əhval-ruhiyyə yaradır. Çünki cəmiyyətin ən gözəl hissəsi gənclərdir. Hər bir
insan üçün uşaq, övlad, gənc insan həmişə sevinc, xoşbəxtlik gətirir. Bu hər bir insana ilham verir. Təsadüfi
deyil ki, böyüyüb ərsəyə çatmış insan ailə quraraq ata, ana olmaq, övlad sahibi olmaq istəyir. Hər bir ailə
övladın doğulmasına sevinir, şadlanır və bunu öz həyatının xoşbəxtliyi hesab edir. Hər bir insanın, ailənin
uşağa, övlada, gəncliyə göstərdiyi münasibətdən dövlətin, ölkənin gəncliyə göstərdiyi və göstərəcəyi
münasibət doğulur, yaranır. Ona görə də gənclərlə görüş, danışıq hər bir dövlət adamı üçün həm əhəmiyyətlidir,
həm də böyük sevinc gətirir. Mən bu gün burada sizinlə görüşməyə başladığım dəqiqədən sevinc içindəyəm.
Sizi belə şən, xoşbəxt, gözəl əhval-ruhiyyədə görəndə, sizin sözlərinizin, ağlınızın, zəkanızın, iradənizin nə
qədər güclü olduğunu görəndə mən, bir dövlət başçısı kimi, həddindən artıq sevinirəm. Sevinirəm ki, bizim bu
cür gözəl gələcəyimiz var və bu gələcəyin qurucuları, yaradıcıları sizsiniz, əziz gənclər!
Bu əzəmətli saray - idman konsert kompleksi Azərbaycanın ən möhtəşəm və ən böyük saraylarından biridir.
Mən bu gün burada, belə bir şəraitdə olduğum dəqiqədən bu sarayın tarixi haqqında düşündüm. Xatirimdədir,
1970-ci ilin əvvəllərində biz Azərbaycanda gənclərin təlim-tərbiyəsini gücləndirmək, onların idmana,
mədəniyyətə olan həvəsini, istəyini daha da yüksək səviyyədə, şəraitdə təmin etmək üçün belə bir idman konsert sarayı tikmək arzusunda olduq. Ancaq yəqin təsəvvür edirdiniz ki, o zaman bunu etmək o qədər də asan
deyildi. Çünki birincisi, bu, böyük vəsait tələb edirdi, ikincisi də biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğumuza
görə belə böyük işlərin görülməsi üçün mərkəzdən icazə və xüsusi vəsait almalı idik. Ancaq biz ölkəmizi –
Azərbaycanı daha da inkişaf etdirmək, Bakını daha da gözəlləşdirmək və gənclər üçün yeni bir idman,
mədəniyyət ocağı yaratmaq üçün belə bir saray tikməyə çalışdıq.
Mən çox səylər qoydum, dəfələrlə Moskvaya müraciət etdim. O vaxt Sovetlər İttifaqının bəzi böyük
şəhərlərində belə saraylar artıq var idi. Ancaq eyni zamanda, o illər sovet hökuməti siyasətini belə qururdu ki,
guya bu cür böyük sarayların tikilməsinə vəsait çatmır, ona görə də onlara ehtiyac yoxdur. Mən isə sübut
edirdim ki, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın paytaxtı üçün belə bir saray mütləq lazımdır. Nəhayət, bunun
tikilməsi, yaranması üçün qərar qəbul edilməsinə nail olduq. Onun layihəsinin hazırlanması da yaxşı
xatirimdədir. Biz həmin layihələrə bir neçə dəfə baxdıq, fikirlərimizi dedik, təkliflərimizi, mülahizələrimizi
bildirdik.
Xatirimdədir, qocaman arxitektorlarımız Tahir Abdullayev, Yusif Qədimov və başqaları bu layihəni
Azərbaycan Dövlət Layihə İnstitutunda bizim tapşırığımızla hazırlayırdılar. Nəhayət, layihə hazır olandan sonra
işə başladıq, bu gün toplaşdığımız bu yeri seçdik. Bu da təsadüfi deyil. İndi mən görürəm ki, biz bu yeri düzgün
seçmişik.
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Mən xoşbəxtəm ki, bu sarayın tikilməsinin təşəbbüskarıyam. Xoşbəxtəm ki, bu sarayın təməl daşını
qoymuşam, həmin təməl daşında mənim əsrlər boyu yaşayacaq imzam vardır. Nəhayət, xoşbəxtəm ki, bu gün
ilk dəfə ağzınadək dolu olan bu saraya Azərbaycan gəncləri toplaşmışlar.
Amma eyni zamanda, təəssüf edirəm ki, bu sarayın tikilməsi bir çox maneələrlə rastlaşdı. Mən Azərbaycanda
olduğum zamanda belə maneələr var idi. Mən bunların qarşısını alırdım.
Mən o vaxt bu tikinti meydanına dəfələrlə gəlmişəm, tikintinin aparılması işləri ilə məşğul olmuşam,
maraqlanmışam, nəzarət etmişəm, eyni zamanda, qarşıya çıxan maneələri aradan götürmüşəm. O zaman işin
qızğın bir vaxtında sarayın tikintisinə Moskvadan vəsait ayrılmasını kəsdilər. Mən Sovet İttifaqı Nazirlər
Sovetinin sədrinə müraciət etməli oldum. Bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi olaraq Moskvaya getdim, ondan xahiş
etdim və vəsait ayrılmasının davam etdirilməsinə nail oldum.
Eyni zamanda, təəssüf edirəm ki, sonrakı illərdə bu sarayın tikilməsi çox ləngidilibdir. O, bizim nəzərdə
tutduğumuz vaxtda tikilib qurtarmayıbdır. Bilirsiniz ki, 1982-ci ilin sonunda mən Azərbaycandan getdim.
Bundan sonra bu sarayın tikintisinə diqqət azalmışdı. Mən Azərbaycana yenidən gələndə bu işlə maraqlandım.
Bu sarayın tikilib qurtarması haqqında yalnız 1990-cı ildə arayış verilibdir. Təəssüflər olsun ki, ondan sonra da,
indiyədək bu saraydan nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün istifadə olunmayıbdır.
Bu gün birinci dəfədir ki, bu saraya, onun tribunalarına gənclər toplaşıblar və belə bir mərasim keçirilir. Çox
məmnunam ki, bu sizə, mənə nəsib olubdur və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatına nəsib olubdur.
Onu da demək istəyirəm ki, o illər, xüsusən 1988-ci ildən başlayaraq öz nailiyyətlərimizi ləkələmək,
dağıtmaq, pozmaq istəyən qüvvələr, Azərbaycanın başıbəlalı bəzi rəhbərləri Moskvada oturan bir sıra
rəhbərlərlə birlikdə belə sarayların tikilməsini guya ziyankar bir iş kimi tənqid edirdilər. Hesab edirdilər ki, guya
biz dövlət vəsaitindən vaxtilə düzgün istifadə etməmişik. Ancaq kimin nədən düzgün istifadə edib-etmədiyini
indi həyat göstərdi.
Biz saray tikmişik, yaratmışıq, xalqımızın istifadəsinə vermişik. Bu saray əsrlər boyu yaşayacaqdır və
gələcək nəsillərə xidmət edəcəkdir. O bədxah adamlar isə məhv olublar və məhv olacaqlar. İnsanlar heç vaxt
yalana inanmayacaqlar. Belə yalan sözlərin ömrü çox qısa olur. Təəssüf ki, bu yalanlar, bu böhtanlar oldu,
biz belə günləri yaşadıq. Xüsusən mən belə hallara dözdüm. Amma bu gün bir daha görürəm ki, xalq
böhtançılara, yalançılara heç vaxt inanmayıbdır.
Bu gün mən xüsusən xoşbəxtəm ki, vaxtilə, təxminən 20 il bundan əvvəl təməlini qoyduğum böyük binanın
içindəyəm. Xoşbəxtəm ki, belə bir saray yarada bilmişəm və biz bu gün ondan birlikdə istifadə edirik. Yeni
Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatı bugünkü toplantıda özünün yüksək səviyyəsini Azərbaycan
vətəndaşlarına və bütün dünyaya nümayiş etdirir.
Yeni Azərbaycan Partiyası 1992-ci ildə çox ağır şəraitdə yaranıbdır. Bir müddət əvvəl biz Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaranmasının beşinci ildönümünü təntənəli qeyd etdik. Yeni Azərbaycan Partiyası yaranarkən,
şübhəsiz ki, biz bu partiyanın gənclər tərəfindən dəstəklənməsinə ümid edirdik və buna görə də gənclər
təşkilatının yaranması haqqında da qərarlar qəbul etmişdik.
Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanlar respublikamızın tanınmış, hörmətli ziyalıları, 1992-ci ildə
Azərbaycanın düşdüyü ağır vəziyyətdə narahatlıq keçirənlər, ölkəmizin aqibəti haqqında düşünənlər olmuşlar.
Bu partiyanın yaradılması o vaxtkı iqtidar tərəfindən həqiqətən çox qısqanclıqla və böyük təzyiqlərlə
qarşılanmışdı. Amma bu partiyanı yaradanlar bütün bunlara baxmayaraq öz iradələrindən dönməmişlər. Bu gün
artıq bütün dünyada məlumdur ki, bu partiyanın yaranması Azərbaycanın həyatında, tarixində böyük bir
hadisədir. Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün bu təşkilatın böyük xidmətləri olubdur və bundan sonra da
böyük xidmətləri olacaqdır.
Bu gün isə mən çox sevinirəm ki, partiyanı yaradan hörmətli ziyalılarla bərabər, Yeni Azərbaycan
Partiyasının zəkalı, güclü, iradəli gənclər təşkilatı da vardır. Bu təşkilat öz ətrafında 30 min gənci birləşdirir. Bu
saraya 8 min insan toplaşıbdır. Buraya Azərbaycanın hər yerindən gənclər təşkilatlarının nümayəndələri
gəliblər. Yenə də deyirəm, bu, Azərbaycanın tarixində son dövrlərdə görünməmiş bir hadisədir.
Bu toplantının keçirilməsi, Azərbaycanın hər bir guşəsindən gənclər təşkilatının nümayəndələrinin buraya
mütəşəkkil surətdə gəlməsi və burada mövcud olan ruh yüksəkliyi, gözəl əhval-ruhiyyə onu göstərir ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatı günü-gündən genişlənəcək, inkişaf edəcək, Azərbaycan gəncliyinin
əsas özəyini təşkil edəcəkdir.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasına, onun gənclər təşkilatına bütün gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
Tam əminəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramı, nizamnaməsi Azərbaycan xalqının milli
mənafelərini, Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edən tarixi sənədlərdir. Həmin sənədlər Yeni Azərbaycan
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Partiyasının gələcəkdə də genişlənməsi və inkişaf etməsi üçün gözəl əsas yaradır. Mən əminəm ki, bizim
partiyamız günü-gündən genişlənəcək və inkişaf edəcəkdir.
Biz Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradarkən məramnamədə, proqramda onun məqsədlərini Azərbaycanın
müstəqilliyi, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulması prinsipləri əsasında
müəyyənləşdirmişik. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradarkən Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında bu
partiyanın fəal iştirak etməsi məqsədini daşıyırdıq. O zaman biz qarşımıza hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyət əldə
etmək məqsədi qoymamışdıq. Biz sadəcə, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında iştirak etmək istəyən, ancaq o
ildə, yəni 1992-ci ildə mövcud olan iqtidarda və partiyalarda özünü görə bilməyən minlərlə, on minlərlə insanın
bir siyasi təşkilatda toplanmasını təşkil edib Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında onlarla birlikdə iştirak etmək
istəyirdik. Görünür ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının taleyi bizim düşündüyümüzdən də artıq imiş. Qısa bir
zaman ərzində – 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş verdi. Mənim Bakıya dəvət edilməyim
lazım oldu. Beləliklə də Yeni Azərbaycan Partiyası tədricən bir iqtidar partiyası kimi fəaliyyət göstərməyə
başladı.
Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan prezidentinin partiyasıdır, müstəqil Azərbaycanın iqtidarının
partiyasıdır. O, bu vəzifəni, bu adı şərəflə daşıyan partiyadır.
Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının qarşısında duran vəzifələr bütün Azərbaycan gənclərinin
qarşısında duran vəzifələrdir. Bundan başqa vəzifə yoxdur. Hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan gənclərinin
qarşısında bir vəzifə – öz xalqına, dövlətinə, ölkəsinə sədaqətlə xidmət etmək, həyatda fəal olmaq və
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq vəzifəsi durur. Bu işlər artıq görülür.
Azərbaycanın dövləti, hökuməti ötən illərdə bu sahədə çox iş görmüş və biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Bunların hamısı sizə məlumdur. Ancaq bir daha yada salmaq istəyirəm ki, ötən illər içərisində, yəni 1993-cü ilin iyun
ayından indiyədək Azərbaycan Respublikası çox çətin, ağır bir tarixi dövr yaşayıbdır. Məmnuniyyət hissi ilə deyə
bilərik ki, biz bu dövrü şərəflə, namusla yaşamışıq və xalqımızı, millətimizi, ölkəmizi böyük bəlalardan, xətalardan
qurtarmışıq, bugünkü rahat vəziyyətə çıxarmışıq. Bu, bizim ən böyük nailiyyətimizdir.
Əgər bugünkü günü 1993-cü ilin iyun ayı ilə müqayisə etsək, hamı üçün hər şey aydın ola bilər. Ən böyük
nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsində atəşi dayandırmışıq. İki aydan
sonra dörd il tamam olacaqdır ki, artıq atəş yoxdur, biz sülh, atəşkəs şəraitində yaşayırıq. Ancaq bu illər ərzində
biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, işğal edilmiş torpaqların azad olunması üçün ardıcıl iş, sülh siyasəti
apararaq məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışırıq.
Demək, bizim qarşımızda duran ən ümdə vəzifə ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, işğal olunmuş
torpaqlarımızın azad edilməsinə nail olmaq, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan çox
Azərbaycan vətəndaşını öz elinə, obasına, evinə qaytarmaqdır. Bildirmək istəyirəm ki, bizim ardıcıl və
prinsipial siyasətimiz nəticəsində buna nail oluruq və olacağıq.
Biz 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün uyğun prinsiplərin qəbul edilməsinə nail olduq. 1997-ci ildə bu
prinsipləri həyata keçirmək üçün çox səylər qoyduq. Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Fransa bu sahədə xeyli işlər gördülər, bizimlə və Ermənistanla sıx əməkdaşlıq etdilər. Onlar məsələni
mərhələ-mərhələ həll etmək üçün keçən ilin sentyabr ayında konkret təkliflər verdilər. Biz bu təklifləri qəbul
etdik. Baxmayaraq ki, bu təkliflər bizi tam qane etmir. Ancaq bu məsələni həll etmək üçün müəyyən
kompromislərə getmək lazım idi. Biz buna getdik və bu təklifləri qəbul etdik. Ermənistan rəhbərliyi də bunu
qəbul etdi. Ancaq Ermənistanın içində fikir müxtəlifliyi olduğuna görə biz bu işi sona çatdıra bilmədik.
Bilirsiniz ki, bu ilin fevral ayının əvvəlində Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş veribdir. İndi orada
yeni prezident seçkilərinin keçirilməsi elan olunubdur. Güman edirəm ki, Ermənistanda daxili vəziyyət
sabitləşəcək, Ermənistanın vətəndaşları öz istədikləri şəxsi prezident seçəcəklər və biz sülh danışıqlarını davam
etdirəcəyik.
Mən ümidvaram ki, Minsk qrupunun verdiyi təkliflər, yəni məsələnin iki mərhələdə həll olunması barədə
təkliflər qəbul ediləcəkdir. Beləliklə, biz 1998-ci ildə məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında ciddi bir
irəliləyiş əldə edəcəyik. Bununla yanaşı, biz ölkəmizin müdafiə qüdrətini daim gücləndirməliyik və
gücləndiririk. Bizim Milli Ordumuz möhkəmdir, güclüdür, mütəşəkkildir.
Milli Ordunun böyük bir hissəsini təşkil edən gənclərdir. Hərbi xidmətdə olan əsgərlərimizin, zabitlərimizin
əksəriyyəti gənclərdir. Gənclər Azərbaycan dövlətinə, doğma torpağımıza sadiqdirlər. Ona görə də mən Milli
Ordumuzun dövlətçiliyimizə, vətənimizə sadiq olmasına inanıram.
Bizim sizinlə birlikdə vəzifəmiz Milli Ordumuzu daha da gücləndirməkdir. Milli Ordumuzda xidmət etmək
hər bir Azərbaycan gəncinin şərəfli vətəndaşlıq borcudur. Hesab edirəm ki, gənclər təşkilatı öz işində hər bir
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gəncin orduda xidmət etməyə hazır olmasını təmin etməlidir. Hər bir gənc orduda sədaqətlə xidmət etməlidir.
Orduda xidmət etməyən gənc cəmiyyətdə hörmət qazana bilməz. Artıq bunu dərk etmək lazımdır ki,
Azərbaycanın Milli Ordusu bizim müstəqil dövlətimizin, xalqımızın ordusudur, müstəqil dövlətimizi daim
qorumaq qüdrətinə malik olan ordudur.
Azərbaycan gənclərinin keçmiş illərdə Sovet Ordusunda xidmət etməsindən onların indi Azərbaycan
ordusunda xidmət etməsi xeyli fərqlidir. Bizim ordumuz tamamilə yeni bir ordudur. O, həm bu gün, həm də
Azərbaycanın gələcəyi üçün müstəqilliyimizi təmin edən ordudur. Hər bir gəncin orduda xidmət etmək borcunu
verməsi onun özünün vəzifəsidir, o gəncin valideynlərinin vəzifəsidir və bizim gənclər təşkilatımızın
vəzifəsidir.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz, gənclər təşkilatı bu məsələni daim öz fəaliyyətinizin mərkəzində
saxlayacaqsınız, Azərbaycan ordusunda sədaqətlə xidmət edən gənclər hazırlayacaqsınız və Azərbaycan ordusunda
xidmət edən gənclərə daim diqqət və qayğı göstərəcəksiniz. Gənclər təşkilatı ordu ilə, ordu hissələri ilə daim
bilavasitə əlaqədə olmalıdır.
Yenə də deyirəm, biz müstəqil dövlətik və dövlət müstəqilliyimizi qoruyub saxlamağa hər an qadir
olmalıyıq. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz vəzifəsini dərk etməlidir, hər bir Azərbaycan vətəndaşı
özünü daim müsəlləh əsgər hesab etməlidir. Hər bir gənc düşünməlidir ki, onun bu gün də, gələcəkdə də
yaşaması, millətinin, müstəqil dövlətinin Dünya Birliyində əbədi yaşaması üçün birinci vəzifəsi orduda xidmət
etmək, ordunun qüdrətini artırmaq olmalıdır.
Biz ordumuzu qüdrətləndiririk – ona görə yox ki, müharibə etmək istəyirik. Biz sülh tərəfdarıyıq.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini də sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Güman edirəm, bu münaqişəni sülh
yolu ilə həll edəcəyik.
Bizimlə qonşu olan bütün ölkələrlə sülh və mehribanlıq şəraitində yaşamaq, qarşılıqlı əlaqələr qurmaq
istəyirik. Ermənistanla da sülh yaradıb, qonşuluq əlaqələri qurub qonşu yaşamaq istəyirik. Ancaq bununla
bərabər, bizim güclü ordumuz olmalıdır. Güclü ordumuz olmalıdır ki, mümkün olan hər bir təcavüzün qarşısını
alaq. Güclü ordumuz olmalıdır ki, biz ölkəmizin müdafiəsini həmişə təmin edə bilək, güclü ordumuz olmalıdır
ki, işğal edilmiş torpaqlarımız əgər sülh yolu ilə azad oluna bilməsə, nəyin bahasına olursa-olsun, onları azad
edək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edək.
Ötən illərə nəzər salarkən, hesab edirəm bizim ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə artıq
ictimai-siyasi sabitlik, əmin-amanlıq, insanlara rahat yaşamaq imkanı yarada bilmişik. Bu, bizim Azərbaycan üçün
ən böyük nailiyyətdir. Təsəvvür edin, xatirinizə salın, 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycan daim çaxnaşıbdır. Ona
görə çaxnaşıbdır ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycana təcavüz edilib. Təəssüf ki, bu təcavüzün qarşısını vaxtında
almaq üçün respublikamızda mümkün olan imkanlardan istifadə edilməyibdir. Ona görə çaxnaşıb ki, bu vəziyyətdən
istifadə edən ayrı-ayrı qruplar, dəstələr, insanlar özlərinə silahlı dəstələr yaradaraq hakimiyyət uğrunda mübarizə
ediblər, Azərbaycanı dağıtmağa başlayıblar.
Ondan əvvəlki illərdə Azərbaycan güclü bir iqtisadi potensiala malik olubdur. Azərbaycanda böyük
quruculuq işləri gedibdir. Ancaq 1988-ci ildən etibarən Azərbaycanın iqtisadiyyatını da dağıtmağa, insanların
mənəviyyatını da pozmağa başlayıblar. Bunlar hamısı da Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi vəziyyəti
həddindən artıq gərginləşdirmişdi.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş veribdir. Məgər 1993-cü ilə qədər insanlar rahat
yaşayırdılarmı? Yox. O illərin əksəriyyətini Azərbaycan, xüsusən Bakı fövqəladə vəziyyət şəraitində,
avtomatların, topların, ayrı-ayrı qanunsuz silahlı dəstələrin qorxusu altında yaşayıbdır. Biz bu vəziyyəti aradan
qaldırdıq, biz bunları ləğv etdik, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik, əmin-amanlıq yaratdıq. Bu, bizim böyük
nailiyyətimizdir. Ancaq bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Çünki 1993-cü ildən sonra da Azərbaycanda dövləti
devirmək, ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq, cürbəcür terror, təxribat aktları keçirmək cəhdləri olmuşdur.
Bizim qüdrətimiz, dövlətimiz möhkəm olduğuna və xalqla dövlət bir olduğuna görə biz bunların qarşısını ala
bildik. Biz 1994-cü ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısını xalqın, sizin gücünüzlə, iradənizlə aldıq.
1995-ci ilin mart ayında Azərbaycanı böyük bir təhlükədən xilas etdik. “Böyük təhlükə” deyirəm, ona görə yox ki,
azğınlaşmış silahlı dəstələr gəlib Azərbaycanda çevriliş edib prezidenti, yaxud kimisə məhv edəcəkdilər. O təhlükə
ona görə idi ki, o qədər azğınlaşmış, pozulmuş dəstələr bir-birilə birləşib bir yerə yığışmışdılar. 1995-ci ilin mart
ayında Azərbaycanı bəlkə də 1993-cü ildəkindən də böyük bir fəlakət gözləyirdi. Biz onun qarşısını aldıq. Ondan
sonra da bir neçə terror aktlarının qarşısını aldıq.
Bunlar bizim nailiyyətlərimizdir. Bunlar hamısı xalqın, sizin Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan
prezidentinin siyasətinə göstərdiyiniz etimad və dəstəyin nəticəsində olubdur. Ancaq eyni zamanda biz bu gün
də sayıqlığımızı itirə bilmərik. Biz bu gün də dövlətçiliyimizi qorumaq üçün bütün tədbirləri gölməliyik.
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Sizə məlumdur ki, Azərbaycanda yenidən terror aktları həyata keçirmək cəhdləri ilə yaşayan insanlar, yaxud
Azərbaycandan kənarda, xarici ölkələrdə oturub, burada terror aktları edib hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən
insanlar vardır. Bunlar mövcuddur. Ona görə də xalqımız da sayıq olmalıdır və dövlətimiz də bu barədə öz
işlərini daha da etibarlı qurmalıdır.
Qonşu Gürcüstanda bir neçə gün bundan əvvəl Gürcüstan prezidenti, mənim yaxın dostum Eduard
Şevardnadzeyə qarşı edilən terror cəhdi bir daha onu göstərdi ki, terrorçular öz bəd əməllərindən əl çəkməyiblər.
Bunlar Azərbaycanda da, Gürcüstanda da və bir neçə başqa ölkələrdə də vardır.
Mən əminəm ki, biz Azərbaycanın dövlətçiliyini indiyə qədər qoruyub saxladığımız kimi, bundan sonra da
qoruyub saxlayacağıq. Azərbaycanın dövlətçiliyinə qəsd edən hər bir kəs öz cəzasını alacaqdır. Heç bir terrorçu
Azərbaycanda öz istəyinə nail ola bilməyəcəkdir. Ona görə ki, Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş prezidenti
var və Azərbaycanın prezidenti Azərbaycan dövlətçiliyinin, xalqının keşiyində durubdur. Ona görə ki,
Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan prezidentinin birliyi, həmrəyliyi vardır. Ona görə də heç kəs bizi çaşdıra
bilməz.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Yeni
Azərbaycan Partiyası, Azərbaycanın gəncləri bu prosesin fəal iştirakçılarıdır. Bu gün böyük məmnuniyyət hissi
ilə deyə bilərik ki, biz ilk demokratik konstitusiyamızı qəbul etmişik və bu konstitusiyanı ümumxalq
referendumu, səsverməsi vasitəsilə qəbul etmişik. Azərbaycanın Konstitusiyası demokratik bir dövlətin
qurulmasını və yaşamasını təmin edən bir konstitusiyadır. Bunu biz bütün dünya demokratik dövlətlərinin
ekspertizasından keçirmişik. Azərbaycanda demokratiyanın, dövlətçiliyin hüquqi əsaslarını təmin edən qanunlar
qəbul etmişik və dövlət quruculuğu prosesi sürətlə inkişaf edibdir.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar həyata keçirilir, onlar öz gözəl nəticələrini verir. Mən bu sırada özəlləşdirmə
proqramının həyata keçirilməsini xüsusi qeyd edirəm. 1998-ci il özəlləşdirmə proqramının həyata
keçirilməsində çox həlledici bir ildir. Bu barədə yeni addımlar atılacaqdır, bunlar da öz müsbət nəticələrini
verəcəkdir.
Torpaq islahatı haqqında qəbul etdiyimiz qanunlar ardıcıl surətdə həyata keçirilir və xalq tərəfindən, torpaqda
işləyən insanlar tərəfindən çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qəbul olunubdur. Bunlar da öz nəticələrini verir. Biz
maliyyə sistemində, iqtisadiyyatın bütün sahələrində islahatlar həyata keçiririk. Bunların nəticəsində də
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliklə, atəşkəs rejimi ilə yanaşı, biz Azərbaycanın iqtisadiyyatında müsbət
dəyişikliklərə nail olmuşuq. Müsbət dəyişikliklər də göz qabağındadır.
Azərbaycanın maliyyə sistemini götürək. Ölkəmizdə inflyasiya sıfıra endirilibdir, yoxdur. Azərbaycanın milli
valyutasının - manatın dəyəri möhkəmdir. Azərbaycanda xarici ticarət sərbəstləşdirilibdir, liberallaşdırılıbdır.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar, makrostruktur dəyişikliklərinin hamısı vaxtında həyata keçirilir və bunlar öz
nəticələrini verir. Demək, konstitusiyamızda həm siyasi sahədə, həm ictimai sahədə, həm də iqtisadi sahədə
nəzərdə tutulmuş bütün prinsiplər əməli surətdə həyata keçirilir. Bunların müsbət nəticələrini təkcə biz yox,
beynəlxalq təşkilatlar da müşahidə edirlər və qiymətləndirirlər.
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda müxalifətdə olan qüvvələr sağlam fikirli deyillər. Mən onların
əksəriyyətini deyirəm. Bir neçə dəfə demişəm, bu gün bir daha qeyd edirəm. Azərbaycan demokratik dövlətdir.
Biz demokratiyanın inkişafı üçün bundan sonra da Azərbaycanın milli mənafelərinə uyğun olan bütün tədbirləri
həyata keçirəcəyik. Demokratiyanı bizə heç kəs yuxarıdan tətbiq etməyibdir, verməyibdir. Demokratiya,
demokratik quruluş bizim içimizdən gələn bir quruluşdur.
Şübhəsiz ki, biz dünya təcrübəsindən istifadə edirik. Ancaq bu bizim özümüzün iradəmizdən meydana
gəlmiş prinsiplərdir. İqtisadi islahatlar da həmçinin. Biz çox təhlil etmişik. Ölkəmiz üçün yalnız bu yolla getmək
lazımdır. Başqa yol yoxdur. Mən çox məmnunam ki, cəmiyyətimizin əksəriyyəti bu yolu qəbul edir və bizə bu
barədə müxalifət yoxdur.
Ancaq müxalifət nə istəyir? Müxalifət deyir ki, guya onlar demokratdırlar, amma iqtidarda olanlar demokrat
deyil. Bu nədən görünür? İqtidar demokratiyanı əməli surətdə həyata keçirir. İqtidar insan hüquqlarını əməli
surətdə təmin edir. İqtidar iqtisadi islahatları əməli surətdə həyata keçirir. İqtidar bunların nəticəsində müsbət
nəticələr əldə edir. İqtidar ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi təmin edir. İqtidar insanların rifahını gündən-günə
yaxşılaşdırır. İqtidar insanlara rahat yaşamaq şəraiti yaradıbdır.
Bəs müxalifət nə edibdir? Müxalifət hakimiyyətdə olan zaman nə edibdir? Heç bir şey edə bilməyibdir. İndi
nə edibdir? İddia edirlər ki, guya onlar demokratdırlar və bəziləri başqa bir ölkəyə qaçıb orada bir il yaşayandan
sonra bizə demokratiya haqqında dərs vermək istəyir. Bu real, həqiqi demokratik prinsipləri həyata keçirən,
demokratik dövlət quran, iqtisadi islahatlar həyata keçirən iqtidar isə onların sözünə görə antidemokratdır,
antiislahatçıdır. Bilirsiniz, bu qədər insafsızlıq, həyasızlıq, vicdansızlıq ola bilməz!
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Məni bunlar narahat etmir və sizi də narahat etməsin. Çünki o cür danışan adamlar azlıq təşkil edir. Onların
qəzetlərindən və çox xırda təşkilatlarından başqa heç bir şeyləri yoxdur. Onların arxasında heç bir sosial baza,
qrup yoxdur. Ancaq mən arzu edərdim ki, həmin müxalifətdə duran bu partiyalar, qruplar həqiqi müxalifət
siması alsınlar, sivilizasiyalı müxalifət vəziyyətinə gəlib çatsınlar. Onlar o yırtıcı, həyasız, davakar
müxalifətçilikdən normal müxalifətçilik səviyyəsinə gəlib çatsınlar. Çünki 1980-ci illərin axırında, 1990-cı
illərin əvvəllərində o müxalifət var idi ki, silah, dava gücünə, yaxud insanları qorxutmaq gücünə müxalifətçilik
edirdi – bunlar artıq Azərbaycanda keçməyəcəkdir. Yalanlar, böhtanlar deməklə onlar heç bir şeyə nail ola
bilməyəcəklər.
Qəzetlərdə yazırlar ki, Azərbaycan əhalisi aclıq içərisindədir, nə bilim, iqtisadiyyat dağılıbdır, filandır və
sairə. Bəlkə də bunu bu gün demək heç lazım deyil. Ancaq mən deyirəm ki, onlara yenə də başa salım ki, siz
düz yola gəlin. Mən Azərbaycanın prezidentiyəm. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının həyatı mənim üçün
maraqlıdır. Mən ən qatı müxalifətdə duran adam haqqında da düşünürəm. Düşünürəm ki, qoy o, müxalifətdə
olsun, başqa fikirdə olsun, ancaq sağlam olsun, cinayət etməsin, pis yola getməsin.
Belə sözlər yazırlar. Ancaq həqiqət nədən ibarətdir?
Həqiqət siz gördüyünüz reallıqdır. Keçən il Azərbaycanın iqtisadiyyatında tənəzzül dayandırılıbdır. Daxili
məhsul 5,8 faiz artıbdır. Sənaye istehsalı az da olsa artıbdır. 1998-ci ilin ötən aylarında biz yeni artım müşahidə
edirik.
Bəlkə siz bunu televiziyadan eşitdiniz, iki gün bundan əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondunun yüksək səviyyəli
nümayəndəsi Azərbaycana gəlmişdi. O, burada bir neçə görüş keçirdi, mənimlə də söhbət etdi. Həmin adam
Beynəlxalq Valyuta Fondunda Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrə nəzarət edir. Onun bəyanatıdır
ki, iqtisadi vəziyyətinə, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə görə Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
üzvü olan ölkələr arasında birinci yerdədir.
Dünya ölkələrində maliyyə sisteminə, iqtisadiyyata nəzarət edən təşkilatlar arasında Beynəlxalq Valyuta
Fondundan yuxarı bir təşkilat yoxdur. Bu, onların, Dünya Bankının verdiyi qiymət, bu da ayrı-ayrı qəzetlərin,
yaxud xaricdə oturan bəzi adamların Azərbaycan haqqında yazdığı sözlər.
Şübhəsiz ki, bütün bu nailiyyətlər Azərbaycanda bizim apardığımız siyasətin nəticəsidir. Eyni zamanda Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının tam əksəriyyətinin Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətdə fəal iştirak etməsinin
nəticəsidir. Bu, sizin və bütün Azərbaycan vətəndaşlarının əməyinin, səylərinin nəticəsidir.
İqtisadi islahatlar Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını daimi bərqərar edibdir, sahibkarlıq yaradıbdır.
Sahibkarlıq yaradılacaqdır, bazar iqtisadiyyatı inkişaf edəcəkdir, özəlləşdirmə həyata keçiriləcəkdir. Gənclər də
bu işlərdə yaxından iştirak etməlidirlər.
Azərbaycanın həyatında bir çox başqa əlamətdar hadisələr də vardır. Onların hamısı sizə məlumdur. Ancaq
bu gün mən sizə bir neçə fikirlərimi, mülahizələrimi, tövsiyələrimi bildirmək istəyirəm.
Şübhəsiz ki, gənclərin bugünkü səviyyəsi bizi sevindirir. Ancaq dünyada inkişaf çox sürətlə gedir.
Gənclərimiz daim biliklənməlidirlər, təhsil almalıdırlar, inkişaf etməlidirlər. Ona görə də gənclər təşkilatının
birinci vəzifəsi gənclərimizi sağlam əhval-ruhiyyədə tərbiyə etməkdən, onları təhsilə, tərbiyəyə daim cəlb
etməkdən və gənclərimizin təhsillənməsi ilə ciddi məşğul olmaqdan ibarətdir. Hər bir gənc gərək yaxşı təhsil
alsın. Biz fəxr edə bilərik ki, ümumiyyətlə, respublikamızda savadsızlıq ləğv olunubdur. Ancaq heç də arxayın
olmamalıyıq və bu məsələni heç də nəzərdən buraxmamalıyıq. Biz çalışmalıyıq ki, bizim gənclərimiz daim
təhsillənsinlər. Orta, ali məktəblərdə təhsil-tərbiyə işinə ciddi fikir vermək lazımdır. Bu, bizim dövlətimizin,
hökumətimizin, eyni zamanda siz gənclərin əsas vəzifəsidir.
Gənclər gərək sağlam əhval-ruhiyyədə tərbiyə olunsunlar. Bu gün siz buradakı çıxışlarınızda mənim bu son
qərarlarımı dəstəklədiyinizi, bəyəndiyinizi bildirdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə cürbəcür mənfi hallar mövcuddur. Bunu inkar etmək lazım deyil.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə mənfi hallar həmişə olubdur, hər bir cəmiyyətdə olubdur. İqtisadi cəhətdən, demokratiya
cəhətdən ən inkişaf etmiş dünya ölkələrində də mənfi hallar vardır. Heç bir ölkə deyə bilməz ki, onun ölkəsində hər
şey yüksək mənəviyyat səviyyəsindədir. Yox. Ancaq bu keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə, bizim kimi ölkələrdə və 34 il bundan əvvəl silahlı dəstələrin qorxusu altında yaşayan insanlarda, əlbəttə, belə mənfi hallar daha da çox olur. O
cümlədən bizim Azərbaycanda.
Bir də ki, bu yeni – bazar iqtisadiyyatına keçilməsi, iqtisadiyyatın, xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi,
insanların bazar iqtisadiyyatı, sahibkarlıqla məşğul olması – bunları öyrənmək, mənimsəmək, qavramaq
lazımdır. Ancaq bəziləri bu iqtisadiyyat formalarından düzgün istifadə etməyərək cürbəcür yollarla qazanc əldə
etməyə, cürbəcür mənfi yollarla getməyə düçar olurlar. Bunların hamısının qarşısı alınmalıdır.
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Buna görə də cəmiyyətimizdə mənəviyyatımıza, əxlaqımıza zərər verən bütün ünsürlərlə ciddi mübarizə
aparmaq lazımdır. Bu, birinci növbədə gənclər təşkilatının, sizin vəzifəniz olmalıdır. Biz çalışmalıyıq ki, birinci
növbədə gənclər bu cür mənfi meyllərə uymasınlar, mənfi yollarla getməsinlər. Məsələn, kazinoların, gecə
klublarının fəaliyyətinin dayandırılması, onların bağlanması bugünkü zərurətdən doğan bir məsələdir. Mən
çoxdan bu fikirlərlə yaşayıram. Ancaq hiss edəndə ki, bunlar cəmiyyətimizə həddindən artıq ziyan vurur və ola
bilər, bu ziyan gələcəkdə də artsın – mən belə sərt, ciddi qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində oldum.
Biz mənəviyyatımızı qorumalıyıq. Bilirsiniz ki, mən 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərliyə başlayan
zamandan fəaliyyətimin əsas hissəsini mənəvi tərbiyə işinə yönəltmişəm, insanlarda olan mənfi cəhətlərin
aradan götürülməsinə çalışmışam, o cümlədən, rüşvətxorluqla, korrupsiya ilə, vəzifəli şəxslərin vəzifəsindən
sui-istifadə etməsi halları ilə və cürbəcür başqa çirkin hərəkətlərlə mübarizəyə sərf etmişəm. Mən gördüyüm
işlərlə fəxr edirəm. Baxmayaraq ki, apardığım həmin mübarizə mən 1987-ci ildə bütün vəzifələrdən kənarlaşdırılandan sonra mənə qarşı yönəldildi. Məni günahlandırdılar ki, guya mən burada qanunsuz işlər
görmüşəm. Ancaq tarix göstərdi ki, mən o vaxt da düzgün mövqedə olmuşam, düz hərəkət etmişəm, bu gün də
bu mövqedəyəm. Yəni mən o vaxt da rüşvətxorluqla, korrupsiya ilə mübarizə aparmışam, bu gün də aparıram və
gələcəkdə də aparacağam. Belə hallarda günahkarlar bağışlana bilməzdi.
Bilirsiniz ki, iki gün bundan əvvəl fərman verdim, xarici işlər naziri Həsən Həsənov “Avropa” otelinin
tikilməsində buraxdığı qanun pozuntularına və vəzifəsindən sui-istifadə etdiyinə görə mən onu vəzifədən azad etdim.
Bilirsiniz, bu, mənim üçün asan bir iş deyildi. Çünki Həsən Həsənov 1971-ci ildən mənimlə bərabər işləyən bir
adamdır və mənim rəhbərliyim altında işləmişdi. Mən onun işləməsi, böyüməsi üçün çox səylər qoymuşdum. 1993cü ildə yenidən Azərbaycana rəhbərliyə gələndən dərhal sonra mən Həsən Həsənovu yenə də yüksək bir vəzifəyə
təyin etdim. Çünki ona inanırdım, onun bacarığına, sədaqətinə inanırdım. Mən təsəvvür edə bilmirdim ki, Həsən
Həsənov belə yollara düşə bilər. Ancaq Həsən Həsənov bu cür hərəkətlər etdiyinə, qanunları pozduğuna görə, demək
olar ki, cinayət etdiyinə görə mən Həsən Həsənovu bağışlaya bilməzdim. Baxmayaraq ki, o, bizim dövlət
strukturunda ən yüksək vəzifələrdən birini tutan şəxs idi.
Əlbəttə, mən heyfslənirəm ki, xarici işlər naziri belə günahların sahibi oldu və işdən azad edildi. Ancaq eyni
zamanda, mən hesab edirəm ki, hamı bilməlidir – biz prinsipial olmalıyıq. Günahı olan adamları bağışlamaq
olmaz, onlar cəzalanmalıdır. Necə ki, Həsən Həsənov cəzalandı, başqaları da – əgər kimin belə günahı varsa, –
bundan sonra cəzalanacaqdır.
Bu qərarlardan lazımi nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu, təkcə mənim işim deyil. Mən çox məmnunam ki, bizim
dəyərli şahmat ustamız Aynur Sofiyeva da burada danışanda dedi ki, elə hər bir işi prezident etməməlidir,
prezidentin göstərişi ilə etməməliyik, biz hər birimiz özümüz etməliyik. Bu sözlər mənə çox xoş gəldi.
Həqiqətən də belədir. Əgər hərə öz sahəsində öz işini namusla, qeyrətlə yerinə yetirsə, vallah-billah, prezidentin
də işi çox asan olacaqdır. Bütün bu işləri gətirib ancaq prezidentin üzərinə qoysanız, prezidentin çiyninə
salsanız, prezident nə qədər təcrübəli adam olsa da, onun üçün çətin olacaqdır.
Bir daha qeyd edirəm ki, mənim son fərmanlarımdan, qərarlarımdan hər bir kəs, xüsusən gənclər özü üçün
nəticə çıxarmalıdır. Gənclər bilməlidirlər ki, həyatda uğurla yaşamaq üçün xalqımızın, millətimizin millimənəvi dəyərlərinə sadiq olmaq lazımdır, bu milli-mənəvi dəyərləri ümumbəşəri dəyərlərlə birləşdirib müasir
həyat tərzi keçirmək lazımdır. Cürbəcür mənfi hallara uymaq lazım deyil.
Məsələn, bizi narahat edən amillərdən biri də Azərbaycanda gənclər arasında narkomaniyanın yayılmasıdır.
Onunla mübarizə aparmaq yalnız bizim polis orqanlarının, yaxud hüquq-mühafizə orqanlarının işi deyil.
Baxmayaraq ki, onlar mübarizəni aparırlar – onlar bu mübarizəni narkotik maddələrin cinayət törətməsi ilə
əlaqədar olaraq aparırlar. Ancaq insanların, gənclərin bu narkotik maddələrdən istifadə olunmasından qorunması
cəmiyyətin, ictimai təşkilatların, gənclər təşkilatlarının, müvafiq orqanların, sizin işinizdir. Bu təhlükə var və
təəssüflər olsun ki, narkotik maddələrin gənclər tərəfindən istifadə edilməsi statistika məlumatlarına görə artır,
azalmır. Bu, bizi narahat edir və sizi də narahat etməlidir.
Bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, narkotik maddədən istifadə edən adam öz sağlamlığını itirir. Nə üçün
gənc hələ həyatı görməmiş sağlamlığını itirməlidir? Spirtli içkilərə meyl məsələsi barədə mən bir neçə dəfə
demişəm, bu gün bunu bir daha deməyi zəruri hesab edirəm ki, Azərbaycanın mənəvi, milli adət-ənənələri və
dini ənənələri spirtli içkilərin qəbul olunmasına heç vaxt yol vermir. Ancaq eyni zamanda, biz spirtli içkiləri
qadağan da etmirik. Çünki biz hər sahədə müasirliyi, çağdaşlığı təmin etmək istəyirik. Ona görə də, əgər biz
insanlara sərbəstlik veririksə, onları nədənsə zorla məhrum etmək, belə bir qadağan qoymaq olmaz. Ancaq
insanları başa salmaq lazımdır. Gənclər bilməlidirlər ki, spirtli içkilərdən həddindən artıq, yaxud ümumiyyətlə,
istifadə olunması insan üçün zərərdir. İnsan özü baxmalıdır, spirtli içki ona nə gətirir – xeyir, yoxsa zərər gətirir.
Mən içkidən həddindən artıq istifadə edən adamların ondan xeyir aldığını hələ indiyə qədər görməmişəm. Ona
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görə də dövlət tərəfindən zəruri tədbirlər görülməsi lazımdır. İndi Azərbaycanda çox araq istehsalına
başlayıblar. Azərbaycanda arağa heç o qədər tələbat yoxdur, amma bu qədər araq istehsal edirlər. Burada kim
isə pul qazanmaq istəyir və bəlkə bəzi vəzifəli şəxslər bu işə qoşulublar.
Şübhəsiz ki, biz bunun qarşısını alırıq, alacağıq. Amma eyni zamanda, hər bir gənc bilməlidir ki, əgər, o,
spirtli içkiyə qoşulmağa başlayırsa, spirtli içkidən istifadə etməkdə ifratçılığa yol verirsə, beləliklə, o öz
gəncliyini pozur. Bunun qarşısı alınmalıdır.
Mən bu sözləri deyərkən, ümumi fikri ifadə etmək istəyirəm ki, bizim gənclərimiz gərək mənəviyyatca,
fiziki, şüuri cəhətdən tam sağlam olsunlar. Biz gərək bu gün və gələcək üçün sağlam cəmiyyət yaradaq. Bu da
sizin vəzifəniz və borcunuzdur. Hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatı bu vəzifələrin
həyata keçirilməsində irəlidə getməlidir, avanqard olmalıdır, müsbət təcrübə göstərməlidir və öz təcrübəsini
bütün başqa gənclər təşkilatlarına yaymalıdır. Mən bu tələbləri bizim Gənclər və İdman Nazirliyinin qarşısında
bir neçə dəfə qoymuşam və bu gün yenə də qoyuram ki, bunlar əsas məsələlərdir, vəzifələrdir.
Azərbaycanın bugünkü gəncləri XXI əsrin qurucularıdır. Bizim apardığımız işlər, böyük layihələrimiz, neft
müqavilələrimiz və həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatlar Azərbaycanın iqtisadiyyatını qısa bir zamanda
gücləndirəcək və insanların rifah halı günü-gündən yaxşılaşacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Ancaq lazımdır ki,
bizim gənclər bu müasir iqtisadiyyat, həyat prosesində və bu dəyişən proseslərdə fəal iştirak edə bilsinlər.
Bizim gənclər gərək hazırlaşsınlar ki, XXI əsrdə Azərbaycanın inkişafını təmin edə bilsinlər. Bunun üçün
biliklənmək, təhsil almaq, sağlam həyat tərzi keçirmək, mənəvi, milli dəyərlərimizə daim söykənmək və
ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Mən əminəm ki, bizim gənclərimiz Azərbaycanın
gələcəyini bizdən də yaxşı təmin edəcəklər. Mən ona inanıram. Çünki bizim çox zəkalı, çox bacarıqlı, istedadlı
gənclərimiz vardır. Mən ümidvaram ki, gənclər bugünkü təcrübədən yaxşı bəhrələnəcəklər və Azərbaycanın
gələcəyini təmin edəcəklər.
Siz 1998-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri haqqında fikirlərinizi burada söylədiniz. Bununla əlaqədar,
mən də bir neçə kəlmə demək istəyirəm. 1998-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan prezidentinin 5 illik səlahiyyəti
başa çatır. Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir və tam demokratik şəraitdə keçiriləcəkdir.
Müxalifətdə olan bəzi qüvvələr yenə də öz qəzetlərində cürbəcür şayiələr yayırlar. Bilirsiniz, onların daha
sözləri yoxdur, istəyirlər ki, insanları cürbəcür uydurmalarla çaşdırsınlar. Nə bilim, guya ki, Heydər Əliyev
prezident seçkiləri keçirməyəcək, prezident vaxtını uzadacaqdır. Kimsə deyir ki, guya Heydər Əliyevi ömürlük
prezident edəcəklər. Mən bu adamlara bildirmək istəyirəm ki, işinizlə məşğul olun. Bu, sizin işiniz deyil və sizin
xörəyiniz deyil.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin qarşısını alan, Azərbaycanın müstəqilliyini indiyədək
qoruyub saxlayan, Azərbaycanda demokratiyanı daim təbliğ edən, Azərbaycanda iqtisadi islahatları həyata
keçirən Azərbaycan prezidenti demokratiyadan bir metr də kənara çəkilə bilməz. Bunu hamı bilməlidir.
Mən bir daha bəyan edirəm – demokratiya bizim üçün söz deyil, əməli işdir. Biz əməli işimizlə demokratiya
yaratmışıq və bu demokratiyanı yaradırıq. Ona görə də mən bəyan edirəm ki, prezident seçkiləri keçirilməsi
haqqında qanun layihəsi bu yaxınlarda Milli Məclisə təqdim olunacaqdır və güman edirəm, Milli Məclis onu
müzakirə edib qəbul edəcəkdir. 1998-ci ilin oktyabr ayında, yəni prezidentin səlahiyyətləri qurtaran zaman o
günə prezident seçkiləri təyin olunacaqdır. Bəyan edirəm ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri tam demokratik
şəraitdə keçiriləcəkdir.
Kim prezident olmaq arzusundadırsa, o, irəliyə çıxsın, qanun çərçivəsində namizədliyini irəli sürsün və
seçkilərdə iştirak etsin. Hamı üçün yol açıqdır. Ancaq onu da bilmək lazımdır ki, dövləti idarə etmək, prezident
olmaq üçün sadəcə, bir istək və arzudan savayı bilik də, təcrübə də, idarəçilik təcrübəsi də, siyasi təcrübə də,
şəxsi hörmət də, xalqın ehtiramı və etimadı da lazımdır. Kim hesab edir ki, onlar bu keyfiyyətlərə cavab verir –
irəliyə çıxsın, gəlsin.
Siz buradakı çıxışlarınızda bəyan etdiniz ki, məni prezident görmək istəyirsiniz. Bilirsiniz ki, 1993-cü ildə
mən Naxçıvandan Bakıya gəlmək istəmirdim. Yalnız və yalnız Azərbaycanın hörmətli adamlarının, ziyalılarının
və xalqın hədsiz istəyini hiss edəndən sonra Bakıya gəldim. Azərbaycanda çətin vəziyyəti normallaşdırmağa
nail oldum. Mən prezidentlik səlahiyyətim dövründə də əlimdən gələni etmişəm.
Şübhəsiz ki, mən gördüyüm işi davam etdirmək, axıra çatdırmaq istəyirəm. Ancaq mən heç vaxt hakimiyyət
uğrunda mübarizə aparmamışam. 1993-cü ildə də aparmamışam, 1992-ci ildə də aparmamışam, bu gün də
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmıram. Əgər xalq, Azərbaycanın vətəndaşları səlahiyyətim qurtarandan sonra
məni yenidən prezident görmək istəsələr və bunu hiss etsəm, mən buna etiraz etməyəcəyəm.
Sağ olun. İstəklərinizə, arzularınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bütün həyatımı
Azərbaycan xalqının səadətinə həsr etdiyim kimi, bundan sonra da həyatımı əsirgəməyəcəyəm.
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Bizim sizinlə ən əsas vəzifəmiz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillərə
qüdrətli, müstəqil, inkişaf etmiş Azərbaycan tövsiyə etməkdir!
Bizim vətəndaşlıq borcumuz milli-mənəvi dəyərlərimizə, doğma torpağımıza, doğma ana dilimizə, böyük və
zəngin tariximizə, millətimizə sadiq olmaqdan ibarətdir. Mən sizin hamınızı bu yolda fəaliyyətə dəvət edirəm.
Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi naminə, Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi olması naminə sizin hamınıza
uğurlar arzulayıram.
Yaşasın Yeni Azərbaycan Partiyası və onun gənclər təşkilatı!
Yaşasın doğma Azərbaycan vətənimiz, bizim doğma Azərbaycan dili!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan dövləti!
Sağ olun.
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XOCALI SOYQIRIMININ ALTINCI İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR
AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
23 fevral 1998-ci il
Xalqımızın tarixində ən qanlı səhifələrdən biri olan Xocalı soyqırımından altı il keçir.
Erməni silahlı qüvvələri uzun sürən mühasirədən sonra 26 fevral 1992-ci ildə xaricdəki havadarlarının hərbi
yardımı ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdi. Köməksiz mülki əhali amansızlıqla qətlə yetirildi. Hətta südəmər
körpələrə, əlsiz-ayaqsız qocalara, qadınlara, uşaqlara belə aman verilmədi. Yüzlərlə adam əsir götürülərək
dəhşətli işgəncələrə və görünməmiş təhqirlərə məruz qaldı. Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı
soyqırımı ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə tayı-bərabəri olmayan vəhşilik aktı, insanlığa
qarşı tarixi bir cinayətdir.
Bir qrup erməni millətçi-separatçı qüvvələrin 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda başladığı avantürist hərəkət
təkcə Xocalı soyqırımına deyil, eyni zamanda Azərbaycan və erməni xalqları arasında on ildən artıq davam edən
qanlı münaqişəyə, Qafqaz bölgəsində etnik konfliktlərə və digər ağır nəticələrə gətirib çıxarmışdır. İndi
beynəlxalq ictimaiyyət separatist hərəkətlərin təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya üçün böyük təhlükə
olduğunu anlayır və buna qarşı ciddi etiraz səsini qaldırır. Hazırda beynəlxalq və regional tədbirlərdə bu
hərəkətlər pislənir və müvafiq siyasi-hüquqi qiymətini alır.
Nahaq qan yerdə qalmır. Xocalı müsibətinin də beynəlxalq aləmdə öz qiymətini alacağı və günahkarların
gec-tez öz layiqli cəzalarına çatacağı labüddür.
Soyqırımının baş verməsinə şərait yaradan əsas səbəblərdən biri respublika daxilində gedən hakimiyyət
mübarizəsi idi. O zamankı rəhbərlərin siyasi səbatsızlığı, ümummilli mənafelərə zidd mövqeyi, xəyanəti, vəzifə
hərisliyi, siyasi qruplar və başıpozuq silahlı qüvvələr arasında gedən çəkişmələr Azərbaycanı bir çox ağır
faciələrə, o cümlədən Xocalı müsibətinə gətirib çıxartdı.
Bu gün ölkəmizin hər yerində Xocalının günahsız qurbanlarının əziz xatirəsi ehtiramla yad edilir. Xocalı
soyqırımı qurbanlarının müqəddəs ruhu qarşısında bir daha baş əyib, Tanrıdan onlara rəhmət diləyir və bütün
xalqımıza başsağlığı verirəm.
Dünyada ən ağır müharibənin də sonu olur. Haqq-ədalət əvvəl-axır irticaya və şərə qalib gəlir. Xalqımızı
əmin etmək istəyirəm ki, biz sülhsevər dövlət kimi sülh yolu ilə, beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri
əsasında tezliklə torpaqlarımızın düşmən tapdağından tam azad edilməsinə nail olacağıq. Bütün qaçqınlar öz
doğma ocaqlarına qayıdacaq, ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləcəkdir. Azərbaycan xalqının qüdrəti və iradəsi ilə
qarşımıza qoyduğumuz bütün ali məqsədlərə nail olacağıq.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 fevral 1998-ci il
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YAPONİYANIN BAŞ NAZİRİ RYUTARO HAŞİMOTONUN DƏVƏTİ İLƏ
BU ÖLKƏYƏ İLK RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA
CAVABI
23 fevral 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, bu “Gündoğar ölkə”yə Sizin ilk rəsmi səfərinizdir. Səfər zamanı
Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərində hansı yollar açılacaqdır?
C a v a b: Çox yollar açılacaqdır. Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər son illər tədricən
inkişaf edir. Yaponiya Azərbaycana maraq göstərir və biz də çox maraqlıyıq ki, Yaponiya kimi bütün sahələrdə,
xüsusən iqtisadiyyatda inkişaf etmiş ölkə ilə daha da sıx əlaqələrimiz olsun. Biz bu əlaqələri artıq qururuq. Bir
neçə dəfə Yaponiyanın cürbəcür səviyyəli hökumət nümayəndələrini qəbul etmişik. Yaponiyanın bəzi şirkətləri
Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Nəhayət, Yaponiyanın Baş naziri məni rəsmi dəvət edibdir, mən də bu dəvəti
qəbul etmişəm və səfərə gedirəm.
Orada bir neçə dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlər imzalayacağıq, bir çox görüşlər keçiriləcəkdir. Baş
nazirlə görüşlər, danışıqlar, imperatorla görüş olacaqdır. Orada ikipalatalı parlament var, hər iki palatada
görüşlər olacaqdır. Bir çox şirkətlər böyük maraq göstəriblər, müraciət ediblər ki, onlarla görüşlər olsun.
Proqram çox gərgindir, həddindən artıq çox görüşlər nəzərdə tutulubdur. Mən hesab edirəm ki, bunlar da
lazımdır, çünki biz Azərbaycanı tanıtmalıyıq. Son illərə qədər Yaponiyada Azərbaycan, demək olar, tanınmırdı.
Azərbaycanı həm siyasi, həm iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, həm də coğrafi-siyasi vəziyyəti nöqteyi-nəzərindən
tanıtmalıyıq və güman edirəm ki, bu səfər zamanı biz buna nail olacağıq.
S u a l: Cənab prezident, orada neft müqavilələrinin imzalanmayacağı nə ilə bağlıdır?
C a v a b: Bilirsiniz, yəqin ki, burada bir yanlışlıq olubdur. Yəni biz orada neft müqaviləsi imzalamağı
nəzərdə tutmamışdıq. Sadəcə, bəzi şirkətlər özləri burada həddindən artıq cəhd göstərirlər. Yaponiyanın “İtoçu”
şirkəti Azərbaycanda neft sənayesində bir-iki müqavilədə iştirak edir. “Mitsui” şirkəti var, o da bizim bir
müqavilədə pay almaq istəyir. Ancaq bunların hamısını biz orada yerində tənzimləyəcəyik, burada elə bir
problem yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycan işçi qrupunun Xəzər neftinin nəqli ilə məşğul olacaq ölkələrlə
konkret danışıqlar aparmasına nə vaxt razılıq verəcəksiniz? Ümumiyyətlə, regional boru kəmərləri
sisteminə Sizin münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, biz bu barədə Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edirik. Mən dünən Asiya və Avropa
regionlarının Avrasiya nəqliyyat magistralı layihəsində iştirak edə biləcək bir çox ölkələrinin dövlət və hökumət
başçılarına məktub göndərmişəm. Bu, Avropa Komissiyasının, o cümlədən cənab Van Den Brukun təşəbbüsü
ilə edilmişdir. Onunla razılaşma əsasında mən məktub göndərmişəm və biz mayın ikinci yarısında burada –
Azərbaycanda Avropanın Şimal hissəsindən başlayaraq Çin və Yaponiyayadək həmin magistral üzərində
yerləşən bütün ölkələrin dövlət, hökumət başçılarının və ya nümayəndə heyətlərinin görüşünü keçirməyi
nəzərdə tuturuq. Başqa sözlə, “İpək yolu”nun bərpasına dair daha konkret işdən söhbət gedir. Yeri gəlmişkən,
Yaponiya bu məsələ ilə çox maraqlanır və Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimotonun doktrinasında bu, çox
mühüm yer tutur. Yəni, biz əslində bu məsələ ilə artıq məşğul oluruq.
Boru kəmərləri barədə deməliyəm ki, ayın 1-də İstanbulda Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkmənistan və
Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin görüşü keçiriləcəkdir. Bu da Mərkəzi Asiyadan, Xəzər hövzəsindən Mərkəzi
Avropaya boru kəmərləri çəkilməsi problemi barəsindədir. Bu, Türkiyənin təşəbbüsüdür. Mən İstanbulda
olarkən həmin təşəbbüsü dəstəklədim və martın 1-də belə görüş keçiriləcəkdir.
S u a l: Həmin görüşdə Azərbaycanı kim təmsil edəcək?
C a v a b: Xarici işlər nazirinin müavini Əzimov.
Sağ olun.
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YAPONİYANIN “İTOÇU” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ MİNORO MUROFUŞİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab Murofuşi!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu gün Yaponiyanın ən nüfuzlu neft şirkətinin rəhbəri ilə görüşümdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının durmadan inkişafı barədə
söylədiyiniz fikirlərə, Azərbaycan haqqında söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən
də sizinlə 1997-ci ilin sentyabrındakı görüşümüzü məmnunluqla xatırlayıram.
Mən Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimotonun dəvəti ilə Yaponiyaya rəsmi səfərə gəlmişəm. Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, Tokio şəhərində, “Gündoğar ölkə”yə ayaq basandan indiyə qədər bu səfərim çox
uğurlu, qarşılıqlı anlaşma və dostluq şəraitində keçir.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft-qaz yataqlarının birgə işlənilməsi üçün imzalanmış müqavilələrin
həyata keçirilməsində dünyanın 12 ölkəsinin 20 ən nüfuzlu şirkətinin, o cümlədən “İtoçu”nun yaxından iştirak
etməsindən çox məmnun və razı qaldığımı bildirirəm və zəngin təbii ehtiyatlara malik respublikamızda digər
sahələrdə də əlaqələr qurulması, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün
“İtoçu” şirkətinin geniş imkanlara malik olduğunu yüksək qiymətləndirirəm.
Yaponiyanın 6 şirkətinin Bakıda nümayəndəliyinin açılmasından və bu ölkənin digər nüfuzlu şirkətlərinin də
Azərbaycanla əlaqələrin sıxlaşdırılmasına böyük maraq göstərməsindən çox məmnun qaldığımı söyləmək
istəyirəm. Əmin olduğumu bildirirəm ki, “İtoçu” şirkəti ilə respublikamızın əməkdaşlığı bundan sonra daha da
sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi barədə cənab Murofuşinin irəli sürdüyü
təklifləri diqqətlə dinlədim və “İtoçu” Neft Şirkətinin Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etməsinə bundan sonra da
dəstək verəcəyimi bildirirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ YAPONİYANIN
“İTOÇU” ŞİRKƏTİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 fevral 1998-ci il
Hörmətli “İtoçu” şirkətinin prezidenti!
Möhtərəm dostlar!
Bu gün səhər mən Baş nazir cənab Haşimotonun dəvəti ilə sizin ölkənizə, Yaponiyaya–“Gündoğar
ölkə”yə gəlmişəm və gələn kimi də mənim işgüzar görüşlərim başlanmışdır.
Hörmətli dostlar, ilk işgüzar görüş sizinlə, “İtoçu” şirkətinin prezidenti və rəhbərləri ilə oldu. Bu, qanunauyğundur, çünki Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra “İtoçu” şirkəti Yaponiyanın ilk iri şirkəti
idi ki, Azərbaycana maraq göstərdi və bizimlə əməkdaşlığa başladı.
Sizin şirkətiniz Azərbaycanda özünü ilk dəfə 1996-cı ildə göstərdi. Mən şadam ki, qısa müddət ərzində
əməkdaşlığımız belə böyük inkişaf və geniş vüsət tapmışdır.
Bu gün sizinlə biz iqtisadi münasibətlərimizin vəziyyətini, gələcək əməkdaşlıq imkanlarını, təkliflərinizi
müzakirə etdik. Şəxsən mənim çox xoşuma gəlir ki, siz Azərbaycanda çox fəal işləyirsiniz və öz fəaliyyət
dairənizi genişləndirmək istəyirsiniz. Bu gün mən zarafatla sizdən soruşdum: “Görünür, siz bütün Xəzər dənizi
hövzəsini işğal etmək istəyirsiniz?”. Belə zarafat üçün əsas var. Siz, həqiqətən, Azərbaycanda öz fəaliyyətinizi
olduqca genişləndirirsiniz. Mən bunu dəstəkləyirəm, çünki bütövlükdə Azərbaycan və Yaponiya arasında əməkdaşlığa və münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verirəm.
Aydındır ki, ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq, xüsusən iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq şirkətlər vasitəsi
ilə, ən əvvəl “İtoçu” kimi şirkətlər vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər. Hesab edirəm ki, biz çox uzun müddət ərzində əməkdaşlıq üçün yaxşı bünövrə qoymuşuq və bizim sizinlə fəaliyyətimiz XXI əsrə yönəldilmişdir. Bunun
yaxşı gələcəyi olduğunu görürəm. Biz çox istəyirik ki, Yaponiya özünün yüksək texnologiyaları, böyük maliyyə
imkanları və təcrübəsi ilə bölgəmizdə, xüsusən Azərbaycanda daha geniş fəaliyyət göstərsin.
Bu gün siz bildirdiniz ki, əməkdaşlığımız neft-qaz sahəsinin çərçivələrindən kənara çıxır. Siz başqa sahələrə
də, o cümlədən neft və qaz kəmərlərinin çəkilməsinə də maraq göstərdiniz. Mən buna da müsbət yanaşıram.
Beləliklə, biz sizinlə birlikdə Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığının bünövrəsini qoyuruq.
Qarşıda mənim əlahəzrət imperatorla, Baş nazir cənab Haşimoto, bir çox digər dövlət xadimləri ilə görüşlərim durur. Lakin bunların əsasını iqtisadi əlaqələrimiz təşkil edir. Bu, konkret olaraq müxtəlif şirkətlərlə
əməkdaşlıqda ifadə edilir.
Bu gün sizdən başqa mən Yaponiyanın digər şirkətlərinin prezidentləri ilə də görüşdüm. Sevinirəm ki, Azərbaycana heç də təkcə siz maraq göstərmirsiniz. Bəlkə də siz bunu çox da istəməzdiniz. Lakin özünüz bilirsiniz
ki, belə böyük inkişafa ancaq rəqabət sahəsində nail olmuşsunuz. Biz də bu fikirdəyik ki, rəqabət çox kömək
edir.
Sizə və şirkətinizə onun fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıram. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizinlə
əməkdaşlığımız uzunmüddətli olacaqdır. Biz yaxşı, sağlam tərəfdaşlığa tərəfdarıq. Ümidvaram ki, münasibətlərimiz
məhz belə olacaqdır.
Ölkənizə, xalqınıza firavanlıq, əmin-amanlıq və hər cür uğurlar arzulamaq istəyirəm. Şirkətinizə arzulamaq
istəyirəm ki, o, həmişə Yaponiya şirkətlərinin önündə olsun. Biz isə sizə bu işdə kömək edəcəyik.
Sizin hamınıza cansağlığı, firavanlıq diləyirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.

* Qəbulda “İtoçu” şirkətinin prezidenti Minoro Mirofuşi Heydər Əliyevi salamlayaraq nitq söyləmişdir.
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YAPONİYANIN “NİÇİMEN” ŞİRKƏTİNİN VİTSE-PREZİDENTİ İTO ŞUNRO İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab Şunro!
Mən sizi və şirkətin digər nümayəndələrini mehribanlıqla salamlayır, Sizə dərin hörmətimi və ehtiramımı
bildirirəm. Mənim Yaponiyaya ilk rəsmi səfərimi tarixi bir hadisə hesab etdiyinizə və bu səfərin YaponiyaAzərbaycan əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələ açacağını qeyd etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
“Azərkimya” Dövlət Şirkəti ilə “Niçimen” arasında sıx əlaqələr yaradıldığını, əldə olunmuş razılığa əsasən
Yaponiyanın İxrac-İdxal Bankı Sumqayıtdakı etilen-polietilen zavodunda EP-300 qurğusunun yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 75 milyon ABŞ dolları məbləğində ən güzəştli kredit ayrıldığını,
“Niçimen” bu layihənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlarından istifadə edəcəyini, Azərbaycanla əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün şirkətin yeni təklifləri barədə verdiyiniz məlumatlardan
xəbərim var.
“Niçimen” şirkəti ilə Azərbaycan arasında yaranmış əlaqələrdən məmnun qaldığımı bir daha bildirirəm.
Cənab Şunro, mən sizinlə Bakıda keçirdiyimiz görüşü, apardığımız danışıqları razılıqla xatırlayıram. “Niçimen” şirkətinin energetika sahəsində də müəyyən təcrübəyə malik olduğunu bilirəm. Bu sahədə də əlaqələr
qurmaq üçün şirkətin hazırladığı külək elektrik stansiyasından istifadə olunması təklifini bəyənirəm. Söylədiyiniz bu və digər fikirlərə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan ilə “Niçimen” arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi barədə layihələrin diqqətlə
öyrənilməsi üçün ikitərəfli mütəxəssislər qrupu yaradılmasını vacib hesab edirəm.
Respublikamız “Niçimen” şirkəti ilə əlaqələrin möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət və maraq göstərir.
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YAPONİYANIN “TOMEN” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ AKİXİRO TZUÇİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab Tzuçi!
İlk əvvəl ölkəmiz haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Mən Yaponiyaya bu uğurlu səfərimdən çox məmnunam və bu səfəri ölkələrimizin, xalqlarımızın əlaqələri
tarixində böyük hadisə kimi qiymətləndirirəm.
Azərbaycan ilə bir çox sahələrdə sıx əlaqələr qurmağa xüsusi maraq göstərməyinizi, ölkəmizlə əməkdaşlığa
dair bir sıra təkliflərinizi diqqətlə dinlədim və onları bəyəndiyimi bildirirəm.
Baş nazir cənab Haşimotonun dəvəti ilə Yaponiyaya ilk rəsmi səfərim ölkələrimizin əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələ açacağına əminəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlarının birgə işlənməsinə dair imzalanmış müqavilələrin həyata
keçirilməsində dünyanın bir çox ölkələrinin ən nüfuzlu şirkətləri yaxından iştirak etmiş, respublikamızın
qapıları xarici iş adamları üçün açıq olmuş və onların Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsinə hər cür şərait
yaradılmışdır. “Tomen” şirkəti ilə də əməkdaşlığın hər iki tərəfə böyük faydalar verəcəyinə əmin olduğumu
bildirirəm.
Coğrafi-siyasi cəhətdən çox əlverişli bir ərazidə yerləşən Azərbaycan təbii ehtiyatlarla zəngin bir ölkədir.
Məhz buna görə də Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdə ölkəmizdə aparılan hüquqi demokratik dövlət
quruculuğu və islahatlardan, son illər qazanılmış nailiyyətlərdən xəbərdar olduğunuz mənim üçün çox xoşdur.
Mən çox razı qaldım ki, müstəqil respublikamızın öz iqtisadiyyatını Dünya Birliyi ilə çıx bağlamağa xüsusi
əhəmiyyət verirsiniz.
Siz, eyni zamanda Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin təbii ehtiyatların əməkdaşlıq üçün böyük
perspektivlər yaratmasından razılıqla söhbət açdınız.
“Tomen” şirkətinin hazırladığı külək enerjisi stansiyalarının Azərbaycanda qurulmasına ehtiyac vardır və bu
sahədə əlaqələrin canlandırılması üçün tələb olunan texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlamaq lazımdır.
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YAPONİYANIN “MİTSUİ” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ YEŞİMO ŞQEYİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab Şqeyi!
İlk əvvəl söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
prezidenti kimi Yaponiyaya ilk rəsmi səfərimdən məmnun qaldığımı vurğulayıram.
Sizin prezidenti olduğunuz “Mitsui” şirkəti barədə, onun dünyanın bir çox dövlətləri ilə, eyni zamanda
Azərbaycanla bir çox sahələrdə əməkdaşlıq etdiyinə dair verdiyiniz ətraflı məlumat məndə hədsiz maraq oyatdı.
Yaponiyanın “Toşiba” şirkətinin 1970-ci illərdə Bakıda onun rəhbərliyi ilə məişət kondisionerləri zavodu
tikdiyini məmnunluqla xatırlayıram. Mənim üçün bunları eşitmək xoşdur ki, o zaman bu zavodun texniki avadanlıqla təchiz olunması üçün aparılan danışıqlarda “Mitsui” şirkəti də yaxından iştirak edirdi.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün imzalanmış müqavilələrin həyata keçirilməsində Yaponiyanın “İtoçu” və “Mitsui” şirkətləri müəyyən pay almışlar. “Mitsui”nin maraq göstərdiyi “Kürdaşı” yatağının çox böyük ehtiyatlara malik olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Dünyanın bir çox ölkələrinin
nüfuzlu şirkətlərinin bu yataqda işləməyə səy göstərməsinə baxmayaraq biz “Mitsui”yə üstünlük veririk.
Yaponiyaya səfərim müddətində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə “Mitsui” şirkəti arasında pay iştirakının
verilməsi barədə sazişin imzalanmasına razılığımı bildirmişəm.
“Mitsui” şirkətinin Azərbaycanla sıx əlaqə saxladığına dair verdiyiniz məlumat xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bakıda “Şimal” Buxar-Qaz Elektrik Stansiyasının və Onkoloji Mərkəzin tikintisində şirkətin yaxından iştirak
etməsini müsbət qiymətləndirirəm. İnşasına hələ 1981-ci ildə başlanmış Onkoloji Mərkəzin tikilib başa
çatdırılması məni həmişə düşündürmüşdür. Əgər bu işə sərfəli güzəştli kreditlər ayrılarsa, irəli sürülən təkliflər
barədə razılığa gəlmək mümkündür.
Görüşə gəldiyinizə və qarşılıqlı faydalı təkliflərinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.
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YAPONİYA İXRAC-İDXAL BANKININ PREZİDENTİ YASUDA XİROŞİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 fevral 1998-ci il
Cənab Xiroşi!
Sizinlə səmimi və mehriban görüşümüzdən məmnun olduğumu və sizin, ümumiyyətlə, Yaponiya iş
adamlarının ölkəmiz haqqında ətraflı məlumata malik olmasından razı qaldığımı bildirmək istəyirəm.
Azərbaycanın iqtisadi imkanları, respublikamızda bazar iqtisadiyyatına keçilməsi ilə əlaqədar aparılan islahatlar,
dövlət quruculuğu sahəsində görülən işlər, ölkəmizin qarşılaşdığı problemlər, o cümlədən Ermənistanın
Azərbaycana hərbi təcavüzü və bunun ağır nəticələri, münaqişəyə sülh yolu ilə son qoyulması sahəsindəki
fəaliyyət və digər məsələlər barədə sizdə ətraflı məlumatlar vardır. Sizə məlum olsun ki, müstəqil Azərbaycan
Respublikası indiki inkişaf mərhələsində dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edir. Xüsusilə
İkinci dünya müharibəsindən ötən dövr ərzində Yaponiya iqtisadiyyatının əldə etdiyi nailiyyətlər bu təcrübəni
öyrənməyə və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı genişləndirməyə əsas verir.
Yaponiyanın şirkətlərinin ölkəmizə maraq göstərməsini müsbət qiymətləndirirəm və onlardan bəziləri artıq
Bakıda öz ofislərini açaraq konkret layihələrə qoşulmuşdur. Respublikamızda xarici iş adamlarının fəaliyyəti,
sərmayələrinin qorunması üçün əlverişli şərait yaradılmışdır və bu iş gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.
Mən əminəm ki, Yaponiyaya ilk rəsmi səfərim ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində yeni
mərhələ açacaqdır.
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YAPONİYA BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ AGENTLİYİNİN PREZİDENTİ
KİMİO FUCİTA İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 fevral 1998-ci il
Cənab Fucita!
Vaxt tapıb görüşümə gəldiyiniz üçün sağ olun. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Agentliyiniz Azərbaycanla əlaqələrə böyük maraq göstərdiyi, ölkəmizlə əməkdaşlığın konkret istiqamətləri
barədə verdiyiniz məlumatlar üçün Sizə təşəkkür edirəm. Və məlumunuz olsun ki, söylədiyiniz fikirlərdən
ətraflı xəbərdaram. Azərbaycan ilə bu agentliyin əlaqələrinin qurulması hər iki tərəf üçün çox faydalıdır və
əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsindən ötrü mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilməsinə xüsusi
diqqət yetirmək lazımdır.
Makroiqtisadiyyat, maliyyə sistemi, ətraf mühitin mühafizəsi, idarəetmə sahələri üçün mütəxəssislər hazırlanmasında Azərbaycana göstərdiyiniz köməyə görə, cənab Fucita, Sizə təşəkkür edirəm. Yeni müstəqillik
qazanmış ölkəmizin inkişafı üçün bu qurumlar vacibdir.
Azərbaycana bundan sonra da təmənnasız kömək göstərməyə, respublikamızın kənd təsərrüfatı üçün maşın
və avadanlıq göndərməyə böyük imkanlarınız olduğu üçün, ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar layihənin
hazırlanması barədə təkliflərinizi minnətdarlıqla qarşılayıram və belə layihələrin həyata keçirilməsini faydalı
hesab edirəm.
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YAPONİYA XARİCİ TİCARƏTİN İNKİŞAFI TƏŞKİLATININ SƏDRİ
TOYOŞİMO TORO İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 fevral 1998-ci il
Cənab Toro!
Sizinlə səmimi və mehriban görüşümüzdən məmnun olduğumu bildirirəm. Başçılıq etdiyiniz təşkilat
haqqında, təşkilatın yeni müstəqillik qazanmış ölkələrlə, o cümlədən bunların içərisində mühüm yer tutan
Azərbaycanla əlaqələr yaradılmasına böyük maraq göstərdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm
ki, Azərbaycanın potensial imkanları, yəni respublikamızın zəngin təbii sərvətləri, xüsusilə enerji
ehtiyatları, əlverişli strateji mövqeyi dunyanın bir çox ölkələrinin diqqətini cəlb edir. Biz dünya
iqtisadiyyatına qovuşmaq yolu seçmişik və bunun üçün Azərbaycanın qapılarını geniş açmışıq. Dünyanın
ən böyük neft şirkətləri ilə imzalanmış müqavilələr Xəzərin Azərbaycan sektorundakı təbii yanacaq
ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməyə imkan verəcəkdir. Bu işdə Yaponiya şirkətləri də iştirak edir.
Gələcəkdə onlarla əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə ümidvar olduğumu bildirirəm.
Bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar respublikamızda aparılan bir sıra tədbirlər, o cümlədən xarici
ticarət sərbəstləşdirilmiş, əcnəbi iş adamlarının sərmayələrinin qorunması üçün hüquqi baza yaradılmışdır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının üzləşdiyi problemlər də var. Bunların ən ağırı Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü və onun doğurduğu çətinliklərdir. Lakin biz münaqişəyə ədalətlə, ATƏT-in
Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə son qoyulmasına çalışır,
ölkəmizin haqq işinə dünya dövlətlərinin, o cümlədən Yaponiyanın dəstək verəcəyinə ümid bəsləyirik.
Beynəlxalq ticarətin inkişafı üçün tranzit yolları böyük əhəmiyyət kəsb edir. “Böyük İpək yolu”nun
bərpası ilə bağlı Baş nazir cənab Haşimotonun irəli sürdüyü diplomatiyanı yüksək qiymətləndirirəm. Eyni
zamanda, qeyd etmək istəyirəm ki, Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən Transqafqaz dəhlizi artıq
fəaliyyət göstərir və öz səmərəsini verir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, “İpək yolu” üstündə yerləşən 33
ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə bu ilin mayında Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq
konfrans xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə böyük töhfə verəcəkdir.
Fürsətdən istifadə edərək sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
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YAPONİYANIN XARİCİ ÖLKƏLƏRLƏ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ FONDUNUN PREZİDENTİ
AKİRO NİŞİQAKİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
25 fevral 1998-ci il
Cənab Nişiqaki!
Dost və mehriban münasibətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Ölkəmiz haqqında söylədiyiniz xoş
sözlərə görə çox sağ olun. Sizin Azərbaycan haqqında geniş məlumatınız olmasından məmnun
qaldığımı və bugünkü görüşün əlaqələrimizin inkişafına çox böyük kömək göstərəcəyinə ümidvar
olduğumu bildirirəm.
Yaponiyanın Xarici Ölkələrlə İqtisadi Əməkdaşlıq Fondu ilə Azərbaycan arasında yaranmış
əlaqələrdən razı qaldığımı qeyd etmək istəyirəm. Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimotonun elan
etdiyi və Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə hərtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsini
nəzərdə tutan “İpək yolu diplomatiyası”nı yüksək qiymətləndirirəm. Avropa Birliyinin yaxından
iştirakı ilə 1998-ci ilin may ayında Bakıda “İpək yolu” üzərində yerləşən 33 ölkənin nümayəndələrinin
beynəlxalq konfransı keçiriləcək və bu ölkələrin əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasında mühüm rol
oynayacaqdır.
Yaponiyanın şirkətlərinin və Xarici Ölkələrlə İqtisadi Əməkdaşlıq Fondunun Azərbaycanla
əməkdaşlığı bir qədər gec başlasa da bir sıra mühüm layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində konkret
addımlar atılmışdır.
Əminəm ki, “Gündoğar ölkə”yə bu rəsmi səfərim ölkələrimizin bütün sahələrdə əməkdaşlığının
inkişafında və genişlənməsində yeni mərhələ açacaqdır.
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YAPONİYANIN İMPERATORU ƏLAHƏZRƏT AKİXİTO İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ
SÖHBƏTDƏN
İmperator sarayı
25 fevral 1998-ci il
Ə l a h ə z r ə t A k i x i t o: – Mən sizi, Azərbaycan Respublikasının prezidentini səmimi-qəlbdən
salamlayıram, sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Sizin bu ilk rəsmi səfəriniz Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələrinin böyük tarixi var. Bu əlaqələr ənənəvi olaraq davam
edir. Bu gün də Yaponiya dövləti müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılmasına
xüsusi maraq göstərir.
Son vaxtlar Yaponiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələri genişləndirmək məqsədilə müəyyən işlər görülmüş,
Yaponiyanın bir çox şirkəti ilə əlaqələr yaranmış, bu əlaqələr iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı üçün
qarşılıqlı surətdə atılan ilk addımlardır.
Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət qurulur, demokratik cəmiyyət yaranır, islahatlar həyata keçirilir,
xarici ölkələrlə əlaqələr genişlənir, bir sözlə əzəmətli işlər görülür. Yaponiya dövləti bütün bunları maraqla
izləyir. Əminəm ki, Azərbaycan tezliklə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlahəzrət imperator!
Səmimi sözlərə, qonaqpərvərliyə görə sizə minnətdarlıq edir, Yaponiyaya rəsmi səfərə gəlməyimdən çox
məmnun olduğumu bildirirəm.
Bizim ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və islahatların müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilməsi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Yaponiya ilə münasibətlərin
daim inkişaf etdirilməsinə və daha da möhkəmləndirilməsinə böyük maraq göstərir.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan öz müstəqilliyini bir neçə il bundan əvvəl qazanıb. Respublikamız müstəqil bir
dövlət kimi Dünya Birliyində öz yerini tutmaqdadır. Lakin ölkəmizin müharibə şəraitində olması müstəqil
Azərbaycanın həyatında böyük çətinliklər yaradıb. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın
20%-dən çoxu işğal olunub, 1 milyondan artıq insan qaçqın, köçkün vəziyyətində yaşayır. Bütün bunlara
baxmayaraq, biz müharibəyə son qoymaq istəyirik, onun gələcəyinin olmadığını yaxşı bilirik.
Azərbaycan dünya ölkələri ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın inkişaf etməsinə daim
diqqət yetirir. Azərbaycanın qapıları dünyanın bütün ölkələrinin iş adamlarının üzünə açıqdır. Ölkəmizdə mövcud ictimai-siyasi vəziyyətin sabitliyi xarici investorların sərmayələrinin qorunması, xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi, iş adamlarının tam sərbəst fəaliyyəti üçün şərait yaratmışdır. İndi dünyanın əksər ölkələrinin ən
nüfuzlu şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, müstəqil respublikamızın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə çox həvəslə sərmayə qoyurlar.
1970-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edərkən Bakıda kondisionerlər zavodunun inşasında Yaponiyanın
“Toşibo” şirkətinin yaxından iştirak etdiyini məmnunluqla xatırlayıram. Dünyada çox böyük nüfuz qazanmış
Yaponiya şirkətləri ilə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə respublikamızın çox böyük əhəmiyyət
verdiyini bildirirəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün imzalanmış müqavilələrin həyata keçirilməsində “İtoçu” şirkətinin hazırda böyük paya malik olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Yaponiyanın bir çox şirkətlərinin Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinə maraq göstərməsini yüksək qiymətləndirirəm.
Biz Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsinə səy göstərməli, iki ölkə arasında
iqtisadi və mədəni əlaqələrin artmasına çalışmalıyıq.

132

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

YAPONİYANIN “MİTSUBİSİ” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ ŞİNROKU MOROXAŞİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
25 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab Moroxaşi!
İlk öncə respublikamız, Azərbaycan xalqı, şəxsən mənim haqqımda dediyiniz xoş sözlərə görə sizə təşəkkür
edirəm. “Gündoğar ölkə”nizin Baş naziri cənab Haşimotonun dəvəti ilə Yaponiyaya bu uğurlu səfərimdən çox
məmnun olduğumu bildirirəm. Bu səfər zamanı göstərilən qonaqpərvərliyə, yaradılan mehriban şəraitə görə
təşəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün çox xoşdur ki, siz Azərbaycan prezidentinin Yaponiyaya rəsmi səfərini
tarixi hadisə kimi yüksək qiymətləndirdiniz. Sizin mənim rəhbərliyim ilə Azərbaycanda gedən demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu və islahatların uğurla həyata keçirilməsi sahəsində fəaliyyətimi və
xidmətlərimi xüsusi qeyd etməyiniz, keçirilən tədbirlərin Yaponiyada böyük maraqla izlənildiyi barədə
söylədiyiniz səmimi sözlərə görə təşəkkür edirəm. Siz 1997-ci ilin sentyabrında Bakıda olmağınızı xatırlatdınız.
Bu mənim yadımdadır.
Cənab Moroxaşi! Prezidenti olduğunuz “Mitsubisi” şirkətinin Azərbaycanla bir çox sahələrdə qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlıq etmək istədiyini, Azərbaycanda kanallar tikilməsi, alternativ enerji mənbələrindən
istifadə olunması, Naxçıvan hava limanının yenidən qurulması, respublikamıza kənd təsərrüfatı üçün avadanlıq
verilməsi məsələləri barədə təkliflərinizi maraqla dinlədim, nəzərə çatdırıram ki, bu şirkətlə bir çox sahələrdə
əməkdaşlıq etməyə ölkəmizdə geniş imkanlar vardır.
“Mitsubisi” şirkətinin Azərbaycanda nümayəndəliyinin fəaliyyətə başladığını, ölkəmizə böyük maraq
göstərdiyinizi, respublikamızla qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa xüsusi diqqət yetirməyinizi razılıqla
bəyənirəm. İrəli sürdüyünüz konkret təklifləri bəyənirəm və onların həyata keçirilməsi üçün lazımi müzakirələr
aparılmasını vacib hesab edirəm. Ümid edirəm ki, biz bundan sonra daha geniş əməkdaşlıq edəcəyik.
Mən, cənab Moroxaşi, sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Sağ olun.
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YAPONİYANIN “SUMİTOMO” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ MİYUXARA KİNCİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinın iqamətgahı
25 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab Kinci!
Mən sizi, şirkətin bu görüşdə iştirak edən digər nümayəndələrini səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mənim,
Azərbaycan prezidentinin Yaponiyaya ilk rəsmi səfərimi tarixi hadisə kimi qiymətləndirməyinizi məmnunluqla
qəbul edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin verdiyiniz məlumatdan, Azərbaycan haqqında söylədiyiniz
xoş sözlərdən, respublikamızla hələ 1970-80-ci illərdə, habelə son illər əməkdaşlıq etməyinizdən, xüsusilə Bakı
məişət kondisionerləri zavodunun modernləşdirilməsi üçün verdiyiniz təkliflərdən məmnun qaldığımı vurğulayır və ürəkdən təşəkkür edirəm. Həmin zavod 1970-ci illərdə tikilib istifadəyə verilmiş və onun avadanlığı
Yaponiyanın “Toşibo” şirkətinin köməyi ilə qurulmuşdu. İndi müəssisənin modernləşdirilməsinə çox böyük
ehtiyac duyulur və sizin təkliflərinizi yüksək qiymətləndirirəm. Vaxtilə həmin zavodun istehsal etdiyi
məhsulların əsas hissəsi müxtəlif ölkələrə ixrac olunurdu. İndi bu zavodun fəaliyyətinin yenidən dirçəldilməsi
üçün onun modernləşdirilməsi çox vacibdir. Ona görə də irəli sürülən təkliflər faydalıdır və onların ətraflı
öyrənilməsi üçün müəyyən müzakirələr aparılmalıdır.
“Sumitomo” şirkətinin Bakı şəhərində kommunikasiya sisteminin və infrastruktur sahələrinin yenidən
qurulması - ən müasir texnologiya əsasında rabitə xətlərinin yaradılması, “Şimal” buxar-qaz elektrik stansiyasının tikintisi, Naxçıvan hava limanının yenidən qurulması işlərində yaxından iştirak etməyə hazır olduğunuzu bir daha yüksək qiymətləndirirəm, təkliflərinizi alqışlayıram.
Ümidvaram ki, zəngin təbii ehtiyatlara malik olan, bazar münasibətləri yolunu seçən və Dünya Birliyi ilə
əlaqələrinin daim möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verən Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında yaranmış yaxşı münasibətlər əməkdaşlığımızın daha da genişlənməsinə səbəb olacaqdır. Sizə faydalı fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
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YAPONİYA MİLLİ NEFT KORPORASİYASININ PREZİDENTİ
KUNİO KOMATSU VƏ BİR SIRA ŞİRKƏTLƏRİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
25 fevral 1998-ci il
Mənimlə görüşə gəldiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü və səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycanda aparılan iqtisadi sahədə islahatlara verdiyiniz yüksək qiymət və bununla bağlı xoş arzularınız
məndə məmnunluq hissi oyatdı. Nail olduğumuz böyük nailiyyətlər münasitbətilə təbrikinizə görə çox sağ olun.
Yaponiyaya ilk rəsmi səfərim böyük uğurla davam edir. Tokioda keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar
Azərbaycan ilə Yaponiya arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsində və
möhkəmləndirilməsində böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Yaponiya şirkətlərinin Azərbaycanla neft və qaz sənayesi ilə yanaşı, energetika, kommunikasiya,
infrastruktur, ekologiya üzrə əlaqələr qurmağa maraq göstərməsini yüksək qiymətləndirirəm. Belə çoxsahəli
əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün böyük faydalar gətirəcəyinə əmin olduğumu bildirirəm.
Zəngin təbii ehtiyatlara malik olan Azərbaycanın çox əlverişli coğrafi-siyasi ərazidə yerləşməsi ölkələrimiz
arasında münasibətlərin daha da canlandırılması üçün geniş imkanlar açır. Biz Azərbaycan-Yaponiya
tərəfdaşlığına xüsusi əhəmiyyət veririk.
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YAPONİYA MİLLİ NEFT KORPORASİYASININ RƏHBƏRLƏRİ ADINDAN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ QƏBULDA NİTQİ
25 fevral 1998-ci il
Möhtərəm cənab prezident!
Yaponiyanın iri neft şirkətlərinin hörmətli rəhbərləri!
Hörmətli səfir, hörmətli dostlar!
Sizi ürəkdən salamlayıram və Yaponiyaya rəsmi səfərimin həyata keçirilməsi, ölkənizdə olmağımız və
sizinlə görüşlərdən çox məmnun qaldığımı bildirirəm.
Bu gün biz sizinlə görüşərək əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə etdik, açıq,
dostcasına söhbət apardıq və düşünürəm ki, biz öz əməkdaşlığımızda necə irəliləmək barədə çox yaxşı razılığa
gəldik.
Yaponiyanın neft şirkətləri Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin həyata keçirilməsində ilk cığır
açanlardır. Yaponiya ilə Azərbaycanı nəinki iqtisadi sahədə, həm də həyatın başqa sahələrində birləşdirən
körpünü məhz siz salmısınız.
1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Yaponiyadan Azərbaycana birinci
olaraq Yaponiyanın neft şirkətləri gəldilər. Onlar yaxşı əlaqələr və əməkdaşlıq yaratmışlar. İllər, onilliklər
ötəcək, Yaponiya-Azərbaycan münasibətləri daha böyük inkişaf tapacaqdır, biz çox geniş miqyasda əməkdaşlıq
edəcəyik, adamlarımız bir-birinə çox tez-tez qonaq gedib gələcəklər. O vaxt bunu başa düşəcək və
qiymətləndirəcəklər ki, bu əlaqələrin, dostluğun, əməkdaşlığın bünövrəsini Yaponiyanın məhz neft şirkətləri
qoymuşlar.
Mən sizin Azərbaycana gəlişinizi salamladım, əməkdaşlığımızın başlanması və inkişaf etməsi üçün mümkün
olan bütün işləri gördüm. Əmin ola bilərsiniz ki, mən buna gələcəkdə də fəal kömək göstərəcəyəm.
Azərbaycan qədim neft məmləkətidir, onu həm də odlar yurdu adlandırırlar. Dünyada ilk dəfə olaraq
1848-ci ildə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft çıxarılmağa başlandı, o vaxt ilk iri neft quyusu fontan vurdu.
Azərbaycan bütün dünyada neft sənayesinin inkişafı işinə böyük töhfə vermişdir. XX əsrin əvvəllərində bütün
dünyada neft hasilatının 90 faizi Azərbaycanın payına düşürdü. Azərbaycan nefti Rusiyanın və keçmişdə onun
tərkibinə daxil olmuş bütün ölkələrin sənayecə inkişafında çox böyük rol oynamışdır. İndi Azərbaycanın neft
sənayesinin inkişafında yeni mərhələ başlanmışdır. Bu mərhələ biz azadlıq, dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən və
öz təbii ehtiyatlarımızın, yeraltı sərvətlərimizin, öz ölkəmizin, öz taleyimizin sahibi olduqdan sonra
başlanmışdır.
Böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olduğumuza görə biz qısa bir müddətdə, zənnimcə, dünyanın bir çox
ölkələri ilə çox möhkəm, yaxşı əməkdaşlıq münasibətləri yaratdıq, bir sıra müqavilələr bağladıq və nəhayət,
Yaponiya ilə, Yaponiyanın neft şirkətləri ilə yaxşı əməkdaşlıq yaratdıq. Hər hansı iqtisadi əməkdaşlıq kimi,
bizim əməkdaşlığın da əsasını qarşılıqlı faydalılıq prinsipi təşkil edir. Bu əsasda biz sizinlə bəzi müqavilələr
bağlamışıq və əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.
Yaponiya öz neftinə malik deyil, amma onda bir çox elə şeylər var ki, bunlar başqa ölkələrdə, o cümlədən
Azərbaycanda yoxdur. Yaponiya iqtisadi, maliyyə, texniki və texnoloji cəhətdən yüksək inkişaf etmiş ölkədir.
Bütün dünyada, xüsusən 50-ci illərdən etibarən insanlar Yaponiyanın iqtisadi inkişafının yüksək sürətini çox
diqqətlə izləyirlər. Azərbaycanda biz də sizə səmimi münasibət hissləri bəsləyirik və Yaponiyanın necə inkişaf
etdiyini, onun bütün dünyada elmi-texniki tərəqqini necə inkişaf etdirdiyini böyük məmnunluqla izləmişik və
izləyirik. Yaponiyanın elmi-texniki kəşfləri və elmi-texniki tərəqqisi bütün dünyada tərəqqi və iqtisadiyyatın
inkişafına olduqca böyük müsbət təsir göstərmişdir və göstərir. Hörmətli prezident, siz bütün bunlarla haqlı
olaraq fəxr edirsiniz. Sizin dostlarınız kimi, biz də sizin uğurlarınıza şadıq. Sizə ürəkdən yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Biz Yaponiyanın tarixinə yaxşı bələdik və Yaponiyanın, yaponların çox böyük əməksevərliyi və yüksək
intellekti hamını heyran qoyur, heyrətləndirir və sevindirir. Sizin təcrübənizdən, indiyədək etmiş olduğunuz və
bu gün etdiyiniz nə varsa, onların hamısından bütün dünyada fəal istifadə edilir, sizin təcrübənizdən biz də fəal
bəhrələnməyə çalışırıq.



Qəbulda Yaponiya Milli Neft Korporasiyasının prezidenti Kunio Komatsu Heydər Əliyevi salamlayaraq nitq söyləmişdir.
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Azərbaycan qədim və çox zəngin tarixə malikdir. Çoxəsrlik tarixi ərzində Azərbaycan xalqı dünya
sivilizasiyasına olduqca böyük töhfə vermişdir. Lakin bir çox onilliklər, yüzilliklər ərzində Azərbaycanın
iqtisadi və intellektual imkanlarından xalqımız istifadə etməmişdir. Mən onu nəzərdə tuturam ki, biz azadlığa,
müstəqilliyə malik deyildik. İndi biz belə inkişaf üçün imkan əldə etmişik və dünyanın bir çox ölkələri ilə son
dərəcə yaxşı, sıx, mehriban əlaqələr yaratmışıq. Bununla bağlı biz Yaponiya ilə münasibətlərimizə böyük
əhəmiyyət veririk. Biz Yaponiya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyirik, xalqlarımız arasında
dostluğu möhkəmlətmək istəyirik. Biz sizin təcrübənizdən fəal bəhrələnmək istəyirik, bununla yanaşı,
Azərbaycanda sizi maraqlandıra biləcək dəyərli hər bir şeyi sizin sərəncamınıza verməyə hazırıq.
Dediyim kimi, əlaqələrimizin əsasını neft sənayesi sahəsində başlanmış olan əməkdaşlıq təşkil edir. Əminəm
ki, bu əməkdaşlığın böyük gələcəyi var. Əmin ola bilərsiniz ki, biz etibarlı tərəfdaşlarıq. Biz inanırıq ki,
Yaponiya Azərbaycan üçün də etibarlı və səmimi tərəfdaşdır. Biz ümumi səylərlə irəliləyəcəyik.
Dünən də, bu gün də mənim çoxsaylı görüşlərim, ən əvvəl Yaponiyanın işgüzar dairələri ilə görüşlərim oldu.
Bu gün mən əlahəzrət Yaponiya imperatoru ilə görüşüb onunla çox maraqlı söhbət etdim. Qarşıda görüşlər,
Yaponiya ilə Azərbaycan arasında danışıqlar və mühüm sənədlərin imzalanması durur. Arxada qalan iki gün
onu göstərir ki, səfər uğurla keçir. Hörmətli dostlar, siz də maksimum şərait yaradırsınız ki, səfər həqiqətən
uğurlu keçsin.
Sizlərdən bir çoxu ilə mən Azərbaycanda, Bakıda görüşmüşəm. İndi isə Yaponiyada, Tokioda görüşürəm.
Ümidvaram ki, bu görüşlər Azərbaycanda da, Yaponiyada da davam etdiriləcəkdir. Sizlərdən hər birinizi
Azərbaycanda yenidən görməyimə şad olaram. Ümidvaram ki, siz bu imkandan istifadə edəcəksiniz.
Yaponiya xalqına səmimi qəlbdən xoşbəxtlik, firavanlıq, sülh və uğurlar arzulamaq istəyirəm. Sizə,
Yaponiyanın iri neft şirkətlərinə yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Əminəm ki, siz Yaponiyanı mühüm neft
dövlətinə çevirəcəksiniz.
Sizin sağlığınıza, Yaponiyanın şərəfinə, ölkənizin, xalqınızın tərəqqisi şərəfinə, Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında dostluğun və əməkdaşlığın daha da genişlənməsi şərəfinə badə qaldırıram!
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YAPONİYA PARLAMENTİ NÜMAYƏNDƏLƏR PALATASININ SƏDRİ
İTO SOİKXİRO İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio
26 fevral 1998-ci il
Cənab Soikxiro!
Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimotonun dəvəti ilə “Gündoğar ölkə”yə rəsmi səfərə gəlməyimdən çox
məmnunam. Səfərim zamanı mənə göstərilən qonaqpərvərliyə və diqqətə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Sizin gözəl ölkəniz və burada apardığım danışıqlar məndə böyük təəssürat yaratdı.
Dünya dövlətləri arasında Azərbaycanın son illər böyük nüfuz qazanması haqqında ətraflı məlumat
verdiyiniz üçün Sizə öz razılığımı bildirirəm.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən olan Yaponiya ilə əməkdaşlığın
ardıcıl surətdə möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir.
Azərbaycan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində bir sıra müvəffəqiyyətli islahatlar və
mühüm işlər görmüşdür. Biz Dünya Birliyi ilə əlaqələrin durmadan sıxlaşdırılmasına böyük əhəmiyyət veririk.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi barədə imzalanmış müqavilələrin həyata
keçirilməsində dünyanın 12 dövlətindən 20 ən nüfuzlu şirkəti yaxından iştirak edir. Yaponiyanın “İtoçu” və
“Mitsui” şirkətlərinin bu sahədəki fəaliyyətini razılıqla qeyd etmək istəyirəm.
Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş Azərbaycanda Yaponiya ilə bütün sahələrdə əlaqələrin qurulması üçün
geniş imkanlar vardır. Eləcə də böyük enerji və xammal ehtiyatlarına malik Azərbaycanda Yaponiya şirkətləri
üçün gözəl imkanlar vardır. Bu ölkənin 6 şirkətinin respublikamızda öz nümayəndəliyini açmasından bir daha
razı qaldığımı söyləyirəm.
Yaponiya imperatoru əlahəzrət Akixito ilə görüşüm, Baş nazirlə və çoxsaylı digər görüşlərimin hamısı
uğurla başa çatmışdır.
“Gündoğar ölkə”yə bu rəsmi səfərim Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının durmadan inkişaf etdirilməsində
yeni mərhələ açacaqdır. Azərbaycan və Yaponiya parlamentləri arasında münasibətlərin daha da
genişləndirilməsinin vacibliyini nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Yaradılmış assosiasiyanın və qrupun işini yüksək
qiymətləndirir və onların fəaliyyətinin daha da canlandırılması üçün bütün sahələrdə möhkəm əlaqələr
qurulmasını istərdim.
Bilirsiniz ki, müstəqil respublikamız üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir.
Torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq
çadırlarda çətin şəraitdə yaşayır. Buyurun baxın, Ermənistanın hərbi təcavüzünün ağır nəticələrini mən sizə
xəritə üzərində geniş şərh edim.
İşğalçı Ermənistan öz diasporlarının köməyi ilə Amerikadan, Avropadan, Rusiyadan mənəvi, iqtisadi, siyasi,
hərbi dəstək alır. Təcavüzkar Ermənistan hərbi cəhətdən güclənərək nəinki Azərbaycan üçün, regionumuzun
bütün dövlətləri üçün ciddi 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.
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 yerlərinəyurdlarına qayıtsın.
Yaponiya hökumətinin bu təcavüzü pisləyən qərarlarını, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, suverenliyini və
ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini Azərbaycan xalqı yüksək qiymətləndirir.
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YAPONİYA PARLAMENTİ MÜŞAVİRLƏR PALATASININ SƏDRİ SAUTO CURO İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio
26 fevral 1998-ci il
Hörmətli sədr!
Müşavirlər Palatasının hörmətli üzvləri!
Sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram, məni mehribanlıqla qarşıladığınıza, göstərilən qonaqpərvərliyə
görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün sizinlə görüşməyə çox şadam. Yaponiyaya uğurlu səfərimdən çox
məmnun olduğumu bildirirəm.
Müstəqil Azərbaycanın Dünya Birliyində böyük nüfuz qazanması, xalqımız, Yaponiya-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafı haqqında, şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə minnətdarlığımı
bildirirəm.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Baş nazir cənab Haşimotonun dəvəti ilə Yaponiyaya rəsmi görüşə gəlməkdən
məmnunam və səfərin ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsində böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirirəm. Əlahəzrət imperator Akixito ilə, Baş nazir
Haşimoto ilə görüşlərimə xüsusi əhəmiyyət verirəm. Keçirdiyim digər çoxsaylı görüşlərimi, parlamentdə apardığım danışıqları, Yaponiya parlamenti palatalarının sədrləri ilə görüşlərimi yüksək qiymətləndirirəm.
Nəzərə çatdırıram ki, Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsində yeni mərhələ açan və
xüsusi əhəmiyyət daşıyan sənədlərin imzalanmasını rəsmi səfərimin ən uğurlu nəticəsi hesab edirəm.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının dirçəldilməsində yaxından iştirak etməyə Yaponiya
şirkətlərinin böyük maraq göstərməsindən razı qaldığımı bildirirəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi barədə müqavilələrin həyata keçirilməsində
“İtoçu” və “Mitsui” şirkətləri müəyyən paya malikdir. Yaponiyanın 6 şirkətinin Bakıda nümayəndəliyinin
fəaliyyət göstərməsindən məmnun qaldığımı bildirirəm.
“Böyük ipək yolu”nun bərpa edilməsinə Yaponiyanın böyük əhəmiyyət verməsini, Baş nazir Haşimotonun
elan etdiyi və Zaqafqaziya, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə hərtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsini nəzərdə
tutan doktrinanı yüksək qiymətləndirirəm. Asiyadan Avropaya uzanan həmin yolun üzərində yerləşən 33
ölkənin nümayəndələrinin və Avropa Birliyinin iştirakı ilə bu ilin may ayında Bakıda beynəlxalq konfrans
keçiriləcəkdir. Əgər biz yığışıb bir çox vacib məsələləri həll etsək, “Böyük İpək yolu”nun imkanlarından
hamılıqla bəhrələnə bilərik.
Transavropa-Asiya dəhlizinin böyük perspektivləri vardır. Fəaliyyət göstərən bu dəhliz vasitəsilə Asiyadan
Avropaya, Avropadan Asiyaya hər gün xeyli yük daşınır. Həmin dəhlizin fəaliyyətinin daha da
canlandırılmasında Azərbaycan mühüm rol oynayır.
Bazar münasibətləri yolunu seçmiş Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və
islahatların aparılması sahəsində böyük uğurlar əldə edilmişdir. Respublikamızın qapılarının dünya ölkələrinin
iş adamları üçün açıq olduğunu, xarici şirkətlərin geniş fəaliyyət göstərməsindən ötrü Azərbaycanda hər cür
şərait yaradıldığını bildirirəm.
Respublikamız Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sıx əlaqələr qurmuşdur. Azərbaycan iqtisadiyyatının Dünya Birliyi ilə sıx bağlanması sahəsində xeyli işlər görülmüşdür.
Bununla bərabər Azərbaycanda problemlər də var. Respublikamızın ən ağır və mürəkkəb problemlərindən
biri Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişədir. Bildiyiniz kimi bu münaqişə 1988-ci ildən başlanıb. O
vaxtdan bəri Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz aparır. Bu təcavüz nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20
faizi işğal olunmuş, 1 milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda çətin şəraitdə
yaşayır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar vəziyyəti xəritə üzərində nəzərinizə
çatdırmaq istəyirəm. Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə
qəbul edilmiş üç əsas prinsipin böyük əhəmiyyəti vardır. Minsk qrupu həmsədrləri – Rusiya, ABŞ, Fransa da
təkliflər irəli sürmüşlər.
Münaqişənin siyasi yolla tezliklə aradan qaldırılmasına böyük səylər göstərən Azərbaycan həmsədrlərin
təkliflərini əsas kimi qəbul etmişdir. Lakin Ermənistan tərəfi bu təklifləri qəbul etməkdən hələ də boyun qaçırır.
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Onlar istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun, lakin biz buna imkan verə bilmərik, çünki bu, beynəlxalq
hüquq normalarına ziddir. Biz Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verməyə hazırıq.
Münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının, bölgədə sülhün və əmin-amanlığın bərpa edilməsinin
zəruriliyini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Yaponiya hökuməti və
parlamenti təcavüzün aradan qaldırılması məsələsinə diqqəti artıracaqdır.
Mənə göstərilən qonaqpərvərlik və diqqətə görə sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
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YAPONİYA – AZƏRBAYCAN DOSTLUĞU PARLAMENT ASSOSİASİYASI ADINDAN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ QƏBULDA NİTQİ
26 fevral 1998-ci il
Hörmətli prezident, hörmətli parlament üzvləri, hörmətli dostlar!
Sizi – Yaponiya parlamentinin üzvlərini ürəkdən salamlayıram. Şadam ki, mənə bu gün səhər
sizinlə belə böyük tərkibdə görüşməyə imkan verilmişdir.
Biz çox məmnunuq ki, Yaponiya parlamentində Yaponiya-Azərbaycan Dostluğu Assosiasiyası
mövcuddur. Mən belə başa düşürəm ki, burada olan Yaponiya parlamentinin üzvlə rinin əksəriyyəti bu
assosiasiyanın üzvləridir, burada olan Yaponiyanın sabiq xarici işlər naziri bu assosiasiyanın
məsləhətçisidir. Hesab edirəm ki, əgər bu assosiasiyanın məsləhətçis i sabiq xarici işlər naziridirsə,
deməli, o, çox yaxşı işləyəcəkdir.
Dostumuzun sinəsində Noqano qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan vımpelini görmək də mənim
üçün xoşdur. Azərbaycan kiçik bir dövlətdir və müstəqil bir dövlət kimi bu qış olimpiya oyunlarında
ilk dəfə iştirak etmişdir. Biz şad idik ki, bütün ölkələrin bayraqları arasında Azərbaycanın bayrağı
da vardı. Şadam ki, siz bunu gördünüz, buna əhəmiyyət verdiniz, bu gün bunu dediniz.
Azərbaycanla Yaponiya arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ilin payızında yaradılmışdır.
Dediyim kimi, biz gənc, müstəqil bir dövlətik. Biz dövlət müstəqilliyini 1991-ci ildə, Sovet İttifaqı
dağıldıqdan sonra əldə etmişik. Lakin bu qısa müddətdə Dünya Birliyində layiqli yer tutmuşuq,
dünyanın bir çox ölkələri ilə əlaqələrə malikik, bir çox mühüm dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlər
imzalamışıq.
Budur artıq üçüncü gündür ki, mən Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimotonun dəvəti ilə
Yaponiyada rəsmi səfərdəyəm. Biz dünyanın bütün ölkələri ilə münasibə tləri inkişaf etdirməyə
çalışırıq. Siyasətimiz bundan ibarətdir ki, biz dünyanın bütün ölkə ləri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı
əməkdaşlığa, qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərə malik olmalı, bütün dünyada sülh və sabitliyi
möhkəmlətməyə çalışmalıyıq. Bununla bağlı biz parlamentlərarası əlaqələrə böyük əhəmiyyət veririk.
Azərbaycan parlamentinin bir çox üzvləri, o cümlədən Azərbaycan parlamenti sədrinin birinci müavini
Arif Rəhimzadə mənimlə birlikdə buradadırlar. Onların hamısının adlarını sadalamayacağam, burada
oturanların hamısı parlamentin üzvləridir. Odur ki, siz parlamentə necə əhəmiyyət verdiyimiz barədə
təsəvvürə maliksiniz. Sizdən fərqli olaraq, respublikamız prezident respublikasıdır. 1991-ci ildə
müstəqillik əldə etdikdən sonra ilk dəfə demokratik prinsiplər əsasında, çoxpartiyalı əsasda seçilmiş
olan parlamentimiz Azərbaycan dövlətinin mühüm hissəsidir. Azərbaycan parlamenti öz qanunvericilik
fəaliyyəti ilə yanaşı, Azərbaycanla dünyanın digər ölkələri arasında beynəlxalq münasibətlər yaradılması sahəsində böyük iş həyata keçirir.
Cənab prezident, Siz doğru qeyd etdiniz ki, Yaponiya ilə Azərbaycan “İpək yolu”nun üstündədir,
keçmiş tarixdə bizim bir çox oxşar cəhətlərimiz olmuşdur. Bizi bu gün də çox cəhətlər bağlayır. Bunu
deməyə şadam ki, qısa müddətdə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında çox saylı iqtisadi əlaqələr
yaradılmışdır. Bu işdə Yaponiyanın neft şirkətləri xüsusi rol oynayır. Onlar Azərbaycanla münasi bətlər
yaratmağa müvəffəq olmuş və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə
işlənməsini həyata keçirirlər.
Dünən və srağagün Yaponiyanın bir çox neft şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşmək və yəqin
etmək imkanım oldu ki, əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək üçün son dərəcə böyük imkanlar var.
Dünən mənim zati-aliləri Yaponiya imperatoru ilə görüşüm və çox maraqlı söhbətim oldu. Bu gün
Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimoto ilə görüşəcək, danışıqlar aparacaq və bir sıra mühüm sənədlər
imzalayacağıq. Səfərimin artıq üçüncü günü sizinlə başladığı bir vaxtda prinsipcə deyə bilərəm ki,
burada, Yaponiyada keçirdiyimiz əvvəlki günlərdən razıyam. Ümidvaram ki, qalan vaxt da Yaponiya
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsində yeni uğurlar gə tirəcəkdir.
Hesab edirəm ki, siz respublikamızı tanıyırsınız. Lakin buna baxmayaraq, demək istəyirəm ki,
Azərbaycan Qafqazda, Avropa ilə Asiya arasında, Xəzər dənizinin sahilində və “İpək yolu”nun
mərkəzində yerləşir. Rusiya, İran, Gürcüstan, Türkiyə, Ermənistan bilavasitə qonşularımızdır. Bütün


Qəbulda Assosiasiyanın prezidenti Akira Aşari Heydər Əliyevi salamlayaraq nitq söyləmişdir.
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qonşularla xoş, yaxşı münasibətlərimiz var. Ermənistan istisna təşkil edir. 1988-ci ildə Ermənistan
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz törətmişdir. Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişə başlanmışdır. Bu təcavüz Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətinə Ermənistanın iddiaları ilə əlaqədar
başlanmışdır. Sübuta yetirməyə ehtiyac yoxdur ki, bu iddialar tamamilə əsassızdır. Dağlıq Qarabağ
əzəli Azərbaycan torpağı olmuşdur, Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycan torpağı olaraq qalacaqdır.
Bu vilayətdə azərbaycanlılarla və digər millətlərlə yanaşı, erməni millətindən olan şəxslərin də yaşadığı və bu gün də yaşaması Azərbaycanın bu ərazisinə qarşı iddialar irəli sürməyə əsla əsas vermirdi .
Bu münaqişə hələ Ermənistanla Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olarkən başlamışdır və təbii
ki, Sovet İttifaqı kimi fövqəldövlətin rəhbərliyi bu münaqişənin qarşısını alaraq, həm
azərbaycanlılardan, həm də ermənilərdən çoxlu insan tələfatına gətirib çıxaran qan tökülməsinə yol
verməmək iqtidarında idi. Keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyinin bu problemə ədalətsiz, birtərəfli
mövqeyi, digər səbəblər üzündən Azərbaycan ərazisinin 20 faizini Ermənistan silahlı birləşmələri işğal
etmişdir. İşğal olunmuş torpaqlardan respublikamızın Azərbaycan millətindən olan bir milyon nəfərdən
çox sakini didərgin salınmışdır. Onlar öz yaşayış yerlərindən, öz evlərindən məhrum olmuş, Azərbaycanın başqa bölgələrində, əksəriyyəti də çadırlarda yaşayır.
Dörd il bundan əvvəl biz hərbi əməliyyatların dayandırılmasına nail olduq. Atəşkəs haqqında saziş
bağladıq və münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına dair danışıqlar aparırıq. Lakin bunun üçün
zəruri şərt 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısında qəbul edilmiş prinsiplərdir.
Bu prinsiplərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
Respublikasının tərkibində özünüidarə statusu verilməsi nəzərdə tutulur. Biz hesab etmişik və hesab
edirik ki, hər bir dövlətin sərhədlərinin pozulmazlığı haqqında, sərhədlərin güc işlədilməsi yolu ilə
dəyişdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü haqqında beynəlxalq hüquq normaları, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının prinsipləri hamının rəhbər tutmalı olduğu labüd prinsiplərdir. Bu prinsipləri biz də rəhbər
tuturuq. Biz sülhsevər ölkəyik, müharibə istəmirik, bölgəmizdə – Qafqazda, bütün dünyada sülh
istəyirik, münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq istəyirik və ümid edirik ki, biz buna müvəffəq
olacağıq. Biz işğal olunmuş ərazilərin Ermənistan silahlı birləşmələrindən azad edilməsinə, bir milyon
azərbaycanlının öz yaşayış yerlərinə qayıtmasına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına
çalışırıq. Bunlar ədalətli tələblərdir. Eləcə də Yaponiyanın öz ərazi bütövlüyü barədə tələbləri ədalətli
tələblərdir.
Lakin Azərbaycanda bütün bu şəraitlə yanaşı, çox böyük dəyişikliklər baş verir. Biz öz ölkəmizi
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə aparırıq, siyasi və sosial-iqtisadi islahatlar
həyata keçiririk, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı sistemi yaradırıq. Keçmişdə Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş bütün müstəqil dövlətlər kimi, Azərbaycan da çox ağır keçid dövrü yaşa yır, biz
iqtisadi çətinliklər keçiririk. Lakin inanırıq ki, iqtisadi islahatlar aparmaq, bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirmək yolu ilə biz bu çətinlikləri aradan qaldıracağıq. 1997-ci ildə işin yekunları buna inandırıcı
sübutdur.
Azərbaycan qədim neft məmləkətidir. Biz öz neft sənayemizi bu gün də inkişaf etdiririk.
Azərbaycan ərazisində və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda böyük neft və qaz ya taqları vardır.
Bu ehtiyatlarımızdan səmərəli istifadə olunması üçün biz xarici sərmayələri cəlb etmişik və 9 müqavilə
bağlamışıq. Bu müqavilələrdə dünyanın 12 ölkəsinin şirkətləri iştirak edir. Qeyd etmək xoşdur ki,
onların arasında Yaponiyanın “İtoçu” neft şirkəti də var. O, tək deyildir. İndi Yapo niyanın artıq altı iri
şirkəti Azərbaycanda öz nümayəndəliklərini açmışdır. Biz Azərbaycanda Yaponiya səfirliyinin açılmasını gözləyirik. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Toqo Moskvada oturur. Biz onun işindən
razıyıq. O, Yaponiya-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi üçün çox iş görür və biz onun
Bakıya keçirilməsini təklif edirik. Siz Moskva üçün başqa adam taparsınız. Hesab edirəm ki, bu,
iqtisadi əməkdaşlığımızı genişləndirmək üçün çox zəruridir.
Biz Baş nazir cənab Haşimotonun “İpək yolu” barəsində doktrinasını və Yaponiyanın bu problemə
münasibətlərini böyük məmnunluqla qarşıladıq. Biz bu problemlə artıq bir neçə ildir məşğul oluruq və
deyə bilərəm ki, “İpək yolu” işləyir. Biz Avrasiya nəqliyyat magistralı yaratmışıq. O, Mərkəzi Asiyanı
Avropa ilə Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan, Qara dəniz vasitəsilə birləşdirir. Son il yarımda bu
nəqliyyat magistralı ilə Mərkəzi Asiyadan Avropaya və Avropadan əks istiqamətdə yük daşımaları çox
fəal həyata keçirilir. Avropa Birliyi ilə birlikdə biz bu yol ilə iqtisadi əməkdaşlığı daha da
genişləndirməklə məşğuluq. Mayın ikinci yarısında Azərbaycanda, Bakıda beynəlxalq görüş keçirmək
nəzərdə tutulmuşdur. Görüşə Şərqdə Yaponiyadan başlamış Qərbdə İngiltərə, İrlandiya və
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İspaniyayadək “İpək yolu”nun üstündə olan 33 ölkənin nümayəndələri toplaşmalıdır. “İpək yolu”nun
çox üstünlükləri var. Bunu demək kifayətdir ki, o, Asiyanı Avropa ilə, o cümlədən Yaponiya ilə
birləşdirən və indi istifadə edilən yoldan 2000 kilometr qısadır. Ümidvaram ki, siz, parlament üzvləri
Baş nazir Haşimotonun “İpək yolu” barəsində doktrinasını dəstəkləyəcəksiniz və bu əməkdaşlıq sahəsi
çox böyük fayda gətirəcəkdir.
Demək istəyirəm ki, biz Yaponiya ilə Azərbaycan arasında daha sıx və daha geniş münasibətlərə
malik olmaq istəyirik. Azərbaycan parlamentində Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq qrupu və
ya assosiasiyası var. Burada olan deputatların əksəriyyəti bu qrupa daxildir. Ümid etmək istərdik ki,
indi, Azərbaycan və Yaponiya parlamentləri şəxsi görüşündən sonra bu münasibətlər daha sürətlə
inkişaf edəcəkdir.
Yaponiya yüksək inkişaf etmiş ölkədir, iqtisadi və sosial inkişafda böyük uğurlara nail olmuşdur,
Dünya Birliyində layiqli yer tutur. Biz sizin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olmaq
səylərinizi, bütün dünyada sülhün möhkəmlənməsi naminə, Yer üzündə sivil izasiyanın inkişafı naminə
gördüyünüz bütün işləri dəstəkləyirik.
Sizə və bütün yapon xalqına yeni, böyük uğurlar arzulayıram. Azərbaycanda baş verən hər şeyi öz
gözlərinizlə görmək və dediklərimin doğru-düzgünlüyünə inanmaq üçün sizi Azərbaycana dəvət
edirəm.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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YAPONİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ KEYZO OBUÇİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
26 fevral 1998-ci il
Cənab nazir, hörmətli Keyzo Obuçi!
Səmimi sözlərə və qonaqpərvərliyinizə görə çox sağ olun. Baş nazir cənab Haşimotonun dəvəti ilə Yaponiyaya
etdiyim ilk rəsmi səfərin Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələ açacağına ümidvar
olduğumu bildirirəm.
Yaponiyaya səfərimə bir daha yüksək qiymət verir, keçirdiyim çoxsaylı görüşlərdə hər iki ölkə üçün
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da sıxlaşdırılması barədə müzakirələrin çox uğurlu keçdiyini nəzərə
çarpdırmaq istəyirəm.
Son illər müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və islahatların müvəffəqiyyətlə aparılması sahəsində nailiyyətlər əldə olunmuş, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, öz
qapılarını xarici iş adamlarının üzünə geniş açmış ölkəmiz dünyanın ən nüfuzlu şirkətləri ilə bütün sahələrdə
çox sıx əlaqələr qurmuşdur.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün 1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”nin konkret nəticələr verdiyi, ötən ilin noyabrında “Çıraq” yatağından ilkin neft hasil edilməsi təntənə ilə
qeyd olundu.
Dünyanın 12 ölkəsinin 20-dən çox nüfuzlu şirkətinin iştirak etdiyi böyük əhəmiyyətli neft müqavilələri
imzalandı.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə işlənilməsi üçün bağlanmış müqavilələrin həyata
keçirilməsində “İtoçu” və “Mitsui” şirkətlərinin yaxından iştirak etdiyini razılıqla bildirirəm. Yaponiyanın digər
şirkətlərinin də respublikamızda geniş fəaliyyətə böyük maraq göstərmələrini yüksək qiymətləndirirəm.
Yaponiyanın Baş nazirinin elan etdiyi və Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə hərtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan “İpək yolu diplomatiyası”nı da yüksək qiymətləndirirəm. Bir vaxtlar
Asiyadan Avropaya uzanan həmin yolun üzərində indi 33 ölkə yerləşir və biz “İpək yolu”nun dirçəldilməsi ilə
bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün bu ilin may ayında Bakıda Avropa Birliyinin iştirakı ilə həmin ölkələrin
nümayəndələrinin beynəlxalq konfransını keçirməyi qərara almışıq.
Trans-Avropa-Asiya dəhlizinin böyük perspektivləri vardır. Bu nəqliyyat dəhlizinin normal fəaliyyət göstərməsi
üçün Azərbaycan bir sıra mühüm işlər görmüş, sazişlər imzalamışdır.
Azərbaycanın Yaponiya ilə bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə dövlətimiz xüsusi əhəmiyyət
verir, beynəlxalq təşkilatlarda və toplantılarda ölkələrimizin əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsinin
zəruri olduğunu bildirmək istəyirəm.
Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən, torpaqlarımızın 20 faizinin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən, 1 milyondan çox vətəndaşımızın yerindən-yurdundan didərgin salınmasıdır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon
zirvə görüşündə əsas prinsiplər qəbul olundu, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparıldı və həmsədrlər –
Rusiya, ABŞ, Fransa bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi haqqında təkliflər irəli sürdülər.
Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının ardıcıl surətdə inkişaf etdirilməsi, ölkələrimizin diplomatik münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılması və bir sıra digər məsələlərə bundan sonra daha ciddi diqqət yetiriləcəkdir.
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YAPONİYANIN “NİSSÖ İVAİ” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
HUSAMİÇE MASATAKİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
26 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab Masataki!
Dünyanın ən nüfuzlu ölkələrindən biri olan Yaponiyaya rəsmi səfərimi tarixi hadisə kimi yüksək
qiymətləndirdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. “Gündoğar ölkə”də məni çox nüfuzlu, görkəmli dövlət xadimi
kimi yaxşı tanıdıqları, mənim fəaliyyətimi diqqətlə izlədikləri haqqında verdiyiniz məlumatlara görə də sizə
minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycanda son illər yaranmış möhkəm sabitliyin böyük əhəmiyyətinə, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin
bərqərar edilməsi üçün həyata keçirilən islahatlar prosesinə verdiyiniz qiymətlərə görə sizə çox minnətdaram.
Həqiqətən də respublikamızda həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə əldə edilmiş nailiyyətlər müstəqil Azərbaycan
Respublikasının tezliklə ən inkişaf etmiş ölkələrdən birinə çevriləcəyindən xəbər verir.
Prezidenti olduğunuz şirkətin Bakıda nümayəndəliyini açmaq niyyətinizi bəyənirəm. İxrac-idxal
əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində ən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə əlaqədar layihələrin maliyyələşdirilməsinə şirkətinizin böyük maraq göstərdiyini bildirdiniz. Azərbaycanda neft-qaz
yataqlarının birgə işlənilməsinə, neftayırma zavodlarının yenidən qurulmasına, boru kəmərlərinin çəkilişinə sərmayə qoymağa hazır olduğunuzu, ümumiyyətlə, müzakirə etdiyimiz bütün layihələrin uğurla həyata keçiriləcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm.
Azərbaycan ilə “Nissö İvai” şirkəti arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd etmək
istəyirəm.
Müstəqil Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə, o cümlədən çox böyük təcrübəyə malik olan Yaponiya
şirkətləri ilə əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verir və bu münasibətlərin ardıcıl surətdə
inkişaf etməsinə tərəfdardır. Ümidvaram ki, nəzərdə tutulan layihələr uğurla həyata keçiriləcək və
əməkdaşlığımız regionun xalqlarına sülh, əmin-amanlıq, rifah gətirəcəkdir.
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YAPONİYANIN “MARUBENİ” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
İVAO TORİUMİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
26 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab Toriumi!
Mən ən əvvəl səmimi görüş üçün, mənim haqqımda söylədiyiniz xoş sözlər üçün sizə təşəkkürümü
bildirirəm.
Sizin prezidenti olduğunuz “Marubeni” şirkəti haqqında, hazırda onun dünyanın 85 ölkəsində ticarət nümayəndəliyinin, 100-ə yaxın ölkədə çoxlu törəmə şirkətinin olması barədə verdiyiniz ətraflı məlumatlar məndə
hədsiz maraq doğurdu.
Müstəqil respublikamızın iqtisadiyyatının Dünya Birliyi ilə daha sıx bağlanması sahəsində son illər həyata
keçirilən tədbirlərə, aparılan islahatlar prosesinə, Azərbaycanın enerji yataqlarının işlənməsində əldə edilmiş
nailiyyətlərə verdiyiniz qiymətlərə görə sizə çox minnətdaram.
Azərbaycanla bir çox sahələrdə əlaqələr qurulmasına və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə “Marubeni”
şirkətinin böyük maraq göstərdiyini mən də yüksək qiymətləndirirəm, əminəm ki, bizim nailiyyətlərimiz həm
Azərbaycanın, həm də bütün regionun inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Biz Yaponiya ilə bütün
sahələrdə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir və belə hesab edirik ki, bu əməkdaşlığın genişlənməsi və dərinləşməsi üçün böyük potensial imkanlar vardır.
Siz “Marubeni”nin neft və qaz sənayesi üçün istehsal etdiyi boruların yüksək keyfiyyətindən söhbət açdınız.
Bakıdakı sement zavodunun yenidən qurulması ilə bağlı hazırladığınız layihə haqqında məlumat verdiniz. Dediniz ki, neftayırma sənayesi infrastrukturlarının yaradılması, elektrik stansiyalarının tikilməsi və bir çox digər
sahələrdə şirkətin zəngin təcrübəsi vardır.
Cənab Toriumi! Sizin təkliflərinizi yüksək qiymətləndirirəm və onların həyata keçirilməsi üçün müzakirələr
aparılmasının vacib olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Yaponiyanın çox nüfuzlu şirkətləri ilə bütün sahələrdə
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa Azərbaycan xüsusi diqqət yetirəcəkdir.
Əminəm ki, bu əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi hər iki tərəfə böyük faydalar verəcəkdir.
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YAPONİYANIN “SONİ MEDİA UORLD” KORPORASİYASININ RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio
26 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənablar, xoş gördük sizi.
Bilirsiniz ki, mən Yaponiyanın Baş naziri, zati-aliləri Ryutaro Haşimoto cənablarının dəvəti ilə “Gündoğar
ölkə”yə rəsmi səfərə gəlmişəm. Tokioda əlahəzrət imperatorla, Baş nazirlə, parlamentin nümayəndələr və
müşavirlər palatalarının rəhbərləri ilə görüşlər və digər çoxsaylı görüşlər keçirmişəm. Bu məzmunlu və dəyərli
görüşlərdə biz səmərəli danışıqlar apardıq. Ölkələrimizin əlaqələrinin hazırkı vəziyyəti çox yaxşıdır. Hesab
edirəm ki, bu əlaqələri daha da genişləndirmək üçün həm Yaponiyada, həm də Azərbaycanda çox böyük
imkanlar vardır və biz bu imkanlardan istifadə etməliyik.
İndi mən “Soni Media Uorld” korporasiyasının Tokiodakı ofislərindən birindəyəm. Xoş sözlərə görə,
mehribanlıqla, ehtiramla qarşıladığınıza, qonaqpərvərliyə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mənə verilən
məlumatdan aydın oldu ki, ikikasetli maqnitofonun çox sadə modeli ilə fəaliyyətə başlayan bu korporasiya
biznes və şəxsi istifadə üçün ən geniş çeşiddə orijinal məhsullar istehsalı sahəsində böyük nailiyyətlər qazanmışdır. Yüksək texnologiyası beynəlxalq miqyasda tanınan korporasiya müasir dövrün tələblərinə cavab verən
elektronika aparatları istehsal edir. Gördüyüm müxtəlif cihazlar, teleaparatlar, səsyazma aparatları, kompüterlərin yeni müasir növləri məndə çox böyük təəssürat yaratdı.
Sizin gördüyünüz işlərə, hazırladığınız məhsullara Azərbaycanda da yaxşı bələddirlər. Siz video və audio
apparatlarının və bütün digər avadanlığın təkmilləşdirilməsində həqiqətən çox böyük uğura nail olmusunuz.
Korporasiyanızın əldə etdiyi nailiyyətləri bir vaxtlar təsəvvürə gətirmək belə çətin idi. Siz dünyada öz sahənizdə
lider mövqeyi tutmusunuz və bizə göstərdiyiniz nümunələr elmi-texniki tərəqqi sahəsində həqiqətən çox böyük
müvəffəqiyyətlər qazandığınızı nümayiş etdirir. Korporasiyanızın məhsulları sübut edir ki, insan ixtiralarının,
zəkasının imkanlarının həddi-hüdudu yoxdur. Mən bu uğurlar münasibətilə sizi təbrik edirəm. Deməyə lüzum
yoxdur ki, siz bununla kifayətlənməyəcəksiniz və yeni ixtiralarınızla, kəşflərinizlə dünyanı bundan sonra da
heyrətləndirəcəksiniz. Sizə uğurlar arzulayıram.
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YAPONİYANIN İQTİSADİ TƏŞKİLATLARININ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL ETDİKLƏRİ RƏSMİ QƏBULDA  NİTQİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
26 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Möhtərəm cənablar, dostlar!
Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bundan çox məmnun qaldığımı bildirirəm ki, mənə sizinlə –
Yaponiyanın ən iri işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşməyə imkan verilmişdir. Burada, sizin təşkil
etdiyiniz ziyafətdə görüşü mühüm hadisə kimi qiymətləndirirəm. Azərbaycanda biz Yaponiya ilə hərtərəfli
əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə fəal surətdə çalışırıq. Aydındır ki, onun əsasını iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq təşkil edə bilər. Buna görə də mən bu görüşə böyük əhəmiyyət verirəm.
Ümidvaram ki, siz Azərbaycan haqqında müəyyən təsəvvürə maliksiniz. Buna baxmayaraq, ölkəmiz barədə
bir neçə söz deyəcəyəm.
Azərbaycan qədim tarixə, zəngin ənənələrə, zəngin və özünəməxsus mədəniyyətə malik bir məmləkətdir.
Xalqımız dünya sivilizasiyasına böyük töhfə vermişdir. XIX və XX əsrlər ərzində Azərbaycan çar Rusiyasının
tərkibində, Oktyabr inqilabının qələbəsindən sonra isə Sovet İttifaqının tərkibində olmuşdur. 1991-ci ildə Sovet
İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazanmışdır və biz bunu xalqımızın həyatında
tarixi hadisə hesab edirik.
Müstəqilliyimizin ötən bu illəri ərzində biz dünyanın bir sıra ölkələri ilə çoxsaylı əlaqələr yaratmağa
müvəffəq olmuşuq və Dünya Birliyində layiqli yer tutmuşuq. Azərbaycanın 7,5 milyon əhalisi var, onun ərazisi
86 min kvadrat kilometrdir. Azərbaycan sənayesi inkişaf etmiş ölkədir, onun əsasını neft sənayesi təşkil edir.
Azərbaycanda neft hasilatının çox zəngin və qədim tarixi var və biz bununla haqlı olaraq fəxr edirik ki,
Azərbaycan bütün dünyada neft sənayesinin inkişafına böyük töhfə vermişdir. Dənizdə neft və qaz yataqlarının
işlənməsinə də dünyada birinci olaraq məhz Azərbaycanda başlanmışdır.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq. Keçmiş
Sovet İttifaqının digər respublikaları kimi, biz də köhnə sosialist iqtisadiyyatından və sosialist ictimai-siyasi
quruluşundan yeni iqtisadiyyata-bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadiyyata keçid dövrünü yaşayırıq. Biz
iqtisadi islahatlar, bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək yoluna möhkəm qədəm qoymuşuq və deməliyəm ki,
artıq müəyyən nəticələrə nail olmuşuq. Biz özəl sahibkarlığı, özəl sektoru inkişaf etdiririk. Bizdə mülkiyyətin
özəlləşdirilməsi proqramı, torpağı alıb-satmaq hüququ ilə onun özəl mülkiyyətə verilməsi haqqında qanun fəal
həyata keçirilir. Biz açıq qapı siyasəti elan etmişik və xarici sərmayələr üçün çox əlverişli şərait yaratmışıq.
1995-ci ildə biz demokratik Azərbaycanın ilk Konstitusiyasını qəbul etdik və o, bazar münasibətləri əsasında
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək sahəsində konkret tədbirlər nəzərdə tutur. Biz iqtisadiyyatın, xarici ticarətin
liberallaşdırılmasına və xarici sərmayələr üçün maksimum əlverişli şərait yaradılmasına yönəldilmiş bir çox
qanunlar qəbul etmişik. İdxalı stimullaşdırmaq üçün biz gömrük tariflərini azaltmışıq, onlar çox aşağı, 15
faizdir, ixrac-gömrük vergiləri isə bizdə yoxdur.
Xarici sərmayələri cəlb edən başlıca sahə, əlbəttə, neft-qaz sənayesidir. 1994-cü ilin sentyabrında biz dünyanın 6 ölkəsindən 11 şirkətin daxil olduğu konsorsiumla 30 il müddətinə ilk iri müqavilə imzaladıq. Kapital
qoyuluşunun məbləği 8 milyard dollar olan bu müqavilə artıq həyata keçirilir və ötən il noyabrın 12-də biz
həmin müqaviləyə uyğun olaraq işlənilən “Çıraq” yatağından ilk neft çıxarmışıq. Biz bu nefti Rusiya
ərazisindən keçən neft kəməri ilə Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına ixrac etməyə başlamışıq.
Birinci müqavilədən sonra biz daha 8 müqavilə imzalamışıq və bu müqavilələrdə dünyanın 12 ölkəsindən
təxminən 20 neft şirkəti iştirak edir. Həmin müqavilələr üzrə kapital qoyuluşlarının ümumi məbləği təqribən
30 milyard dollardır.


Qəbul Yaponiya “Kaydaren” İqtisadi Təşkilatlar Federasiyasının, Yaponiya Xarici Ticarət Məsləhəti Cəmiyyətinin
və Yaponiyanın Rusiya, Mərkəzi və Şərqi Avropa ilə “Rotobo” Ticarət Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə təşkil olunmuşdur.
Qəbulda Yaponiya Xarici Ticarət Məsləhəti Cəmiyyətinin sədri cənab Murofuşi Heydər Əliyevi salamlayaraq nitq
söyləmişdir.
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Təbii ki, biz neftin Azərbaycanda nəql olunması məsələlərini də həll edirik. Dediyim kimi, biz neft kəmərlərindən birini istifadəyə vermişik və o, Bakını Novorossiysk limanı ilə birləşdirir. Digər neft kəməri qərb
istiqamətində çəkilir və o, Gürcüstan ərazisindən keçib onun Qara dəniz sahilindəki Supsa limanına gedəcəkdir.
Əsas neft kəmərinin çəkilişi planlaşdırılır. Nəzərdə tutulduğuna görə, o, Bakıdan başlayaraq Gürcüstan və
Türkiyə ərazisindən keçib Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan limanına gedəcəkdir. Xəzər dənizinin şərq
sahilindən - Qazaxıstan və Türkmənistandan başlayaraq Xəzər dənizindən keçib Azərbaycana və buradan da
Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Qərbə - Avropaya gedəcək neft-qaz kəmərlərinin inşası da nəzərdə tutulur.
Bütün yeni müstəqil ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda keçid dövründə iqtisadi böhran özünü göstərir.
Təxminən 1990-cı ildən başlayaraq bizdə istehsalın səviyyəsi hər il aşağı düşmüşdür. Lakin biz buna son qoya
bildik. 1996-cı ildə biz istehsalın azalması meylini dayandırdıq və 1997-ci ildə onun müəyyən dərəcədə artımına
nail olduq. 1990-cı ilin əvvəllərindən 1996-cı ilədək ümumi daxili məhsul hər il 25 faiz azalırdı, sənaye və kənd
təsərrüfatı istehsalının səviyyəsi də təxminən bir o qədər aşağı düşürdü. 1996-cı ildə biz iqtisadiyyatın
vəziyyətini sabitləşdirməyə müvəffəq olduq, 1997-ci ildə ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 5,8 faiz artdı,
sənaye istehsalının artımı təqribən 1 faiz oldu. Biz inflyasiyaya son qoymağa müvəffəq olduq, halbuki, 1994-cü
ildə inflyasiya 1600 faiz təşkil edirdi. 1997-ci ildə bizdə inflyasiya əslində olmamışdır. Dövlət büdcəsi kəsiri
təxminən 2 faiz təşkil etmişdir. Biz öz milli valyutamızı – manatı sabitləşdirə bildik. O, son illərdə dollara
nisbətdə hətta bir qədər möhkəmlənmişdir.
Açıq qapı siyasəti bizə müxtəlif ölkələrin müxtəlif şirkətləri ilə çoxsaylı iqtisadi əlaqələr yaratmağa imkan
vermişdir. Bu isə Azərbaycana sərmayə axınına gətirib çıxarmışdır. 1996-cı ildə ölkəmizə qoyulmuş sərmayələrin məbləği 600 milyon dollar olmuş, 1997-ci ildə iki dəfə artaraq 1 milyard 200 milyon dollar təşkil etmişdir.
Belə düşünürəm ki, 1998-ci ildə artım təxminən bu cür sürətlə gedəcəkdir.
Ölkəmizdə özəlləşdirmə onda əcnəbi vətəndaşların fəal iştirakını nəzərdə tutur. Azərbaycanda müştərək
müəssisələr yaratmaq və ya müştərək, yaxud yüz faiz xarici kapitalla müəssisələrə malik olmaq imkanı var.
Qəbul etdiyimiz bir sıra qanunlar xarici sərmayələrin qorunmasını təmin edir. Bizim qanunlara görə, əcnəbi
sərmayədarlar öz mənfəətini öz ölkəsinə köçürmək imkanına malikdirlər. Biz bank işini genişləndiririk və təkrar
edirəm, ölkənin qapılarını açmışıq, əcnəbi sərmayədarları dəvət edirik.
Məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki, son illərdə Yaponiya sərmayədarları Azərbaycana fəal gəlirlər. Yaponiyanın altı şirkəti ölkəmizdə özlərinin xüsusi nümayəndəliklərinə malikdir. Bilirəm ki, ən böyük
müvəffəqiyyətə “İtoçu” şirkəti nail olmuşdur. Bu şirkət 1994-cü ildə imzalanmış ilk neft müqaviləmizin iştirakçısıdır. “Dan ulduzu” və “Əşrəfi” yataqlarına dair layihədə iştirak payının 20 faizi “İtoçu”ya məxsusdur. Həmin
yataqlara dair müqavilə 1996-cı ildə imzalanmışdır. Biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz
yataqlarının birgə işlənməsi barədə Yaponiyanın bəzi digər şirkətlərindən də təkliflər almışıq. Biz bu təklifləri
nəzərdən keçiririk və əminəm ki, onlar da gerçəkləşdiriləcəkdir.
Azərbaycan çoxsahəli sənayeyə, iqtisadiyyata malikdir. Buna görə də onların digər sahələrində əməkdaşlıq və bu
sahələrə sərmayə qoymaq üçün böyük imkanlar var. Bizdə neft kimyası və kimya kompleksi, qara və əlvan
metallurgiya, maşınqayırma, dəzgahqayırma, yüngül sənaye, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahələri ən iri
sahələrdir. Bütün bu sahələrə sərmayə qoymaq və əməkdaşlığı təmin etmək mümkündür.
“Niçimen” şirkəti ilə münasibətlərimiz müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Onunla Yaponiyanın “Eksimbank”ının
kreditləri və Azərbaycanın hökumət təminatı ilə bu gün və ya sabah böyük müqavilə imzalanacaqdır.
Elektroenergetika da Azərbaycanda iri bir sahədir. Bizdə elektrik stansiyalarının yenidən qurulmasına və
tikilməsinə dair layihələr var. Biz “Şimal” elektrik stansiyasının tikintisi üçün beynəlxalq əməkdaşlıq fondu
üzrə iyena krediti almaq niyyətindəyik. “Neft Daşları” elektrik stansiyasının və “Bahar” yatağında kompressor
stansiyasının tikintisinə dair layihələr nəzərdən keçirilir.
Bir çox yapon şirkətlərinin rəhbərləri ilə srağagün və dünən keçirdiyim görüşlər zamanı mən Azərbaycanda birgə
iş barədə çox təkliflər aldım. Mən bu təkliflərə müsbət yanaşıram. Biz bu layihələrin maliyyələşdirilməsi mənbələrini
birlikdə düşünüb müəyyən etməliyik. Ümidvaram ki, birgə işimiz və Yaponiya hökumətinin yardımı gözlənilən
nəticələri verəcəkdir.
Azərbaycan yaxşı iqlimə, zəngin mədəniyyətə malik gözəl bir məmləkətdir, bizim yaxşı milli mətbəximiz
var. Ona görə də sizin hamınızı birgə iş üçün Azərbaycana dəvət edirəm. Bizdə artıq fəaliyyət göstərən şirkətlər,
zənnimcə, bu barədə özləri danışa bilərlər. Hesab edirəm ki, onlar bizim qarşılıqlı münasibətlərimizdən
razıdırlar. Əmin ola bilərsiniz ki, müstəqil bir dövlət kimi, Azərbaycan müstəqillik mövqelərində möhkəm
dayanır, Azərbaycan iqtisadiyyatı ancaq bazar münasibətləri prinsipləri əsasında inkişaf edəcəkdir. Biz xarici
şirkətlərlə, o cümlədən Yaponiya şirkətləri ilə fəal əməkdaşlıq üçün bundan sonra da var qüvvə ilə səy
149

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

göstərəcəyik. Təkcə neft və qaz sənayesində deyil, iqtisadiyyatın bir çox digər sahələrində də böyük
perspektivlər var.
Hesab edirəm ki, Yaponiyaya bu günlərdə həyata keçirilən rəsmi səfərim, bu gün Baş nazirlə olacaq görüş,
ölkələrimiz arasında imzalayacağımız sənədlər Yaponiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ
açacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan Yaponiya üçün çox-çox illər ərzində etibarlı tərəfdaş olacaqdır.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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YAPONİYANIN BAŞ NAZİRİ RYUTARO HAŞİMOTO İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Baş nazirin rəsmi iqamətgahı
26 fevral 1998-ci il
R y u t a r o H a ş i m o t o: – Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev! Mən sizi səmimiyyətlə
salamlayıram, sizinlə bir yerdə olmağımdan çox məmnunam və sizi Yaponiya xalqı adından, öz adımdan
salamlayıram. Dəvətimi qəbul edərək Yaponiyaya rəsmi səfərə gəldiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Burada bizim çox faydalı görüşlərimiz olacaq və belə hesab edirəm ki, tarixi hadisə olan bu səfəriniz Yaponiya
ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin gələcək inkişafı üçün mühüm mərhələ təşkil edəcəkdir.
Mən hələ gənclik illərində Azərbaycana xüsusi maraq göstərirdim. Bu maraq hissi ölkəniz haqqında hətta
kiçicik bir məlumatı da böyük məmnuniyyətlə əldə etməyimə səbəb oldu. Siz zəmanəmizin görkəmli dövlət
xadimisiniz. Mən sizin həyat və fəaliyyətinizlə yaxından tanışam.
Yaponiyadan başlayaraq «Böyük ipək yolu» üzərində yerləşən, hələ keçən əsrlərdə Azərbaycanla ticarət
əlaqələri olan «gündoğar ölkə»də ölkənizə həmişə böyük maraq göstərilmiş, xalqlarımız həmişə yaxın
olmuşdur. Coğrafi-siyasi cəhətdən çox mühüm bir ərazidə yerləşən Azərbaycanla əməkdaşlığın durmadan
inkişaf etdirilməsinə Yaponiya xüsusi əhəmiyyət verir.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, sizin bu səfəriniz təkcə iki ölkənin qarşılıqlı münasibətlərində deyil, həm də
«Böyük ipək yolu» üzərində yerləşən dövlətlərin siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri tarixində yeni dövrün
başlanğıcı olacaqdır.
Sizin rəhbəri olduğunuz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və islahatlar aparılır,
böyük işlər görülür, yeni-yeni nailiyyətlər əldə olunur. Yaponiya hökuməti və ictimaiyyəti tərəfindən bütün
bunlar diqqətlə izlənilir və çox maraqla qarşılanır. İnanıram ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası Dünya
Birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Baş nazir! Hörmətli Ryutaro Haşimoto!
Səmimi sözlərə və qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Məni Yaponiyaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə, cənab Haşimoto, sizə təşəkkür edir və bu səfərin böyük tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulamaq istəyirəm.
Biz dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət veririk.
Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət, hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu
sahəsində böyük işlər görülmüş, islahatlar həyata keçirilmişdir. Bunun nəticəsində yüksək uğurlar əldə
olunmuşdur. Qazanılan müvəffəqiyyətlərə baxmayaraq müstəqil respublikamızın qarşılaşdığı problemlər də
vardır.
Sizə məlum olsun ki, Ermənistan silahlı qüvvələri 1988-ci ildən bəri Azərbaycana təcavüz edərək ölkəmizin
ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, 1 milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır
vəziyyətdə yaşayır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Minsk qrupu
çərçivəsində danışıqlar aparıldı. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçıları tərəfindən 1996-cı
ilin dekabrında Lissabonda keçirilən zirvə görüşündə bu münaqişənin həlli üçün prinsiplər qəbul olundu və
Minsk qrupunun həmsədrləri olan – Rusiya, ABŞ, Fransa bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi haqqında
təkliflər irəli sürdülər. Bu sahədə sizin dəstəyinizə, köməyinizə ehtiyacımız var. Beynəlxalq təşkilatlarda və
toplantılarda Yaponiyanın Azərbaycanın haqq işini dəstəkləməsinə ehtiyac duyuruq.
Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün əlimizdən gələni edirik, lakin
Ermənistan tərəfi beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə, hamı tərəfindən tanınmış hüquq normalarına məhəl
qoymur. Biz istəyirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı bərpa edilsin, qaçqınlarımız öz doğma yerlərinə qayıtsınlar. Elə buna görə də Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin irəli sürdüyü
təklifləri əsas kimi qəbul etmiş və münaqişənin Lissabon prinsipləri əsasında həll olunması istiqamətində ciddi
səylərini davam etdirir.
R y u t a r o H a ş i m o t o: Yaponiya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul
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olunmuş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına tərəfdardır. Yaponiya Azərbaycanın haqq işini
müdafiə edir, bir ölkənin digər ölkənin ərazisini zor gücü ilə ələ keçirməsini qətiyyətlə pisləyir.
Sizin Yaponiyaya səfəriniz ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində yeni mərhələ açdığını
bildirirəm. Çox böyük əhəmiyyətli Azərbaycan-Yaponiya sənədlərinin əməkdaşlığımızın durmadan
genişləndirilməsi üçün yaxşı hüquqi baza yaratdığını vurğulamaq istəyirəm.
Azərbaycanla bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığa Yaponiya
böyük diqqət yetirir, gələn ilin ortalarında Bakıda səfirlik açacağıq. Yaponiya Azərbaycanın sosial-iqtisadi
inkişafına daim yardım göstərməyə hazırdır.
Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş, islahatları müvəffəqiyyətlə aparan Azərbaycan üçün
kadrlar
hazırlanmasına və ölkəmizin sosial-iqtisadi vəziyyətinin ardıcıl olaraq yaxşılaşdırılmasına, inkişaf etdirilməsinə
kömək göstərmək üçün Yaponiya müəyyən proqram həyata keçirməyi nəzərdə tutmuşdur. Təklif edirik
ölkələrimiz arasında daha sıx və səmərəli iqtisadi əməkdaşlığı təmin edən mexanizm yaradılsın. Yaponiya
hökuməti Azərbaycanın «Şimal» buxar-qaz elektrik stansiyasının tikinti layihəsinə 20,7 milyard iena (165
milyon ABŞ dolları) məbləğində ən güzəştli kredit, etilen-polietilen zavodunda EP-300 qurğusunun yenidən
qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 75 milyon ABŞ dolları məbləğində ən güzəştli kredit ayırmışdır.
165 milyon dollarlıq güzəştli kredit 40 il müddətinə verilir. Həm də ilk 10 il müddətində Azərbaycan tərəfindən
heç bir ödəniş olmayacaq, sonrakı 30 il ərzində isə kredit illik 0,75 faizlə qaytarılacaqdır. 75 milyon dollarlıq
güzəştli kredit isə 3 ildən sonra ödənilməyə başlanacaq və 10 il ərzində illik 2,5 faizlə qaytarılacaqdır. Bundan
başqa Yaponiya Azərbaycana ərzaq məhsulları istehsalının artırılması üçün 400 milyon iena (3 milyon 250 min
ABŞ dolları) məbləğində əvəzsiz kömək - qrant vermişdir.
Azərbaycana vərəm xəstəxanası üçün 1,7 milyon dollar məbləğində tibbi avadanlıq göndəriləcək. Yaponiya
hökuməti ölkənizə humanitar yardımı daha da artıracaq, o cümlədən Azərbaycan qaçqınlarına BMT-nin
Qaçqınların İşi üzrə Ali Komissarlığı xətti ilə təcili yardım göstərməyə başlayacaqdır.
Biz müstəqil Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrini müsbət
qiymətləndiririk, Azərbaycanın Asiya İnkişaf Bankına və Beynəlxalq Ticarət Təşkilatına üzv qəbul olunmasını
dəstəkləyirik.
Respublikamıza kömək göstərən donor ölkələrin bu yaxınlarda Tokio şəhərində görüşü keçirilmişdir. Bu
tədbir Azərbaycana maliyyə yardımının daha da artırılmasına müsbət təsir edəcəkdir. Respublikanızın
iqtisadiyyatının durmadan inkişaf etdirilməsi üçün həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələr Yaponiya
tərəfindən dəstəklənmişdir. Ölkələrimizin, xüsusilə energetika sahəsində qarşılıqlı əlaqələrinin daha da
sıxlaşdırılmasını vacib hesab edirəm. Biz dünyanın enerji ehtiyatları ilə təmin olunmasında Azərbaycana dünya
bazarında yeni mənbə kimi böyük ümidlər bəsləyirik.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların - birgə işlənilməsi üçün imzalanmış müqavilələrin həyata
keçirilməsində Yaponiya şirkətlərinə yaradılmış şəraitə görə cənab prezident sizə minnətdarlığımı bildirirəm və
digər sahələrdə də ölkəmizlə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu
vurğulamaq istəyirəm.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Yaponiyanın «Mitsui» şirkəti arasında pay iştirakı haqqında imzalanmış
sazişi yüksək qiymətləndirirəm. Bu, ölkələrimizin qarşılıqlı münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinin
tərkib hissəsidir.
Naxçıvan hava limanının yenidən qurulması layihəsinə Yaponiyanın müsbət münasibət bəslədiyini nəzərə
çarpdırıram. Bakıda Onkoloji Mərkəzin tikintisinin başa çatdırılmasının maliyyələşdirilməsinə də Yaponiyanın
kömək göstərmək niyyətində olduğunu bildirirəm.
Cənab Prezident! Sizin Yaponiyaya səfərinizi bir daha tarixi hadisə kimi yüksək qiymətləndirirəm.
Yaponiyaya bir - çox dövlət başçıları səfərə gəliblər. Lakin - Sizin bu rəsmi səfərinizə ictimaiyyət və kütləvi
informasiya vasitələri tərəfindən göstərilən belə dərin maraq Yaponiyada nadir hallardan biridir. Məndə sizin
keçirdiyiniz görüşlərin siyahısı vardır. Belə gərgin işiniz məndə heyrət doğurur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığın ardıcıl inkişaf etdirilməsinə Yaponiyada
böyük maraq bəslənilməsinin ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin uğurlu perspektivlərindən xəbər verir.
Müstəqil dövlətimizə göstərilən diqqətə görə sizə, hörmətli Baş nazir, təşəkkür edirəm.
Yaponiyaya səfərimin çox uğurlu olduğunu razılıq hissi ilə bildirirəm. Cənab Haşimoto, sizin elan etdiyiniz
və Zaqafqaziya, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə hərtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutduğunuz
“İpək yolu diplomatiyası”nı yüksək qiymətləndirərək demək istəyirəm ki, bir vaxtlar Asiyadan Avropaya uzanan həmin yolun üzərində indi 33 ölkə yerləşib və biz “İpək yolu”nun gələcəyi ilə bağlı məsələləri müzakirə
etmək üçün 1998-ci ilin may ayında Bakıda Avropa Birliyinin iştirakı ilə bu ölkələrin nümayəndələrinin beynəl152
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xalq konfransını keçirməyi qərara almışıq və çox istərdik ki, Yaponiyanın nümayəndə heyəti də bu konfransda
iştirak etsin.
R y u t a r o H a ş i m o t o: Yaponiyanın nümayəndə heyəti bu beynəlxalq konfransda iştirak edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən «Toşibo» şirkətinin 1970-ci illərdə Azərbaycanda kondisionerlər zavodunun
tikintisində yaxından iştirak etdiyini məmnunluqla xatırlayıram. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların
birgə işlənilməsi üçün «Əsrin müqaviləsi»ndə «İtoçu» şirkəti böyük paya malikdir. Digər bir müqavilənin
həyata keçirilməsində «Mitsui» şirkəti cəlb olunmuşdur. Bu rəsmi səfərim zamanı Yaponiyanın çoxsaylı
şirkətləri ilə uğurlu danışıqlar aparılmışdır.
Yaponiyanın zəngin təcrübəsinin Azərbaycanda öyrənilib tətbiq edilməsinin böyük əhəmiyyətini vurğulayır
və kadr hazırlığı sahəsində bu ölkənin respublikamıza göstərəcəyi köməyin çox faydalı olacağına əmin olduğumu nəzərə çarpdırmaq istəyirəm.
Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığının genişləndirilməsinin zəruriliyini xüsusi qeyd edirəm.
Azərbaycan Yaponiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlüyünə seçilməsini dəstəkləyir.
Hörmətli Baş nazir, cənab Haşimoto, mən sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
  
Fevralın 26-da hökumət binasında Yaponiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli sənədlərin imzalanması
mərasimindən sonra jurnalistlər qarşısında bəyanat
Cənab Baş nazir Haşimoto, hörmətli dostlar! Bugünkü hadisə, çox mühüm sənədlərin - “Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında dostluq və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanat”ın və “Azərbaycan Respublikası
ilə Yaponiya arasında ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanat”ın imzalanması
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bu sənədlərin, xüsusən Yaponiya ilə Azərbaycan arasında
dostluq və tərəfdaşlıq, ticarət əməkdaşlığı haqqında bəyanatların və digər sənədlərin imzalanması ilə
ölkələrimizin əməkdaşlığında yeni mərhələ açılır. Mən bəyan edirəm ki, biz öz üzərimizə götürdüyümüz bütün
öhdəlikləri yerinə yetirəcək və etibarlı tərəfdaşlar olacağıq.
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YAPONİYANIN “CAPEKS” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ VADA İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
26 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Yaponiyada olduğum müddətdə mənimlə səmimi görüşə gəldiyinizə görə sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Bu
rəsmi səfərimin Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının durmadan inkişaf etdirilməsində yeni mərhələ açdığını
qeyd edirsiniz, bu səfəri, eyni zamanda, tarixi hadisə adlandırırsınız. Sizə çox minnətdaram. Baş nazir Haşimotonun dəvəti ilə Yaponiyaya ilk rəsmi səfərimdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Yaponiyanın işgüzar dairələrinin bu səfərin gedişini diqqətlə izlədiklərini, ölkələrimizin əməkdaşlığının inkişafında onun çox əhəmiyyətli
yer tutacağını vurğulayırsınız. Son illər ölkəmizdə aparılan islahatlara, əldə edilmiş nailiyyətlərə yüksək qiymət
verirsiniz. Böyük enerji və zəngin xammal ehtiyatlarına malik Azərbaycanda Yaponiya şirkətləri üçün gözəl
imkanlar vardır. Biz bu imkanlardan səmərəli istifadə etməliyik. Azərbaycanın XXI əsrin ən inkişaf etmiş
ölkələrindən birinə çevriləcəyinə yönəldilmiş arzularınıza görə sizə bir daha minnətdaram.
Prezident olduğunuz “Capeks” şirkətinin Azərbaycanla qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa böyük
diqqət yetirməsini yüksək qiymətləndirir və bu əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün müsbət nəticələr verəcəyinə
ümidvar olduğumu bildirirəm.
Müstəqillik qazanmış, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quran, islahatları müvəffəqiyyətlə həyata keçirən və öz qapılarını xarici iş adamlarının üzünə geniş açan Azərbaycanın dünya
ölkələri, o cümlədən Yaponiya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət veririk.
“Capeks” şirkətinin respublikamıza marağından razı qaldığımı söyləyirəm.
Mən Yaponiyanın Baş naziri Haşimoto ilə görüşümü və apardığım danışıqları xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Əminəm ki, bu görüş və imzalanan sənədlər Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə güclü
təkan verəcəkdir.
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YAPONİYANIN “NİÇİMEN” ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL ETDİYİ QƏBULDA NİTQİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
Hörmətli prezident, möhtərəm dostlar!
Qonaqpərvərliyə görə, bu səmimi və işgüzar görüşə görə sizə təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz ki, dünən bizim Yaponiya Baş naziri cənab Haşimoto və digər hökumət üzvləri ilə yekun söhbətlərimiz və görüşlərimiz oldu. Dövlətlərarası, hökumətlərarası çox mühüm sənədlər imzaladıq. Bu sənədlər
Yaponiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin yeni mərhələsini açır, ölkələrimiz arasında hərtərəfli
əməkdaşlıq üçün yaxşı əsas yaradır.
Dünən Baş nazirin iqamətgahında Azərbaycan və Yaponiya hökumət nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə
imzalanmış sənədlər arasında Azərbaycan hökuməti ilə Yaponiyanın “Eksimbank”ı arasında saziş də var. Bu
sənəd “Azərikimya” Dövlət Şirkətində etilen istehsalı üçün qurğu inşasına kredit ayrılması haqqındadır. 75
milyon dollar məbləğində bu kredit Azərbaycan hökumətinin təminatı ilə ayrılmışdır. İstəyirəm biləsiniz ki, biz
hökumət təminatlarına ilk dəfədir razılıq veririk və bu, Yaponiyanın “Eksimbank”ın kreditinə aiddir.
Bizim üçün bir çox digər mühüm layihələr də var. Onlarla əlaqədar Yaponiyanın bəzi digər iri şirkətlərindən
təkliflər alınmışdır. Bu şirkətlər də Azərbaycan hökumətinin təminatını istəyirlər. Lakin biz hökumətin
təminatları ilə onlara dair sazişlər imzalanmasından çəkindik və ancaq “Niçimen” şirkətinin “Azərikimya”
Dövlət Şirkəti ilə bağlı təklifi ilə razılaşdıq.
Siz həmin məsələ ilə əlaqədar bizim bu müəssisə ilə, Azərbaycanla çoxdan danışıqlar aparırdınız. Fevralın
24-də burada, Tokioda sizinlə görüşümüz zamanı məndən xahiş etdiniz ki, həmin kredit üçün hökumət
təminatlarına razılıq verim. Siz öhdəlik götürdünüz ki, etilen istehsalatının tikintisini vaxtında və çox yüksək
səviyyədə təmin edəcəksiniz. Mən sizə inandım və bununla razılaşdım. Təkrar edirəm, bu, ilk dəfədir ki, mən
hökumət təminatlarına razılıq verirəm.
Biz bu layihəni sizinlə müzakirə etdik və bildirdik ki, həmin tikintinin dəyərinin 15 faizini sizin şirkətiniz
maliyyələşdirəcəkdir. Sizinlə razılaşmamızın və bu kreditin alınmasının ən mühüm şərti ondan ibarətdir ki,
tikinti başa çatdıqdan sonra bu kredit “Eksimbank”a sizin köməyinizlə, yəni “Azərikimya” şirkətinin buraxdığı
məhsulun satın alınması hesabına ödəniləcəkdir. Sizin bu öhdəliyiniz şirkətinizlə “Azərikimya” arasında imzalanmış sazişdə təsbit olunmuşdur. Azərbaycanda maliyyə vəziyyətinin çətin olduğunu nəzərə alaraq mən öz
üzərimə çox böyük məsuliyyət götürüb, “Azərikimya” şirkətinə aid layihə üçün sizin şirkətin ayırdığı kreditə
hökumət təminatı vermişəm. Siz isə etilen istehsalının tikintisini vaxtında təmin etmək, layihənin 15 faizini
maliyyələşdirmək və buraxacağımız və dünya bazarında rəqabət qabiliyyətli olacaq məhsul hesabına kreditin
10 il ərzində ödənilməsini təmin etmək barədə öz üzərinizə məsuliyyət götürmüsünüz. Bu məhsulu siz özünüz
alacaq və bizimlə haqq-hesabı ödəyəcəksiniz. Şərtlər çox aydın, dəqiq və anlaşıqlıdır. Mən öz vəzifəmi yerinə
yetirdim. İndi iş sizdən asılıdır. Mən sizə inandım və ümid etmək istərdim ki, siz bu inamı doğruldacaqsınız.
Sizə bizimlə uğurlu iş, şərəfli, vicdanlı əməkdaşlıq, öz öhdəliklərinizi vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirməyi
arzulayıram.
Sizə və şirkətinizə böyük uğurlar diləyirəm. Bilirəm ki, sizin Azərbaycanla əməkdaşlığa dair başqa təklifləriniz də var. Siz birinci saziş üzrə imtahandan çıxırsınız. Ümidvaram ki, siz bu imtahanı müvəffəqiyyətlə verəcəksiniz və biz sizinlə gələcəkdə də əməkdaşlıq edəcəyik. Sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.



Qəbulda “Niçimen” şirkətinin vitse-prezidenti İto Şunro Heydər Əliyevi salamlayaraq nitq söyləmişdir.
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RÖYTER AGENTLİYİNİN TOKİO MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
S u a l: Birinci sualım boru kəmərləri haqqındadır. Mən belə başa düşürəm ki, siz boru kəmərlərinin
üç istiqamətdə çəkilməsi fikrindəsiniz. Bu boru kəmərlərindən biri Bakıdan Novorossiyskə gedən kəmər
hazırdır. Digər boru kəmərlərindən biri - Bakıdan Ceyhana və Bakıdan Supsaya çəkiləcəkdir. Mənə
məlumdur ki, siz Bakı-Ceyhan istiqamətində çəkiləcək kəmərə daha çox üstünlük verirsiniz. Siz bu
istiqamətdə çəkilən kəmərə nə üçün üstünlük verirsiniz?
C a v a b: Yəqin ki, məsələ barədə düz təsəvvürünüz yoxdur. Biz bu istiqamətlərin üçünü də dəstəkləyirik.
Biz birinci neft kəmərini – Bakı-Novorossiysk kəmərini tikib yaratmışıq. Bu kəmərdən artıq istifadə olunur. Bu,
ilkin neftin ixracı üçün çəkilmiş bir kəmərdir. O, Rusiyanın ərazisindən Qara dənizin Novorossiysk limanına
gedir. Biz bu boru kəməri ilə nefti artıq ixrac edirik. Buna bənzər ikinci neft kəmərini Bakıdan, Gürcüstan
ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına çəkirik. Bu da ilkin neftin ixracı üçün tikilən boru kəməridir. Bunların
hər ikisi bir-birinə alternativ olan kəmərlərdir. Yəni onların biri Şimal, digəri isə Qərb istiqamətindədir.
Bunların tutumu o qədər də çox deyil. Ancaq Bakı-Ceyhan boru kəməri böyük boru kəməridir. Bu kəmərlə ildə
təxminən 50-70 milyon ton neft ixrac etmək olar.
Sizin üçün aydın olmaqdan ötrü bildirirəm ki, Şimal istiqamətində boru kəməri artıq tikilib, yaranıbdır və ondan istifadə edilir. Biz ikinci boru kəmərini - Gürcüstan ərazisindən keçməklə Qara dənizin Supsa limanına
çəkiləcək kəməri bu ilin axırınadək tikib qurtarmalıyıq. Bakı-Ceyhan boru kəmərinin isə indi layihəsi hazırlanır.
O, çox böyük vəsait tələb edir. Ona görə də biz hesab edirik ki, onun tikintisinə başlamaq üçün bu ilin axırınadək qərar verməliyik.
S u a l: Bu o deməkdir ki, siz hələ tam qərara gəlməmisiniz ki, bu boru kəmərini tikəcəksiniz, yoxsa
yox?
C a v a b: Yox, qərara gəlmişik. Sadəcə, onun layihəsi hazır olmalıdır və maliyyə məsələsi həll edilməlidir.
Yəni bu, bizim fikrimizdir.
S u a l: Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti bu planla razıdırmı?
C a v a b: Onlar əsasən razıdırlar. Doğrudur, onların bu barədə, yəni həmin boru kəmərinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələləri vardır. Bu barədə hələ iş görmək lazımdır.
S u a l: Vaxt cədvəli, daha doğrusu, işin başa çatması haqqında bir söz deyə bilərsinizmi?
C a v a b: İşin başa çatması haqqında bir söz deyə bilmərəm. Amma hesab edirəm ki, biz bu ilin axırınadək
bu işin başlanmasına nail olmalıyıq. Bizim 1994-cü ildə imzaladığımız müqaviləyə görə bu boru kəmərinin
tikilməsinin müddəti 4 ildir.
S u a l: Belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, 2002-ci ildə bu boru kəməri işlək olacaqdır?
C a v a b: Mən istərdim ki, olsun.
S u a l: Növbəti sual qazma haqqında olacaqdır. Siz xarici şirkətlərə Azərbaycanda qazma işləri
aparmağa şərait yaradacaqsınızmı.
C a v a b: Qazma işi aparılmasa, neft çıxarmaq olmaz. Bəlkə sual düzgün tərcümə edilmədi, yaxud sualı
düzgün qurmadınız? Yəqin siz yeni yataqlarda xarici şirkətlərə yer ayırmağımızla maraqlanırsınız?
J u r n a l i s t: Bəli.
C a v a b: Bilirsiniz, Azərbaycanda zəngin neft yataqları vardır. Biz bu yataqlardan gələcəkdə də istifadə etmək üçün xarici şirkətlərlə əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.
S u a l: Deyə bilərsinizmi, bunu nə vaxt edəcəksiniz və hansı yataqları nəzərdə tutursunuz?
C a v a b: Biz bunu daim edirik. Məsələn, biz 1994-cü ilin sentyabr ayında birinci müqaviləni imzalamışıq.
Ondan sonra az vaxt keçibdir, amma biz 9 müqavilə imzalamışıq. Yaponiyanın bir neçə şirkəti də konsorsium
yaradıb bizim yataqlardan birində müştərək iş görmək istəyirlər. Onlar xahiş etdilər ki, biz həmin müqavilənin
imzalanmasına razılıq verək. Ancaq orada bəzi məsələləri araşdırmaq lazımdır, bəzi məsələlər mənim üçün
aydın deyildir. Ona görə də mən bunu təxirə saldım.
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Yəni bizdə bu proses davam edir. Dünyanın böyük neft şirkətləri Azərbaycanın neft yataqlarına daim böyük
maraq göstərirlər. Bizim bir neçə perspektivli yataqlarımız var. Xarici şirkətlər onları artıq öyrəniblər, bu
yataqların imkanlarını bilirlər və orada iş görmək üçün bizə müraciət ediblər.
S u a l: Belə nəticəyə gələ bilərikmi ki, Azərbaycan gələcəkdə də öz neft yataqlarını xarici şirkətlər
üçün açıq saxlayacaqdır?
C a v a b: Bəli, tamamilə doğrudur.
S u a l: Siz dünən Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimoto ilə birlikdə Yaponiya şirkətlərinin təşkil etdiyi
konsorsiumun Azərbaycanda işləməsi üçün sənədə imza atmalı idiniz. Lakin bu, baş tutmadı. Yapon tərəfi
belə iddia edir ki, guya Azərbaycan tərəfi sənədləri bir qədər gecikdiribdir. Həqiqətən belədirmi?
C a v a b: Yox, belə deyil. Bilirsiniz, biz bu müqavilələrin imzalanmasına çox ciddi yanaşırıq. Hər bir
məsələ və şərtlər bizim üçün aydın olmalıdır. Biz on illərlə müddətə olan işlərlə bağlı müqavilə imzalayırıq.
Ona görə də hansı məsələ haradasa bizə aydın deyilsə, burada tələsməyə yol vermək olmaz. Yaponiya şirkətləri
konsorsiumunun Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə hazırladığı materiallar tamam kamil, mükəmməl deyil.
Orada bəzi şərtlər tam aydın deyildir. Ona görə də biz bu müqaviləni imzalaya bilməzdik. Doğrudur, Yaponiya
şirkətləri çox istəyirlər ki, bu müqavilə imzalansın. Amma əgər bəzi məsələlər aydın deyilsə, biz bu müqaviləyə
imza ata bilməzdik.
Dünən biz Baş nazir Haşimotonun iqamətgahında “Mitsui” şirkəti ilə bir müqaviləyə imza atdıq. Orada hər
şey aydındır. Çünki həmin neft yatağının bir hissəsi barədə biz keçən ilin sentyabr ayında İtaliyanın “Eni-Acip”
şirkəti ilə muqavilə imzalamışdıq. Biz onun 15 faizini dünən “Mitsui” şirkətinə verdik. Çünki orada şərtlərin
hamısı aydın idi. “Mitsui” şirkəti isə “Eni-Acip” şirkətindən də yüksək şərtlərə razı oldu. Ona görə də biz
onlarla müqavilə imzaladıq.
Güman edirəm ki, biz bu müqaviləni də gələcəkdə imzalaya bilərik. Dünən mən iki ay vaxt verdim ki, həmin
sənədlərin üzərində işləsinlər. Sənədlər hazır olandan sonra, əgər şərtlər müəyyən olunsa, biz həmin müqaviləni
də imzalayacağıq.
S u a l: Neftayırma və kimya sektoru barədə hökumətin planlarından bir qədər ətraflı danışa
bilərsinizmi?
C a v a b: Bizim bu sahədə planlarımız çoxdur. Birincisi, kimya sektoru haqqında. Burada “Niçimen” şirkəti
ilə böyük bir müqavilə imzalamışıq və biz Yaponiyanın İxrac-İdxal Bankının kreditini götürürük.
Götürdüyümüz kreditin məbləği 75 milyon dollardır. Amma bu layihənin ümumi dəyəri 100 milyon dollara
qədərdir. “Niçimen” şirkəti bizimlə bərabər orada iş görəcəkdir.
S u a l: Azərbaycan coğrafi-siyasi cəhətdən çox kövrək bir ərazidə yerləşmişdir. Şimalda Rusiya,
cənubda İran, qərbdə isə Ermənistan və Türkiyə yerləşir. Siz Azərbaycanın öz qonşuları ilə
münasibətlərini necə görürsünüz?
C a v a b: Biz istəyirik ki, qonşularımızla dostluq, mehribanlıq şəraitində yaşayaq. Türkiyə ilə bizim çox sıx
dostluq əlaqələrimiz vardır. Rusiya və İran ilə bizim əlaqələrimiz də dostluq xarakteri daşıyır. Bizim bir
qonşumuz da var – Gürcüstan. Gürcüstanla da əlaqələrimiz çox yaxşıdır, dostluq xarakteri daşıyır.
Bilirsiniz ki, biz Ermənistanla hərbi münaqişədəyik. Ermənistan 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın ərazisinə
hərbi təcavüz edibdir. Onlar bu hərbi təcavüzə Azərbaycanın bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağı qoparıb özlərinə
bağlamaq məqsədi ilə başlayıblar. Müharibə başlayıbdır, qan tökülübdür, Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal olunmuş həmin torpaqlardan bir milyondan artıq
vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla çıxarılıbdır. Doğrudur, biz dörd ilə yaxındır ki, atəşi dayandırmışıq,
atəşkəs rejimində yaşayırıq, yəni döyüşlər yoxdur. Biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün danışıqlar
aparırıq. Ancaq hələ son nəticəni əldə etməmişik.
Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti doğrudan da möhkəmdir. Bizim coğrafi-siyasi vəziyyətimiz
əlverişlidir. Ancaq bizə qarşı olan münasibətlərdə çox mürəkkəblik vardır.
S u a l: Rusiya və İran Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatlarından Xəzəryanı ölkələrin birgə istifadə
etməsini təklif edirlər. Mən belə düşünürəm: siz və daha iki ölkə belə bir təklif irəli sürürsünüz ki, bu
ehtiyatlardan hər ölkə özü necə bilirsə, o cür də istifadə etsin. Siz Rusiya və İranla nə dərəcədə razısınız,
nə dərəcədə razı deyilsiniz?
C a v a b: Bizim təklifimiz belədir ki, Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından istifadə edilməsi Xəzər
dənizinin sektorlara bölünməsi yolu ilə ola bilər. Sovet İttifaqı mövcud olduğu zaman Xəzər dənizi Xəzəryanı
respublikaların arasında sektorlara bölünübdür. O cümlədən İran ilə Sovet İttifaqı arasında da Xəzər dənizi
sektorlara bölünübdür. Bu ənənə on illərdir ki, davam edir. Biz hesab edirik ki, bu, ən əlverişli prinsipdir. Biz
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Azərbaycan sektorunda öz işlərimizi bu prinsip əsasında görürük. Qazaxıstan da bu prinsiplə razıdır. Rusiya və
İran bu prinsipi hələ ki, qəbul etmirlər. Ancaq hesab edirəm ki, bu prinsipdən daha əlverişli prinsip ola bilməz.
S u a l: Siz tam əminsiniz ki, bundan daha yaxşı prinsip ola bilməz?
C a v a b: Bundan yaxşı prinsip ola bilməz. Güman edirəm ki, başqa dövlətlər də tədricən bu fikrə gələcəklər.
S u a l: Ayırdığınız vaxta, verdiyiniz məlumata görə çox sağ olun. Çox sağ olun ki, mənim üçün belə
bir imkan yaratdınız.
Bu doğrudurmu ki, 1987-ci ildə SSRİ-də Siz yeganə adam idiniz ki, Çernobıl hadisəsi haqqında açıq
danışdınız?
C a v a b: Bu, 1987-ci ildə yox, 1986-cı ildə olubdur. Bəli, bu məsələ Sov.İKP MK Siyasi Bürosunda
müzakirə olunarkən mən Qorbaçova və Siyasi Büronun başqa üzvlərinə açıq bildirdim ki, bunu gizlətmək
olmaz, hər bir şeyi dərhal açmaq və dünyaya məlumat vermək lazımdır. O vaxt Siyasi Büroda məsələ ilə
əlaqədar mənimlə Qorbaçov və Liqaçov arasında çox böyük bir münaqişə oldu.
S u a l: Siz yeganə adam idiniz ki, bunu təklif etdiniz?
C a v a b: Mən yeganə adam idim. Ancaq orada məndən sonra Yakovlev də bu fikri təsdiqlədi. O da o vaxt
Siyasi Büronun üzvü idi.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, bir daha çox sağ olun.
Müsahibəni Agentliyin müxbiri
Kioşi Takenaka aparmışdır.
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YAPONİYANIN “ASAHİ” TELEŞİRKƏTİNƏ MÜSAHİBƏSİ
27 fevral 1998-ci il
S u a l: Hazırda Yaponiya iqtisadiyyatı müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır. Siz bu barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Yaponiya iqtisadiyyatının necə vəziyyətdə olduğundan danışmaq mənim üçün çətindir. Biz bunu
kənardan müşahidə edirik və burada baş verən proseslərdən xəbərdarıq. Lakin bu, məni o qədər də çox maraqlandırmır, çünki, dediyiniz kimi, Yaponiya nə kimi çətinliklərlə üzləşsə də, o, böyük iqtisadi potensiala malik
yüksək inkişaf etmiş ölkədir, dünya iqtisadiyyatında aparıcı mövqe tutur. Buna görə də belə düşünürəm ki,
Yaponiya bu çətinlikləri aradan qaldıracaq və Dünya Birliyində əvvəlki tək layiqli yer tutacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, siz Yaponiyaya özünüzün ilk rəsmi səfərinizin məqsədləri barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Bu, müstəqil Azərbaycan prezidentinin Yaponiyaya ilk səfəridir. Elə bu faktın özü indiki səfərin
böyük əhəmiyyəti olduğunu göstərir. Biz müstəqil bir dövlət kimi altı ildir mövcuduq, dünyanın bütün ölkələri
ilə qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər yaratmağa çalışırıq. Mən dünyanın istər Qərbində, istərsə də Şərqində
bir çox aparıcı ölkələrində rəsmi səfərlərdə olmuşam. Yaponiya həm iqtisadi baxımdan, həm də dünya siyasətində öz sanbalına görə çox böyük ölkədir. Buna görə də mənim səfərimdən məqsəd ən əvvəl Yaponiya ilə sıx
münasibətlər yaratmaq və əməkdaşlığımızın konkret istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir. Mən Yaponiyaya bu
məqsədlə gəlmişəm və səfərimin yekunlarından razıyam.
S u a l: Cənab prezident, ölkənizdə olduqca çox neft var. Onun ehtiyatları nə qədərdir?
C a v a b: Ən əvvəl, siz buna görə Azərbaycana həsəd aparmayın. Sizin neftiniz yoxdur, əvəzində başqa çox
şeyləriniz var. Ümumiyyətlə, Xəzər hövzəsində neft olduqca çoxdur. Biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
işləyirik. Azərbaycanda quruda da neft ehtiyatları var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft məmləkətidir və hazırda
onun hasilatının ikinci mərhələsi başlanır. Biz xarici neft şirkətlərini cəlb edərək zəngin neft yataqlarının işlənməsi
sahəsində fəal iş aparırıq. Bu yataqlar Azərbaycan geoloqları, neftçiləri tərəfindən kəşf olunmuşdur və biz onları
müxtəlif səbəblər üzündən istismar edə bilmirdik. Bizdə nə qədər neft olduğunu söyləmək çətindir. Misal üçün, elə
neft yataqları var ki, geoloqlarımız, mütəxəssislərimiz onların barəsində proqnozlar verirlər. Amma biz onların
istismarına, qazılmasına başladıqda məlum olur ki, orada neft gözlədiyimizdən də çoxdur. Yeri gəlmişkən, hazırda
“Çıraq” yatağında vəziyyət belədir. Biz burada 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış müqaviləyə əsasən ötən ilin
noyabrında neft çıxarmağa başladıq. Burada qazılmış quyular gözlənildiyindən də artıq miqdarda neft verdi.
Hərəsində bir quyu qazdığımız “Əşrəfi” və “Dan ulduzu” yataqlarında nəzərdə tutulduğundan artıq miqdarda neft
hasil edilmişdir. Biz həmin yataqlara dair müqaviləni 1996-cı ildə imzalamışıq və burada iştirak payının 20 faizi
Yaponiyanın “İtoçu” şirkətinə mənsubdur. Sözün qısası, neft çoxdur. 30 il müddətinə 9 müqavilə imzalanmışdır. Həmin müqavilələr üzrə sərmayələrin ümumi məbləği təxminən 30 milyard Amerika dolları qədərdir, bir neçə milyard
ton neft çıxarılacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Yaponiya Azərbaycanla əməkdaşlığa başlamaqda bir qədər gecikmişdir.
Yaponiya sizin yaxşı tərəfdaşınız ola bilərmi?
C a v a b: Siz, şübhəsiz, gecikmisiniz, bu, nə isə yaponlara yaraşan cəhət deyildir. Onlar adətən gecikmirlər
və lazım olan yerə hamıdan tez gəlirlər. Amma əminəm ki, itirilmiş nə varsa, onun yerini dolduracaqsınız.
Məsələn, dünən biz iri bir layihədə Yaponiyanın “Mitsui” şirkətinə 15 faiz ayrılması haqqında saziş imzaladıq.
İndi fikir verin: Sizin “İtoçu” şirkəti bizim birinci neft müqaviləmizdə, habelə “Dan ulduzu” və “Əşrəfi”
yataqlarına dair müqavilədə iştirak edir, dünən isə “Mitsui” şirkəti iri bir müqavilədə 15 faizlik pay aldı. Bu, pis
başlanğıc deyildir. Zənnimcə, öz yapon xarakterinizlə siz itirilmiş nə varsa, onun yerini doldura bilərsiniz. Bu,
sizdən asılı olacaqdır. Əgər 1994-cü ildə biz ölkəmizə gəlmiş şirkətlərlə saziş bağlamışıqsa, indi tenderlər elan
edirik. Məsələn, ötən ilin sentyabrında İtaliyanın “Eni-Acip” şirkəti ilə müqavilə bağladığımız “Kürdaşı”
yatağına 10 namizəd vardı. “Eni-Acip” ən yaxşı iqtisadi şərtlər təqdim etdi və biz onunla müqavilə imzaladıq.
“Mitsui” şirkəti bizə müraciət etdikdə ona dedik ki, əgər siz başqa şirkətlərə nisbətən daha yaxşı şərtlər təqdim
etsəniz, onda biz bunu sizə verə bilərik. Onlar bu şərtləri təqdim etdilər. Yəni, indi bizdə tender gedir, rəqabət
gedir. Əgər Yaponiya şirkətləri daha yaxşı şərtlər təklif etsələr, onlar yer alacaqlar.
M ü x b i r: Cənab prezident, bu yaxınlarda İraqın bombardman edilməsi təhlükəsi vardı. Bunu isə
əsasən neftlə bağlayırlar. Əlbəttə, neft hər bir ölkə üçün yaxşıdır, amma o, xalqa bədbəxtlik
gətirməməlidir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Nə edəsən? Axı biz belə bir vəziyyət qarşısında vahiməyə görə öz təbii ehtiyatlarımızdan ölkəmizin inkişafı üçün istifadə etməyə bilmərik. Hesab edirəm ki, Küveytlə, İraqla bağlı bu kimi
hallar aradan qaldırılmalıdır. Hər halda dünya daha təhlükəsiz olmalı və yol verməməlidir ki, iqtisadi maraqlar
ucbatından insanlar və ya hər hansı ölkələr silahlı basqınla əlaqədar sanksiyalar təklif etsinlər.
S u a l: Cənab prezident, Sovet İttifaqının mövcud olduğu dövrdə Siz Siyasi Büronun üzvü idiniz. Bizə
elə gəlir ki, indi Azərbaycan Rusiya ilə müqayisədə ABŞ ilə daha yaxın tərəfdaşlıq əlaqələri yaradır. Bu
barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Biz dünyanın bütün ölkələri ilə – Rusiya ilə də, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də, Fransa ilə də,
İngiltərə ilə də, Yaponiya ilə də, Çinlə də, hamı ilə, o cümlədən bütün qonşularımızla - İran, Türkiyə və
Gürcüstan ilə də bərabərhüquqlu, - qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər yaratmaq istəyirik. Hətta hərbi
münaqişədə olduğumuz Ermənistanla da. Biz yol verə bilmərik ki, böyüklüyündən asılı olmayaraq hər hansı bir
ölkə suverenliyimizi, müstəqilliyimizi pozsun. Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə nail olmasını tarixi
hadisə hesab edirik. Odur ki, bizim birinci dərəcəli vəzifəmiz müstəqilliyimizin toxunulmazlığını təmin
etməkdir. Buna görə də kimsə bizə hər hansı təzyiq göstərməyə çalışdıqda və ya suverenliyimizi hər hansı
dolayı yollarla pozmaq istədikdə biz bununla razılaşa bilmərik. Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Amma biz hesab
edirik ki, indi dünyada bütün ölkələr ərazisindən, əhalisinin miqdarından, iqtisadi potensialından asılı olmayaraq
bərabərhüquqlu ölkələr olmalıdır. Bütün ölkələrlə, o cümlədən Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
münasibətlərimizin əsasını məhz bu prinsiplər təşkil edir.
S u a l: Cənab prezident, deyilənlərə görə, Rusiyada çox güclü korrupsiya var. İmzalanmış
müqavilələr nəticəsində neftdən Azərbaycana çox böyük miqdarda pul daxil olduqdan sonra bu cür
korrupsiyadan qorxmursunuzmu?
C a v a b: Korrupsiya hər yerdə, o cümlədən Yaponiyada da var. Bu yaxınlarda eşitdim ki, sizin maliyyə
naziri əməkdaşlarının korrupsiyaya qurşandığına görə istefa vermişdir. Bu yaxınlarda, təxminən 15 gün bundan
əvvəl mən Azərbaycanın xarici işlər nazirini işdən çıxartdım, çünki onun da korrupsiyada əli vardı. Bir sözlə,
korrupsiya dünyanın, demək olar bütün ölkələrinə yoluxmuş bir xəstəlikdir. Odur ki, bizim vəzifəmiz bu
xəstəliklə mübarizə aparmaqdır. Korrupsiya Azərbaycanda bu gün də özünü göstərir. Biz bunu gizlətmirik və bu
barədə açıqca danışırıq. Yaponiya firmalarının nümayəndələri ilə görüş zamanı mən onları buna çağırdım ki,
münasibətlərimiz təmiz, vicdanlı əsasda qurulsun. Müxtəsəri, korrupsiya ilə mübarizə aparacağıq.
S u a l: Cənab prezident, sovet sisteminin süqutu Sovet İttifaqının o vaxtkı rəhbərliyinin buraxdığı
səhvlərlə bağlıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsinizmi, bu, böyük məsələdir. Keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərliyinin səhvləri çox olmuşdur. Lakin
artıq indi demək olar ki, məsələ Sovet İttifaqı rəhbərlərinin səhvlərində deyil, siyasi və iqtisadi sistemdə idi. Siz
bilirsiniz ki, 1987-ci ildə mən özümün bütün vəzifələrimdən istefa verdim. Mən Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü
və SSRİ hökuməti sədrinin birinci müavini idim. Altı il işləmədim, təcrid olundum, hətta təqiblərə məruz qaldım,
məni gözümçıxdıya saldılar. 1990-cı ildə sovet rəhbərliyi olduqca xalqa zidd qərar çıxarıb, xalq hərəkatını yatırtmaq
üçün Azərbaycana iri qoşun kontingenti yeritdikdə qan töküldü. Moskvada mən Qorbaçovun və onun hökumətinin
bu qərarına qarşı etirazımı bildirdim. Elə onda mən Kommunist Partiyası ilə vidalaşdım, halbuki gənclik illərindən
onun sıralarında olmuşdum. Sonra öz baxışlarımı yenidən nəzərdən keçirib qiymətləndirdim. Sovet İttifaqının hələ
mövcudluğu dövründə mən bu fikirdə idim ki, Kommunist Partiyası hakimiyyətdən getməlidir. Sovet İttifaqı daha
mövcud ola bilməz. Belə də oldu və Sovet İttifaqı süquta uğradı. Ola bilsin ki, bu, qəribə haldır, lakin rəhbərlərindən
birinin mən olduğum – Əliyevin olduğu Sovet İttifaqının süqutunu böyük razılıqla və məmnunluqla qarşıladım. Ona
görə də sovet rəhbərliyinin səhvləri vardı, amma indi, demək olar ki, sistemin özü də səhv idi. Hərçənd inkar etmək
olmaz ki, bu sistem öz tarixi rolunu oynamışdır. Mən bütün keçmişi pisləyənlərlə razı deyiləm. Hər hansı keçmişdə
müsbət cəhətlər də var, mənfi cəhətlər də var.
O ki qaldı dövləti necə qurmağıma, dediyim kimi, mən müstəqil Azərbaycanın prezidentiyəm. Mənim
fəaliyyətimin əsasını Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq, insan hüquqlarını, söz,
mətbuat, vicdan azadlıqlarını, bütün azadlıqları, siyasi plüralizmi, sahibkarlıq azadlığını təmin etmək prinsipləri
təşkil edir. Biz iqtisadiyyatı bazar münasibətləri və dünya iqtisadiyyatı ilə sıx inteqrasiya əsasında qururuq. Biz
xarici sərmayələr üçün açıq qapı siyasəti elan etmişik. Onlar bizə gəlirlər. Bundan ötrü biz əlverişli şərait
yaratmışıq. Yəni biz istər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də sosial sahələrdə müasir dünya sivilizasiyası
səviyyəsində olmaq istəyirik.
S u a l: Cənab prezident, bir aydan sonra Rusiya prezidenti Boris Yeltsin Yaponiyaya rəsmi səfərə
gələcəkdir. Siz cənab Yeltsin haqqında nə deyə bilərsiniz?
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C a v a b: Yaxşı adamdır. O, demokratiya tərəfdarıdır, iqtisadi islahatlar aparır, Rusiyanın
demokratikləşdirilməsini çox fəal həyata keçirir, çox demokratik dəyişikliklər etmək istəyir. Mən də istəyirəm
ki, Rusiya imperiya dövləti deyil, demokratik dövlət olsun. Bizim kimi, siz də Rusiya ilə qonşusunuz. Buna görə
də istəyirəm ki, Rusiya demokratik ölkə olsun, köhnə Rusiya daha mövcud olmasın.
S u a l: Cənab prezident, necə bilirsiniz, Rusiya Kuril adalarını Yaponiyaya verə bilərmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, bu, köhnə problemdir. Mən bilən, 1993-cü ildə, prezident Boris Yeltsin Yaponiyada
olarkən bildirmişdi, - buna görə də sizdə saziş əldə edilmişdi, Şimal əraziləri məsələsi həll ediləcəkdir. Mətbuatdan bilirəm ki, prezident Yeltsinin və Baş nazir Haşimotonun Krasnoyarskda görüşü, - bu görüşü “qeyri-rəsmi
görüş” adlandırdılar, - olarkən həmin məsələ də diqqət mərkəzində idi. Deyirlər ki, onlar bu məsələni 2000-ci
ilədək həll etmək barədə razılığa gəlmişlər. Ürəkdən arzu edirəm ki, bu məsələ həll olunsun.
M ü x b i r: Sağ olun.
Müsahibəni teleşirkətin müxbiri
Tahara Souciro aparmışdır.
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“ENÇ-EYÇ-KEY” TELEKANALINA MÜSAHİBƏSİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
S u a l: Zati-aliləri prezident Əliyev, Yaponiyaya ilk rəsmi səfəriniz zamanı Siz imperatorla, Baş nazir
Haşimoto, Yaponiyanın nazirləri və iqtisadi dairələrinin rəhbərləri ilə görüşdünüz. Sizcə, bu səfərin
başlıca nəticəsi nədən ibarətdir?
C a v a b: Başlıca nəticə bundan ibarətdir ki, biz Yaponiya ilə Azərbaycan arasında gələcək hərtərəfli əməkdaşlığın yaxşı bünövrəsini qoyduq. Son illərdə ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf etmişdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail olduqdan və 1992-ci ildə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında diplomatik
münasibətlər yaradıldıqdan sonra əlaqələrimiz inkişaf etmişdir. Lakin indi, Azərbaycan prezidentinin Yaponiyaya ilk rəsmi səfəri baş tutduqdan, səmərəli danışıqlar aparıldıqdan, söhbətlər, görüşlər keçirildikdən, mühüm
sənədlər imzalandıqdan sonra hesab edirəm ki, biz gələcək inkişafımızın yaxşı bünövrəsini qoyduq və Yaponiya
ilə Azərbaycan arasında hərtərəfli əməkdaşlığın yeni mərhələsini açdıq.
S u a l: Dünən Siz dostluq və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanat imzaladınız. Bu sənədin əhəmiyyəti
nədən ibarətdir?
C a v a b: Hesab edirəm ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və tərəfdaşlıq haqqında bəyanat tarixi
əhəmiyyətə malikdir. Çünki bu bəyanatda gələcək əməkdaşlığımızın prinsipləri və istiqamətləri elan edilmişdir.
Buna görə də çox vacibdir ki, bəyanatda Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli müddəalar – onun beynəlxalq
vəziyyəti, iqtisadi problemləri ilə bağlı müddəalar təsbit olunmuşdu. Ermənistanla münaqişə vəziyyətinə məruz
qalan, ərazisinin bir hissəsi işğal olunan, ərazi bütövlüyü pozulan Azərbaycan üçün çox mühümdür ki, Yaponiya
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini, güc işlədilməsi yolu ilə sərhədlərin dəyişdirilməsinin qeyrimümkünlüyünü bəyan edir. Yaponiya bəyan edir ki, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması haqqında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün prinsiplərini dəstəkləyir. Yaponiya təsdiq edir ki,
ölkələr arasında qarşılıqlı münasibətlərin beynəlxalq hüquq normaları pozulmazdır. Bu, çox mühümdür.
Yaponiya Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağımızı dəstəkləməyi öhdəsinə götürmüşdür. Biz Yaponiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv seçilə bilməsi üçün onu dəstəkləməyi öhdəmizə götürmüşük.
Odur ki, bu bəyanatda siyasi məsələlər də var, iqtisadi məsələlər də var. O, çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Biz ikinci bir bəyanat – ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq haqqında bəyanat da imzaladıq. O da
çox mühüm bəyanatdır və əməkdaşlığımızın prinsiplərini, Yaponiya tərəfindən Azərbaycana güzəştli kreditlər
ayrılmasını nəzərdə tutur. Məsələn, 20 milyard iena məbləğində bu cür bir kredit “Şimal” elektrik stansiyasının
tikintisi üçün ayrılmışdır. 400 milyon iena məbləğində qrant ayrılmışdır. Bu, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Fondunun imkanlarından istifadə edə bilməyimiz üçün bizə yol açır. Hesab edirəm ki, bu fond Yaponiya üçün,
Yaponiya ilə digər ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr yaradılması üçün çox mühüm təşkilatdır.
S u a l: Cənab prezident, Siz “Böyük ipək yolu”nun dirçəldiyini bildirdiniz, bizim Baş nazir Haşimoto
isə bu yolun Asiya ərazisi ilə çəkilməsi konsepsiyasını XXI əsrdə Yaponiya xarici siyasətinin strategiyası
kimi bəyan etdi. Burada bizim ölkələrimiz ümumi dil, bu strategiyanın ümumi cəhətlərini tapa
bilərlərmi?
C a v a b: Ən əvvəl deyim ki, mən Baş nazir Haşimotonun “Böyük ipək yolu” barəsində doktrinasını,
diplomatiyasını çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu, Yaponiyanın Baş naziri tərəfindən tarixi təşəbbüsdür və mən
buna böyük əhəmiyyət verirəm. Əvvəla, burada Yaponiya ilə Azərbaycanın baxışları və fikirləri tamamilə
uyğun gəlir. Yaponiya “İpək yolu”nun ən ucqar Şərq hissəsində, Azərbaycan isə bu yolun mərkəzində yerləşir
və burada çox mühüm strateji mövqe tutur. Təkcə ona görə yox ki, biz bu yolun mərkəzindəyik. Ona görə ki, biz
Xəzər dənizinin sahilində yerləşirik. “İpək yolu” Yaponiya, Çin və Mərkəzi Asiyadan keçib Xəzərə çıxacaqdır.
Xəzərin şərq və qərb sahilləri arasında isə keçid bərəsi var və bu bərə Azərbaycana məxsusdur. Bakı “İpək
yolu”nun üstündə yeganə iri dəniz limanıdır. Buna görə də Azərbaycan burada çox mühüm yer tutur. Baş
nazirin də, mənim də bu məsələyə eyni mövqedən yanaşmağımız bizi çox doğmalaşdırır, yaxınlaşdırır və
səylərimizi birləşdirir.
S u a l: Siz yeni “ İpək yolu” dedikdə konkret olaraq nəyi nəzərdə tutursunuz?
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C a v a b: Yeni “İpək yolu” köhnə “İpək yolu”nun bərpa edilməsi deməkdir, amma müasir nəqliyyat
vasitələrindən istifadə olunmaqla. Əvvəllər bu yol işləyərkən nəqliyyatın indiki növləri yox idi. Adamlar piyada
gedib-gəlirdi və ya adi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirdilər. İndi isə dəmir yolu, avtomobil nəqliyyatı,
dəniz gəmiləri var və bunlar “İpək yolu”nu min illər əvvəl olduğundan qat-qat səmərəli edir.
S u a l: Necə bilirsiniz, Yaponiya “İpək yolu”nun dirçəldilməsində və inkişafında nə kimi rol
oynayacaqdır?
C a v a b: Belə düşünürəm ki, Yaponiya kreditlər ayrılması baxımından böyük rol oynaya bilər. Çünki
“İpək yolu” müasir infrastruktur yaradılmasını nəzərdə tutur. Buna görə də Yaponiya bu infrastrukturun yaradılmasına, xüsusən Xəzər dənizində yaradılmasına öz maliyyə imkanları ilə, əlbəttə, böyük töhfə verə bilər.
Məsələn, Bakı dəniz limanını, Türkmənistan sahilindəki limanı – Türkmənbaşı limanını inkişaf etdirmək olar.
Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki Poti limanını inkişaf etdirmək lazımdır. Başqa ehtiyaclar da var. Buna görə
də Yaponiya “İpək yolu” üçün çox işlər görə bilər.
S u a l: 1993-cü ildə Siz prezident vəzifəsinə başladıqdan sonra Azərbaycanda siyasi vəziyyət
sabitləşməyə başladı. Ölkənizdə indiki vəziyyəti Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bu dörd il çox çətin və mürəkkəb illər olmuşdur. 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda artıq vətəndaş müharibəsi gedirdi. Azərbaycan fəlakət həddində idi, əslində parçalanmışdı. Azərbaycan bir tərəfdən,
Ermənistanla müharibə aparırdı və Ermənistan silahlı qüvvələri çox əlverişli olan daxili siyasi vəziyyətdən
istifadə edərək respublikamızın müxtəlif rayonlarını çətinlik çəkmədən qəsb etmişdilər. Digər tərəfdən,
Azərbaycanın daxilində silahlı dəstələrə, qruplara malik olan müxtəlif siyasi qüvvələr hakimiyyət uğrunda öz
aralarında mübarizə aparırdılar. Bundan istifadə edən və Azərbaycanı parçalamaq istəyən xarici xüsusi idarələr
Azərbaycanın şimal hissəsini ondan qoparıb ayırmaq istəyirdilər və bunu artıq ölkəmizin cənubunda etmişdilər
və orada “Talış-Muğan Respublikası” deyilən respublika yaradılmışdı.
S u a l: Bunlar hansı xarici qüvvələrdir?
C a v a b: Böyük dövlətlər var və onlar adətən, belə imkandan istifadə edirlər. Buna görə də vətəndaş müharibəsi və bu cür mürəkkəb daxili siyasi vəziyyət, təbii olaraq, Azərbaycan üçün böyük təhlükə törədirdi. Əlbəttə,
bütün bunları, vətəndaş müharibəsini dayandırmaq və cinayətkar quldur dəstələrini, qrupları məhv etmək üçün
tədricən şərait yaratmaq bizdən ötrü çox çətin idi. Mənim yolum çox ağırdır. Bir də ona görə ki, 1993-cü ildə
mən vətəndaş müharibəsini dayandıra bilmişdim. Lakin 1994-cü ilin oktyabrında başqa silahlı qruplar mənə
qarşı qiyam qaldırdılar, onlar dövlət çevrilişi etmək istəyirdilər. Siz yəqin eşitmisiniz, görmüsünüz, mən
televiziya ilə xalqa müraciət etdim. Xalq toplaşıb məni müdafiə etdi. Mən dövlət çevrilişinin qarşısını ala
bildim. Sonra 1995-ci ilin martında ayrı-ayrı silahlı qüvvələr, xüsusən Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində olmuş
XTPD xarici dövlətlərin xüsusi idarələrinin iştirakı ilə yenidən dövlət çevrilişi etməyə çalışdılar. Artıq müəyyən
olunmuşdur ki, bu işdə Türkiyənin, Rusiyanın xüsusi idarələri və Azərbaycanın müxtəlif siyasi qüvvələri iştirak
edirdilər.
S u a l: Sizə qarşı beynəlxalq konsorsium fəaliyyət göstərirmi?
C a v a b: Tamamilə doğrudur. Mən onda da bunun qarşısını ala bildim. Sonra mənə qarşı terror aktları
cəhdləri oldu. Mənim təyyarəmi, mənimlə Ukrayna prezidenti cənab Kuçmanın keçib gedəcəyimiz körpünü
partlatmaq istədilər. Bir sözlə, mən bütün bunların qarşısını aldım. İndi Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət
normaldır, vəziyyəti sabitləşdirmək mümkün olmuşdur. Silahlı quldur dəstələrini, qrupları məhv etmək mümkün
olmuşdur. Hərçənd bizdə müxalifətdə olan siyasi partiyalar var. Onlardan bəziləri öz köhnə əməllərindən,
gücdən, terror aktlarından, təxribatlardan istifadə etmək niyyətlərindən hələlik əl çəkməmişlər. Amma indi dövlətimiz möhkəmdir, biz hər hansı bu cür cinayətkar əməlləri dəf edə bilərik.
S u a l: Bütün bunları dəf etmək üçün Sizdə belə böyük qüvvələr haradandır?
C a v a b: Təcrübə var, nüfuz var. Belə çətin keçid dövrünü yaşayan bu cür mürəkkəb ölkələrdə liderlər
nüfuza malik olmalıdırlar, xalqın etimadını qazanmalıdırlar. Mənim ən başlıca silahım xalqın etimadıdır, onun
mənə olan münasibətidir.
S u a l: Necə bilirsiniz, ölkəniz beynəlxalq birlikdə nə kimi rol oynayacaqdır?
C a v a b: Belə düşünürəm ki, XXI əsr Azərbaycan üçün daha böyük tərəqqi, sosial-iqtisadi inkişaf və Dünya Birliyində Azərbaycanın demokratik, hüquqi, dünyəvi bir dövlət kimi möhkəmlənməsi əsri olacaqdır. XXI
əsr Qafqazda coğrafi-strateji mövqeyə malik olan bir ölkə kimi Azərbaycanın nüfuzunu, siyasi və iqtisadi
əhəmiyyətini qaldıracaqdır. Mən bu perspektivi görürəm.
S u a l: Azərbaycanın Rusiya ilə gələcək münasibətlərinin perspektivləri necədir?
C a v a b: Rusiya geniş iqtisadi imkanlara, çoxlu əhaliyə və inkişaf tarixinə malik böyük ölkədir. Buna görə
biz onunla mehriban qonşuluq, dostluq münasibətləri saxlamaq istəyirik. Xüsusən ona görə ki, iki əsrdir
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Azərbaycan Rusiya ilə bağlıdır. Azərbaycan iki yüz il ərzində Rusiyanın tərkibində olmuşdur. Əvvəlcə çar
Rusiyasının tərkibində, sonra da Sovet İttifaqının tərkibində. Burada Rusiya hakim rol oynayırdı. Buna görə də
biz bu ölkə ilə iqtisadi cəhətdən çox bağlıyıq, aramızda çox sıx mədəni, insani əlaqələr var. Rusiyada çoxlu
azərbaycanlı yaşayır. Buna görə də biz onunla dostluq, mehriban qonşuluq münasibətlərinə malik olmaq
istəyirik, amma nə “böyük qardaş”ın, nə də imperiya ovqatlarının olmaması üçün bərabərhüquqlu əsasda.
İstəyirik ki, Rusiya demokratik ölkə olsun; elə bir ölkə ki, özünün bütün qonşularına, o cümlədən də Azərbaycana bərabər hüquqlarla yanaşsın.
S u a l: Gələn ay Moskvada MDB ölkələri dövlət başçılarının çox mühüm görüşü keçiriləcəkdir. Siz və
prezident Şevardnadze deyirsiniz ki, siyasi bir struktur kimi MDB hələlik qeyri-bərabərhüquqlu struktur
olaraq qalır. Sizcə, buna nə mane olur? Nə kimi islahatlar aparmaq lazımdır ki, MDB gələcəkdə də
mövcud ola bilsin?
C a v a b: Ötən ilin oktyabrında Kişinyovda MDB dövlət başçılarının görüşündə bir çox prezident, o
cümlədən də mən MDB-nin fəaliyyətini çox kəskin şəkildə tənqid etdik, böyük narazılığımızı bildirdik.
Prezident Yeltsin bütün bunlarla razılaşdı və MDB Hökumət Başçıları Şurasına təkliflər hazırlamaq barədə
göstəriş verdi. Görək nə kimi təkliflər hazırlanacaqdır. Hər halda bizim prinsiplərimiz qüvvədə qalır. MDB
yalnız o halda səmərəli ola bilər ki, bərabərhüquqlu əməkdaşlığı təmin etsin. Bu birincisi. İkincisi, hesab edirəm
ki, MDB-də bütün ölkələrlə münasibətlər eyni olmalıdır. Yol vermək olmaz ki, Rusiyanın Ermənistanla xüsusi
münasibətləri olsun, Azərbaycanla daha az yaxın münasibətləri. Məsələn, Kişinyovda mən bunun əleyhinə
çıxdım ki, Rusiya Ermənistanla hərbi ittifaqa malikdir, onun orada öz hərbi bazaları var. Rusiya Gürcüstanda da
hərbi bazalara malikdir. Zənnimcə, buna lüzum yoxdur və mən bunu açıqca tənqid etdim. Yaxud da, məsələn,
ötən ilin əvvəllərində Rusiyanın rəsmi orqanları belə bir faktı yaydılar ki, üç il ərzində Rusiyanın Müdafiə
Nazirliyi Ermənistana böyük miqdarda silahı, özü də ağır silahları-bir milyard dollar məbləğində tanklar,
raketlər, toplar, ağır texnika və sursatı qeyri-leqal, qanunsuz surətdə vermişdir. Halbuki Ermənistan və
Azərbaycan hərbi münaqişə vəziyyətindədir, Rusiya Minsk qrupunun həmsədridir, Ermənistanla Azərbaycan
arasında münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasında vasitəçi rolu oynayır, amma Ermənistana qeyri-leqal
surətdə bu qədər böyük miqdarda silah verir. Biz bundan çox narahatıq. Mən prezident Boris Yeltsinə məktub
göndərdim.
S u a l: Cavab aldınızmı?
C a v a b: Hələlik almamışam. Mən xahiş etmişdim ki, o, həmin faktı araşdırsın. Ən başlıcası isə bu
qanunsuz silahların Rusiyaya qaytarılmasına nail olsun. Çünki Ermənistanda bu qədər böyük miqdarda silahlar
olması regionumuz üçün təhlükə törədir. MDB-nin işini və fəaliyyətini bax belə faktlar çətinləşdirir. Onlar
aradan qaldırılarsa, MDB səmərəli struktur ola bilər.
S u a l: Ötən il Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi bir səfər etdiniz. Azərbaycanın bu ölkə ilə
münasibətlərinin perspektivləri necədir?
C a v a b: Bəli, mənim ABŞ-a səfərim həqiqətən çox mühüm idi və tarixi əhəmiyyətə malikdir. Orada biz
prezident cənab Bill Klinton ilə çox mühüm sənədlər imzaladıq. Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlığı, qarşılıqlı münasibətləri daha da genişləndirmək üçün yaxşı perspektiv var.
Xüsusən iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində. Siz bilirsiniz ki, ABŞ-ın bir çox iri neft şirkətləri Xəzərdəki yataqların
işlənməsində iştirak edir, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycandan keçməli olan nəql kəmərlərinə böyük maraq göstərir.
Bir sözlə, əməkdaşlığımızın perspektivləri genişdir və mən buna böyük əhəmiyyət verirəm.
S u a l: Siz 907-ci düzəliş barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Təəssüf ki, ABŞ Konqresinin qəbul etdiyi bu düzəliş hələlik ləğv olunmamışdır. Biz onun ləğv
edilməsinə çalışırıq. Prezident Klinton bizi əmin etdi ki, 907-ci düzəlişin aradan götürülməsi üçün var qüvvə ilə
fəaliyyət göstərəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, Siz Yaponiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı hansı istiqamətdə inkişaf
etdirmək istəyirsiniz? Qafqaz bölgəsində vəziyyətin sabitləşməsi üçün Yaponiyanın siyasi dairələrinə nə
kimi ümidlər bəsləyirsiniz?
C a v a b: Zənnimcə, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq bütün sahələri əhatə etməlidir. Yəni biz
hərtərəfli əməkdaşlıq olmasını istəyirik. Dünən cənab Haşimoto ilə biz Yaponiya-Azərbaycan müştərək komissiyası yaradılması barədə razılığa gəldik. Komissiya daim fəaliyyət göstərəcək və əməkdaşlığımızı təmin
edəcəkdir. Əlbəttə, iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Buna biz də kömək edəcəyik. Bizim çox
böyük imkanlarımız var və bu imkanlardan Yaponiya şirkətləri istifadə edirlər. Yaponiya texnologiyalarına,
texnikasına, elmi ixtiralarına ehtiyacımız var. Odur ki, bu, böyük imkanlar yaradır.
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İndi də bölgəmizdə vəziyyətin sabitləşməsində Yaponiyanın rolu barədə. Mənə belə gəlir ki, bölgəmizdə,
Xəzər hövzəsində, Qafqazda Yaponiyanın iqtisadi cəhətdən iştirak etməsi bölgəmizdə vəziyyətin
sabitləşməsində onun müəyyən rolunu, şübhəsiz, təmin edəcəkdir.
M ü x b i r: Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz də sağ olun. Sizin televiziyanız vasitəsilə bütün Yaponiya vətəndaşlarına ən xoş
arzularımı çatdırıram. Onlara səadət, firavanlıq, əmin-amanlıq və uğurlar diləyirəm.
M ü x b i r: Sağ olun.
Müsahibəni “En-Eyç-Key” telekanalının
müxbiri İçio İsikava apardı.
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YAPONİYANIN XARİCİ TİCARƏT VƏ SƏNAYE NAZİRİ MİSTİO XORİUÇİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
Cənab Xoriuçi!
Xoş sözlərə və məni mehribanlıqla qarşıladığınıza görə sizə minnətdarlığımı bildirir, dünyanın ən inkişaf
etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiyaya rəsmi səfərə gəlməyimdən çox razı qaldığımı vurğulamaq istəyirəm.
“Böyük ipək yolu”nun bərpa edilməsinə Yaponiyanın böyük əhəmiyyət verdiyini, Baş nazir Haşimotonun “İpək
yolu diplomatiyası”nın tezliklə uğur qazanması üçün xüsusi proqram hazırlandığını yüksək qiymətləndirirəm.
Asiyadan Avropaya uzanan həmin yolun gələcəyi ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün 1998-ci ilin may
ayında Avropa Birliyi ilə birlikdə Bakıda beynəlxalq konfrans keçiriləcək və konfransda 33 ölkə iştirak
edəcəkdir.
Bazar münasibətləri yolunu seçmiş Azərbaycanın öz iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində xarici ölkələrin
nüfuzlu şirkətləri ilə əməkdaşlığa böyük üstünlük verdiyini nəzərə çarpdırıram. Yaponiyanın işgüzar dairələrinin ölkəmizə böyük maraq göstərməsini yüksək qiymətləndirirəm. Son illər Azərbaycanda uğurlu islahatlar aparılmışdır. İndi respublikamızda inflyasiya yoxdur, milli valyutanın – manatın məzənnəsi sabitdir, ümumi daxili
məhsulun həcmi 5,8 faiz artmışdır və ölkədə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik yaradılmışdır.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi barədə imzalanmış müqavilələrin həyata keçirilməsində dünyanın 12 ölkəsindən 20-dən çox ən nüfuzlu şirkəti yaxından iştirak edir, respublikamızın bütün
sahələrinə sərmayə qoyulması getdikcə artır. Bu prosesdə Yaponiya şirkətlərinin də fəallıq göstərməsinin vacib
olduğunu bildirmək istəyirəm.
Yaponiyanın 6 ən böyük şirkətinin Azərbaycanda öz nümayəndəliyini açmasını müsbət hadisə kimi
qiymətləndirirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi üçün mövcud imkanlardan daha səmərəli istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Yaponiya şirkətlərinə hər cür şərait yaradılacaqdır. Zəngin təbii ehtiyatlara
malik olan respublikamızla bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinin hər iki tərəf üçün çox böyük
faydalar gətirəcəyinə ürəkdən inanıram.
Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının durmadan inkişaf etdirilməsi üçün ikitərəfli hökumətlərarası
komissiya yaradılmasını, “Şimal” buxar-qaz elektrik stansiyasının tikinti layihəsinə 20,7 milyard iena (165 min
ABŞ dolları) məbləğində ən güzəştli kredit ayrılması, orada işlərin qısa bir müddətdə başa çatdırılması, əlavə
olaraq 45 kilometr qaz-boru kəmərinin çəkilməsi, Naxçıvan hava limanının yenidən qurulması, Onkoloji
Mərkəzin tikintisinin başa çatdırılması ilə əlaqədar kredit ayrılmasını müsbət qiymətləndirir və ölkələrimiz
arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu bildirirəm. Sağ olun.
Cənab Xoriuçi, mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
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YAPONİYANIN “NİKKEY SİMBUN” QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Tokio haqqında təəssüratınız necədir? Siz yəqin Yaponiyaya ilk dəfə
gəlmisiniz?
C a v a b: Bəli, mən Yaponiyaya ilk dəfə gəlmişəm. Təəssüratım çox yaxşıdır. Əslinə qalsa, Tokionu əməllibaşlı görə bilmədim, çünki mənim buradakı iş cədvəlim çox gərgindir, daim görüşlər olur. Səfərimdən çox
razıyam.
S u a l: Siz Yaponiyaya səfər ərəfəsində Bakıda jurnalistlərə bəyan etmisiniz ki, əsas neft kəməri BakıCeyhan marşrutu ilə çəkiləcəkdir. Bu neft kəmərinin nə kimi əhəmiyyəti var?
C a v a b: Bilirsiniz ki, Xəzər hövzəsi və onun ətrafında yerləşən ölkələr böyük neft və qaz ehtiyatlarına
malikdirlər. Gələcəkdə bunların ixcarı üçün isə neft-qaz kəmərləri lazımdır. Özü də bir-iki yox, çoxlu. Biz
Bakıdan Novorossiyskə, Rusiya ərazisindən keçməklə Qara dəniz sahilinə bir neft kəməri çəkmişik və artıq
onunla neft ixrac edirik. İkinci neft kəmərini qərb istiqamətində Gürcüstan ərazisi ilə, Bakıdan Qara dənizin
Supsa limanına çəkirik. Hesab edirəm ki, sonrakı əsas neft kəməri Bakı-Ceyhan marşrutu ilə Gürcüstan və
Türkiyə ərazisindən keçməklə çəkilməlidir. Amma iş hələ bununla da bitmir. Türkmənistandan qərbə qaz ixrac
etmək üçün hələ qaz kəməri çəkmək lazımdır. İndi bu məsələ öyrənilir. Yeri gəlmişkən deyim ki, martın 1-də
İstanbulda Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü
olacaqdır. Bu görüş Türkiyənin Baş naziri Məsud Yılmazın təşəbbüsü ilə təşkil edilir. O, dekabrın axırlarında
Türkmənistanda olmuş və Bakı-Ceyhan neft kəmərinə paralel olaraq Türkmənistandan Xəzər dənizi,
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə qaz kəmərinin çəkilməsi barədə bu ölkənin prezidenti cənab Niyazov
ilə danışıqlar aparmışdır. Bax buna görə də o, təşəbbüs qaldırmışdır. Bu məsələ martın 1-də İstanbulda müzakirə
olunacaqdır. Enerji ehtiyatlarını ixrac etmək üçün bir neçə neft-qaz kəməri lazım gələcəkdir.
S u a l: Biz eşitmişik ki, Qazaxıstandan Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıya neft kəməri çəkilməsi haqqında
layihə var. Bu, alternativ boru kəməri olacaq?
C a v a b: Keçən il mən və Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev Qazaxıstandan Xəzər dənizinin dibi ilə Bakıya
neft kəmərinin çəkilməsi haqqında saziş imzalamışıq və nəzərə almışıq ki, neft Bakı-Ceyhan boru kəmərindən
keçəcəkdir. Axı, Qazaxıstanın “Tengiz” yatağında neft olduqca çoxdur. Orada Amerikanın “Şevron” şirkəti işləyir. Onlar neftin nəqli üçün Rusiya ərazisi ilə Qara dənizə bir neft kəmərini artıq çəkirlər. Amma bu kəmər neftin bütün ixracını təmin etməyəcəkdir.
S u a l: Nə üçün təmin etməyəcək?
C a v a b: Gücü çatmayacaq. Hər halda, əgər təmin edə bilsəydi, onlar bizə müraciət etməzdilər. Məsələn,
hazırda “Şevron” nefti bizim ərazimiz vasitəsilə ixrac edir. Ancaq neft kəməri ilə deyil, tankerlərlə, daha
doğrusu, Qazaxıstanın Aktau limanından bizim, Azərbaycanın tankerləri ilə Bakıya gətirilir, burada terminal
tikilib, orada sisternlərə doldurulur və qatarla Batumiyə yola salınır, oradan isə Avropaya göndərilir. Keçən il bu
marşrutla bir milyon tonadək neft daşınmışdır. Bu il iki və üç milyon ton daşımaq nəzərdə tutulur. Ona görə də
nefti tankerlərlə daşımaqdansa, neft kəməri çəkmək yaxşıdır. Bu, asan və ucuz başa gəlir.
S u a l: Deməli, Qazaxıstan nefti və Türkmənistan qazı Bakıdan keçəcəkdir?
C a v a b: Bəli, belədir.
M ü x b i r: Rusiya istəyir ki, neft və qaz onun ərazisindən ixrac edilsin.
C a v a b: Biz etiraz etmirik. Əgər bu ölkələr özlərinin enerji ehtiyatlarını həm Rusiya, həm də Azərbaycan
ərazisi ilə ixrac etmək istəyirlərsə, biz buna etiraz etmirik.
S u a l: “İnterfaks” xəbər verib ki, Çeçenistanın vitse-prezidenti Bakıdadır və neft kəmərinin
tikintisini dayandırmaq üçün danışıqlar aparır. Bu belədirmi?
C a v a b: Mən bunu bilmirəm. Mənim Yaponiyaya yola düşməyim ərəfəsində onun Bakıya gəldiyini
bilirəm. Amma o, Bakıya oradan Ərəb Əmirliklərinə, İordaniyaya getmək üçün gəlmişdir, çünki onların
Çeçenistandan təyyarə ilə oraya uçmaq imkanı yoxdur. O, Bakıya hava nəqliyyatından istifadə etmək üçün
gəlmişdir və yəqin ki, artıq uçubdur.
S u a l: Xəzər dənizinin bölünməsi barədə sizin mövqeyiniz necədir?
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C a v a b: Biz lap əvvəldən Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi mövqeyində dayanırıq, çünki hələ o
zaman, biz hamımız Sovetlər İttifaqının tərkibində olanda və Xəzər dənizi ümumi olanda artıq o, sektorlara
bölünmüşdü. Hələ 1970-ci ildə sovet hökumətinin qərarı ilə Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Türkmənistanın,
Rusiyanın və hətta İranın də sektorları müəyyən edilmişdi. Belə bölgü var idi və biz əslində həmin təcrübədən
istifadə edirik. Biz təzə bir şey kəşf etmirik və hesab edirik ki, bu təcrübə bütün ölkələr üçün ən məqbuldur. Biz
bu prinsipə tərəfdarıq.
S u a l: Deməli, siz bu məsələyə dair danışıqlarda iştirak etməyəcəksiniz?
C a v a b: Yox, biz danışıqlar aparırıq. Məsələn, biz Qazaxıstanla saziş imzalamışıq ki, həm Qazaxıstan,
həm də Azərbaycan Xəzərin sektorlara bölünməsi prinsipini əsas götürəcəkdir. İndi biz Türkmənistanla
danışıqlar aparırıq, mən və prezident Niyazov ikitərəfli komissiya təyin etmişik, onun tərkibinə ekspert qrupları
daxildir. Birinci görüş 15 gün bundan öncə Aşqabadda olmuşdur. İkinci görüş Bakıda keçiriləcəkdir. Biz
ikitərəfli danışıqlar aparırıq.
S u a l: Yəqin ki, Xəzəryanı beş ölkə bu məsələyə dair konfrans keçirəcək?
C a v a b: Əgər onların hamısı buna razı olarsa. Amma İran və Rusiya bununla hələlik razılaşmaq istəmir.
Əgər hamı bu prinsiplə razılaşarsa, biz yığışıb razılığa gələ bilərik.
S u a l: Ermənistan prezidenti Ter-Petrosyan bu yaxınlarda istefa vermişdir. Bizə elə gəlirdi ki,
bundan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində vəziyyət kəskinləşəcəkdir. Siz bu məsələdə indi
yaranmış vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Biz 1994-cü ildə Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş bağlamışıq və dörd ilə yaxındır ki, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması barədə danışıqlar aparırıq. Bu danışıqlar bütün səviyyələrdə aparılıb,
lakin əsas şəxslər prezident Ter-Petrosyan və prezident Əliyev olmuşdur. Münaqişənin iki mərhələdə həlli
haqqında ATƏT-in Minsk qrupunun təklifləri olmuşdur: Birinci mərhələdə Azərbaycanın Ermənistanın silahlı
birləşmələri tərəfindən altı rayonunun azad edilməsi, ikinci mərhələdə Azərbaycanın daha iki rayonunun azad
olunması və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi. Bu təkliflər keçən ilin sentyabrında verilmişdir.
Lakin Ermənistan tərəfi bunlarla o qədər də razı deyildi. Sonra Ter-Petrosyan razılaşdı. Ancaq onun hökumətindəki bəzi insanlar razılaşmadılar. Fevralın 3-də Ter-Petrosyan istefa verdi. Martın 16-da Ermənistanda yeni
prezident seçkisi təyin edilib, hazırda seçkiqabağı kampaniya gedir. Şübhəsiz ki, biz hələlik danışıqlar prosesini
dondurmuşuq, seçkinin nəticələrini gözləyirik. Ümidvaram ki, yeni prezident seçiləcək və biz danışıqları davam
etdirəcəyik. Münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasında vəziyyətin kəskinləşdiyini deyə bilmərəm, bu
fikirlə razı deyiləm. Sadəcə olaraq, danışıqlar prosesi hələlik dondurulmuşdur.
S u a l: Ötən il belə bir qalmaqallı xəbər yayıldı ki, Rusiya Ermənistana 1 milyard dollarlıq silah
vermişdir. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Elədir ki var. Özü də Rusiyanın rəsmi orqanları, onun Müdafiə Nazirliyi özləri elan etmişdir ki,
1993-1996-cı illər ərzində Müdafiə Nazirliyi Ermənistana qanunsuz olaraq bir milyard dollar məbləğində silah –
ağır tanklar, toplar, raketlər və bir çox başqa ağır silah, texnika, döyüş sursatı vermişdir. Əvvəla, Rusiyaya
böyük zərər vurulmuş, ikincisi, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs rejiminin qüvvədə olduğu bir vaxtda
bu qədər silahın verilməsini başa düşmək olmur. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, Rusiya Minsk qrupunun
həmsədridir və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində vasitəçilik edir. Biz həmin məsələ
ilə əlaqədar Rusiyaya etirazımızı bildirmişik. Keçən ilin martında mən Boris Yeltsinə geniş məktub göndərmişəm, bizdə Ermənistana verilmiş silah növlərinin konkret siyahısı var. Biz tələb etmişik ki, Rusiya təhqiqat
aparsın və bu silahın geri qaytarılmasını təmin etsin. Çünki bu, bizim üçün daha vacibdir, nəinki silahı kimlərin
verməsi. Ona görə ki, Ermənistanda bu qədər çox silahların, raket texnikasının olması Azərbaycan üçün çox
böyük təhlükə törədir.
S u a l: Sizcə, bu səfərdən sonra Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığı necə inkişaf edəcəkdir?
C a v a b: Mən Yaponiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə, xüsusən iqtisadi sahədə əməkdaşlığın
inkişaf perspektivinə çox nikbin baxıram. Dünən Baş nazir cənab Haşimoto ilə bizim çox yaxşı söhbətimiz,
danışıqlarımız oldu. Bilirsiniz ki, biz çox mühüm sənədlər imzaladıq. Üstəlik, cənab Haşimoto Azərbaycan ilə
Yaponiya arasında daimi iqtisadi əməkdaşlığın xüsusi mexanizmini işləyib hazırlamağı təklif etdi. O, öz hökumətinə, mən də öz hökumətimə tapşırıqlar verdik. Biz layihələr hazırlayacağıq və əməkdaşlığımızın inkişafına
dair xüsusi Yaponiya-Azərbaycan ikitərəfli komissiyası yaradılacaqdır.
M ü x b i r: Sağ olun. Çox maraqlı oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz də sağ olun. Sizə uğurlar arzulayıram.
Müsahibəni qəzetin müxbiri
Xiroşi İqaşira aparmışdır.
168

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

YAPONİYANIN “ASAHİ SİMBUN” QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
S u a l: Xahiş edirəm deyəsiniz, Yaponiyaya səfəriniz uğurludurmu?
C a v a b: Bəli, çox uğurludur. Bu, müstəqil Azərbaycan prezidentinin Yaponiyaya ilk rəsmi səfəridir və
səfər uğurludur. Mən Baş nazir cənab Haşimoto ilə, Yaponiya hökumətinin digər üzvləri ilə çoxsaylı görüşləri,
səmərəli, səmimi və mehriban danışıqları nəzərdə tuturam. Mən əlahəzrət Yaponiya imperatoru ilə də
görüşdüm. Ölkənizin işgüzar dairələri ilə də çox görüşlərim oldu. Burada olduğum üç gündə onlarca görüş
keçirmişəm. Başlıcası budur ki, biz çox mühüm hökumətlərarası, dövlətlərarası sənədlər imzaladıq. İki sənədi
Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimoto ilə mən imzaladım. Bir sözlə, mən səfəri çox uğurlu, əldə olunmuş
nəticələri isə yaxşı nəticələr hesab edirəm.
S u a l: İmzaladığınız sənədlər bu səfərin ən böyük nailiyyətidir?
C a v a b: Sözsüz ki, belədir. Hər hansı səfər, hər hansı danışıqlar müəyyən sənədlərdə öz əksini tapmalıdır.
S u a l: Siz Baş nazir Haşimotonun “İpək yolu” diplomatiyası adlandırılan diplomatik xəttini necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Onun “İpək yolu” diplomatiyası həmin yolun bərpası
üçün gördüyümüz işlərə də tamamilə uyğun gəlir. Dünən görüşümüz zamanı mən ona ətraflı danışdım ki, biz
qədim “İpək yolu”nun bərpası ilə artıq neçə ildir məşğul oluruq və bundan ötrü xeyli iş görmüşük. Baş nazir
cənab Haşimotonun “İpək yolu” diplomatiyası isə bizim istədiyimizlə, Avropa Birliyinin də məşğul olduğu
işlərə tam uyğundur. Ona görə də burada baxış və rəylərimiz tamamilə üst-üstə düşür. Biz bu proqramı birlikdə
həyata keçirəcəyik.
S u a l: Xəbər verilir ki, Siz may ayının axırlarında Bakıda 33 ölkə numayəndələrinin “İpək yolu”na
dair görüşünü keçirməyi planlaşdırırsınız. Bu görüş hansı məqsədlə keçiriləcəkdir?
C a v a b: Bilirsinizmi, biz bu görüşü Avropa Birliyinin təklifi ilə böyük bir görüşə çevirəcəyik. Avropa
Birliyi həmin məsələ ilə məşğul olur və bu işi intensivləşdirmək, fəallaşdırmaq istəyir. Biz belə bir görüşü
mayın axırlarında Azərbaycanda keçirməyə razılıq verdik. Bu məsələyə dair sazişlərin altı layihəsi hazırlanıb.
Onlar əsasən çərçivə, normativ səciyyə daşıyacaq, lakin “İpək yolu”nun bərpası üçün səylərimizin daha da
inkişaf etdirilməsinin əsas prinsiplərini, istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəkdir. Bu yolun üstündə 33 ölkə
yerləşir, mən onların dövlət və hökumət başçılarına dəvətlər göndərmişəm. Dünən mən belə bir dəvəti və
hazırlanmış sazişlərin layihəsi olan məktubu Baş nazir cənab Haşimotoya təqdim etdim. Hesab edirəm ki, bu,
“İpək yolu” proqramının inkişafında mühüm mərhələ olacaqdır.
S u a l: Siz gələn əsrdə Xəzər bölgəsinin mühümlüyünü necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Zənnimcə, XXI əsrdə Xəzər hövzəsinin ümumdünya əhəmiyyəti olacaqdır. Çünki Xəzər hövzəsinin və onun ərtafında yerləşən ölkələrin, xüsusən Qazaxıstan, Türkmənistan və Azərbaycanın energetika ehtiyatları çox böyükdür. Bu ehtiyatlardan, karbohidrogen xammalından, daha dəqiq desək, neft və qazdan istifadə
edilməsi bütün Dünya Birliyinin xeyrinədir. Bu, təbii olaraq, belə deməyə əsas verir ki, bu problem böyük bir
dünya problemi olacaqdır. Bir də ona görə ki, bildiyiniz kimi, imzaladığımız müqavilələrdə, - 1994-cü ildən
başlayaraq doqquz müqavilə bağlanılıb, - dünyanın 12 ölkəsinin 20 şirkəti iştirak edir. Bu ölkələr Amerika
Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Norveç, İtaliya, Rusiya, Türkiyə, İran, Səudiyyə
Ərəbistanı və Yaponiyadır. Bir görün, nə qədər ölkə var.
S u a l: Yaponiya bu bölgənin energetika sahəsində nə kimi rol oynaya bilər?
C a v a b: Yaponiya bu neft yataqlarının işlənməsində iştirak etməyə maraq göstərir. Bunu biz də
alqışlayırıq. Yaponiyanın “İtoçu” şirkəti həm də “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan birinci müqavilənin
səhmdarıdır. 1996-cı ildə “İtoçu” daha bir layihədə 20 faizlik iştirak payı almışdır. Dünən biz “Mitsui” şirkəti
ilə sazış imzaladıq. O, İtaliyanın “Eni-Acip” şirkəti ilə imzaladığımız müqavilədə 15 faizlik iştirak payı aldı. Bir
sözlə, gördüyünüz kimi, Yaponiya artıq Xəzər hövzəsinə gəlmişdir.
S u a l: Mümkündürmü ki, sizin bölgə gələcəkdə İran körfəzindən daha əhəmiyyətli olacaqdır?
C a v ab: Bunu gələcək göstərəcəkdir.
S u a l: Azərbaycan ilə Yaponiya arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı üçün nə lazımdır?
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C a v a b: Arzu lazımdır. Belə arzu bizdə də var, Yaponiyada da. İqtisadi maraq gərəkdir. O da var. Yaponiya Azərbaycan iqtisadiyyatına, neft və qaz ehtiyatlarına, iqtisadiyyatın başqa sahələrinə böyük maraq göstərir.
Biz Yaponiya texnologiyalarına, texnikasına və elmi-texniki tərəqqi sahəsində hazırda ümumdünya
əhəmiyyətinə malik olan bütün nailiyyətlərinizə maraq göstəririk. Yaponiya Azərbaycana Qafqazda coğrafistrateji mövqeyə malik olan və “İpək yolu”nun mərkəzində yerləşən bir ölkə kimi maraq göstərir. Biz
Yaponiyaya maraq göstəririk, çünki o, “İpək yolu”nun ən şərq hissəsində yerləşir. Müxtəsəri, bir görün, nə qədər maraqlar çulğaşır. Əgər bu maraqlara xüsusən Azərbaycanın Yaponiya kimi iqtisadi cəhətdən çox inkişaf
etmiş olan ölkə ilə fəal əməkdaşlıq etmək arzusunu da əlavə etsək, tamamilə aydın olar ki, əməkdaşlığımız
uğurlu və böyük perspektivə malik olacaqdır.
S u a l: Qazaxıstan və Türkmənistanda da neft var. Onların nefti sizinkindən nə ilə fərqlənir?
C a v a b: Keyfiyyəti ilə. Azərbaycan nefti çox keyfiyyətlidir, Qazaxıstan neftində isə olduqca çox kükürd
var, o, çox yapışqandır. İkinci dünya müharibəsi zamanı təyyarələrə bizim nefti doldururdular və onlar bu emal
edilməmiş neftlə uçurdu. Bir sözlə, bizim neft çox keyfiyyətlidir.
S u a l: Siz Yaponiyadan ən çox nə gözləyirsiniz?
C a v a b: Dünən biz Baş nazir cənab Haşimoto ilə razılığa gəldik ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında fəal
əməkdaşlığın xüsusi mexanizmini yaradacağıq. O öz kabinetinin üzvlərinə göstəriş verdi, mən isə öz hökumətimizin üzvlərinə göstəriş verdim. Onlar təkliflər hazırlayacaqlar. Bizə məlumdur ki, 1994-cü ildə Yaponiya,
Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və Qırğızıstan arasında ikitərəfli komissiyalar yaradılmışdır. Dünən biz
bu məsələni müzakirə edərkən cənab Haşimoto dedi ki, Azərbaycan ilə Yaponiya arasında əməkdaşlıq yüksək
səviyyədə olmalıdır. Buna görə də əməkdaşlıq mexanizmini yaratmağı, mövcud təcrübədən bəhrələnməyi təklif
etdik. Mən Yaponiyadan, bax, bunları gözləyirəm. Təbii ki, bütün razılaşmaların həyata keçirilməsini gözləyirəm. Mən dünən dedim ki, imzaladığımız sənədlərdə nəzərdə tutulanların hamısını həyata keçirəcəyik.
Gözləyirəm ki, Yaponiya tərəfi də öz öhdəliklərinə sadiq olsun.
S u a l: Yaponiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün nə edə bilər?
C a v a b: Dünən cənab Haşimoto ilə imzaladığımız birgə bəyanatda deyilir ki, Yaponiya Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu, bizim üçün çox mühümdür, çünki Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı
təcavüz nəticəsində ərazimizin 20 faizini Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etmiş, ərazi bütövlüyümüz
pozulmuşdur. Dağlıq Qarabağ dövlət müstəqilliyi iddiasındadır. Biz bununla razılaşa bilmərik, çünki öz
ərazimizin bir hissəsini kiməsə güzəştə gedib ona müstəqillik statusu verə bilmərik. Dağlıq Qarabağın iddiaları
beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Buna görə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin
pozulmazlığı, qüvvə tətbiqi ilə sərhədlərin dəyişdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü prinsiplərinin Yaponiya
tərəfindən dəstəklənməsi – bu, mənimlə cənab Haşimotonun imzaladığımız birgə bəyanatda əksini tapıb, - bizim
üçün çox mühümdür. Dağlıq Qarabağ və Ermənistan nə qədər çalışsa da, Yaponiya kimi ölkələr əsla razılaşa
bilməzlər ki, Dağlıq Qarabağ müstəqillik statusu alsın.
İkincisi, 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda, ATƏT ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının görüşündə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə aradan qaldırmaq prinsipləri haqqında bəyanat qəbul edilmişdir. Bu prinsiplər üç
bənddən ibarətdir: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
Respublikasının tərkibində özünüidarə statusu, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – həm erməni, həm də Azərbaycan
millətindən olan əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat verilməsi. Dünənki bəyanatda vurğulanmışdır ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması haqqında Lissabon prinsipləri Yaponiya tərəfindən dəstəklənir, hərçənd, Yaponiya ATƏT-in üzvü deyildir. Bir sözlə, bizim üçün bu da vacibdir. Belə beynəlxalq dəstək bizdən ötrü çox
böyük əhəmiyyətə malikdir.
S u a l: Rusiyaya münasibətdə xarici siyasət xəttiniz necədir?
C a v a b: Rusiyaya münasibətdə xəttimiz dostluq, mehriban qonşuluq münasibətləri yaratmaqdan, bütün
sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Ötən il iyulun əvvəllərində mən Rusiyaya rəsmi səfərə
getdim və biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzaladıq.
İstəyirik ki, bu müqavilədə nəzərdə tutulanların hamısı yerinə yetirilsin. Bir sözlə, biz Rusiya ilə münasibətləri
məhz bu istiqamətdə inkişaf etdiririk.
S u a l: Rusiya ilə Yaponiya arasında münasibətlər yaxşılaşacaqmı?
C a v a b: Sözsüz ki, yaxşılaşacaqdır. Rusiya Yaponiya ilə yaxşı münasibətlərə, Yaponiya da Rusiya ilə
yaxşı münasibətlərə malik olmaq istəyir. Biz də Rusiya ilə yaxşı münasibətlərə malik olmaq istəyirik. Lakin bir
şərtlə ki, bütün bunlar bərabərhüquqlu əsas üzərində olsun.
S u a l: SSRİ-nin mövcudluğu dövründə Siz Siyasi Büronun üzvü idiniz. Amma indi SSRİ yoxdur. O
vaxtdan bəri ölkənizdə nə kimi dəyişikliklər baş vermişdir?
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C a v a b: Siz mənim bioqrafiyamı bilirsiniz. Bilirsiniz ki, mən təkcə Sov.İKP-nin üzvü deyil, həm də SSRİnin ən ali hakimiyyət dairəsinin – Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü idim, Sovet İttifaqının rəhbərlərindən
biri olmuşdum. Siz yəqin bilirsiniz ki, 1987-ci ildə mən bütün vəzifələrimdən istefa verdim, təkləndim, məni
gözdən saldılar, mənə qarşı hər cür böhtanlar atdılar, iftiralar dolu məqalələr dərc etdilər. 1990-cı ilin
yanvarında Qorbaçov başda olmaqla, o vaxtkı Sovet İttifaqının rəhbərləri Azərbaycan xalqına qarşı böyük
cinayət törətdilər. Onlar xalq hərəkatını yaratmaq üçün Bakıya iri qoşun kontingenti yeritdilər və bir gecədə çox
böyük insan tələfatı oldu. Bakının küçələri qana boyanmışdı. O vaxt mən Moskvada yaşayırdım və mitinqdə,
mətbuat konfransında çıxış edərək sovet hökumətinin, Qorbaçovun bu cinayətini pislədim, etirazımı bildirdim
və Kommunist Partiyasının sıralarından çıxdım. Onda mən qəti qərara gəldim ki, Kommunist Partiyası hakimiyyətdən getməlidir. Sovet İttifaqı daha mövcud ola bilməz. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağıldı və Azərbaycan
dövlət müstəqilliyi əldə etdi. 1993-cü ildə mən müstəqil Azərbaycanın prezidenti seçildim və mənim xəttim
kommunist ideologiyasından, sosialist sistemindən fərqlənən yeni bir xətdir. Azərbaycanda mən bir prezident
kimi və dövlətimiz demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq, iqtisadi islahatlar aparırıq, iqtisadiyyatı bazar
prinsipləri əsasında yenidən təşkil edirik, dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq
yaradırıq. Qapılarımız bütün dünyanın üzünə açıqdır. Sovet İttifaqının dövründə olmuş qapalı Azərbaycan daha
yoxdur. Bax, belə dəyişikliklər baş vermişdir. Biz kommunist ideologiyasından, sosialist sistemindən, sosialist
iqtisadiyyatından imtina etmişik. Biz öz həyatımızın müasir dövrünü nəzərə alaraq milli mənafelərimiz, milli
dəyərlərimiz, ənənələrimiz əsasında və ümumbəşəri dəyərlərlə, nailiyyətlərlə sintezdə qururuq.
S u a l: Yaponiyada sizin 30-dan çox görüşünüz oldu. Burada işinizin bu cür intensivliyini nə ilə izah
etmək olar?
C a v a b: Bu gün mən səhər saat doqquzun yarısından işləməyə başlamışam və işimi günün sonunda qurtaracağam. Ona görə belə intensiv işləyirəm ki, Yaponiyada olmaqdan maksimum fayda götürmək istəyirəm.
Əlbəttə, hər hansı bir insan kimi, mən də Yaponiyanın təbiətinə baxmaq, görməli yerləri ilə tanış olmaq, küçədə
gəzişmək istərdim. Deyirlər ki, bu mehmanxanada bağ var. Mən hətta ona da baxa bilməmişəm, çünki ona vaxtım yoxdur. Vaxtdan maksimum istifadə etmək istəyirəm ki, öz xalqıma, öz respublikama, öz dövlətimə fayda
gətirim, Yaponiyaya bu ilk səfərin gedişində ölkələrimiz arasında uzunmüddətli əməkdaşlığın yaxşı bünövrəsini
qoyum.
M ü x b i r: Biz hesab edirik ki, xalqınız belə prezidentə malik olduğuna görə çox xoşbəxtdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə də belə hesab edirlər.
M ü x b i r: Çox sağ olun. Siz sabah evə uçursunuz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, indi biz qatarla Kiotoya gedirik, sizin qədim paytaxtınıza baxmaq istəyirəm,
hərçənd orada da görüşlər olacaqdır. Sabah isə evə gedəcəyəm.
M ü x b i r: Biz elə edəcəyik ki, Siz Yaponiyada olduğunuz son anadək burada özünüzü yaxşı hiss
edəsiniz. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana gəlin. Siz bizdə olmusunuzmu?
M ü x b i r: Təəssüf ki yox.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə isə gəlin.
Müsahibəni qəzetin müxbiri
Komaki Akieşi aparmışdır.
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YAPONİYADA TƏHSİL ALAN AZƏRBAYCANLI TƏLƏBƏLƏRLƏ GÖRÜŞÜ VƏ ÇIXIŞI
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
Tələbələrin hər biri özü haqqında Azərbaycan prezidentinə məlumat verdi. Onlarla prezident
arasında səmimi söhbət oldu.
Ş ə h r i y a r C ə f ə r o v: Cənab prezident, mən bir ildir ki, bu ölkədəyəm, burada yapon dilini
öyrənmişəm. Yaponiya Universitetində oxuyurdum, indi aspiranturaya qəbul olunmuşam. Yaponiyaya öz
hesabıma gəlmişəm.
Cənab prezident, sizin bu ölkəyə rəsmi səfəriniz nəticəsində Yaponiyada Azərbaycanı çox yaxşı tanıdılar.
Məlumat üçün bildirim ki, vaxtilə burada Azərbaycanı yaxşı tanımırdılar. Doğrudur, respublikamız Yaponiyada
dövlət səviyyəsində tanınırdı, lakin sıravi adamların ölkəmiz haqqında dolğun məlumatı yox idi. Amma Yaponiya televiziyasının sizin səfəriniz və ölkəmiz barədəki verilişləri və mətbuatda dərc olunan geniş məqalələr
Azərbaycan haqqında ətraflı təsəvvür yaratdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buraya sən öz təşəbbüsünlə gəlmisən, yapon dilini öyrənmisən. İndi bu dili yaxşı
bilirsən?
Ş ə h r i y a r C ə f ə r o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi sən burada oxuyursan. Bəs maliyyə vəziyyətin necədir?
Ş ə h r i y a r C ə f ə r o v: Yaponiya dövləti bu ölkəyə öz hesabına oxumağa gəlmiş tələbələrə dörd saat
müddətində işləməyə icazə verir. Mən buradakı xarici ticarət şirkətlərindən birində tərcüməçi işləyirəm və aldığım zəhmət haqqı ilə öz təhsilimin xərcini ödəyirəm. Tələbə kimi mənə müəyyən güzəştlər də edilir.
Aspiranturada oxuyacağım qrupda cəmi on nəfər var. Onların hamısı xarici ölkələrdən gəlibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neçə yaşın var?
Ş ə h r i y a r C ə f ə r o v: 1967-ci ildə anadan olmuşam, 30 yaşım var.
S e v i n c M ə m m ə d o v a: Mən hazırda yapon dili üzrə birinci kursu bitirmişəm. Fikrim var ki, burada
Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrinin genişləndirilməsi məsələləri barədə elmi-tədqiqat işi aparım.
Cənab prezident, Sizin Yaponiyaya ilk rəsmi səfəriniz bizi ürəkdən sevindirir.
X ə z ə r F ə r h a d o v: Mən respublika Xarici İşlər Nazirliyinin göndərişi ilə buraya oxumağa gəlmişəm.
Cənab prezident, Sizin Yaponiyaya rəsmi səfərinizdən böyük şərəf duyuruq. Yaponiya rəsmi dairələrinin və
ictimaiyyətinin Sizin səfərinizə böyük maraq göstərməsi qəlbimizi iftixar hissi ilə döyündürür.
Mən burada təhsil almaqla yanaşı, Yaponiya ədəbiyyatını, mədəniyyətini öyrənməyə də xüsusi maraq göstərirəm. Biz məşhur diplomatlarla tez-tez görüşlər keçiririk. Mən doğma Azərbaycanı Yaponiyada ləyaqətlə
təmsil etməyə çalışıram və ölkəmizi tanıtmaq üçün əlimdən gələni edirəm. Ötən semestrdə birinci yeri tutdum.
H a f i z Q a y ı b o v: Mən Dünya Bankının xətti ilə burada oxumağa gəlmişəm. Onlar ümumdünya
müsabiqəsi keçirdilər və burada oxumaq üçün göndərilməyə on nəfər seçildi. Onlardan biri də mənəm.
Universitetdə iqtisadiyyat üzrə təhsil alıram. Burada Mərkəzi Asiyanın və Azərbaycanın neft yataqları
mövzusunda elmi-tədqiqat işi ilə məşğul oluram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yapon dilini bilirsənmi?
H a f i z Q a y ı b o v: Mən ingilis dilində təhsil alıram, yapon dilini bir az bilirəm.
G u r s e l İ s m a y ı l z a d ə: Mən Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişəm. 19931996-cı illərdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Protokol İdarəsində işləmişəm. 1996-cı ilin oktyabrından
Yaponiyadayam. Altı aya yapon dilini öyrəndikdən sonra Tokio Universitetinin beynəlxalq əlaqələr fakültəsində
elmi-tədqiqat işi ilə məşğul olmuşam. Keçən il imtahan verib aspiranturaya qəbul olunmuşam. Elmi-tədqiqat
işim İkinci dünya müharibəsindən sonra Yaponiyanın xarici siyasəti mövzusundadır. Burada Yaponiya Təhsil
Nazirliyinin hesabına oxuyuram.
Mən Yaponiyaya əvvəlcə bir il yarım müddətinə gəlmişdim. İndi aspiranturaya daxil olduğum üçün burada
qalacağam. Əgər imkan olsa iki ildən sonra doktoranturaya daxil olmaq istəyirəm. Bütün dərslərimiz yapon
dilində keçir. Mənim təhsil aldığım universitetdə yeni müstəqillik qazanmış dövlətlər üzrə kafedra vardır. Professorlardan bir neçəsi universitetin tələbələrinə Azərbaycan haqqında da mühazirələr oxuyub. Bu mühazirələrdə
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mən də bir neçə dəfə çıxış etmişəm. Azərbaycan haqqında, ölkəmizin hazırki xarici siyasəti, iqtisadiyyatı barədə
məlumat vermişəm.
E l ş ə n Q u r b a n o v: Mən üç il yarımdır ki, Yaponiyadayam. Bir ay bundan əvvəl burada elmi işimi müdafiə
etmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaponiyada elmi iş müdafiə etmək keçmiş Sovet İttifaqında olduğu kimidir, yoxsa?
E l ş ə n Q u r b a n o v: Necə izah edim, sistem başqadır. Mən ilk dəfə 1990-cı ildə Sankt-Peterburqda
müdafiə etmişəm. Yaponiyada da aspiranturanı qurtardım və müdafiə etdim. Allah qoysa, diplomumu alıb Novruz bayramında vətənə qayıtmaq və Azərbaycanda işləmək fikrindəyəm.
Cənab prezident, Gürsellə mən bu daşı Yaponiyanın ən yüksək yeri olan Fuci dağından götürmüşük. Biz həmin dağa qalxan ilk azərbaycanlılar olmuşuq. Mən istəyirəm ki, bu daşı və albomu sizə təqdim edim.
Cənab prezident, çox sağ olun ki, Yaponiyaya rəsmi səfərə gəlmisiniz və bizimlə görüşürsünüz. Biz həmişə
sizin köməyinizi və qayğınızı hiss etmişik. Mən əminəm ki, bundan sonra Yaponiyada təhsil alan
azərbaycanlıların sayı daha da artacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təəssüf ki, vaxtımız az olduğuna görə mən geniş danışa bilməyəcəyəm. Yəqin ki,
bizim buradakı işlərimizi izləmisiniz. Mən dördüncü gündür ki, Yaponiyadayam. Bu, çox məhsuldar bir səfər
olubdur. Mən ötən dörd gündə 41-ci görüşü keçirirəm. Yaponiyada keçirdiyim görüşlər haqqında Baş nazir
Haşimotoya dünən siyahı veriblər. O, həmin siyahıya baxıb dəhşətə gəlib ki, bu qədər görüş keçirmək olarmı.
Mən bunların hamısını ona görə edirəm ki, həm Azərbaycanı daha da tanıdım, həm də Azərbaycan ilə Yaponiya
arasında daha sıx əlaqələr yaradaq.
Biz burada çox əhəmiyyətli sənədlər imzaladıq. Baş nazir Haşimoto ilə mən iki birgə bəyanat imzaladıq.
Başqa sənədlər də imzalandı. Cənab Haşimoto ilə mənim çox yaxşı danışıqlarımız, söhbətimiz oldu. Onunla mənim aramda dostluq əlaqələri yarandı. Biz bir çox məsələləri müzakirə etdik. İndi biz Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin çox sürətlə inkişaf etməsi üçün yaxşı şərait yaratmışıq.
Yaponiyanın Azərbaycana marağı həddindən artıq çoxdur və bu maraq gündən-günə daha da artacaqdır. Ona
görə də bizə Yaponiya üzrə mütəxəssislər, dili bilən mütəxəssislər lazımdır. Mən görürəm ki, yaponlar özləri bu
işlərə nə qədər ciddi diqqət yetirsələr də, onların rus dilinə tərcüməçiləri çox zəifdirlər. Məsələn, hətta cənab
Haşimotonun yanında tərcümə edən rus dilində o qədər də yaxşı danışa bilmir. Siz bunu görürdünüz.
Lazımdır ki, yapon dilini yaxşı bilən azərbaycanlı mütəxəssislərimiz olsun. Təkcə dil öyrənmək yox, gərək
siz Yaponiyanın – bu qədər inkişaf etmiş bir ölkənin bütün imkanlarından bəhrələnəsiniz, öyrənəsiniz. Necə
olub ki, yaponlar dünyada bu qədər böyük bir nailiyyət əldə ediblər? Siz də bunları öyrənin, gətirib Azərbaycanda tətbiq edin, yayın.
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, hər birinizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Təşəbbüs göstərib
Yaponiyaya gəlməyinizə və burada təhsil almağınıza çox müsbət münasibət bəsləyirəm. Çünki 1970-ci illərdə
mən Azərbaycanda işləyəndə bizim gəncləri Bakıdan o tərəfə çıxarmaq mümkün deyildi. Mən onları Moskvaya,
Leninqrada və başqa yerlərə oxumağa zorla göndərirdim. Siz o tarixi götürüb öyrənin.
Mən gedib Moskvadan icazə almışdım, azərbaycanlı gənclər üçün güzəştli qəbul var idi. Bilirsiniz, həmin
tələbələr Azərbaycanda imtahan verirdilər, gedib Moskva, Leninqrad, Kiyev və başqa şəhərlərin universitetlərində oxuyurdular. Nə üçün? Çünki özləri gedib orada birbaşa imtahan verə bilmirdilər. Bir də,
azərbaycanlıların psixologiyası elədir ki, hamı istəyir ata-anasının yanında – Maştağada, Qarabağda, Naxçıvanda olsun, Bakının Nizami küçəsində, yaxud bulvarda gəzsin.
Mən Azərbaycana neçə illər rəhbərlik etmişəm. Mənim çox arzum olub ki, Azərbaycan gəncləri dünya
ölkələrinə səpələnsinlər, orada təhsil alsınlar. O vaxt dünya ölkələrinə getmək mümkün deyildi, mən bunu SSRİ
miqyasında edirdim. Amma indi dünya ölkələri bizim üçün açıqdır. İndi Amerikada da, Avstraliyada da,
Meksikada da, Yaponiyada da gedib oxumaq olar. Amma bunların arasında Yaponiya bizim üçün çox
əhəmiyyətli ölkədir.
Bizim çox güclü iqtisadi əlaqələrimiz qurulubdur. Bunlar inkişaf edəcəkdir. Cənab Haşimotonun “İpək yolu
doktrinası” haqqında sizin məlumatınız var. Bu, bizim apardığımız siyasətlə üst-üstə düşür. Biz 1998-ci ilin may
ayında “İpək yolu”nun üzərində yerləşən 33 ölkənin nümayəndələrinin Avropa Birliyinin iştirakı ilə toplantısını
keçirəcəyik. Yəni bizim əlaqələrimizin gələcəyi çox yaxşı olduğuna görə sizin işinizin perspektivi də yaxşıdır.
Məsləhətim odur ki, dili yaxşı öyrənin, Yaponiyanın bütün xüsusiyyətlərini, onların bu nailiyyətləri necə
əldə etdiyini öyrənin, yaponlar kimi işləyin. Mən açıq deyirəm, yaponlar kimi işləmək lazımdır. Dünyada onlar
kimi fədakarcasına işləyən, əməksevər, zəhmətkeş ikinci bir millət yoxdur. Siz hamınız bunları bilirsiniz. Əgər
belə olmasaydı, onlar bu nailiyyətləri əldə edə bilməzdilər. Mən istərdim ki, azərbaycanlıların hamısı yox, heç
olmasa bir qismi, buraya gələnlər yaponlar kimi olsunlar.
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Sağ olun, hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Azərbaycanla əlaqələrinizi qırmayın, harada olursunuzsa-olun,
azərbaycanlısınız. Dilinizi, dininizi itirməyin, milliyyətinizi qoruyun və fəxr edin ki, siz azərbaycanlısınız. Fəxr
edin ki, siz müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarısınız. Sağ olun.
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TOKİODA MƏTBUAT KONFRANSINDA ÇIXIŞI VƏ SUALLARA CAVABLARI
Tokio,
Milli Mətbuat Mərkəzi
27 fevral 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini salamlayır və sizə öz dərin hörmətimi bildirirəm.
Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimotonun dəvəti ilə bu gün dördüncü gündür ki, mən sizin gözəl ölkənizdə
rəsmi səfərdəyəm. Bu, müstəqil Azərbaycan prezidentinin Yaponiyaya ilk rəsmi səfəridir.
Bu səfəri başa çatdıraraq deyə bilərəm ki, Yaponiyada olmağımdan və burada görülən işlərdən çox
məmnunam. Hesab edirəm ki, səfər uğurla keçdi. Mənim çox görüşlərim, söhbətlərim, danışıqlarım oldu.
Yaponiya imperatoru əlahəzrət Akixito tərəfindən qəbul edildim. Baş nazir cənab Haşimoto, Yaponiya
hökumətinin üzvləri, o cümlədən xarici işlər, nəqliyyat, ticarət nazirləri ilə görüşlərim, danışıqlarım, söhbətlərim
oldu. Mən parlamentdə oldum, Yaponiya-Azərbaycan dostluğu assosiasiyasını təmsil edən bir qrup parlament
deputatı ilə görüşdüm. Yaponiyanın işgüzar dünyasının nümayəndələri ilə çoxsaylı görüşlərim oldu. Tokionu
tərk edərək deyə bilərəm ki, fevralın 24-dən başlayaraq, bu günlər ərzində üst-üstə 38 görüş keçirdim. Onların
hamısı çox faydalı, maraqlı oldu və məndə xoş təəssürat buraxdı.
Baş nazir cənab Haşimoto ilə görüş, danışıqlar, söhbət və təbii olaraq, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında
hökumətlərarası, dövlətlərarası sənədlər imzalanması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yaponiyanın Baş naziri ilə
mən iki mühüm sənəd – Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanat və
Yaponiya ilə Azərbaycan arasında ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanat
imzaladıq. Bu bəyanatlarda iki ölkə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin əsas
prinsipləri və istiqamətləri öz əksini tapmışdır. Qarşılıqlı məsləhətləşmələr haqqında Yaponiyanın və Azərbaycanın xarici işlər nazirlikləri arasında saziş, “Şimal” elektrik stansiyasının tikintisi üçün 20,7 milyard iena məbləğində ölkəmizə kredit verilməsi haqqında Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə Azərbaycan hökuməti arasında
saziş, Azərbaycana təmənnasız olaraq 400 milyon iena məbləğində yardım verilməsi haqqında notalar
imzalanmışdır.
Biz “Azərikimya” Dövlət Şirkətində etilen istehsalı zavodunun tikintisi üçün Azərbaycan hökumətinin
təminatı altında kredit ayrılması haqqında Yaponiyanın “Eksimbank”ı ilə saziş imzaladıq. Bu sazişi
Yaponiyanın “Niçimen” şirkəti həyata keçirəcəkdir. Layihənin ümumi dəyəri təxminən 95 milyon dollardır.
Baş nazirin ofisində Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Kürdaşı” neft yatağına dair layihədə Yaponiyanın “Mitsui” şirkətinə bizim tərəfimizdən 15 faizlik iştirak payı verilməsi haqqında saziş də imzalandı.
Ümumiyyətlə, Baş nazir Haşimoto ilə danışıqlarımız və imzalanmış sənədlər tarixi əhəmiyyətli hadisələrdir
və gələcəkdə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında uğurlu əməkdaşlıq üçün möhkəm bünövrə qoyur.
Biz Yaponiya ilə əlaqələrə və xüsusən onunla iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk. Şadam ki,
səfərim zamanı bu baxımdan yaxşı zəmin yaratmaq mümkün oldu.
Mən Yaponiyanın bir çox şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşdüm. Onların əksəriyyəti energetika, neft-qaz sənayesi sahəsində işləyir. Mən bu şirkətlərlə ona görə görüşdüm ki, onlar Azərbaycana, onun iqtisadiyyatına, o
cümlədən ölkəmizin neft-qaz sənayesinə böyük maraq göstərirlər. Yaponiyanın “İtoçu” şirkəti artıq Azərbaycanda işləyir və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı üç perspektivli neft yatağının işlənməsi haqqında 11
neft şirkəti ilə 1994-cü ildə imzalanmış müqavilə üzrə yaradılmış ilk iri konsorsiumun üzvüdür. 1996-cı ildə
“İtoçu” şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Dan ulduzu” və “Əşrəfi” yataqlarının işlənməsi üzrə xarici
şirkətlərin daha bir konsorsiumuna daxil olmuş və burada 20 faizlik iştirak payına malikdir.
Dediyim kimi, dünən başqa bir neft şirkəti – “Mitsui” Azərbaycanda işləmək hüququ aldı. Yaponiya şirkətləri
bizə çox təkliflər vermişlər. Biz onlara baxacağıq. Şəxsən mən istəyirəm ki, onlar ödənilsin və biz əməkdaşlığımızı
genişləndirə bilək.



Mətbuat konfransında Yaponiyanın və xarici ölkələrin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri,
siyasi xadimlər və biznesmenlər iştirak edirdilər.
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Dünən biz cənab Haşimoto ilə razılığa gəldik ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün xüsusi müştərək hökumətlərarası Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi
komissiyası yaradılacaqdır.
Bunu çox mühüm hesab edirəm ki, biz cənab Haşimoto ilə iqtisadi məsələləri müşakirə etməklə yanaşı,
beynəlxalq vəziyyəti, o cümlədən Azərbaycanın yerləşdiyi Qafqaz bölgəsində şəraiti səciyyələndirən vəziyyəti
də ətraflı şərh etdik. Sizə məlumdur ki, həmsərhəd olan Azərbaycanla Ermənistan arasında 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ üstündə hərbi münaqişə gedir. Qanlı müharibə kimi səciyyələndirilən bu münaqişə
Azərbaycana olduqca böyük maddi və mənəvi ziyan vurmuşdur. Müxtəlif səbəblər üzündən bu münaqişənin
gedişində Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmişlər, oradan bir milyon
nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı qovulmuşdur və indi onlar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində, əksəriyyəti də
çadırlarda, çox ağır iqtisadi şəraitdə yaşayırlar.
1994-cü ilin mayında biz Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş əldə etdik. O vaxtdan bəri döyüş əməliyyatları
yoxdur, biz münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq üçün danışıqlar aparırıq. Münaqişənin aradan qaldırılması üçün əsas 1996-cı ildə qəbul olunmuş ATƏT-in Lissabon bəyanatıdır. Bu bəyanatda münaqişənin aradan
qaldırılmasının əsas prinsipləri göstərilmişdir: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması,
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində özünüidarə statusu verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün
əhalisi üçün – həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisi üçün təhlükəsizliyə təminat verilməsi. Bu prinsiplər əsasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa münaqişənin ikimərhələli həllini təklif etmişlər. Birinci mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı altı inzibati
rayonundan Ermənistan silahlı birləşmələrinin çıxarılmasını və qaçqınların – həmin rayonların sakinlərinin oraya qayıtması nəzərdə tutulur. İkinci mərhələdə Azərbaycanın daha iki rayonunun - Laçın və Şuşa rayonlarının
azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Biz bu təkliflərlə razılaşdıq, lakin bu təkliflərlə Ermənistanda rəhbərlərin bir hissəsi razılaşdı, bir hissəsi isə
razılaşmadı. Minsk qrupunun bu təklifləri ilə razılaşmış olan Ermənistan prezidenti Ter-Petrosyan fevralın 3-də
istefa verdi. İndi Ermənistanda yeni prezident seçilməsi prosesi gedir. Buna görə də danışıqlar prosesi dayandırılmışdır və görünür, Ermənistan prezidenti seçildikdən sonra davam etdiriləcəkdir.
Məmnunluqla qeyd edirəm ki, dünən Baş nazir Haşimoto ilə mənim imzaladığımız birgə bəyanatda Yaponiya bəyan etmişdir ki, o, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, habelə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılması haqqında ATƏT-in Lissabon prinsiplərini dəstəkləyir.
Biz hesab edirik ki, bütün ölkələr beynəlxalq hüquq normalarını gözləməlidirlər, hər hansı bir ölkənin
sərhədlərinin zor gücünə dəyişdirilməsinə yol vermək olmaz, hər hansı bir ölkənin ərazi bütövlüyünün
pozulması yolverilməzdir.
Dünən Baş nazir cənab Haşimoto ilə müzakirə etdiyimiz mühüm məsələlərdən biri də “İpək yolu”
məsələsidir. Mən Baş nazir Haşimotonun “İpək yolu” barəsində diplomatiyasını, doktrinasını yüksək
qiymətləndirirəm. Mən Baş nazir Haşimotoya məlumat verdim ki, bir çox ölkələr, o cümlədən Azərbaycan bu
yolun bərpa olunması üçün artıq çox iş görmüşlər. Məsələn, Avrasiya nəqliyyat magistralı yaradılmışdır və bu
magistral ilə Mərkəzi Asiyadan Avropaya və oradan Qara dəniz, Gürcüstan, Azərbaycan və Xəzər dənizi
vasitəsilə yüklər daşınır. Bütövlükdə “İpək yolu” üstündə 33 ölkə yerləşmişdir. Yaponiya ən şərq nöqtəsindədir.
Azərbaycan bu yolun mərkəzindədir. Buradan o yana bu yol Avropa ilə İspaniya, Portuqaliya və İrlandiyaya
qədər gedir. “İpək yolu”nun daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün Avropa Birliyinin
təşəbbüsü ilə cari il mayın axırlarında Bakıda bütün 33 ölkə nümayəndələrinin görüşünü keçirmək nəzərdə
tutulur.
Burada olduğum vaxtda mən bir çox digər məsələləri də müzakirə etdim. Biz Yaponiyaya elə bir ölkə kimi
baxırıq ki, o, öz iqtisadi və sosial inkişafında böyük uğurlara nail olur, bütün Dünya Birliyinin iqtisadi inkişafına
çox böyük töhfə verir, dünya elmini və sivilizasiyasını çox mühüm ixtiralarla, yüksək texnologiyalar və texnika
ilə zənginləşdirir.
Mən yapon xalqına, onun əməksevərliyinə, istedadına, olduqca böyük qabiliyyətinə dərin hörmət hissləri
bəsləyirəm. Yaponiyanı tərk edərək yapon xalqına səadət, firavanlıq və sülh arzulayıram. Diqqətinizə görə
təşəkkür edirəm.
S u a l (RİTA-SÖTA Agentliyi): Heydər Əliyeviç, Siz bəzi son müsahibələrinizdə Bakı rayonundakı
yataqdan əsas kəmər çəkilməsi məsələsinə öz münasibətinizi bildirmisiniz. Bununla belə, bu məsələ
barəsində mövqeyi, o cümlədən bununla əlaqədar Rusiyanın istəklərinə münasibəti bilavasitə Sizin
özünüzdən eşitmək istərdim. Xəzər dənizinin statusunu müəyyənləşdirmək üçün Xəzəryanı beş ölkənin
yüksək səviyyədə görüşünü çağırmaq haqqında Boris Yeltsinin təklifinə necə baxırsınız? Sağ olun.
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C a v a b: Məlumdur ki, Bakıdan Rusiya ərazisi ilə Novorossiysk limanına doğru şimal marşrutu üzrə artıq
bir boru kəməri çəkilmişdir və biz onunla neft ixrac edirik. İkinci neft kəməri Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizin
Supsa limanına çəkilir. Üçüncü neft kəmərinin inşası nəzərdə tutulur. Onu konsorsiumun səhmdarları
Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Bakı-Ceyhan marşrutu üzrə çəkməyi iqtisadi baxımdan daha məqsədəuyğun hesab
edirlər. Məlumdur ki, bütün neft kəmərlərini neft çıxarıb ixrac edənlər öz vəsaitləri hesabına çəkirlər. Bu zaman
iqtisadi məqsədəuyğunluq ön sıraya çıxarılır. Həmin boru kəmərinin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan limanına
çəkilməsini nəzərdə tutmaq da məhz burdan irəli gəlir.
O ki qaldı Xəzəryanı ölkələrin yüksək səviyyədə görüşü və Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək barədə
prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinin təklifinə, - yeri gəlmişkən, bu təklifdən xəbərim yoxdur və onun
barəsində sizdən eşidirəm, - belə düşünürəm ki, dövlət başçıları səviyyəsində zirvə toplantısı keçirilməzdən
əvvəl, bu məsələni yaxşı hazırlamaq lazımdır. Yəni əvvəlcə razılığa gəlmək, artıq bundan sonra qəti qərar qəbul
olunması üçün zirvə toplantısı keçirmək gərəkdir. Bir sözlə, mən zirvə toplantısının əleyhinə deyiləm. Lakin bu
toplantı həmin məsələ hökumətlər səviyyəsində yaxşı hazırlandıqdan sonra çağırılmalıdır.
S u a l (“Mayniti” qəzeti): Mənim sualım Dağlıq Qarabağa dair sülh prosesi haqqındadır. Məlumdur
ki, əvvəllər Amerika da, Rusiya da Ermənistanın tərəfində olmuşlar. Lakin ötən ilin avqustunda Sizin
Amerikaya səfərinizdən sonra Vaşinqtonun mövqeyi dəyişmiş və dövlət katibinin müavini Talbott
Ermənistanı sülh prosesi ilə razılaşdırmaq üçün oraya getmişdir. Ermənistanla saziş imzalanmışdır.
Hazırda bu saziş həyata keçirilirmi?
C a v a b: Məgər o, Ermənistana gedibmi? Xeyr, bu, doğru deyildir. Bu, doğru informasiya deyildir.
M ü x b i r: Müəyyən razılıq var idi ki, Talbott sülh haqqında danışıqlar aparacaqdır. Bu təşəbbüs
həyata keçirilirmi?
C a v a b: Görünür, Siz dəqiq informasiyaya malik deyilsiniz. ATƏT-in Minsk qrupu var, Rusiya, Amerika
Birləşmiş Ştatları və Fransa bu qrupun həmsədrləridir. Cənab Telbott da Minsk qrupunda ABŞ tərəfindən həmsədrdir. Onun Ermənistana getdiyi barədə bizdə məlumat yoxdur. Lakin, dediyim kimi, danışıqlar müəyyən
dərəcədə bununla əlaqədar dayandırılmışdır ki, Ermənistanda rəhbərlik dəyişmişdir. Biz ümid edirik ki, Minsk
qrupunun həmsədrləri obyektiv olacaq və Ermənistanın da, Azərbaycanın da maraqlarına eyni münasibət göstərəcəklər.
Əvvəllər Azərbaycana çox ədalətsiz, qeyri-obyektiv münasibət bəslənilmişdir. 1992-ci ildə Amerika Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci düzəlişi qəbul etməsi bu ədalətsizliyin nəticəsi olmuşdur. Həmin düzəliş
Azərbaycana qarşı ayrı-seçkilik deməkdir. O, Amerikadakı ermənilərin təzyiqi altında qəbul edilmişdir.
Ümidvaram ki, indi bütün ölkələr bu məsələyə ədalətlə yanaşacaqlar.
S u a l (Mirosava – beynəlxalq mövzulardan yazan publisist): Xüsusən Sizin Amerika Birləşmiş Ştatlarına
səfərinizdən sonra Avropa və Amerika şirkətləri ölkənizə axışmağa başladılar. Sizə elə gəlmirmi ki, yaponlar
bu baxımdan gecikmişlər?
C a v a b: Yaponlar ümumiyyətlə, gecikmişlər. Bu isə onlara heç yaraşan xüsusiyyət deyildir. Axı yaponlar
həmişə və hər yerdə öndə gedirlər. Ümidvaram ki, mənim bu səfərimdən və biz burada bir çox məsələlər
barəsində razılığa gəldikdən sonra yaponlar geriliyi aradan qaldıracaqlar, biz isə bu işdə kömək edəcəyik.
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YAPONİYANIN “SANKEY SİMBUN” QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, birinci sualım Sizin Yaponiyaya səfərinizin nəticələri haqqındadır. Bu
barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Yaponiyaya səfərimin nəticələri yaxşıdır, mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Mən həm səfərimdən, həm də onun nəticələrindən razıyam.
S u a l: Dünən məlum oldu ki, Yaponiya şirkətləri konsorsiumu ilə Azərbaycan arasında sənədin
imzalanması təxirə salınıbdır. Səbəb nədir?
C a v a b: Bilirsiniz, biz bir çox sənədlər imzaladıq. Mən buna xüsusi əhəmiyyət verirəm ki, bizim burada
əsas məqsədimiz dövlətlərimiz, hökumətlərimiz arasında sənədlər imzalamaqdan ibarət idi. Ona görə də
Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iki çox mühüm sənəd – Azərbaycan Respublikası və Yaponiya arasında
dostluq və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanat və Azərbaycan Respublikası və Yaponiya arasında ticarət və
iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanat imzaladıq. Hər iki bəyanatı Baş nazir cənab Haşimoto ilə
mən imzaladıq. Dövlətlərimiz və hökumətlərimiz arasında başqa bir neçə sənəd də imzalandı.
“Niçimen” şirkətinə Azərbaycanda böyük bir iş vermək üçün biz Yaponiyanın İxrac-İdxal Bankından
kredit götürdük və bu barədə də müqavilə imzaladıq. Sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti və Yaponiyanın “Mitsui” şirkəti arasında pay iştirakının verilməsi haqqında saziş, yəni
Azərbaycandakı “Kürdaşı” neft yatağının bir hissəsinin birgə işlənmək üçün bu şirkətə verilməsi barədə
saziş imzaladıq.
Çox sənədlər imzalandı. Ancaq Yaponiya şirkətləri konsorsiumu ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında
imzalanması nəzərdə tutulan müqavilə imzalanmadı. Çünki onun bəzi şərtləri hələ tam müəyyən olunmamışdır.
S u a l: Siz dəqiq deyə bilərsinizmi ki, hansı şərtləri nəzərdə tutursunuz?
C a v a b: Burada bir neçə şərtlər vardır və onlar iqtisadi məsələlərdir. Bunların hamısı mənim xatirimdə deyildir.
Yəni o dövlətlərarası, hökumətlərarası müqavilə deyil ki, mən onu dəqiqliklə bilim. O, Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti ilə Yaponiya şirkətləri konsorsiumu arasında olan müqavilədir.
S u a l: Fevral ayının 4-də Ermənistanın prezidenti Levon Ter-Petrosyan öz vəzifəsini tərk etdi. Sizin
fikrinizcə, bu, Qafqazdakı ümumi vəziyyətə necə təsir edəcəkdir?
C a v a b: Bilrisiniz, prezidentin istefaya getməsi, şübhəsiz ki, Ermənistanın daxilindəki vəziyyəti gərginləşdiribdir. İndi orada yeni prezident seçkiləri elan edilibdir və olduqca çox namizədlər vardır. Namizədlər
arasında mübarizə gedəcəkdir və şübhəsiz ki, kimsə seçiləcəkdir. Ancaq siz bilirsiniz, Ermənistanla Azərbaycan
arasında hərbi münaqişə olduğuna və biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün danışıqlar apardığımıza
görə indi Ermənistanda baş vermiş bu vəziyyət, şübhəsiz ki, bizim bu danışıqları ləngidir.
Qafqazdakı ümumi vəziyyətə bunun indi nə cür təsir edəcəyini hələlik deyə bilmərəm. Çünki bu,
Ermənistanın daxili işidir. Amma, əlbəttə ki, bizimlə münasibətlərdə bunun əhəmiyyəti vardır. Dediyim kimi,
bizim danışıqlar indi demək olar ki, dondurulubdur.
S u a l: Rusiyanın prezidenti təklif etmişdir ki, Xəzəryanı beş ölkənin gələcəkdə sammiti keçirilsin və
Xəzər dənizinin beynəlxalq statusu müəyyən edilsin. Azərbaycan prezidentinin buna münasibəti necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, belə bir təklif çoxdan verilibdir. O, yeni bir təklif deyildir. Sammitin keçirilməsi barədə
təklif verilməyibdir. Bu barədə sizdə olan məlumat dəqiq deyildir. Sadəcə olaraq, 4-5 ölkənin yüksək səviyyəli nümayəndələrinin görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq bu da hələ son təklif deyildir. Ayrı-ayrı ölkələr bu
barədə bir-biri ilə danışıqlar aparırlar. Məsələn, Türkmənistanla Azərbaycan arasında bu məsələni həll etmək üçün
həm Azərbaycan, həm də Türkmənistan tərəfi böyük bir nümayəndə heyəti müəyyənləşdiribdir və mən ekspert
qrupları təyin etmişəm. Bizim nümayəndə heyətimiz 15 gün bundan qabaq Türkmənistanda, Aşqabadda olmuşdur.
Növbəti görüş Azərbaycanda olacaqdır.
Yaxud da ki, Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında bu məsələni prezident Nazarbayev və mən bir neçə dəfə
müzakirə etmişik. Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinlə, Baş nazir Çernomırdinlə, xarici işlər naziri Primakovla
da bu barədə mənim danışıqlarım olubdur. Yəni belə danışıqlar, məsləhətləşmələr vaxtaşırı keçirilir.
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S u a l: Xəzər dənizinin statusu barədə Rusiya ilə Azərbaycan arasında müxtəlif fikirlər vardır. Bu
barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bəli, doğru deyirsiniz, burada bizim mövqelərimiz müxtəlifdir. Biz Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsinin tərəfdarıyıq, Rusiya isə kondominium tərəfdarıdır. Ona görə də burada bizim fikirlərimiz müxtəlifdir.
S u a l: Siz Xəzər dənizini göl kimi qəbul edirsiniz, yoxsa dəniz kimi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu məsələ də gərək müzakirə olunsun. Biri deyir Xəzər göldür, digəri deyir dənizdir,
başqa biri deyir ki, daxili su hövzəsidir. Cürbəcür fikirlər vardır. Bunlar hamısı müəyyən olunmalıdır. Bu
məsələ indiyədək heç vaxt müzakirə edilməyibdir. Çünki keçmişdə Xəzər dənizinin əksər hissəsi Sovet
İttifaqının olubdur. İran da cənubda Xəzər dənizinin bir hissəsinə sahib olaraq başqa bir iddia irəli sürməyibdir.
İndi, Sovet İttifaqı dağılandan sonra Xəzəryanı beş dövlət və hər dövlətin də öz fikri vardır. Bunlar hamısı
müzakirə mövzusudur.
S u a l: Məndə belə bir məlumat vardır ki, Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycan eyni
fikirdədirlər. Rusiya isə bu fikrə qarşıdır?
C a v a b: Bəli, Qazaxıstanla Azərbaycan eyni fikirdədirlər. Türkmənistan da bu fikrə yaxınlaşıbdır. Rusiya
ilə İran başqa fikirdədirlər. Ancaq güman edirəm ki, onlar da gəlib bizim bu fikrə çatacaqlar, fikrimizlə razılaşacaqlar.
S u a l: Bu həqiqət nə vaxt olacaqdır?
C a v a b: Mən istərdim tez olsun. Amma vaxt gəlib çatacaqdır.
S u a l: Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrdən başqa, daha hansı əlaqələri görmək
istərdiniz?
C a v a b: Mən istəyirəm ki, bütün sahələrdə əlaqələrimiz olsun. Biz Yaponiya ilə geniş surətdə əməkdaşlıq
etmək istəyirik. Baş nazir cənab Haşimoto ilə mənim dünən imzaladığımız bəyanatda bunlar öz əksini tapıbdır.
S u a l: Bakıda Yaponiya jurnalistlərinə müsahibə verərkən demişdiniz ki, müasir “İpək yolu”nu
görmək istəyirsiniz. Bununla konkret olaraq nəyi demək istəyirsiniz?
C a v a b: Bu, çox mühüm bir problemdir. Biz artıq bununla çox ciddi məşğul oluruq. Biz Avropa-Asiya
nəqliyyat magistralı yaratmışıq. Yüklər həmin nəqliyyat magistralı ilə artıq Mərkəzi Asiyadan Avropaya bu yolla, yəni Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Qırğızıstandan Xəzər dənizi vasitəsilə bərələrdə Bakıya
gətirilir, buradan Gürcüstanın Qara dənizdəki Poti limanına çatdırılır, oradan isə Avropaya göndərilir. Ancaq bu,
“İpək yolu”nun bir hissəsidir. “İpək yolu”nun böyük bir hissəsi isə Yaponiyadan başlamış, Avropada
İspaniyaya, İrlandiyaya qədərdir. Biz dünən bu məsələni Baş nazir cənab Haşimoto ilə çox ətraflı müzakirə
etdik.
S u a l: Siz Bakıda Yaponiya jurnalistlərinə demişdiniz ki, Azərbaycanın iqtisadi istiqaməti
Yaponiyaya doğrudur. Bu həqiqətdirmi?
C a v a b: Bilirsiniz, biz bütün ölkələrlə iqtisadi əlaqələr qurmaq istəyirik. Yaponiya da dünyada iqtisadi
cəhətdən ən inkişaf etmiş bir ölkə olduğuna və texnologiya, müasir texnika sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə
etdiyinə görə biz bu sahədə də sizin ölkə ilə əməkdaşlıq etmək istəyirik.
S u a l: Lakin şərhçilər deyirlər ki, Rusiyada Xəzər dənizi hövzəsi ölkələrinə çox təsir etmək istəyirlər.
Bu barədə nə fikirləşirsiniz?
C a v a b: Doğrudur.
S u a l: Sizin bu barədə fikriniz necədir?
C a v a b: Fikrim belədir ki, heç bir ölkə heç bir ölkəyə təsir etməməlidir. Hər bir ölkə öz işini müstəqil
görməlidir. Böyük ölkələr öz imkanlarından istifadə edib kiçik ölkələrə təsir, yaxud təzyiq etməməlidirlər.
S u a l: Sizin dediklərinizdə böyük həqiqət vardır. Bu, çox doğru ideyadır. Lakin məsələnin o biri
tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bir çox sahələrdə, xüsusən iqtisadi sahədə Rusiyadan asılıdır.
C a v a b: Yox. Rusiya ilə bizim iqtisadi əlaqələrimiz çox genişdir. Ona görə də biz bu əlaqələri davam
etdirmək istəyirik. İqtisadi əlaqələrin geniş olması heç vaxt heç bir ölkəyə hüquq vermir ki, o, başqa bir ölkəyə
təzyiq etsin.
Biz Yaponiya ilə iqtisadi əlaqələri ona görə genişləndiririk ki, sonra Yaponiya bizə təzyiq etsin? Biz bununla
razı ola bilmərik. Əməkdaşlıq bərabərhüquqlu olmalıdır.
J u r n a l i s t: Çox sağ olun.
Müsahibəni qəzetin müxbiri
Yasua Okuşura aparmışdır.
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YAPONİYANIN “YOMİURİ SİMBUN” QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
27 fevral 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, məlumdur ki, dünən Siz Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimoto ilə
görüşmüsünüz və onunla bərabər birgə bəyanatlar imzalamısınız. Dünən Yaponiyanın “Mitsui” şirkəti
ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında saziş imzalanıbdır. Ümumiyyətlə, Siz Yaponiyaya rəsmi
səfərinizi necə qiymətləndirirsiniz və Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri necə görmək
istəyirsiniz?
C a v a b: Mən Yaponiyaya rəsmi səfərimi müsbət qiymətləndirirəm və bu səfərimdən çox razıyam. Hesab
edirəm ki, burada olduğum zaman Yaponiya hökuməti – Baş nazir, hökumətin üzvləri ilə və bu ölkənin böyük
şirkətləri ilə mənim çox səmərəli danışıqlarım olubdur, bunların nəticəsində dövlətlərimiz, hökumətlərimiz
arasında çox əhəmiyyətli sənədlər imzalamışıq.
S u a l: Növbəti sualım boru kəməri haqqındadır. Eşitdiyimə görə, Siz Qərb istiqamətinə, yəni
Rusiyadan keçən boru kəməri ilə müqayisədə Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçən boru kəmərinə
daha çox üstünlük verirsiniz. Nəyə görə?
C a v a b: Yox, bu, tamamilə belə deyil. Biz ilkin neftin ixracı üçün iki boru kəməri tikməyi qərara almışıq.
Bunların birini – Rusiyanın ərazisindən Novorossiysk limanına gedən boru kəmərini tikib qurtarmışıq və bu boru kəməri ilə neft artıq ixrac olunur. İkinci neft kəmərini biz Qərb istiqamətindən – Gürcüstan ərazisindən keçirmək fikrindəyik və bu kəməri də indi tikirik. Həmin boru kəməri bu ilin sonunadək hazır olacaqdır. Biz Rusiya
ilə Qərb istiqamətini eyni tutmuşuq.
Ancaq bir də böyük neft kəməri vardır. Biz onun marşrutu haqqında son üç ildə çox axtarışlar aparmışıq.
Axtarışlar nəticəsində belə qərara gəlmişik ki, bu boru kəmərinin ən əlverişli marşrutu Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə ərazisindən keçməklə Türkiyənin Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına getməkdən ibarətdir.
S u a l: Mənim eşitdiyimə görə, belə deyək ki, Rusiyanın buna acığı tutacaqdır. Doğrudur?
C a v a b: Ola bilər kiminsə acığı tutsun. Biz indi işimizi elə görə bilmərik ki, hamı razı olsun. Ola bilər,
kimsə razı, kimsə narazı olsun.
S u a l: Növbəti sualım Azərbaycanın Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələri haqqındadır.
Siz keçən il ABŞ-a rəsmi səfər etdiniz və o vaxtdan Amerika ilə Azərbaycan arasında dostcasına, çox sıx
münasibətlər vardır. Lakin Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərdə bir qədər soyuqluq hiss
olunur. Elədirmi?
C a v a b: Bilirsiniz, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına bir dəfə səfər etmişəm. Ondan əvvəl isə Rusiyaya
səfər etmişəm. Mən Rusiyaya bir neçə dəfə səfər etmişəm. Nə üçün Amerikaya bir dəfə səfər etdiyimə görə
kimsə düşünməlidir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər soyuqlaşıbdır? Bizim respublikamız bütün
ölkələrlə bərabərhüquqlu əlaqələr yaratmaq istəyir. Şübhəsiz ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə sıx dostluq
əlaqələri yaratmaq istəyirik. Mən Vaşinqtonda olarkən prezident cənab Bill Klintonla Azərbaycan-Amerika
tərəfdaşlıq əlaqələrinə aid çox əhəmiyyətli birgə bəyanat imzaladıq. Biz bu əlaqələrimizə xüsusi əhəmiyyət
veririk.
Biz eyni zamanda, Rusiya ilə də yaxşı əlaqədəyik və istəyirik ki, bu əlaqələrimiz daha da yaxşı olsun. Biz
sadəcə olaraq, Rusiyanın Qafqaza aid olan siyasəti ilə razı deyilik. Məsələn, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
hərbi münaqişə olduğu bir zaman Rusiya üç il müddətində Ermənistana bir milyard dollarlıqdan artıq silahsursat veribdir. Biz hesab edirik ki, buna yol vermək olmaz. Biz buna etiraz etmişik. Mən Boris Yeltsinə bu
barədə xüsusi məktub göndərmişəm və həmin silahların Ermənistandan geri qaytarılmasını tələb etmişəm.
Yaxud da ki, keçən ilin avqust ayında Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi ittifaq müqaviləsi bağlanıbdır.
Biz buna etiraz edirik. Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları vardır. Biz buna da etiraz edirik. Ona görə də
bizim Rusiya ilə belə problemlərimiz vardır. Siz bəlkə bunlara görə deyirsiniz ki, Rusiya ilə bizim münasibətlərimizdə bir az soyuqluq vardır.
Biz öz fikrimizi Rusiyaya açıq şəkildə bildiririk. Biz bildirmişik ki, Rusiyanın Qafqazda hərbi bazalar
saxlamasına ehtiyac yoxdur. Rusiyanın Ermənistana gizli yolla bir milyard dollar dəyərində qanunsuz silah-sursat verməsi, şübhəsiz ki, bizim münasibətlərimizə mənfi təsir göstərir.
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S u a l: Lakin siz Rusiya ilə yaxşı münasibətlər saxlamaq əzmindəsiniz?
C a v a b: Bəli. Biz istəyirik ki, Rusiya ilə yaxşı münasibətlərimiz olsun. Amma biz eyni zamanda,
Rusiyanın Qafqazda apardığı siyasətin bəzi tərəflərini tənqid edirik və bu siyasətlə razı deyilik.
S u a l: Müstəqil Dövlətlər Birliyinə qarşı son zamanlar çoxlu tənqid eşidilməkdədir. Sizin ölkə
gələcəkdə Müstəqil Dövlətlər Birliyindən çıxmaq fikrindədirmi?
C a v a b: Yox, biz Müstəqil Dövlətlər Birliyindən çıxmaq fikrində deyilik. Ancaq Müstəqil Dövlətlər Birliyinin işini biz də tənqid edirik. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları keçən ilin
oktyabr ayında Moldovada, Kişinyovda görüşmüşdülər. Orada bir çox dövlət başçıları Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin işini tənqid etmişdilər. Tənqidin çoxu da Rusiyaya aid idi. Çünki Müstəqil Dövlətlər Birliyində
Rusiya liderlik edir. Bir halda ki, liderlik edir, demək, o, həm də cavabdehdir.
S u a l: Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tərkibindən niyə çıxmaq istəmirsiniz? Ona görə ki, mümkün
deyil, yoxsa?
C a v a b: Yox. Çıxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni biz istəmirik ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi dağılsın. Şəxsən
mən istəyirəm ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi beynəlxalq normalara uyğun bir beynəlxalq təşkilat olsun, səmərəli
fəaliyyət göstərsin və bütün dövlətlər də eyni hüquqa malik olsunlar. Bu hüquqlar formal yox, faktiki olmalıdır,
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin içində gərək bir dövlət o biri dövlətə təzyiq etməsin. Məsələn, mən hesab edirəm
ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyində olan ölkələrdən ikisi bir-biri ilə hərbi ittifaq bağlaya bilməzlər. Bu özü Müstəqil Dövlətlər Birliyinə zərbə vurur. Amma Rusiya Ermənistanla belə bir ittifaq bağlayıbdır. Bunlar bizi
narahat edir.
S u a l: Məlumdur ki, Ermənistan prezidenti öz vəzifəsini tərk etmişdir. Şübhəsiz ki, bu, Dağlıq
Qarabağ probleminin həll olunmasını çətinləşdirəcəkdir. Bu məsələyə sizin münasibətiniz necədir?
C a v a b: Şübhəsiz ki, bu, problemi müəyyən qədər çətinləşdirəcəkdir. Çünki prezident Ter-Petrosyanla biz
bir neçə ildir ki, bu barədə bilavasitə danışıqlar aparırdıq, bir-birinə müəyyən qədər inam yaranmışdı. Yeni
seçilən prezidentlə bizim aramızda danışıqlar başlanmalıdır və ondan sonra biz baxmalıyıq ki, bu danışıqlar
necə gedir. Amma güman edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasına alternativ yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu danışıqlar davam edəcəkdir. Sadəcə,
lazımdır ki, indi Ermənistanda yeni prezident seçilsin və biz bundan sonra danışıqları davam etdirəcəyik.
Şübhəsiz ki, belə vəziyyət bizim işimizi ləngidir.
S u a l: İcazə verirsinizsə, bir sualım da vardır. Məlumdur ki, imzalanmış sənədlərdən sonra Yaponiya
şirkətləri Azərbaycanda neft istehsalında iştirak edəcəklər. Onlar bundan böyük mənfəət, xeyir götürmək
fikrindədirlər. Sizin fikrinizcə, bu, hər iki tərəf üçün mənfəətli olacaqmı? Yaponiya şirkətlərinin
gələcəkdə Azərbaycandakı işini necə görmək istəyirsiniz?
C a v a b: Birincisi, əgər hansısa bir iqtisadi müqavilə imzalanırsa, o, hər iki tərəf üçün eyni dərəcədə faydalı
olmalıdır. Biz xarici ölkələrin şirkətləri ilə neft istehsalı sahəsində imzaladığımız müqavilədə şübhəsiz ki, Azərbaycanın mənfəətini üstün tuturuq. Bizimlə müqavilə imzalayan şirkətin də əgər mənfəəti olmasa gəlib
müqavilə imzalamaz. Demək, bu, ikitərəfli mənfəətdir. Yaponiyanın hansı şirkəti əgər mənfəət götürməsə
Azərbaycana gələr? Heç birisi. Əgər bizim də mənfəətimiz olmasa heç bir şirkətə imkan vermərik ki, gəlib
bizimlə işləsin. O ki qaldı bizim əməkdaşlığımızın gələcəyi, biz istəyirik ki, bu əməkdaşlıq sağlam prinsiplər
əsasında qurulsun və mən bunun gələcəyini çox yaxşı görürəm.
Bizim indiyə qədər qurduğumuz əlaqələr və mənim burada olduğum zaman imzalanmış müqavilələr
gələcəkdə Yaponiya şirkətləri ilə Azərbaycan arasında geniş əməkdaşlıq etmək üçün yaxşı əsas yaradıbdır.
İndiyədək Yaponiyanın 6 şirkəti Azərbaycanda öz ofisini açıbdır.
S u a l: Güman edirəm ki, yalnız neft sahəsində işləyən şirkətlər deyildir?
C a v a b: Bəli. Məsələn, dünən “Niçimen” şirkəti ilə Azərbaycanda kimya kompleksi sahəsində etilen istehsalı üzrə böyük bir müqavilənin imzalanmasına razılıq verdik. Biz bunun üçün Yaponiyanın İxrac-İdxal Bankı
ilə dövlət zəmanəti verən bir müqavilə imzaladıq. Təkcə neft sahəsi deyil. Kimya da, sənayenin başqa sahələri
də vardır. Mənim dünən və əvvəlki üç gündə bu şirkətlərlə apardığım görüşlərdən görünür ki, Yaponiya
şirkətləri təkcə neft sahəsinə yox, iqtisadiyyatın bir çox başqa sahələrinə də maraq göstərirlər.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, çox sağ olun.
Müsahibəni qəzetin müxbiri
Kuniaki Yematsuya aparmışdır.
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KİOTO PROFEKTURA VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏSİ, ŞƏHƏRİN TİCARƏT-SƏNAYE
PALATASI ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
27 fevral 1998-ci il
Hörmətli cənab vitse-qubernator!
Hörmətli cənab vitse-mer!
Möhtərəm cənablar, dostlar!
Sizi ürəkdən salamlayıram və sizə, sizin simanızda isə qədim Kiotonun bütün sakinlərinə Azərbaycan xalqı,
Azərbaycan Respublikası adından ən yaxşı arzularımı çatdırıram.
Bilirsiniz ki, mən sizin ölkənizə rəsmi səfərə gəlmişəm və bu, Azərbaycan Respublikası prezidentinin
Yaponiyaya ilk rəsmi səfəridir.
Mən burada çox görüşlər keçirdim. Əlahəzrət imperator Akixito ilə mənim çox maraqlı və xoş görüşüm oldu.
Mən Baş nazir cənab Haşimoto ilə görüşdüm və danışıqlar apardım, söhbət etdim. Yaponiya hökumətinin bir
çox üzvləri ilə, işgüzar dairələrin və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşlərim oldu. Bu
səfər tarixi əhəmiyyətə malikdir, çünki Yaponiya ilə Azərbaycan arasında bilavasitə münasibətlər yaradır. Onu
nəzərdə tuturam ki, dünən Baş nazir Haşimoto ilə biz çox mühüm hökumətlərarası, dövlətlərarası sənədlər
imzaladıq.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bu yaxınlarda – 1991-ci ildə, Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan
sonra əldə etmişdir. Biz dünyanın bütün ölkələri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər
yaradırıq və bizim üçün çox mühümdür ki, Yaponiya ilə mehriban dostluq münasibətlərimiz sahmana
düşmüşdür.
Dünən Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimoto və Azərbaycan prezidenti Əliyev iki mühüm sənəd – ölkələrimiz arasında dostluq və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanat və Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadiyyat
və ticarət sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanat imzaladılar. Bizim üçün tarixi olan bu sənədlərdə
gələcək fəaliyyətimizin və ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlığın möhkəmlən-dirilməsinin əsas
prinsipləri və konkret istiqamətləri öz əksini tapmışdır.
Tokioda vaxtımın xeyli hissəsi Yaponiyanın ən iri şirkətlərinin nümayəndələri ilə, ölkənin işgüzar aləminin
nümayəndələri ilə görüşlərə həsr edildi. Bu, bizim üçün çox əlamətdar və mühümdür. Bu, Yaponiya işgüzar
dairələrinin Azərbaycana böyük maraq göstərdiklərini, ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın böyük imkanları olduğunu nümayiş etdirir. Fərəh hissi ilə deyə bilərəm ki, Yaponiyanın bəzi ən iri şirkətləri artıq bizimlə
əməkdaşlıq edir, Azərbaycanda işləyirlər. Bu səfərdən sonra belələrinin sayı artacaqdır, çünki biz bəzi şirkətlərlə
sazişlər, müqavilələr bağladıq. Yaponiyanın altı iri şirkəti bizdə öz nümayəndəliklərini açmışdır.
Biz ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlığı daha da möhkəmlətməyin yaxşı bünövrəsini qoyduq.
Bu gün mən Yaponiyanın qədim paytaxtına – Kiotoya gəldim. Bu, mənim çoxdankı arzum idi. Mən
Yaponiya, onun tarixi, qədim mədəniyyəti, ənənələri haqqında, o cümlədən Yaponiyanın qədim paytaxtı kimi
Kioto şəhəri haqqında çox oxumuşam. Burada, bütün dünyada tanınan zəngin və çoxəsrlik tarixə, zəngin
ənənələrə, son dərəcə zəngin dəyərlərə malik bu şəhərdə olarkən yapon xalqının çoxəsrlik tarixinə,
mədəniyyətinə, adətlərinə və ümumən yer üzündə bəşəriyyətin inkişafı üçün onun gördüyü bütün işlərə öz dərin
hörmətimi ifadə etmək istəyirəm.
Yaponiya qədim mədəniyyət və çox zəngin ənənələr ölkəsidir. Bu gün Yaponiya bütün dünyanın iqtisadi və
elmi-texniki həyatında aparıcı yer tutan bir ölkədir. İkinci dünya müharibəsindən sonra yapon xalqı qısa bir
tarixi dövrdə elmin, texnikanın, elmi-texniki tərəqqinin, iqtisadiyyatın inkişafında böyük sıçrayış etmiş və öz
ölkəsini iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş aparıcı ölkələr sırasına çıxarmışdır. Həqiqətən, bu gün bunu deməyə hər
cür əsas var ki, mühafizi Kioto olan Yaponiyanın qədim, zəngin mədəniyyəti ölkənin müasir həyatı – elmi
ixtiralar, qabaqcıl, yüksək inkişaf etmiş texnika, iqtisadiyyat ilə çox gözəl uzlaşır. Məhz bunun sayəsində,
Kiotoda keçmişə, qədim zamanlara xas xüsusiyyətlər müasirliklə gözəl uzlaşdığına görə o, dünyanın məşhur
şəhəridir. Sizin tarixinizə və görkəmli müasir nailiyyətlərinizə dərin ehtiramımı bildirirəm. Bunu öz gözlərimlə
görmək və Kioto ilə az da olsa tanış olmaq üçün mən bu gün şəhərinizə gəlməyi qərara aldım.
Səmimi qəbula, qonaqpərvərliyə, bugünkü axşama görə sağ olun. Ümidvaram ki, bu qısa müddətdə Kioto ilə,
Yaponiyanın, Yaponiya imperiyasının tarixi ilə, şəhərinizdəki bütün qədim mədəniyyət abidələri ilə tanış ola
biləcəyəm.
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Sizə, Kiotonun bütün sakinlərinə ən yaxşı arzularımı bildirir, cansağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq və sülh arzu
edirəm. Sağ olun.

183

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

YAPON ÇAY DƏSTGAHI MƏCLİSİNDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Kioto,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
28 fevral 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Məni öz adətinizcə milli çaya qonaq etdiyiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çay bütün dünyada, eləcə
də biz azərbaycanlılar arasında da geniş yayılmış içkidir. Ancaq bugün bu məclisdə Yaponiyada çayiçmə
mərasimi haqqında eşitdiklərim mənim üçün çox maraqlı oldu. Sizin yaşıl çayınız doğrudan da dadlıdır. Sizin
çado (yəni “çay yolu”) adlandırdığınız çay dəstgahı adi çayiçmə mərasimindən yapon mədəniyyətini
zənginləşdirən sənət səviyyəsinədək yüksəlmişdir. Verdiyiniz məlumatdan aydın olur ki, hələ XVI əsrdə çay
dəstgahını sənət əsəri dərəcəsinə ucaltmış, özünəməxsus üslub yaratmış görkəmli yapon mədəniyyət və siyasi
xadimi Sen Rikünün xələflərinin Kiotoda imperator sarayı yaxınlığında olan evinin çay otaqlarının Yaponiya
hökuməti tərəfindən ölkənin mədəni sərvəti elan olunması məni hətta məmnun etdi. Mən yapon adətincə milli
çayiçmə mərasimindən, eləcə də mənə verilən ləzzətli çaydan böyük zövq aldım. Bir daha çox sağ olun.
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KİOTODAKI QIZIL MƏBƏDLƏ TANIŞLIĞI ZAMANI SÖYLƏDİKLƏRİNDƏN
28 fevral 1998-ci il
Hörmətli baş direktor!
Xanımlar və cənablar!
Yaponiyanın XIV əsrə aid nadir memarlıq incilərindən biri olan Qızıl məbədi görmək, onun tarixi ilə tanış
olmaq, əfsanəvi Güzgü gölü seyr etmək məndə qeyri-adi duyğular yaratdı. Sizin bu gözəl məbədin tikilmə tarixi
haqqında verdiyiniz məlumat məndə yapon xalqının ulu keçmişinə olan hörmətimi daha da artırdı. Binada
rastlaşdığım və söhbət etdiyim yerli sakinlərin xarici turistlərdən heç də az olmadığını, birlikdə xatirə şəkli
çəkdirdiyim yapon məktəblilərinin isə bu gözəl məbədi ziyarət yerinə çevirdiklərini görəndə çox sevindim.
Çünki keçmişini, tarixini sevən və onu öyrənən xalq bu gün də qüdrətlidir. Səmimi görüşünüz, maraqlı
söhbətiniz və mənə qarşı göstərdiyiniz mehribançılıq üçün sizə təşəkkür edir, işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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KİOTODAKI QƏDİM NİDZÖ QƏSRİ İLƏ
TANIŞLIQ ZAMANI SÖHBƏTDƏN
28 fevral 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün mən doğrudan da həyatımda unutmayacağım çox maraqlı bir gün yaşadım. Yaponiyada, bu
əsrarəngiz ölkədə, bir günün ərzində dünya möcüzələrinə bərabər abidələrlə tanış oldum. Gördüm və valeh
oldum. XVIII əsrin əvvəllərində tikilməyə başlamış və 20 ildən artıq bir müddətdə tikintisi davam etmiş,
sonralar isə neçə il yapon imperatorunun iqamətgahı olmuş bu qəsrdəki binaların əzəmətini və gözəlliyini adi
sözlə təsvir etmək çətindir. Burada Kano rəssamlarının əl işləri ilə bəzədilmiş, zəngin dizayna malik möhtəşəm
Ninomaru sarayı məndə böyük təəssürat oyatdı. Məni bir cəhət də məmnun etdi. Bu, yaponların öz tarixi
keçmişlərinə olan sevgisi və qayğısıdır. Qəsrin həyətinin xüsusi zövqlə qurulması da mənim çox xoşuma gəldi.
Mənə Yaponiya milli memarlığının nadir incisi olan Nidzö qəsrində olmaq imkanı yaratdığınız üçün sizə dərin
minnətdarlığımı və məmnunluğumu bildirirəm. Sağ olun.
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YAPONİYA XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN OSAKO ŞƏHƏRİNDƏKİ
NÜMAYƏNDƏSİ SƏFİR CƏNAB SATO TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ QƏBULDAKI SÖHBƏTDƏN
28 fevral 1998-ci il
Hörmətli səfir!
Hörmətli dostlar!
Yaponiyaya - “Gündoğar ölkə”yə səfərim zamanı mənə göstərilən qonaqpərvərlik və diqqətə görə sizə bir daha
minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin gözəl ölkəniz və orada apardığım danışıqlar məndə böyük təəssürat yaratdı. Mənim
Yaponiyaya bu ilk rəsmi səfərim Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının durmadan inkişaf etdirilməsində yeni bir
mərhələ açır. Ötən vaxt ərzində biz əlahəzrət imperatorla, Baş nazirlə, parlamentin Nümayəndələr və Müşavirlər
palatalarının rəhbərləri ilə görüşlər və digər çoxsaylı görüşlər keçirdik, danışıqlar apardıq, dostcasına söhbətlər etdik.
Bütün söhbətlər, danışıqlar, dostluq, qarşılıqlı anlaşma, bir-birinə səmimi hisslər şəraitində keçdi. Hesab edirəm ki, biz
Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərində böyük və səmərəli iş gördük.
Yaponiyanın qədim paytaxtı Kioto şəhəri ilə tanışlığımız, onun gözəlliyi və füsunkarlığı bizi məftun etdi. Kiotoda
İmperator sarayı ilə, Qızıl məbədlə tanışlıq bizdə böyük təəssürat oyatdı. Bunlar gözəl tarixi-memarlıq abidələridir. Bu
abidələr Yaponiyanın necə zəngin tarixə, mədəniyyətə malik olduğunu əyani şəkildə göstərir. Mən bu gün burada tanış
ola bildiklərimdən çox razı qaldım. Qonaqpərvərlik üçün çox sağ olun.
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KİOTODAKI NİŞİCİN-ORİ-KALKAN TOXUCULUQ- SƏNAYE
MƏRKƏZİNDƏKİ SÖHBƏTDƏN
28 fevral 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün son dərəcə şadam ki, Yaponiyanın ən böyük toxuculuq sənaye mərkəzindəyəm. Məni
mehribanlıqla qarşıladığınıza görə, ünvanıma söylədiyiniz səmimi sözlərə görə sağ olun.
Əlaqələrimizin inkişaf etməsində mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim, bu səfər zamanı əlahəzrət
imperatorla, Baş nazirlə, digər yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşlərim, danışıqlarım, əldə etdiyimiz
nailiyyətlər, imzaladığımız dəyərli sənədlər xüsusi yer tutur. Bizim ölkələrimiz arasında yaranmış
iqtisadi əməkdaşlıq Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrinin bu günü və gələcəyi üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Burada deyildi ki, toxuculuq sənaye mərkəzi qədim Kiotonun rəmzi kimi şöhrət tapmışdır.
Mərkəzin yaranma tarixi, onun kiçik toxuculuq sexindən böyük sənaye mərkəzinə çevrilməsi
haqqında ətraflı məlumatınız da çox maraqlı oldu. Toxuculuq mərkəzində istehsal prosesi ilə tanış
oldum, məlum oldu ki, ötən illər ərzində burada çox böyük işlər görülmüşdür. Burada toxunan qızıl
parça, gözəl, nəfis parçalar, hazırlanan məşhur kimano, qalstuklar, şallar, çətirlər və digər məhsullar
nəinki Yaponiyada, xarici ölkələrdə də məşhurdur. Bu məhsullar son dərəcə ecazkardır. Bər-bəzəklə,
naxışlaziynətləndirilən, məharətlə biçilən yapon milli geyimləri, yapon parçaları rəng şuxluğu,
əlvanlığı, zərifliyi, gözəlliyi ilə nəzəri cəlb edir.
Nişicin-Ori-Kalkanda fəhlələrə yaradılmış şərait, onlara göstərilən xidmət məndə çox böyük
məmnunluq hissi yaratdı.
Mən bu gün burada, toxuculuq sənaye mərkəzində olmağımdan çox şad oldum. Səmimi
görüşünüz, göstərdiyiniz mehribançılıq üçün sizə təşəkkür edirəm. Hamınıza uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
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KİOTO ƏL SƏNƏTİ MƏRKƏZİNDƏKİ SÖHBƏTDƏN
28 fevral 1998-ci il
Biz bu gün burada yapon xalqının incəsənətinin belə gözəl nümunələri – nadir sənət əsərləri ilə
tanış olduq. Gözəl bədii tərtibatla hazırlanmış miniatür ölçülü əl işləri, böyük ustalıqla, zövqlə
işlənmiş müxtəlif töhfələr, hədiyyələr, yapon xalqının qədim həyat tərzini, adət-ənənələrini əks
etdirən əşyalar, bəzək şeyləri nəfisliyi, ecazkarlığı ilə seçilir.
Zərif, rəngarəng, milli naxışlarla bəzədilmiş əl işlərində onları yaradan el sənətkarlarının
hərarəti duyulur. Hər bir sənət əsəri yaponların həyat tərzinin mədəniyyətini, zövqünü, intellektual
səviyyəsini gözlərimiz önünə gətirir. Eləcə də bütün bunlar yaponların qədim xalq yaradıcılığına
olan məhəbbətini və ehtiramını bir daha sübut edir.
Bu gün burada olmaq, əl sənəti mərkəzi ilə tanışlıq çox xoş idi. Mən çox şadam və sizə
təşəkkür edirəm. Hamınıza işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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RESPUBLİKA XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN KOLLEKTİVİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ NİTQİ
6 mart 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, diplomatlar!
Mənim bu gün sizinlə görüşümün məqsədi Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyində baş vermiş dəyişikliklə
əlaqədardır. Ancaq eyni zamanda mən bunu sizinlə görüşüb bəzi fikirlərimi, mülahizələrimi sizə çatdırmaq üçün
əlverişli fürsət hesab edirəm.
Hər bir ölkənin xarici işlər nazirliyi dövlət strukturunun vacib hissələrindən biridir və ölkənin, dövlətin
müstəqilliyini təzahür etdirən bir orqandır. Hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da Xarici İşlər
Nazirliyinin üzərinə çox böyük və məsul vəzifələr düşür. Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin suverenliyini,
müstəqilliyini, sərbəstliyini öz fəaliyyəti ilə daim ifadə edən və dünyada nümayiş etdirən bir nazirlikdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra öz dövlətinin, hökumətinin müvafiq orqanlarını yaradıb
və bu proses yenə də davam edir. Biz dövlət müstəqilliyini əldə edərkən keçmiş Sovetlər İttifaqının tərkibində
respublika olaraq Azərbaycanın hökuməti də, hökumət orqanları da və hökumətin fəaliyyətini təmin edən
nazirliklər, komitələr, idarələr də var idi. Ona görə də müstəqilliyi əldə edəndən sonra bu dövlət, hökumət
orqanlarının, demək olar ki, əksəriyyəti keçmiş nazirliklər, komitələr, idarələr çərçivəsində öz fəaliyyətlərini
davam etdiriblər və dəyişikliklər tədricən olubdur.
Biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğumuz zaman müttəfiq respublika kimi dövlət idik. Özümüzün ali qanunvericilik, icra orqanlarımız, konstitusiyamız da var idi, qanunlar da qəbul edirdik. Bayrağımız, himnimiz var idi. Ancaq
biz dövlət kimi xarici siyasəti müstəqil apara bilməzdik. Ona görə xarici siyasətlə əlaqədar bizim funksiyamız, demək
olar, çox cüzi xarakter daşıyırdı. Bir də müdafiə məsələləri üzrə ümumittifaq müdafiə nazirliyinin apardığı iş əsasında öz
respublikamızın müdafiəsini təmin etməyi nəzərdə tuturduq.
Doğrudur, İkinci dünya müharibəsindən sonra Sovetlər İttifaqında müəyyən dəyişikliklər əmələ gəldi.
Xatirimdədir, o vaxt qərar qəbul olundu ki, müttəfiq respublikalarda həm müdafiə, həm də xarici işlər
nazirlikləri yaransın. Xarici işlər nazirlikləri yarandı. Ancaq müttəfiq respublikalarda müdafiə nazirlikləri
yaranmadı, baxmayaraq ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra Sovetlər İttifaqının Konstitusiyasında aparılmış
dəyişikliklərdə onlar öz əksini tapmışdı.
Yaranmış Xarici İşlər Nazirliyi çox dar bir çərçivədə fəaliyyət göstərirdi, on-on beş nəfər işçisi var idi. Bu
nazirlik, demək olar, faktiki olaraq formal xarakter daşıyırdı. Çünki biz SSRİ-nin tərkibində müttəfiq respublika
olaraq müstəqil xarici siyasət aparmırdıq və bunun üçün səlahiyyətimiz də yox idi. Ancaq Xarici İşlər Nazirliyi
kiçik də olsa var idi.
Demək, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra əgər başqa sahələrdə artıq yaranmış və
müəyyən qədər təcrübə toplamış nazirliklər və dövlətin, hökumətin başqa strukturları var idisə, xarici işlər
sahəsində olan nazirlik faktiki olaraq xarici siyasət aparmağa qadir deyildi və buna imkanı yox idi. Ona görə də
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra iki nazirliyin – Xarici İşlər Nazirliyinin və onun bütün
strukturlarının, Müdafiə Nazirliyinin və onun bütün strukturlarının yaranması dövlətin, hökumətin əsas vəzifələrindən olmuşdur. Bu baxımdan Azərbaycanda da müəyyən işlər görülmüşdü və Xarici İşlər Nazirliyi yaranmağa
başlamışdı. Ancaq Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi ağır və çətin şəraitdə keçdiyinə görə Xarici İşlər
Nazirliyinin yaranması da çox çətinliklər içərisində olmuşdur. Xarici İşlər Nazirliyində o illərdən indiyə qədər
işləyənlər yəqin ki, bunu daha yaxşı bilirlər və o proseslərin şahididirlər.
O illər Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra ölkəmiz üçün çox uğursuz illər olubdursa, - mən hesab
edirəm, bu belədir, - demək, Xarici İşlər Nazirliyinin də o illərdə fəaliyyəti çox uğursuz olubdur. Ancaq 1993-cü
ildən sonra – Azərbaycanda ciddi dəyişikliklər prosesi başlanandan sonra, hesab edirəm Xarici İşlər Nazirliyinin
həyatında yeni bir mərhələ açıldı. Biz çalışdıq ki, Xarici İşlər Nazirliyi bir nazirlik kimi yaxşı təşkil olunsun və onun
üzərinə düşən işləri layiqincə həyata keçirə bilsin.
Bu gün qeyd etməliyəm ki, 1993-cü ildən sonra ötən illərdə bu sahədə xeyli iş görülübdür. Görülən işləri mən
ümumiyyətlə, müsbət qiymətləndirirəm. Bu, birincisi, onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın dövləti, prezidenti xarici
siyasətə xüsusi əhəmiyyət verərək xarici siyasətin köklü surətdə dəyişdirilməsi, təkmilləşdirilməsi və onun bütün
istiqamətlərdə inkişaf etdirilməsi üçün çox səylər göstərmişdir.
Azərbaycanın Konstitusiyasına görə Xarici İşlər Nazirliyi birbaşa Azərbaycan prezidentinə tabe olan və onun
bilavasitə rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən nazirlikdir. Azərbaycanın xarici siyasəti də onun dövləti, prezidenti
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tərəfindən müəyyənləşdirilir və istiqamətləndirilir. Xarici siyasətin strateji istiqamətləri, ayrı-ayrı sahələri daimi
olaraq Azərbaycanın prezidenti tərəfindən formalaşdırılır və onun həyata keçirilməsi üçün hər bir tədbir daim nəzarət
altında olur. Xarici İşlər Nazirliyinin vəzifəsi bir tərəfdən dövlətin, prezidentin xarici siyasətini icra etməkdən
ibarətdir. Bununla yanaşı, xarici siyasəti uğurla həyata keçirmək üçün vaxtlı-vaxtında lazımi tədbirlər hazırlayıb
təqdim etməkdən, təşəbbüskarlıq göstərmək və Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə vəziyyətini, xarici siyasət sahəsində
apardığı işlərin nəticələrini doğru-düzgün, obyektiv təhlil etməkdən, bunların əsasında təkliflər hazırlayıb dövlətə,
prezidentə təqdim etməkdən ibarət olmalıdır.
Beləliklə, Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən olunmuş siyasi xətti, strateji yolu həyata keçirməkdə icraçı funksiyasını
daşıyaraq, eyni zamanda dünyada gedən proseslərlə əlaqədar xarici siyasəti daim təkmilləşdirmək və hər bir
mərhələdə lazımi addımların atılması üçün tədbirlər görməkdən ötrü daim təşəbbüskarlıq etməli, təkliflər irəli sürməli
və öz işini daim sürətlə aparmalıdır.
Bütün bu tələblər baxımından Xarici İşlər Nazirliyi ötən illərdə xeyli iş görmüşdür. Biz Xarici İşlər Nazirliyinin
işi haqqında danışarkən birinci növbədə son illərdə Azərbaycanın xarici siyasətinin əldə etdiyi nailiyyətləri qeyd
edirik. Azərbaycanın xarici siyasəti ötən illərdə uğurlu olmuşdur. Hesab edirəm ki, biz xarici siyasətimizi düzgün
qurmuşuq, strateji xəttimiz düzgündür, təyin etdiyimiz istiqamətlər doğrudur. Bunların hamısı xarici siyasət sahəsində
Azərbaycana uğurlar gətiribdir. Birinci növbədə bunların hamısı Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətidir və prezidentin
apardığı xarici siyasətin nəticələridir.
Bizim ən əsas nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, ötən illər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təkcə xarici siyasət
nəticəsində deyil, bütün fəaliyyətimiz nəticəsində günü-gündən möhkəmləndirmişik, öz suverenliyimizin,
müstəqilliyimizin toxunulmaz, sarsılmaz olduğunu nümayiş etdirmişik. Artıq beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın tam
müstəqil ölkə olduğu, tam müstəqil siyasət apardığı haqqında heç bir şübhə yoxdur. Yenə də deyirəm, bu, təkcə xarici
siyasətlə bağlı deyil, bizim bütün sahələrdə gördüyümüz işlərin nəticəsidir. Görülən işlərin nəticəsində Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə siması, onun imici müsbət mənada dəyişdirilibdir.
Məlumdur ki, Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu zaman dünyanın əksər ölkələrində o qədər də
tanınmırdı. Bu, təbii idi. Çünki o vaxt başqa ölkələrdə Sovetlər İttifaqına vahid dövlət kimi baxırdılar. Amma
Sovetlər İttifaqının daxilində hansı müttəfiq respublika var, yoxdur, - ona, ola bilər ki, tədqiqatçılar, xüsusən
sovetoloqlar çox fikir verirdilər. Dünya ictimaiyyəti, yaxud da geniş kütlələr isə bununla o qədər də
maraqlanmırdılar.
Amma eyni zamanda Sovetlər İttifaqının tərkibində bəzi respublikalar var idi ki, onların xarici ölkələrlə əlaqələri
mövcud idi. Məsələn, Ukrayna həm böyük respublika idi, həm də bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-da,
Kanadada, Avropa ölkələrində diasporu var idi. Yəni orada Ukraynadan mühacirətə getmiş və uzun illər orada
yaşamış, çox güclü mövqeyi olan böyük diasporu var idi. Ona görə də belə bir müttəfiq respublika Sovetlər İttifaqının
tərkibində bərabərhüquqlu respublika kimi başqa ölkələrdə Azərbaycana nisbətən daha çox tanınırdı. Yaxud
Zaqafqaziya respublikalarını götürsək, Ermənistan bizə nisbətən daha çox tanınırdı. Çünki ermənilərin dünyanın bir
neçə ölkəsində, xüsusən Avropa, Qərb ölkələrində, Amerika qitəsində böyük diasporları, əlaqələri var idi. Ona görə
də onlar daha çox tanınırdılar. Azərbaycan isə az tanınırdı, Azərbaycan öz neftinə görə, bir neft məkanı kimi, eləcə də
bəzi başqa xüsusiyyətlərinə görə tanınırdı, amma bir ölkə, xalq kimi dünyada az tanınırdı.
On il bundan öncə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ problemi başlayandan sonra təəssüflər
olsun ki, Azərbaycan hərbi təcavüzə məruz qaldığı halda, ölkəmizə qarşı ədalətsizlik edildiyi halda, bu münaqişə ilə
əlaqədar Azərbaycan günahlandırılmışdır. Azərbaycan belə tanınmışdı ki, guya burada erməniləri sıxıb-dağıdıbdır,
qırğınlar edibdir. Dağlıq Qarabağda ermənilərə pis münasibət göstəribdir və sonralar Ermənistanı blokadaya alıbdır.
Bax, Azərbaycan belə tanınmışdı.
Sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitlik olmadığına görə, burada cürbəcür silahlı dəstələr,
bandalar mövcud olduğuna və hakimiyyət dəyişiklikləri olduğuna görə Azərbaycanın imici beynəlxalq aləmdə,
xüsusən Qərb ölkələrində xeyli aşağı düşmüşdü. Təsadüfi deyil ki, 1992-ci ilin payızında Amerika Konqresində
Azərbaycana qarşı sizə məlum olan, ayrıseçkilik xarakteri daşıyan 907-ci maddə qəbul olunmuşdur.
Biz 1993-cü ildə burada işə başlayarkən Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə vəziyyəti bu cür idi. Ancaq bizim,
ardıcıl və çox məqsədyönlü, düşünülmüş, milli mənafelərimizə uyğun, milli mənafelərimizi müdafiə etmək
sahəsində səriştəli hərəkətlərimizin, tədbirlərimizin nəticəsində beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın siması, imici
müsbət istiqamətdə get-gedə, tədricən dəyişilmişdir. Bu həqiqətdir və bizim apardığımız siyasətin, gördüyümüz
işlərin, o cümlədən Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əməli, praktiki nəticəsidir.
Bizim böyük dövlətlərlə bilavasitə əlaqələrimiz, xarici ölkələrə səfərlərimiz, bir çox dövlət, hökumət başçılarının
Azərbaycana ziyarəti, dünyanın böyük, aparıcı dövlətləri ilə imzaladığımız müqavilələr, sazişlər, sənədlər, beynəlxalq
təşkilatlarda bizim fəal iştirakımız, ölkəmizin mənafelərini qorumağa qadir olmağımız və əldə etdiyimiz müsbət
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nəticələr – bunların hamısı birlikdə bir tərəfdən Azərbaycanı olduğu kimi tanıda bilibdir, ikinci tərəfdən isə Azərbaycan
haqqında o illər, xüsusən 1988-ci ildən yaranmış mənfi fikirlərin dağılmasına gətirib çıxarıbdır. Deyə bilmərəm ki, biz
bunları tamamilə dağıda bilmişik. Ancaq bu sahədə xeyli tərəqqi göz qabağındadır.
Bu sahədə ABŞ-la Azərbaycan arasındakı əlaqələr çox səciyyəvidir. Çünki ABŞ-da erməni diasporu çox
güclüdür. Siz bunu yaxşı bilirsiniz. Orada birmənalı belə fikir yaranmışdı ki, guya Azərbaycan geridə qalmış bir
ölkədir, islam təməlçiliyinə qatılmış bir ölkədir və guya Ermənistana qarşı ədalətsizlik, vəhşilik edibdir, blokada
yaradıbdır və s. Amma indi vəziyyət tamamilə dəyişilir.
Mən dünən Amerika Konqresindən gəlmiş bir nümayəndə ilə görüşürdüm. Təsəvvür edin, mənə deyir ki,
Amerika Konqresində 62 nəfərdən ibarət konqresmen Ermənistan qrupu yaradıbdır və onun başında da sizə və
bizə məlum olan konqresmen Porter durur. Amma Amerika Konqresində belə bir qrup yaratmağa bizim hələ
imkanımız yoxdur. Doğrudur, orada konqresmenlər – Nümayəndələr Palatasının üzvləri, senatorların bir qismi,
Azərbaycanı ziyarət etmiş, bizimlə əlaqədə olmuş adamlar Azərbaycana çox müsbət münasibət göstərirlər.
Amma görürsünüz ABŞ-da olan erməni diasporu nə kimi işlər görür. Bəlkə də Ermənistanın özünün xarici
siyasəti bunlara qadir deyil, onlar heç bu işlərlə məşğul olmurlar, nə qədər ki, erməni diasporu ayrı-ayrı
ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-da Ermənistanın xeyrinə işlər görür.
Şübhəsiz, belə bir vəziyyətdə bizim siyasətimiz o qədər güclü olmalıdır və xarici ölkələrlə işlərimiz o qədər
təsirli, müvəffəqiyyətli olmalıdır ki, bizə qarşı olan ədalətsiz hərəkətlərin qarşısını ala bilək, qeyri-obyektiv
münasibətləri aradan götürə bilək. Bax, bu baxımdan bu gün mən tam qətiyyətlə deyirəm ki, bizim son illərdə
gördüyümüz işlər xeyli müsbət nəticələr veribdir. Bunu artıq ayrı-ayrı ölkələrin nümayəndələri də, siyasətçiləri
də, yaxud siyasət sahəsində tədqiqat aparan şəxslər də etiraf və təsdiq edirlər. Hətta bizə məlumat verirlər ki, siz
narahat olmayın, vəziyyət əvvəlki kimi deyildir, xeyli dəyişibdir. Amma bu dəyişiklik də bizim gördüyümüz
böyük işlərin nəticəsində olubdur. Bu, asanlıqla həll olan bir iş deyildir. Bunlar bizim xarici siyasətimizin
uğurlarıdır.
Məsələn, bizim xarici siyasətimizdə əsas yer tutan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi məsələsidir. Çünki
hansı ölkə ilə əlaqəyə giririksə, - lap bizim bölgədən uzaq olan ölkə ilə, - həmin ölkənin bu münaqişəyə
münasibətinin doğru-düzgün olmasını istəyirik. Mən bu son günlərdə bizim regiondan, ümumiyyətlə,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən xeyli uzaqda olan Yaponiyada olarkən orada keçirdiyim hər bir
görüşdə, aparılan danışıqlarda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüz etməsi,
torpaqlarımızın işğal edilməsi, bir milyondan artıq qaçqının olması və bizə qarşı ədalətsiz qərarların qəbul olunması haqqında məlumatlar vermişəm. Danışıqlarda həmişə bu məsələni diqqət mərkəzinə gətirmişəm. Ona görə
ki, hər bir dövlətdə ölkəmizin vəziyyəti haqqında doğru-düzgün təsəvvür yaratmalıyıq və bunlar da öz nəticəsini
verir. Çünki bir çox hallarda görürsən ki, danışılan bu şeylərin hamısını bilmirlər, xəbərləri yoxdur. Bilsələr də,
tərsinə, yəni ermənilərin təbliğatı əsasında bilirlər.
Ona görə də bu məsələ bizim xarici siyasətimizdə əsas yer tutur. Bu baxımdan 1994-cü ildə Budapeştdə ATƏT-in
zirvə görüşündə əldə etdiyimiz nailiyyət çox uğurludur. 1996-cı ilin dekabr ayında ATƏT-in Lissabon zirvə
görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi baş verəndən indiyə qədər ilk dəfə belə bir uğurlu nailiyyət əldə edə
bildik ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün prinsiplər müəyyən edildi və indi o prinsiplər aparılan bütün
danışıqların əsasını təşkil edir.
Bilirsiniz ki, Minsk qrupu da öz işlərini bu prinsiplərin əsasında qurur və keçən ilin sentyabr ayında Minsk
qrupu həmsədrlərinin bizə verdiyi son təkliflər də bu prinsiplərin əsasındadır. 1993-94-cü illərdəki vəziyyətdən
1996-cı ilin dekabrına, Lissabon zirvə görüşünə qədər gələn yol çox ağır və çətin olmuşdur. Amma görürsünüz
ki, biz bu müddətdə hansı səviyyədən hansı səviyyəyə gəlib çata bilmişik. Bir Lissabon zirvə görüşü deyil,
bütün beynəlxalq təşkilatlarda öz mövqelərimizi açıq, aydın, cəsarətli, çox arqumentli, əsaslı olaraq bildiririk.
Hesab edirəm ki, bütün bunlar özünün müsbət təsirini göstərir.
Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tərkibindəyik. Bu gün qeyd etmək istəyirəm ki, 1993-cü ilin sentyabrında
biz doğru qərar qəbul etdik və Azərbaycan MDB-yə daxil oldu. Mən bunu müsbət hesab edirəm. O vaxta qədər
biz bu birliyə daxil deyildik. MDB-də bizim olmağımız müsbət haldır. Amma eyni zamanda biz MDB-də öz
müstəqilliyimizi daim təsdiq edirik, prinsipial olaraq mövqeyimizi qoruyuruq, ölkəmizin mənafeyinə aid
məsələləri irəli sürürük və onların həll olunmasına çalışırıq. Hesab edirəm, MDB-də bizim fəaliyyətimiz dövlət
müstəqilliyimizi, suverenliyimizi daha da möhkəmləndirən amillərdən biridir.
Xarici siyasətimizin uğurları barədə çox danışmaq olar. Ancaq onu nəzərə almalıyıq ki, hələ qarşımızda
duran vəzifələr böyükdür və ölkəmizin beynəlxalq aləmdə bütün mövqelərini daha da gücləndirmək,
möhkəmləndirmək üçün çox işlər görməliyik. Təbiidir ki, xarici siyasət sahəsində aparılan işlərdə Xarici İşlər
Nazirliyinin rolu qiymətləndirilir və mən bunu qiymətləndirmişəm və bu gün də bildirirəm. Burada hər bir
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diplomatın, məmurun, hər bir işçinin özünəməxsus rolu, payı vardır. Mən bunu da qeyd edirəm. Ancaq hesab
edirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyi üçün yaradılmış çox əlverişli şəraitdən Xarici İşlər Nazirliyi öz işini qurmaq
üçün, daha da təkmilləşdirmək üçün səmərəli istifadə edə bilməyibdir. Çünki mən bir prezident kimi Xarici İşlər
Nazirliyinə bilavasitə rəhbərlik edərək nazirliyin bütün məsələlərinin vaxtlı-vaxtında, lazımi səviyyədə həll
olunmasını təmin etmişəm və bundan sonra da təmin edəcəyəm. Amma təəssüflər olsun ki, bu imkandan
nazirliyin rəhbərliyi səmərəli istifadə edə bilməyibdir. Məni narahat edən odur ki, Xarici İşlər Nazirliyinin daxili
potensialından, kadr potensialından nazirliyin rəhbərliyi lazımi səviyyədə istifadə edə bilməyibdir. Hesab
edirəm ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin işçiləri, kadr potensialı daha da yaxşı çalışmağa qadirdir.
İndiyə qədər görülən işləri qiymətləndirərək qeyd edirəm ki, nazirliyin işində ciddi nöqsanlar, çatışmazlıqlar
vardır və səhvlər də buraxılıbdır. Bunların sırasında ən bağışlanılmaz səhv xarici işlər naziri Həsən Həsənovun bəzi
hərəkətləri olmuşdur. Ümumiyyətlə bu, bizim ölkəmizə, dövlətimizə zərər gətiribdir. Bunu anlamaq, dərk etmək
lazımdır. Bu, təkcə nazirliyin hörmətinə, yaxud nazir işləmiş Həsən Həsənovun şəxsi hörmətinə zərər verməyibdir.
Onun hərəkətləri həm Xarici İşlər Nazirliyinə böyük zərbə vurubdur, həm də bizim ölkəmizin beynəlxalq aləmdə
hörmətinə zərbə vurubdur. Onu da dərk etmək lazımdır ki, əgər belə bir hal başqa nazirlikdə baş verirsə, bu, ola
bilsin, beynəlxalq aləmdə o qədər də əks-səda doğurmur, bizim daxili işimiz kimi qiymətləndirilir.
Bizim işlədiyimiz son dörd ildə bir neçə nazir cürbəcür mənfi hərəkətlərinə görə işdən kənarlaşdırılıbdır. Bunu
cəmiyyət düzgün qəbul edibdir, cəmiyyətdə müzakirə olunubdur. Onların heç biri dünyada, beynəlxalq aləmdə xarici
işlər nazirinin bu cür hərəkəti kimi bu qədər əks-səda verməyibdir. Ona görə də bu hadisə böyük narahatlıq hissi
doğurur. Çox təəccüb edirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyində və xüsusən keçmiş nazir Həsən Həsənov tərəfindən belə
hərəkətlərə yol verilə bilərmiş.
Həsən Həsənovun işdən nədən ötrü çıxarılması artıq məlumdur. Onun vəzifəsindən sui-istifadə etməsi, qanun pozuntularına yol verməsi və bunların nəticəsində başqa cinayət hallarının baş verməsi artıq aşkara çıxarılıbdır. Bu
barədə böyük bir komissiya təşkil edilibdir. Komissiya bu məsələləri araşdırdı və fevral ayının 12-də komissiyanın
arayışı təqdim edildi, mətbuatda dərc olundu. Siz bunların hamısını bilirsiniz. Ancaq bu gün mən sizinlə görüşərkən,
üz-üzə danışarkən bir daha hiddətimi və narahatlığımı bildirmək istəyirəm. Dövlət işində çalışan şəxslər, xüsusən
yüksək vəzifəli şəxslər bilməlidirlər ki, vəzifəsindən sui-istifadə edən adam həm öz işinə, həm də dövlətin işinə
böyük zərbə vurur. Şəxsi mənafelərini güdərək dövlətin işini pozan adam ölkəmizə daha da çox zərbə vurur.
Doğrusu, mən indiyə qədər anlaya bilmirəm ki, Həsən Həsənov kimi təcrübəli bir adam və uzun illər cürbəcür
rəhbər vəzifələrdə işləmiş, qanun-qaydanı bilən bir adam nə üçün belə çirkin yola getməli idi ki, bu da gətirib bunu
cinayətkarlıq vəziyyətinə çıxarsın.
Mən bunu yanvarın 27-də Təhlükəsizlik Şurasının iclasında demişdim. Sonra komissiya araşdıraraq bunları dəqiq
müəyyən etdi. Görünür ki, Həsən Həsənov əvvəldən bu işə sağlam məramla başlamamışdır. Yəni əgər 1992-ci ildə
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi arasında Azərbaycanın Xarici İşlər
Nazirliyinin təşkil olunması üçün yardım məqsədilə kredit ayrılmışdısa, o kreditin istiqaməti müəyyən edilmişdisə,
xarici ölkələrdə Azərbaycanın səfirliklərinin yaradılmasına kömək etmək üçün kredit ayrılmışdısa, deməli, kreditdən
bu istiqamətdə istifadə etmək lazım idi. Həsən Həsənov bunu daha çox dərk etməli idi. Çünki Həsən Həsənov
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Nyu-Yorkda Azərbaycanın nümayəndəsi olmuşdur. Mənə
danışırdı ki, onda respublikamız gənc müstəqil dövlət idi, valyuta vəsaiti yox idi. O, oradan gəlib bir neçə ay Türkiyə
səfirliyinin otaqlarının birində oturub işləmişdi. Deməli, bu, xarici işlər naziri vəzifəsinə gələndən sonra başqalarına
nisbətən daha da çox dərk etməli idi ki, gənc müstəqil Azərbaycanın xarici ölkələrdə səfirliklərinin işləməsi üçün
şərait yaradılması nə qədər zəruri bir haldır.
Belə bir zərurət olduğu halda, belə bir zərurəti Nyu-Yorkda işlədiyi zaman öz həyatında hiss etdiyi halda və özü
bu çətinliklərdən keçdiyi halda, demək, xarici işlər naziri vəzifəsinə gəlib bu kreditdən istifadə etməyə başladığı
zaman şübhəsiz ki, o, kreditin istiqamətini dəyişməli idi.
Bilirsiniz, mən bu məsələnin başqa cəhətlərini kənara qoyuram, sonra nə qədər qanunsuz işlər görülüb və bu,
gətirib cinayətkarlığa çıxarıbdır – bunları kənara qoyuram. Yalnız və yalnız 1992-ci ildə Türkiyə tərəfindən ayrılmış
kreditdən istifadə olunmasının məqsədini, istiqamətini dəyişdirməklə, hesab edirəm ki, Həsən Həsənov Xarici İşlər
Nazirliyinə xəyanət edibdir. Çünki Həsən Həsənov xarici işlər naziri təyin olunanda ölçüb-biçməli idi: 10 və yaxud
15 milyon dollar kredit ayrılıbdır. Bu da müəyyən olunubdur ki, səfirliklər yaratmaq lazımdır. Xarici İşlər Nazirliyi
üçün birinci növbədə xarici ölkələrdə səfirliklər yaratmaq lazımdır, nəinki Bakıda lazım olmayan bir qonaq evi
tikmək. Şübhəsiz ki, ümumdövlət nöqteyi-nəzərindən, dövlətçilik mövqeyindən, əlbəttə, səfirliklərin yaradılması
lazım idi.
Məsələn, indi Türkiyədə bizim səfirliyin binasının tikilməsi üçün yer ayırıblar. 1997-ci ilin may ayında mən
Türkiyədə olarkən hörmətli prezident cənab Süleyman Dəmirəllə bərabər gedib həmin yerə külüng də vurdum.
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Amma indiyə qədər tikinti işlərinə başlanmayıbdır. Çünki vəsait ayıra bilməmişik. Oraya milyon yarım, ya iki milyon
dollar, bəlkə ondan da az vəsait lazımdır. Ancaq əgər bu 10 milyon dollar kredit elə o vaxt bölünsəydi, heç olmasa
beş ölkədə ya səfirlik binası almağa, yaxud səfirlik binası tikməyə yönəldilsəydi, bu, həm xarici siyasətimizin həyata
keçirilməsi üçün çox uğurlu addım olardı, həm də göstərərdi ki, doğrudan da xarici işlər naziri Həsən Həsənov xarici
siyasətin həyata keçirilməsi üçün onun maddi-texniki bazasının yaradılması ilə məşğuldur və buna qayğı göstərir.
Amma bunun əvəzinə krediti burada qonaq evi tikməyə yönəldibdir. Demək, bu işin əvvəlindən o, düz yolda olmayıbdır, əyri yolla gedibdir və ilk əyri addımı, qeyri-sağlam addımı sonra onu aparıb bax, bu cür uçuruma çıxarıbdır.
Onun bu sahədə gördüyü sonrakı işlər məlumdur – əvvəlcə qonaq evi, sonra adını “diplomatik korpus” qoyublar,
ondan sonra otel, sonra isə kazino. İndi iş o yerə gəlib çıxıbdır ki, Xarici İşlər Nazirliyi xarici siyasətlə məşğul olmaq
əvəzinə gəlib burada hansısa bir şirkətlə birgə müəssisə yaradıbdır ki, bu oteli istismar etsin. Belə bir hal hansı
ölkənin tarixində görünübdür? Dünyada bir ölkə də tapa bilməzsən ki, onun keçmiş tarixində, ya müasir tarixində
belə bir hadisə ilə rastlaşasan.
Əgər Həsən Həsənov təcrübəsiz bir adam olsaydı, yaxud kənardan bu işə qoşulmuş adam olsaydı, keçmişdə elə bu
fırıldaqla, alverlə, bizneslə məşğul olmuş bir adam olsaydı, deyərdim ki, bu elə bunun köhnə xasiyyətidir, gəlib
yenidən bu işlərlə məşğul olur. Ancaq, yenə də deyirəm, Həsən Həsənov uzun bir məktəb, təcrübə keçmiş adamdır.
Mən bunu xüsusi qeyd edirəm, ona görə ki, burada hər şeydən əvvəl mənəviyyat, dövlətçilik, yüksək məsuliyyət
məsələsi vardır.
İndi biz müstəqil dövlətimizi qururuq və quruculuq prosesi hələ xeyli vaxt aparacaqdır. Biz burada hansısa şəxsi
mənafeyimizi dövlətçilik mənafeyindən üstün tutsaq, yaxud dövlətçilik mənafeyini, mənəviyyatı şəxsi tamahımıza,
mənafeyimizə qurban versək, böyük xətalar edə bilərik. Bunlara yol vermək olmaz. Mən bunu bir daha ona görə
deyirəm ki, siz də və bütün Azərbaycan ictimaiyyəti də bilsin ki, bu işin kriminal cəhəti öz yerində, şübhəsiz, məni
bunun mənəvi cəhəti çox narahat edir.
Adətən belə də olur. İnsan bir əyri yolla gedirsə, o əyri yoldan çəkinmək çətin olur. Bəzən deyirlər ki, insan nəyə
görə alkoqolik olur? Hər bir alkoqolik anadangəlmə belə olmur ki! O, bir dəfə bir az içir, sonra yavaş-yavaş
içkini artırır, nəhayət, onun orqanizmi tələb edir və içkidən əl çəkə bilmir. İnsanlar mənəviyyatca belə
pozulurlar. Biri pozulub alkoqolik olur, biri narkoman olur, biri rüşvətxor olur, ondan əl çəkə bilmir, biri
pozulur və hesab edir ki, əgər onu dövlət işinə qoyublarsa, o, mütləq bundan öz şəxsi mənafeyi üçün istifadə
etməlidir, sonra da nəzarətini itirir.
Həsən Həsənov başa düşmürdü ki, şəhərin mərkəzində qonaq evi əvəzinə böyük bir otel tikib, onun yanında
bir kazino açıb, hələ ora xaricdən mənfi imicə malik olan bir şirkət də gətirəndə bunların sonu bu gün də
olmasa, sabah, sabah da olmasa, o birisi gün gəlib çıxacaqdır. Amma bəzi insanlarda pozulma prosesi o qədər
güclü gedir ki, onun qarşısını nə qədər alırsansa, o, artıq dayana bilmir. Həsən Həsənov da belə oldu. Tutaq ki,
bu adam bir, iki, üç dəfə səhv etdi, bunu görən olmadı, başa salan olmadı. Baxmayaraq mən ona bir neçə dəfə
xəbərdarlıq etdim ki, bunları etmə. Əgər Həsən Həsənov təmiz iş görürdüsə, nə üçün məndən gizli 1994-cü ilin
may ayında gedib Surət Hüseynovla həmin diplomatik korpusun tikilməsi üçün xüsusi bir qərar çıxarırdı və
Türkiyənin “Eksimbank”ına hökumət təminatı verirdi?
Mən bunu demişəm, sizin qarşınızda bir daha deyirəm, - mən burada dövlət başçısı işlədiyim zamandan
indiyə qədər yeganə haldır ki, Yaponiyada olarkən bu ölkənin ixrac-idxal bankından bizim “Azərikimya”
şirkətinə 75 milyon dollar kredit almaq üçün hökumət təminatı verilməsinə razılıq verdim. Amma onun
razılığını vermək üçün mən oraya getməmişdən qabaq bir neçə dəfə təhlil etmişdim. Ekspertlər baxdılar, ölçdükbiçdik və gördük ki, burada bizə heç vaxt zərər gəlməyəcəkdir və biz bu krediti götürməklə böyük bir istehsal
sahəsi yaradacağıq, yeni məhsul istehsal edəcəyik və iqtisadiyyatımız inkişaf edəcəkdir.
Bunu televiziyada göstərirdilər, yəqin baxırdınız. Mən “Niçimen” şirkətinin başçısı ilə görüşəndə ona dedim
ki, öz üzərimə böyük məsuliyyət götürmüşəm.
Həsən Həsənov bilirdi ki, mən belə şeyə getmərəm. Ona görə gedib Surət Hüseynovla birlikdə belə bir qərar
çıxarmışdılar. Məndən xəlvət və gizlin. Bu cür işləmək olmazdı.
Bilirsiniz, bizim münasibətlərimiz səmimiyyət, inam əsasında qurulmalıdır. Mən nazir təyin edərkən ona
inanıram. Çox vaxt gəlib deyirlər ki, bu nazir belə etdi, elə etdi. Deyirəm, ola bilməz, çünki ona inanıram, o
mənim etimadımı pozmamalıdır. Ancaq görürsünüz, ən inandığım adam da bu əyri yola gedibdir.
Komissiya aşkar elədi, – Azərbaycanın banklarından səkkiz milyard manat kredit götürülüb və kredit
indiyədək qaytarılmayıb. Siz bilin, təsəvvür edin, – mənə nə qədər müraciətlər edirlər, mən belə kreditlərin
verilməsinə qətiyyən imkan vermirəm. Amma yenə də məndən xəlvət bunu götürüb, Fuad Quliyevi, Artur
Rasizadəni istifadə edibdir. Mən Artur Rasizadədən tələb edirəm və ona böyük töhmət etdim ki, bunu nə üçün
etmisən? O deyir ki, mən nə edə bilərdim, Həsən Həsənov gəldi ki, hər şey razılaşdırılıbdır, burada vaxtilə
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Nazirlər Kabinetinin qərarı var və mən bunların əsasında etmişəm. Bilirsiniz etimada qarşı bu cür hərəkətlər
qətiyyən bağışlanılmazdır.
Ən nəhayət, kazino. Bu, bir felyeton, film üçün böyük bir mövzudur. Təsəvvür edin, Xarici İşlər Nazirliyi
kazino tikintisi ilə məşğuldur! Xarici İşlər Nazirliyində nazir, onun müavini Albert Salamov, həmin o birgə
müəssisədən tərəf müqabili olan Musa Məmmədov, işlər idarəsi rəisinin müavini Fəxrəddin Şükürov – məgər
bunlar başa düşmürdülərmi ki, xarici işlər naziri kazino açmamalıdır? Həsən Həsənovun başı xarab olmuşdu,
bəs onların da başı xarab olmuşdu? Necə deyərlər, adam yolunu azanda, əyri yola düşəndə lap quyunun dibinə
gedir. Kazino tikməyi bəs deyil, sonra də gəlib Nazirlər Kabinetinə, maliyyə nazirinə, ona-buna təsir edib ki, bu
kazinonu vergidən azad edin. Nə üçün? Tutaq ki, sən lap kazino tikmisən. Burada başqa kazinolar da vardır. Nə
üçün onlar vergi verməlidir, amma Xarici İşlər Nazirliyinin kazinosu verməməlidir? Deməli, sən dövlətə zərər
vurursan. Orada bir zərər vermisən, burada bir zərər vermisən, öz şəxsi mənafeyini təmin etmək üçün dövlətə nə
qədər zərər vurmaq olar?
Bilirsiniz, mən həyatımda çox qəribə hallarla rastlaşmışam. Ağlasığmaz hallarla rastlaşmışam. Təcrübədə,
tarixdə olmayan hallarla rastlaşmışam. Amma belə vəziyyətlə rastlaşmamışam. Nazir özü bu işlə məşğul
olubdur, Xarici İşlər Nazirliyinin işçilərini bu işə, cinayətə qoşubdur, öz qohumunu - qızının ərini bu işə
qoşubdur. Ya onun özü bura qoşulubdur, ya bu onu qoşubdur, bunu özləri bilərlər.
Şübhəsiz ki, insan özü-özünü ləkələyəndə özünə zərər vurur. Mən Azərbaycanın dövlət başçısı kimi hər bir
Azərbaycan vətəndaşının mənəviyyatı haqqında düşünürəm və istəməzdim ki, hansısa bir vətəndaş özü-özünü
ləkələsin, cinayət, xəyanət etsin, pis yola getsin. Amma xarici işlər naziri Həsən Həsənov özünü ləkələyib,
nazirliyi ləkələyib və ölkəmizə, hökumətimizə nə qədər ləkə vurubdur. İndi də güzəşt istəyir, göz yaşı tökür.
Bəs sən əvvəl bilmirdinmi ki, bu şeyləri etmək olmaz?!
Mən çox təəssüf edirəm ki, ümumiyyətlə, bizim xarici siyasət sahəsində əldə etdiyimiz böyük uğurlarla
yanaşı, Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyətində belə yaramaz bir hal da mövcud olubdur. Arzu edərdim ki, bu,
yeganə olsun və biz bundan sonra belə hallarla rastlaşmayaq.
Xarici İşlər Nazirliyi sistemində işləyənlər və Azərbaycanın bütün dövlət, hökumət orqanlarında çalışanlar
bu hadisədən ciddi nəticələr çıxarmalıdırlar. Onu bilmək lazımdır ki, qanunu pozan, vəzifəsindən sui-istifadə
edən, cinayət yoluna düşən, mənəviyyatımıza zərbə vuran hər kəs keçmiş xidmətlərindən, adından-sanından
asılı olmayaraq cəzalanacaqdır. Ancaq bizim məqsədimiz insanları cəzalandırmaq deyildir. Bizim məqsədimiz,
dövlət başçısı kimi şəxsən mənim məqsədim insanları bu bəd əməllərdən qorumaqdır, mənəviyyatımızı
qorumaqdır və mənəviyyatsızlığa qarşı mübarizə aparmaq, qanun pozuntusunun qarşısını almaqdır.
Çox təəssüf edirəm ki, 1994-cü ildən indiyə qədər mənə bu barədə ciddi bir siqnal verməmişdilər. Əgər
olsaydı, bəlkə də bunun qarşısını ala bilərdim. Mən son vaxta qədər bilmirdim ki, Həsən Həsənov bu qədər
qanunsuz işlər görübdür. 1997-ci ilin əvvəlində Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri cənab Kozlariç “İmperial”
şirkətinin buraya gəlməsi ilə əlaqədar öz etirazını bildirərkən mən Həsən Həsənova bir neçə dəfə ciddi
göstərişlər vermişdim. Amma o, bundan nəticə çıxarmaq əvəzinə, - yaxud gərək bu siqnal, səfir Kozlariçin
etirazı onu ayıldaydı, heç olmasa bu ziyanın yarısından qayıdaydı, - bütün cəhdləri səfərbər etdi sübut etsin ki,
“İmperial” təmiz şirkətdir, onun heç yerdə heç bir günahı yoxdur və Kozlariçin verdiyi məlumatlar, yaxud da
fikirləri əsassızdır.
Görürsünüz, insan çirkli işə girəndə oradan çıxmaq onun üçün çətin olur, əksinə, sübut etmək istəyir ki, o
doğrudur. Amma axırda belə olur. Şübhəsiz ki, o vaxt Həsən Həsənov artıq kazino da tikmişdi, başqa şeylər də
etmişdi. Ancaq heç olmasa “İmperial” şirkətini buraya gətirməyəydi, yaxud gətirmişdisə, onu buradan
çıxaraydı. Bəlkə bu ziyanın yarısından qayıtmış olardı. Amma bunu da etmədi. İndi mən fikirləşirəm ki, nə üçün
etmədi? Nə üçün? Ona çətin idi ki, bir şirkəti buradan çıxarsın, başqa şirkət gətirsin? Görünür, o şirkətlə o qədər
bağlı idi ki, ondan əl çəkə bilmirdi. Yəqin, o şirkətdən əl çəkmək mümkün deyildi. Bu da, əlbəttə ki, qeyrisağlam əsaslarla olan bağlılıqdır.
Bunlardan ciddi nəticə çıxarmaq lazımdır. Siz də, Azərbaycanın bütün dövlət, hökumət orqanlarında işləyən
insanlar da ciddi nəticə çıxarmalıdırlar. Belə hallar məni çox narahat edir. Amma eyni zamanda mənim bütün
həyatım boyu belə olubdur ki, buraxılan səhv, günah hansı dərəcədə olursa-olsun, onu gizlətməyin, onun üstünü
örtməyin tərəfdarı olmamışam. Hər şey açıq olmalıdır və cəmiyyət də, insanlar da hər şeyi açıq-aydın
bilməlidirlər.
Mənim həyat təcrübəm göstərir ki, belə yol həmişə insanları bu cür çirkin əməllərdən qorumağa kömək edir.
Əgər bu gün belə bir hadisə ümumiyyətlə ölkəmizə, Xarici İşlər Nazirliyinə ləkə gətirirsə, eyni zamanda bundan
çıxarılan nəticələr hər bir vəzifəli şəxsə ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. Hamı bilməlidir ki, respublika qarşısında
xidmətləri olmuş və böyük təcrübə keçmiş Həsən Həsənov kimi adam bu işlərə görə işdən xaric olunub və indi
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bu hadisəyə görə cinayət işi başlanıbdır. Demək, başqaları üçün də belə və bundan da ağır vəziyyət yarana bilər.
Ona görə insanlar özlərini, dövlətimizi, mənəviyyatımızı qorumalıdırlar. Biz gərək təmizlik, mənəvi saflıq
uğrunda mübarizə aparaq. Yalnız və yalnız bu yolla cəmiyyətimizi günü-gündən sağlamlaşdıra, inkişaf etdirə və
müstəqil dövlətimizi irəliyə apara bilərik.
Ancaq sizinlə görüşümün məqsədi təkcə bu barədə öz fikirlərimi deməkdən ibarət deyildir. Mən xarici
siyasətimiz sahəsində əldə olunan nailiyyətlər haqqında dedim. Eyni zamanda qeyd etdim ki, bilavasitə Xarici
İşlər Nazirliyinin işində çox ciddi nöqsanlar var. Bunlar təkcə “Avropa” oteli ilə əlaqədar olan nöqsanlar
deyildir. Başqa sahələrdə də nöqsanlar var. Ona görə indi sizin vəzifəniz bu nöqsanları aradan qaldırmaqdan
ibarətdir.
Siz artıq bilirsiniz ki, mən dünən fərman vermişəm və Tofiq Zülfüqarov xarici işlər naziri təyin olunubdur.
Tofiq Zülfüqarovu tanıyırsınız, sizin kollektivdə işləmiş, yetişmiş gənc mütəxəssis, gənc diplomatdır. Birincisi,
güman edirəm, sizin kollektiv bunu nəzərə almalıdır ki, nazir öz kollektivinizdən təyin olunubdur. İkincisi,
peşəkar, işi bilən mütəxəssisdir. Üçüncüsü də gəncdir. Bunlar hamısı mənim tərəfimdən sizin kollektivin
hamısına göstərilən etimad, inamdır. Ola bilər, başqa, təcrübəli adamlardan da təyin edə bilərdim. Belə
namizədlər də vardı. Ancaq mən bu məsələni özüm çox dərindən təhlil edəndən sonra bu qərarı qəbul etdim.
Qəbul etdim ona görə ki, sizin kollektivə öz hörmətimi, etimadımı bildirim. Ona görə ki, Xarici İşlər
Nazirliyində professionallıq ön sıraya çəkilsin. Hər bir sahənin mütəxəssisi olmalıdır. Hər bir sahənin
mütəxəssisi professional təcrübəsi olan adam olmalıdır.
Sizin kollektiv gəncdir. Siz gənc diplomatlarsınız. Doğrudur, içərinizdə yaşlı nəslin nümayəndələri də var,
keçmişdə – Sovetlər İttifaqı zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin cürbəcür orqanlarında işləmiş təcrübəli adamlar da
var. Hesab edirəm ki, həmin o təcrübə ilə gənclərin professionallığını birləşdirib işinizi daha da yaxşı qura
bilərsiniz. Güman edirəm ki, belə bir təyinat sizin tərəfinizdən müsbət qiymətləndirilməlidir. Yenə deyirəm, bu,
bütün kollektivə göstərilən etimaddır və siz burada özünüzə inamı daha da artıraraq işinizi daha yaxşı
qurmalısınız.
Ancaq işinizi yaxşı qurmaq üçün çox işlər görmək lazımdır. Çünki Xarici İşlər Nazirliyinin üzdə görünən
fəaliyyəti ilə aşağı təbəqədəki vəziyyət arasında çox böyük fərq var. Qeyd etdim ki, üzdə görünən fəaliyyət
dövlətimizin xarici siyasətinin strateji istiqaməti və xarici siyasətlə dövlətin bilavasitə məşğul olması ilə
əlaqədardır. Eyni zamanda, şübhəsiz ki, bütün kollektivin bu problemlərin icrasında iştirakı ilə əlaqədardır.
Amma altdakı vəziyyət üstdəki vəziyyətdən çox fərqlidir.
Fərqi nədə görürəm? Ötən illərdə sizdə kadr hazırlığı işi çox zəif səviyyədədir. Bu iş ümumiyyətlə
qurulmayıbdır, xaotik vəziyyətdədir. Hər bir sahənin özünəməxsus kadr hazırlama sahəsi olmalıdır. Məsələn,
bizim Müdafiə Nazirliyinin ali, orta məktəbi, kursları var, orada kadrlar hazırlayırlar. Amma sizdə indiyə qədər
diplomat kadrları hazırlamaq üçün mütəşəkkil iş görülməyibdir. Bəzən mən öz iradlarımı deyərkən Həsən
Həsənov mənə kadr qıtlığı haqqında məlumat verirdi. Kadr çatışmır, çünki Xarici İşlər Nazirliyində və onun
səfirliklərində işləyən məmurlarımızın, şübhəsiz ki, gərək birincisi, bu sahədə professional hazırlığı, biliyi,
təhsili olsun. İkincisi də xarici dil bilsinlər. O mənə bildirirdi ki, Azərbaycanda indi çox firmalar var, xarici dil
bilənlərin çoxu gedib firmalarda işə düzəlir, orada maaş bizdən çoxdur, ona görə də yaxşı bilikli adamlar bizdə
qalmırlar. Bilmirəm bu fikir nə dərəcədə düzdür, bəlkə də burada həqiqət var. Ancaq güman edirəm ki, bu,
Xarici İşlər Nazirliyi sistemində kadrların hazırlanması və inkişaf etməsi üçün heç də maneçilik törədə bilməz.
Bu mövzuya toxunduğuma görə öz fikrimi demək istəyirəm. Dövri-qədimdən bütün dövlətlərin tarixində
diplomat peşəsi ən hörmətli, ən şərəfli peşədir. Keçmiş tarixə baxsaq, hansı ölkənin tarixini götürsək, diplomatik
işlərə hər bir ölkədə ən yuxarı təbəqədən, ən hazırlıqlı, bilikli, savadlı, ən zəkalı adamları təyin edirdilər.
Ümumiyyətlə, elə bizim özümüzdə də belə bir fikir yaranmışdı. “Diplomat” deyəndə adamın gözünün qabağına
nə gəlir? Ən yüksək savadlı, ən yüksək mədəniyyətli, ən gözəl görünüşlü, yaxşı geyimli, yaxşı tərbiyəsi ilə,
cəmiyyətdə özünü aparmağı ilə fərqlənən insanlar. Təsadüfi deyil ki, vaxtilə deyirdilər insanları öyrətmək
lazımdır ki, yeyəndə çəngəli, bıçağı necə tutmaq lazımdır, stol arxasında nə cür oturmaq lazımdır, boşqabı necə
götürmək lazımdır. Bunlar hamısı diplomatiyadan meydana gələn məsələlərdir. İnsanlar adi həyatda belə şeylərə
çox fikir vermirlər. Bunlar diplomatiyanın, yəni diplomatik işçilərin həyatına məxsus olan adət-ənənələr, yaxud
qanun-qaydalardır. Ona görə də “diplomat” deyəndə hər birimizin təsəvvüründə, tək bizim deyil, hər bir insanın
təsəvvüründə ən seçilmiş adam canlanırdı.
Hesab edirəm ki, bizim gənc, müstəqil Azərbaycanımızda da gərək çox dəyərli, yüksək hörmətə malik olan
diplomatlar korpusu yaransın. Şübhəsiz ki, bu da xüsusi daxili meyli olan adamlar olmalıdır. Təkcə daxili meyli
yox, - ola bilər, meyli, istəyi olsun, amma bunun üçün istedadı olmasın, başqa xüsusiyyətləri çatmasın. Elə
adamlar olmalıdır ki, hər bir diplomatımızla fəxr edək ki, bizim diplomatımız dünyada, nə təhər deyərlər, üzə
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çıxarıla bilən, - xalq arasında belə bir söz var, - qabağa çıxa bilən bir diplomat olsun. Belə olmalıdır. Məsələn,
Əlimərdan Topçubaşov vaxtilə bizim Azərbaycanın ilk Demokratik Respublikasının parlamentinin sədri
olubdur və bir diplomat kimi də bizim tariximizdə öz yerini tutubdur. Onun haqqında indi yazılar da, xatirələr
də var. Deyirlər ki, nə qədər mədəni, ziyalı, görkəmli bir adam olubdur. Xalqımızın tarixində belə bir adamla
fəxr edirik.
Biz indi müasir həyatımızda da belə adamlar, diplomatlar yetişdirməliyik. Yenə də deyirəm, bizim görkəmli
diplomatlarımız, diplomat korpusumuz olmalıdır. Ona görə bizim gənclər, hansılar ki, istedadı var, diplomatiya
işinə həvəsi var, onlar ölçüb-biçməlidir: bu gün pul dalınca gedib, hansısa firmada tərcüməçi işləsin, yaxud da
gəlib dövlət işində işləsin, burada böyüsün, diplomat olsun. Mənə belə gəlir ki, ağıllı gənclər diplomat olmaq
istiqamətini seçəcəklər, gedib biznesdə kiməsə tərcüməçilik etməyəcəklər. O iş də yaxşı işdir, mən o işi
pisləmirəm. İnkişaf etmiş ölkələrdə adətən böyük diplomatik işdə olan adamlar istefaya gedəndən sonra öz
diplomatik təcrübəsindən, siyasi əlaqələrindən istifadə edərək gedib səviyyəli bizneslə məşğul olurlar. İnkişaf
etmiş ölkələrdə belə təcrübə də var. Bu da pis yol deyildir.
Ancaq gəncləri diplomatik işə cəlb etmək və bu işə həvəsləndirmək üçün onlar üçün stimul da
yaradılmalıdır. Mənə belə gəlir ki, əgər bəzi gənclər – bizim Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibində işləməyə qadir
olan gənclər bu işi buraxıb başqasına gedirlərsə, səbəb onda deyil ki, orada buradakından daha çox maaş alırlar.
Səbəb yəqin ondadır ki, - mən belə düşünürəm, - onlar öz gələcəyinin stimullarını görmürlər. Bu da Xarici İşlər
Nazirliyinin ən böyük nöqsanlarından biridir. Məsələn, mən indiyə qədər burada Azərbaycanın dövlət başçısı
işlədiyim zaman sizin işçiləriniz içərisindən bir nəfəri – Vaqif Sadıqovu Vyanaya səfir təyin elədik. Qalan səfirlərin heç biri diplomatların arasından təyin olunmayıbdır.
Nə üçün? Elə bilirsiniz ki, mən istəməmişəm? Yox. Mən hər dəfə əvvəlcədən nazirə müraciət edirəm ki,
təklif verin, səfir təyin edək. Təklif yoxdur, kadr yoxdur. Mənim xatirimdədir, biz Vyanaya səfir axtarırdıq.
Vəfa Quluzadə, bu, sənin xatirindədir, bu tarixi xatırlayırsanmı? Vyanada bizim səfirimiz yox idi. Orada səfir
bizə çox lazım idi. Çünki Minsk qrupu orada yerləşir, toplaşıblar, başqa ölkələrin, xüsusən Ermənistanın səfiri
var idi, amma bizim səfirimiz yox idi. Bu, bizə zərər gətirirdi. Mən neçə dəfə dedim ki, Vyanaya səfir təyin
etmək lazımdır. Bir dəfə dedim, iki dəfə dedim, üç dəfə dedim, Həsənov təklif vermirdi. Sonra mənə dedi ki, hər şeyi açıq demək istəyirəm, - gəlin səfir təyin etməyək, oraya müvəqqəti adam göndərim, başlasın işləməyə,
görək nə təhər işləyir, ondan sonra baxarıq, görək onu səfir təyin etmək olar, yoxsa yox. Kimisə göndərmişdi,
bilmirəm. Sonra mən dedim ki, bu olmaz!
Mən Vəfa Quluzadəni çağırdım, dedim ki, Xarici İşlər Nazirliyində bir adam yoxdurmu biz oraya səfir
göndərək? Nəhayət, Vaqif Sadıqovun namizədliyi meydana çıxdı. Göndərdik, işləyir və mənə elə gəlir ki, pis
işləmir. Belə adamlar burada lazımdırmı? Nə üçün belə adamları göndərmirik, nə üçün belələrini irəli çəkmirik?
Bax, mən bu vəziyyəti təhlil edərək özüm üçün belə nəticəyə gəldim ki, əgər bəzi işçilər Xarici İşlər
Nazirliyindən çıxıb gedib ayrı-ayrı başqa işlərdə çalışarlarsa, o işi bundan üstün tutarlarsa, yəqin onlar öz
gələcəyini, perspektivi görmürlər.
Bunun üçün də Xarici İşlər Nazirliyində bir sistem yaratmaq lazımdır. Kadr hazırlamaq, hər bir təbəqə üçün
müəyyən kadrlar hazırlamaq, kadr ehtiyatı yaratmaq lazımdır. Mən indi sizdən soruşuram – sizdə kadr ehtiyatı
varmı? Məsələn, səfir vəzifəsinə ehtiyatda neçə nəfər var? Bu, adi bir prinsipdir. Hər bir yerdə kadr ehtiyatı
yaranır. Məsələn, müəyyən qədər münasib adamlar var ki, gələcəkdə onları təyin etmək olar? Yoxdur!
Bəzən deyirlər ki, sizdə dil bilməyən və xarici siyasət sahəsində savadı olmayan adamları işə götürürlər.
Hətta o ölkəyə göndərirlər ki, onun dilini bilmir. Məsələn, mən hesab edirəm hansı ölkəyə ki, biz səfir
göndəririk, gərək ya o ölkənin dilini bilsin, ya da dünyada məşhur olan dillərdən birini bilsin. Amma səfirdən
savayı başqa işçilər mütləq o ölkənin dilini bilməlidirlər. Yaxud da o ölkənin dilini bilmirsə, orada işlənən başqa
dili, - məsələn, ingilis dili çox ölkələrdə işlənir, - bilməlidir. Əgər o ölkənin dilini və yaxud ingilis, ya fransız
dilini bilmirsə, gedib o ölkədə necə işləyəcək? Ola bilər, prezident kimi, mən dili bilməyən adam olum,
tərcüməçidən istifadə edim. Hər bir işçinin yanına tərcüməçi qoşmayacağıq ki!
Sizdə belə hallar da var, mənə belə siqnallar gəlir. Yaxud, təkcə dil məsələsi deyil. Lazımi keyfiyyətləri
olmadan, himayədarlıq vasitəsilə – kiminsə qohumudur, dostudur, oğludur, tanışıdır, kimsə xahiş edib, ona görə
təyin ediblər. Bilirsiniz, şübhəsiz ki, burada işləyən adam kiminsə qohumu, dostu ola bilər, mən buna etiraz
etmirəm. Ancaq o öz şəxsi keyfiyyətlərinə, bacarığına görə bu işə layiqdirsə. Əgər bu varsa, o biri xüsusiyyətlər
ikinci xarakter daşıyır. Amma bu yoxdursa, ikinci xüsusiyyətlərə görə bu işə təyin olunubsa, bu yaramaz, buna
imkan vermək olmaz.
Ona görə Xarici İşlər Nazirliyinin işini yaxşı qurmaq üçün birinci növbədə kadr hazırlanması, kadrların
təhsillənməsi, dil öyrənməsi sistemi, bir işlək sistem yaranmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyində çalışan işçilərə
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stimul yaradılmalı, onlar həvəsləndirilməlidir. Maaş məsələsinə qalanda, ola bilər mən bəlkə də baxım, - sizə
söz verə bilmirəm, - ancaq ola bilər, xüsusi olaraq baxım, Xarici İşlər Nazirliyi işçilərinin maaşını müəyyən
qədər artırım. Bu haqda bizim orqanlara göstəriş verəcəyəm, mənə təkliflər versinlər ki, hansı imkanlar var.
Güman edirəm ki, mən bunu edə biləcəyəm. Amma bu artım da o qədər böyük olmayacaq ki, siz deyəsiniz,
maaşım birdən-birə beş dəfə artsın. Bu, mümkün deyildir.
Ancaq bir neçə amillər var ki, əgər bunlar nazirlikdə tətbiq edilsə, onda şübhəsiz ki, burada yaxşı kadrlar
hazırlamaq olar, yaxşı diplomatlarımız ola bilər və biz xarici siyasətimizi yaxşı apara bilərik.
Səfirlərlə iş yaxşı getmir. Mən bir neçə dəfə özüm təşəbbüs göstərmişdim və demişdim ki, səfirlərin
müşavirəsini keçirmək istəyirəm. Dörd il keçibdir, amma bir dəfə də olsun səfirlərin müşavirəsini keçirə
bilməmişik. Mən Xarici İşlər Nazirliyindən belə təşəbbüs almamışam. Ancaq özümün belə fikrim olubdur və bir
neçə dəfə demişəm ki, vaxt tapıb gün təyin etmək, səfirləri dəvət edib dinləmək, onların dərdlərini bilmək
lazımdır. Mən bilavasitə səfirlərlə görüşüb müzakirə etməliyəm. Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibi nədən
ibarətdir? Bir mərkəzi aparatda olan işçilər, bir də ayrı-ayrı ölkələrdə olan nümayəndəliklər, səfirliklər. Başqa
bir şey yoxdur. Əgər Xarici İşlər Nazirliyi işçilərinin bir hissəsi Bakıdadırsa, qalan hissəsi başqa ölkələrdədir.
Hər ölkədə kollektivə səfir rəhbərlik edir. Birincisi, səfirlərin hörmətini qaldırmaq lazımdır. İkincisi, səfirlərin
fikirlərini bilmək lazımdır, səfirlərlə məsləhətləşmək lazımdır. Çünki səfir başqa ölkədə işləyir. Ona görə də
səfirlərlə vaxtaşırı görüşlər keçirmək lazımdır.
Tutaq ki, mən belə bir müşavirə keçirə bilməmişəm. Baxmayaraq ki, mən bunun arzusunda olmuşam və bir
neçə dəfə təklif vermişəm. Amma mən soruşuram – nə üçün indiyədək xarici işlər naziri səfirlərlə müşavirə
keçirməyibdir? Onları çağırıb bir yerə yığmayıb ki, gəlin oturaq, görək fikriniz, təklifiniz nədir, nə deyirsiniz,
işimizdə nə nöqsanlar var, kimin hansı müsbət təcrübəsi var, gəlin bu təcrübəni yayaq. Bir seminar keçirilsin,
onlara mühazirələr oxunsun. Mən bəzən belə düşünürəm ki, səfirlərimiz respublikadan ayrılır və sonra onların
buradan xəbərləri olmur. Onların hərəsi bir yerdə özbaşına necə, nə cür işləyirlər – özləri bilirlər. Düzdür,
telefon əlaqələri vardır. Həsən Həsənov mənə məlumat verirdi ki, o səfirlə, bu səfirlə danışdım. Bu əlaqələr var.
Onlar sizə nəsə yazırlar, siz də yəqin onlara hansısa yazılı göstərişlər verirsiniz. Ancaq bunlar yetərli deyildir,
azdır.
Nazirliyin işinin quruluşunda da çox çatışmazlıqlar vardır. Mən indiyə qədər bilmirəm ki, bu nazirliyin
strukturu nədən ibarətdir. Baxmayaraq ki, nazirliyin strukturu müəyyən olunmalı idi və bunu prezident təsdiq
etməlidir. Bunu nazir özbaşına edə bilməz. Hələ də mən strukturun nədən ibarət olduğunu bilmirəm. Siz deyə
bilərsiniz ki, mən niyə bilmirəm. Doğrudur, bəlkə mən nazirdən tələb etməmişəm. Amma nazir özü bilməlidir
ki, struktur nədən ibarətdir. Bu struktur razılaşdırılmalıdır. Sizin nazirlikdə kollegiya da yoxdur. Hesab edirəm
ki, hər bir nazirlikdə kollegiya olmalıdır. Prinsipial işlər burada müzakirə edilməlidir, kollegial həyata
keçirilməlidir. Sizdə bir müddət tək nazir idi, bir də Albert Salamov müavin idi. Mən belə başa düşürəm ki, o,
təsərrüfat işləri ilə məşğuldur, xarici məsələlərlə o qədər də məşğul deyildir. Mən bundan çox narazı idim və
Həsən Həsənova bir neçə dəfə dedim ki, Xarici İşlər Nazirliyində bir, iki, üç, bəlkə dörd müavin olmalıdır.
Çünki bu gün o müavin ora getdi, digəri başqa işlə məşğul oldu. Bunlar olmalıdır.
Nəhayət, 1994-cü ilin may ayında biz Araz Əzimovu və Tofiq Zülfüqarovu müavin təyin etdik. Son
vaxtlarda isə Xələf Xələfovu da müavin təyin etdik. Amma bunları daha da əvvəl təyin etmək olardı və
müavinlərdən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Məndə belə bir təsəvvür var ki, müavinlər nazirliyin bütün
işində iştirak edə bilmirlər, hərəsi bir idarənin rəisidir. Tofiq Zülfüqarov hansı idarənin rəisidir?
T o f i q Z ü l f ü q a r o v: Münaqişəli problemlər üzrə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bundan başqa bir işlə məşğulsan?
T o f i q Z ü l f ü q a r o v: Ayrı-ayrı tapşırıqlar veriləndə məşğul olurdum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Araz Əzimov hansı idarənin rəisidir?
A r a z Ə z i m o v: Beynəlxalq əlaqələr üzrə. Bir də ayrı-ayrı tapşırıqlarla məşğul oluram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə belə gəlir ki, müavin tək bir idarənin rəisi ola bilməz. Şübhəsiz ki, nazir yerdə
qalanların hamısına özü rəhbərlik edir. Yenə deyirəm, məndə belə təsəvvür var ki, müavinlər də nazirliyin işini əhatə
etmək üçün işə lazımi dərəcədə cəlb olunmayıbdır. Ona görə də nazirliyin işinin yaxşı təşkil olunması üçün ciddi, əməli
tədbirlər görülməlidir. Bu tədbirlər hazırlanıb prezidentə təqdim edilməlidir.
Mənə məlumatlar gəlir ki, təkcə “Avropa” oteli deyil, başqa yerlərdə, nazirliyin bəzi strukturlarında ayrı-ayrı adamlar vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Məsələn, nazirliyin konsulluq idarəsi var. Xarici pasportları, vizaları onlar verir.
Deyirlər ki, bəzən statusu olmayan adamlara diplomatik pasportlar verilir. Sizdə diplomatik pasportların kimə verilməsi
barədə siyahı varmı?
Konsulluq idarəsinin rəisi Sabir Ağabəyov: Qanunla təsdiq olunmuş siyahı var.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı qanunla?
S a b i r A ğ a b ə y o v: Dövlət qanunu ilə, Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ondan əlavə verilmir?
S a b i r A ğ a b ə y o v: Xeyr.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əyləş. Amma mənə deyirlər ki, belə hallara yol verilir. Ümumiyyətlə, bu konsulluq işində
də çox ciddi nöqsanlar vardır. Mənə belə məlumatlar gəlib çatır. Bəzi adamlar öz işi ilə məşğul olmur, xarici ölkəyə
nəyə görə getdiyi məlum deyil. Hər bir xarici ölkəyə ezamiyyət konkret məqsəd daşımalıdır. Müəyyən olunmalıdır ki,
ezamiyyətə gedən hər bir şəxs nədən ötrü və nə üçün gedir.
Məsələn, mənə bir dəfə dedilər ki, Albert Salamovla Musa Məmmədov ABŞ-ın Kanzas-Siti şəhərinə gediblər.
Albert Salamovun orada nə işi var idi, nəyə görə getmişdi?
A l b e r t S a l a m o v: Amerikaya ezamiyyətə getmişdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs Kanzas-Sitidə nə işiniz var idi? Bilirsiniz ki, düzünü demək lazımdır. “Avropa”
otelindən ötrü getmişdin. Əyləş. Axı bu olmaz. Siz nazirliyin hesabına “Avropa” otelinin işlərini həll etmək üçün o
ölkəyə gedirsiniz, bu ölkəyə gedirsiniz. Ağlınız yoxdur? Bilmirsiniz ki, belə şey etmək olmaz?
Nazirliyin işində başqa nöqsanlar da çoxdur. Eşitdiyimə görə, bəzi adamlar işlərinə çox səthi yanaşırlar.
Lazımi tələbkarlıq yoxdur və cürbəcür başqa neqativ hallar mövcuddur. Buna görə də bugünkü görüş və yeni
nazirin təyin edilməsi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin işində bir dönüş nöqtəsi olmalıdır. Mən tələb
edirəm ki, yeni nazir müavinlərlə, başqa rəhbər işçilərlə birlikdə mənim bu fikirlərimi, eyni zamanda – şübhəsiz
ki, bu gün mən bütün məsələlərin hamısını əhatə etmək məqsədi daşımıram – Xarici İşlər Nazirliyinin işini gücləndirmək, səmərəliliyi artırmaq üçün lazım olan bütün tədbirləri hazırlayıb, Prezidentin İcra Aparatının şöbəsi
ilə məsləhətləşib mənə təqdim etsin. Sonra bir neçə əməli iş proqramları, tədbirləri tərtib olunmalıdır və onlar
həyata keçirilməlidir.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Dediyim kimi, prezident nazirliyə bilavasitə, birbaşa rəhbərlik edir.
Amma Prezidentin İcra Aparatı var. Təəssüflər olsun, mən belə bir halla da rastlaşıram ki, indiyə qədər
Prezidentin İcra Aparatı ilə nazirliyin arasında sıx əlaqə olmayıbdır.
Vəfa Quluzadə prezidentin xarici əlaqələr üzrə müşaviridir, təcrübəli bir diplomatdır. Mən ondan bəzən bir
çox şeyləri tələb edərkən cavab verirdi ki, nazirlikdə adətən şöbəni və mənim bu sahədə aparatda çalışan
işçilərimi saya salmırlar. Bunlara da son qoymaq lazımdır.
Yenə deyirəm, mən özüm bilavasitə nazirliklə daim əlaqədəyəm. Ancaq eyni zamanda nazirlik də öz əməli
işində Prezident Aparatı ilə əlaqədə olmalıdır. Prinsipial məsələləri bir yerdə məsləhətləşmək, bir-birinə kömək
etmək lazımdır. Mehriban, işgüzar əlaqələr olmalıdır. Qısqanclığı aradan götürmək lazımdır. Kim bunu dedi,
kim bunu etdi və s. – fərqi yoxdur. Mən onsuz da hər adamın işini görürəm. Kimsə kimin işinin üstünə bir
balaca pərdə salmaq istəyirsə, o da mümkün deyildir. Hamısını görürəm. Tələb edirəm ki, Nazirlik Prezident
Aparatı ilə də sıx işləsin.
Bir sözlə, çox təəssüf edirəm ki, bizim üçün çox vacib olan dövlət strukturunun – Xarici İşlər Nazirliyinin
həyatında belə ağlasığılmaz və bizi narahat edən hadisə baş verdi. Bunun nəticəsində xarici işlər nazirini işdən
azad etmək məcburiyyətində oldum. Ancaq eyni zamanda hesab edirəm ki, siz bütün bu səhvlərdən,
nöqsanlardan, yol verilmiş qanun pozuntularından, qanuna zidd olan başqa hərəkətlərdən nəticə çıxarıb işinizi
daha yaxşı apara bilərsiniz.
Mən uzun illər respublikada olan kadr potensialını yaxşı tanıdığıma görə qətiyyətlə demək istəyirəm ki,
Azərbaycanda bütün sahələrdə çox istedadlı insanlar vardır. O cümlədən, xarici siyasət işinə meyl, həvəs
göstərən istedadlı gənclərimiz keçmişdə də olubdur, indi də vardır. Xüsusən bu istedadlı gənclərdən Xarici İşlər
Nazirliyinin orqanlarında səmərəli istifadə etmək lazımdır. Tam əminəm ki, bu işləri düzgün qurduğumuz halda
qısa bir müddətdə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin çoxsaylı istedadlı diplomatları, kadrları olacaqdır,
onlar həm nazirliyin cürbəcür idarələrində, şöbələrində və rəhbərliyində işləyəcəklər, həm də Azərbaycanın
səfirliklərində çalışacaqlar. Bunun üçün dəyərli insanlara kömək etmək lazımdır, onları irəli çəkmək lazımdır,
onlara inkişaf etmək üçün şərait yaratmaq lazımdır.
Bilirsiniz, sizin bu sistemdə olan təsadüfi adamları, bu işə yaramayan adamları uzaqlaşdırmaq, nazirliyi belə
adamlardan təmizləmək lazımdır. Gələcəkdə burada proteksionizmə yol vermək olmaz, cürbəcür vasitələrlə
Xarici İşlər Nazirliyi sistemində işləməyə gələn, keyfiyyətləri olmayan adamları buraya buraxmaq olmaz. Ona
görə də təkrar edirəm, istedadlı, bacarıqlı, dəyərli kadrları qorumaq lazımdır, onlara kömək etmək lazımdır,
onları irəli çəkmək lazımdır. Bacarıqsız, perspektivi olmayan, yaxud buraya təsadüfi düşmüş adamları bu işdən
kənar etmək lazımdır və güclü kadr ehtiyatı yaratmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugünkü
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intellektual səviyyəsi, xüsusən Azərbaycan gənclərinin intellektual səviyyəsi bu işləri uğurla aparmaq üçün çox
gözəl imkanlar yaradır.
Mən sizin hamınıza işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz müstəqil
Azərbaycanın xarici siyasətinin gələcəkdə də uğurla aparılması üçün öz səylərinizi qoyacaqsınız.
Sağ olun.
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“AZAD AVROPA”/“AZADLIQ” RADİOSTANSİYASI DİREKTORUNUN MÜAVİNİ POL QOBL
İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
6 mart 1998-ci il
Cənab Qobl! Sizin Azərbaycana gəlməyinizi salamlayıram. Sizin haqqınızda çox eşitmişəm. Keçmiş
Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla çoxdan maraqlanmağınızdan xəbərdaram.
Siz müəyyən mənada ABŞ-da bizim region üzrə mütəxəssissiniz. Ona görə də yenidən Azərbaycana
gəlməyinizdən məmnunam.
Respublikamıza gəlişinizin məqsədi qaçqınların yaşadıqları düşərgələrə getməyinizi, ölkəmizin həqiqətən ən
ağır və vacib problemi – işğal edilmiş torpaqlardan zorla qovulub qaçqın-köçkün şəraitində yaşayan
vətəndaşlarımızın vəziyyəti ilə tanış olduğunuzu razılıqla qeyd edirəm. Tamamilə doğru buyurursunuz ki,
dünyanın bir çox ölkəsində, o cümlədən ABŞ-da Azərbaycanın real vəziyyətini, təəssüflər olsun, çox az adam
bilir. Bunun səbəbi bir tərəfdən öz problemlərimizi dünyada təbliğ etməkdə bizim zəifliyimizdirsə, ikinci
tərəfdən isə ayrı-ayrı ölkələrdə erməni diasporunun hökuməti, ictimaiyyəti aldatmaq cəhdlərinin çox uğurlu
olması ilə bağlıdır.
Bildirmək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb özünə birləşdirmək üçün Ermənistanın
atdığı ilk addımların, yəni təcavüzün başlanmasının on ili tamam olur. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, bir milyon vətəndaşımız qaçqın vəziyyətində yaşayır.
Onların yaşayış şəraiti ilə tanış olmağınızdan məmnun qaldığımı bildirirəm. Amerikada bu həqiqəti bilənlər də
ədalətli qərar qəbul etmək istəmirlər. Buna misal olaraq 907-ci maddəni xatırlatmaq istəyirəm.
Biz Azərbaycan həqiqətlərini dünyanın hər yerinə, o cümlədən ABŞ-a çatdırmağa çalışırıq. Bununla bağlı
olaraq keçən il mənim ABŞ-a rəsmi səfərim zamanı görülmüş işləri xatırlatmaq və eyni zamanda bildirmək
istəyirəm ki, bu, hələ yetərli deyildir. Biz hələ ki, dünyada ictimai rəyi düzgün formalaşdıra bilməmişik. Ona
görə də sizin təşəbbüsünüzü yüksək qiymətləndirirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, gələcəkdə də
Azərbaycanın həqiqətlərini ABŞ ictimaiyyətinə və hakimiyyət dairələrinə çatdırmaq üçün fəaliyyətinizi
əsirgəməyəcəksiniz. Siz Azərbaycanda çoxdan olmamısınız və güman edirəm ki, qaçqınların yaşayışı ilə yanaşı,
ölkəmizin ümumi vəziyyəti ilə və burada baş vermiş dəyişikliklərlə də müəyyən qədər tanış ola bilmisiniz.
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8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
GECƏDƏ NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrı
7 mart 1998-ci il
Hörmətli qadınlar, əziz bacılar!
Sizi, bütün Azərbaycan qadınlarını 8 Mart – Beynəlxalq qadınlar günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizə cansağlığı, səadət, ailə həyatınızda və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Qadınların bayramı bütün xalqımızın, cəmiyyətin, ölkəmizin bayramıdır. Biz bu bayramı böyük ruh
yüksəkliyi ilə keçiririk və bu bayramda Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının, bizim hamımızın qadınlara olan
sevgimizi, məhəbbətimizi, arzularımızı bildirmək üçün böyük bir fürsət yaranıbdır. Mən bu fürsətdən istifadə
edərək sizə ürək sözlərimi demək istəyirəm.
Qadınlar bizim hamımız üçün əzizdirlər, sevimlidirlər. Qadınların ölkəmizdə, cəmiyyətdə rolu çox
əhəmiyyətlidir. Bu, həmişə olubdur. Keçmişdə də olubdur və indi də ölkəmizin keçid dövründə, müstəqil
dövlətimizi qurduğumuz, yaratdığımız, möhkəmləndirdiyimiz zamanda da belədir.
XX əsrdə Azərbaycan Respublikasının həyatında böyük hadisələr olubdur və bu hadisələrdə qadınların rolu
böyükdür. Bu da ondan ibarətdir ki, 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti yaranandan sonra Azərbaycan qadınları ilk
dəfə seçmək və seçilmək hüququ almışlar. Qadınlara verilmiş bu hüquq sonrakı illərdə reallaşdırılmışdır və
qadınlar Azərbaycanda həyatın bütün sahələrində özlərinə məxsus yer tutmuşlar, bərabərhüquqlu vətəndaşlar
kimi Azərbaycanın bütün imkanlarından istifadə etmişlər.
Azərbaycan qadınının tarixi çox böyükdür, zəngindir. Bizim çoxəsrlik zəngin tariximiz, mədəniyyətimiz
vardır. Azərbaycanın keçmiş zamanlarda da görkəmli qadınları olmuşdur. Onların adları və xidmətləri bizim
tariximizin səhifələrində qızıl hərflərlə yazılmışdır. Ancaq XX əsrdə Azərbaycan qadınının keçdiyi yol, əldə
etdiyi nailiyyətlər, həqiqətən dünya miqyasında bizim üçün böyük iftixar mənbəyinə çevrilmişdir. Azərbaycan
qadını çadranı atmış, sərbəst yaşamaq imkanı əldə etmiş, bütün sahələrdə bərabər hüquqlar qazanmış və özünün
daxili potensialından cəmiyyətə, xalqına xidmət etmək üçün istifadə etmişdir. İndi biz hədsiz iftixar hissi ilə
deyə bilərik ki, cəmiyyətimizin hər bir sahəsində qadınlar böyük rol oynayırlar, bəzi sahələrdə aparıcı rol oynayırlar, böyük xidmətlər göstərirlər. XX əsri sona çatdırarkən, biz böyük nailiyyətlərimiz haqqında danışarkən bu
nailiyyətlərin əldə olunmasının çoxunda qadınların xidmətini xüsusi qeyd etməliyik.
Bizim cəmiyyətimizin elə sahələri var ki, orada qadınların fəaliyyəti çoxluq təşkil edir. Ümumiyyətlə
Azərbaycanda qadınlar kişilərdən çoxdur. Bu da çox yaxşı haldır. Ancaq bəzi sahələrdə – təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət sahələrində bir sıra hallarda qadınlar kişilərdən çox fəaliyyət göstərirlər. Bizim ali məktəblərimizdə,
universitetlərimizin bəzilərində qızların sayı oğlanların sayından xeyli çoxdur. Bu, Tibb Universitetində olduqca
çoxdur. Bakı Dövlət Universitetində də qızlar oğlanlardan çoxdur. Dövlət Dillər, yaxud Rus Dili və Ədəbiyyatı
institutlarında qızlar ümumiyyətlə, tam çoxluğu təşkil edirlər. Bunların hamısı onu göstərir ki, qadınlara, qızlara
verilmiş hüquqlardan onlar istədikləri kimi istifadə edirlər və cəmiyyətdə özlərinə layiq yer tuta bilirlər. Biz
daim fəxr edirik ki, görkəmli qadın alimlərimiz, qadın yazıçılarımız, görkəmli qadın müğənnilərimiz,
bəstəkarlarımız, incəsənət xadimləri, həkimlər, dövlət xadimləri, təsərrüfat, sənaye sahəsində böyük işlər görən
qadınlar vardır.
Son illər respublikamızın həyatında baş vermiş çətinliklərin yükünün çoxunu qadınlar daşıyıblar.
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində biz torpaqlarımızın bir qisminin işğal olunması ilə
rastlaşmışıq. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı vətəndaşlarımız zorla çıxarılıb
didərgin düşüblər. Bunların əksəriyyəti ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar. Qaçqın, köçkün vəziyyətində
yaşayan bu ailələrin içərisində üzərinə ən çox yük götürən, ən çox əziyyət, zəhmət çəkən qadınlardır. Çadırlarda
ailə saxlamaq, uşaq bəsləmək, uşaq böyütmək qadınların üzərinə düşür.
Ümumiyyətlə, qadın çox ülvi bir məfhumdur. Qadına hörmət hər bir insanın ən yüksək mənəvi keyfiyyətə
malik olmasını göstərir. Mən məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, bizim ölkəmizdə – Azərbaycanda qadına
hörmət günü-gündən artır və insanlar qadının həyatda, cəmiyyətdə rolunun əhəmiyyətini daha da dərindən dərk
edə bilirlər. Amma ən əziz amil odur ki, hər bir insan dünyada həyatına görə, bütün varlığına görə anaya
borcludur. “Ana” sözü müqəddəsdir. Təsadüfi deyil ki, biz Vətənə də “Ana Vətən” deyirik, torpağa da “Ana
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torpaq” deyirik. Hər bir insan üçün Vətəndən əziz heç bir şey yoxdur. Hər bir insan üçün onun doğma torpağından qiymətli heç bir şey yoxdur. Bu anlayışlar ana anlayışı ilə bərabərdir və biz Vətənə “Ana Vətən” deyəndə
Vətənin nə qədər əziz, nə qədər qiymətli, müqəddəs olduğunu bir daha qeyd edirik. Anaya hörmət, hər bir
insanın həyatda ana qarşısında borcunu yerinə yetirməsi onun ali vəzifəsi olmalıdır.
Mən bu gün xüsusi olaraq şəhid analarını, əsgər analarını qeyd etmək istəyirəm. Demək olar ki, ana həyatda
hər bir şeyin başlanğıcıdır. Ana Vətəni, ölkəni qorumaq üçün əsgər böyüdür, igidlər, qəhrəmanlar böyüdür. Ana
cəmiyyətimizə zəkalı, istedadlı insanlar böyüdür, bəxş edir. Ana ailənin dayağıdır. Hər bir ailənin səadəti, əminamanlığı birinci növbədə ananın rolundan və onun fəaliyyətindən çox asılıdır. Hər birimiz anaya borcluyuq və
hər bir qadın da ana olmaqla xoşbəxt olur. İnsanın həyatında vəziyyət cürbəcür ola bilər – çətinliklər də,
məhdudiyyətlər də ola bilər. Amma hesab edirəm, analığa nail olan hər bir qadın dünyada ən xoşbəxt insandır.
Bizim də borcumuz ananın hörmətini qaldırmaqdır. Cəmiyyətdə anaya münasibəti daim yüksəltmək qadına hörmətdir.
Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan qadınları həyatımızın bütün sahələrində çox səmərəli iş görüblər. Mən
Azərbaycan qadınlarının dövlət işində də fəaliyyətini xüsusi qiymətləndirirəm. Bu, bir tərəfdən Azərbaycan
qadınlarının fəallığıdır, ikinci tərəfdən də Azərbaycanda qadınlara öz istedadlarını, bilik və bacarığını həyata
keçirmək üçün, realizə etmək üçün yaranan imkanların nəticəsidir. Məhz ona görədir ki, dövlət orqanlarında
qadınlar çox müvəffəqiyyətlə işləyirlər. Məhz ona görədir ki, müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ildə seçilmiş ilk
parlamentində, Milli Məclisində 124 deputatdan 15-i qadındır. Bu, deputatların 12 faizini təşkil edir. Məlumat
üçün bildirmək istəyirəm ki, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində parlament üzvlərinin içərisində qadınların
xüsusi çəkisi bu qədər deyildir. Mən buna çox böyük əhəmiyyət verirəm. Keçmişdə də – biz Sovetlər İttifaqının
tərkibində olarkən parlamentimizdə qadınlar var idi. Ancaq biz Azərbaycanın müstəqilliyini əldə edəndən sonra
ilk parlamentimizi seçən zaman qadınların parlamentdə çox sayda təmsil edilməsi, seçilməsi cəmiyyətin
qadınlara müvafiq münasibətini göstərir, eyni zamanda qadınların fəallığını nümayiş etdirir.
Bir faktı da xatırlatmaq istəyirəm. 1992-ci ildə Azərbaycanda Milli Məclis yarandı və bu Milli Məclisin
tərkibində 50 deputat var idi. Mən 1993-cü ilin iyun ayında Milli Məclisə sədr seçilən zaman 50 deputatdan
ancaq biri qadın idi. O Məclisin tərkibində dəyişikliklər edilərkən, mən oraya əlavə iki qadın deputat
seçilməsinə nail ola bildim. Beləliklə, cəmi 50 deputatdan əvvəl bir, sonra üç deputat qadın olmuşdur. Ancaq
1995-ci ildə seçilən Milli Məclisdə 124 deputatdan 15-i qadındır. Mən bunu dəqiq sayına görə demirəm.
Deputat seçilmiş hər bir qadın bizim cəmiyyətin hörmətli şəxsiyyətidir, öz işinə, ictimai-siyasi fəaliyyətinə
görə, öz ixtisası üzrə fəaliyyətinə görə böyük hörmət qazanmış insanıdır. Biz bununla fəxr edə bilərik. Böyük
hadisədir ki, 1995-ci ildə Azərbaycan qadınlara qarşı hər bir ayrı-seçkiliyin ləğv olunması ilə əlaqədar
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmuşdur. Bilməlisiniz ki, dünyanın çox inkişaf etmiş və yüksək demokratiya
səviyyəsində olan bəzi ölkələri bəlkə də bu konvensiyaya qoşula bilməyiblər, çünki bu konvensiyanın
tələblərini təmin edə bilmirlər. Ancaq təsəvvür edin bir əsr müddətində, XX əsrdə Azərbaycan qadınının
həyatında nə qədər böyük müsbət dəyişiklik baş vermişdir ki, hətta iqtisadi, sosial cəhətdən və demokratiya
prinsipləri baxımından ən inkişaf etmiş dövlətlərin belə bəzilərinin qoşula bilmədiyi konvensiyaya
respublikamız qoşulmuşdur. Biz bununla fəxr edə bilərik.
Azərbaycan qadınları eyni zamanda cəmiyyətimizi gözəlləşdirirlər, insanlarda sevinc, məhəbbət, nikbinlik
hissləri yaradırlar. Bizim qadınların içərisində çox görkəmli incəsənət xadimləri vardır. Biz onları sevirik və
onlar bizim mədəniyyətimizi günü-gündən inkişaf etdirirlər. Onlar ölkəmizdən xaricə gedərkən, başqa ölkələrdə
olarkən millətimizin nə qədər yüksək mədəniyyətə sahib olduğunu çox gözəl nümayiş etdirir və təmsil edirlər.
Bəzən biz özümüz qadınlarımızı o qədər də qiymətləndirmirik. Çünki onları çox görürük və onlara öyrənmiş
oluruq. Ancaq onlar başqa ölkələrdə olarkən daha da yüksək qiymətləndirilirlər və beləliklə, xalqımızın,
millətimizin adını, hörmətini yüksəklərə qaldırırlar, mədəniyyətimizi təbliğ edirlər. Bu sözləri qadın alimlərimiz
haqqında da, dövlət işində çalışan qadınlar haqqında da, qadın idmançılarımız haqqında da deyə bilərəm.
Qadınlar haqqında çox şey demək olar.
Mən bu gün sizinlə görüşə gələrkən düşünürdüm ki, ürəyimdə qadınlara aid olan bütün hissiyyatların
hamısını sizə deyim. Amma vaxtınızı almaq istəmirəm. Siz bilirsiniz ki, mən bir dövlət başçısı kimi Azərbaycan
qadınlarının fəaliyyətini, onların cəmiyyətdə rolunu həmişə yüksək qiymətləndirmişəm və qiymətləndirirəm.
Qadınlar çox cəsarətlidirlər, təəssübkeşdirlər, vətənpərvərdirlər. Vətəni, ədaləti sevəndirlər. Mən bunu 1994-cü
il oktyabr ayının 4-5-də bir daha gördüm.
Xatirinizdədir, Azərbaycanda bəzi güclü silahlı dəstələr dövlət çevrilişi həyata keçirmək istəyirdilər. Mən
bütün tədbirləri həyata keçirəndən sonra vəziyyət çox mürəkkəb və çox təhlükəli olduğuna görə, - artıq axşam
keçmişdi və gecə idi, - televiziya vasitəsilə xalqa müraciət etdim və xalqı Azərbaycan dövlətçiliyini qorumağa
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dəvət etdim. Cəmi iki saat keçdi. Prezident sarayının önündə olan meydana yüz minlərlə həmvətənlərimiz
toplaşdı. Bir neçə saatın içərisində o meydanda iynə salmağa yer yox idi. Hamı coşmuşdu, həyəcan içində idi,
hamı narahat idi. Eyni zamanda orada toplaşanların hamısı Azərbaycanın dövlətçiliyini müdafiə etmək əzmində
idi.
Mən gecə yarısı o meydanda toplaşanların qarşısına çıxarkən, oradakı insanların gözlərində parlayan nuru,
işığı görərkən və o insanların cəsarətini görərkən bir daha əmin oldum ki, bizim dövlətimizi heç kəs devirə
bilməz. Mənə ən çox təsir edən, ürəyimdə müsbət mənada böyük iz buraxan, məni həyəcanlandıran o oldu ki,
toplaşanların içərisində çoxlu qadınlar var idi – yaşlı qadınlar, ağbirçək qadınlar, analar, gənc qadınlar var idi.
Mən gənc qadınların qucağında südəmər uşaqları gördüm. Demək, qadın nəinki özü gəlibdir, südəmər körpə ilə
gəlib ki, Azərbaycanın dövlətçiliyini müdafiə etsin. Gecə yarıdır, saat 3-4-dür. Nəqliyyat yox idi, çoxları piyada
gəlmişdilər. Mən oktyabr ayının 4-də gecə orada ayaqyalın qadınları görəndə bir daha düşündüm – bizim qadınlarımız nə qədər cəsarətlidirlər, qoçaqdırlar, mərddirlər, qeyrətlidirlər, namusludurlar. Mən heç vaxt o anları
unuda bilmərəm.
Bu, təsadüfi deyildi. Çünki, bir daha qeyd edirəm, qadınlarda vətən, vətənpərvərlik hissi, vətəndaşlıq hissi
çox yüksəkdir. Bu, çox sevindiricidir. Çünki qadınlar bu hissləri öz uşaqlarına, övladlarına, balalarına verirlər.
Beləliklə də bizdə vətənpərvərlik hissləri günü-gündən inkişaf edir, artır. Bu, bizim üçün çox lazımdır. Biz
müstəqil ölkəmizi, müstəqil dövlətimizi qurub yaradırıq, inkişaf etdiririk. Dövlət müstəqilliyimiz çətin və ağır
şəraitdə yaranır və biz çalışırıq ki, dövlət müstəqilliyinin əsasını elə qoyaq ki, heç bir qüvvə onu yenidən tərpədə
bilməsin. Biz buna nail oluruq və olacağıq. Buna görə də vətənpərvərlik, vətənə sədaqət, vətəni sevmək hissləri
hər bir azərbaycanlı üçün ən yüksək anlayışdır. Bunlara nail olmaq üçün qadınlar bundan sonra da öz müqəddəs
vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər və əminəm ki, yerinə yetirəcəklər.
Azərbaycan qadınlarının bir xüsusiyyəti də vardır: Azərbaycan qadınları çox gözəldirlər. Ümumiyyətlə,
gözəllik anlayışını insanlar cürbəcür anlayırlar, dərk edirlər. Bu da təbiidir. Təbiətin də gözəlliyi vardır, hər bir
insanın da gözəlliyi vardır. Amma gözəllik əsl mənada cəmiyyətdə olan gözəllikdir və bu, sadəcə, bir xarici
görünüş deyildir. Gözəllik həm xarici olur, həm də daxili olur. Ancaq bu gözəllik anlayışının daşıyıcısı həmişə
qadınlar olur. Hər bir millətin gözəlliyini nümayiş etdirən qadın olur.
Biz indi ölkəmizin qadınlarını bütün dünyaya açmışıq. Dünyanın çox yerlərinə getmişik, görmüşük. Biz
iyirmi, otuz, yaxud əlli il bundan öncə hansı ölkədə insanların nə cür olmasını bilmirdik. Sadəcə olaraq, onları
ayrı-ayrı rəsmlərdə, filmlərdə görürdüksə, indi hamısını öz gözümüzlə görürük. Bilmirəm, kimin gözünə hansı
ölkədəki qadınlar necə görünür, amma mənim gözümə görə, dünyanın heç bir yerində Azərbaycandakı qadınlar
kimi qadın yoxdur.
Bilirsiniz, məşhur rus yazıçısı Çexov demişdir ki, insanda hər şey gözəl olmalıdır. Şübhəsiz ki, gözəllik insan
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən amildir. Millətin gözəlliyi hər bir insanın gözəlliyindən meydana gəlir. Ona
görə də mən həmişə millətim haqqında düşünürəm. Mən millətimin həm mənəviyyatı haqqında düşünürəm, həm
əxlaqı haqqında, həm də onun gözəlliyi haqqında düşünürəm. Həm zahiri gözəllik, həm daxili gözəllik. Bunların
hamısını anlamaq üçün qadınların gözəlliyi həmişə nümunədir.
Ümumiyyətlə biz həqiqətən də fəxr edə bilərik ki, millətimiz gözəl millətdir. Heç kəs heç vaxt deməsin ki,
bu barədə bizim millətimiz hansı millətdənsə aşağı səviyyədədir. Xeyr. Bizim millətimiz istedadlı millətdir,
gözəl millətdir, qəhrəman millətdir. Biz bununla fəxr edə bilərik. Ümidvaram ki, mənim bu sözlərimi gələcək
daim təsdiq edəcəkdir.
Bizim millətimizin içində qadınların gözəlliyi xüsusi yer tutur. Təsadüfi deyil ki, hər bir şair gözəlliyi
tərənnüm edərkən birinci qadın gözəlliyi haqqında yazır. Hər bir mahnıda gözəllik sözləri səslənərkən qadın
gözəlliyi haqqında deyilir. Qadın zərif bir məfhumdur. Biz qadını sevməliyik, qadına hörmət etməliyik, qadını
həmişə yüksək tutmalıyıq və qadının cəmiyyətdə rolunu daim yüksəltməliyik.
Mən bu hissiyyatlarla sizi bayram münasibətilə təbrik edirəm, sizə cansağlığı, səadət arzu edirəm. Həmişə
gözəl olasınız!
Sağ olun.
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
19 mart 1998-ci il
Hörmətli həmvətənlər!
Xalqımızın əziz bayramı - qədim Novruz bayramı münasibətilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edir, sizə
Novruz əhval-ruhiyyəsi arzulayıram.
Novruz xalqımızın əsrlərdən bəri qoruyub saxladığı və bütün dövrlərdə həmişə əziz tutduğu bayramlardan
biridir. Onun tarixi də Azərbaycan xalqının tarixi kimi kəşməkəşli, enişli-yoxuşlu olmuşdur. Bu ulu bayramın
müstəqil respublikamızda dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi öz milli köklərimizə, adət-ənənələrimizə, tarixi
keçmişimizə dərin ehtiram bəslədiyimizi və sarsılmaz tellərlə bağlı olduğumuzu nümayiş etdirir.
Zəngin mənəvi dəyərlərimizə söykənərək insanlar arasında qarşılıqlı hörmət, səmimiyyət və mehribanlıq
münasibətlərini bərqərar edən Novruz bayramı xalqda gələcəyə nikbinliklə, ümidlə baxmaq hissləri doğurur.
Novruz təbiətin oyanması, saf duyğuların, ülvi niyyətlərin, xoş arzuların çin olduğu gündür. Qoy ürəyimizdə
tutduğumuz bütün istəklər – müharibəyə birdəfəlik son qoyulması, torpaqlarımızın azad edilməsi, erməni
təcavüzü nəticəsində didərgin düşmüş soydaşlarımızın öz doğma yurdlarına qayıtması kimi müqəddəs
diləklərimiz həyata keçsin və biz gələn Novruz bayramımızı daha şad və xoş əhval-ruhiyyə ilə qarşılayaq.
Novruz bayramını dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün azərbaycanlılar böyük məhəbbətlə,
əcdadlarına, el-obalarına, müstəqil Azərbaycan Respublikasına bağlılıq hissləri ilə qeyd edirlər. Qoy bu hisslər
Novruz nəfəsi ilə vətənin tərəqqisi, xalqın xoş güzəranı naminə çiçəklənib qüvvətlənsin!
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçərək şəhid olmuş övladlarımızı bu
bayram günlərində xatırlayaraq onlara Allahdan rəhmət diləyib qəbirləri nurla dolsun deyirəm, şəhidlərin
əzizlərinə və bütün xalqımıza ulu Tanrıdan səbr arzulayıram.
Əziz bacılar və qardaşlar!
Bu bahar bayramında hər birinizə möhkəm cansağlığı, ailə səadəti və işlərinizdə müvəffəqiyyət diləyirəm.
Bayramınız mübarək olsun!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 mart 1998-ci il
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MƏRDƏKANDAKI “ABŞERON” SANATORİYASINDA NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ
QAÇQINLAR VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR ÜÇÜN KEÇİRİLƏN
BAYRAM ŞƏNLİYİNDƏ NİTQİ
20 mart 1998-ci il
Əziz bacılar, əziz qardaşlar!
Əziz balalar, gənclər, uşaqlar!
Hörmətli dostlar!
Mən sizin hamınızı və sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşlarını əziz bayram –
Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, səadət, bahar, Novruz əhvalruhiyyəsi arzu edirəm. Hamınıza gələcək işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
Novruz Azərbaycan xalqının müqəddəs bayramıdır. Qədim zamanlarda bizim əcdadlarımız bu bayramı
yaradıblar və bu bayram min illərlə yaşayıb, xalqımıza, millətimizə həmişə səadət, xoşbəxtlik, sevinc gətiribdir,
xalqımıza güc veribdir. Bu bayram bütün dövrlərdə yaşayıbdır. Bu gün isə müstəqil Azərbaycanın ərazisində o,
əziz bayram kimi qeyd olunur. Novruz bayramının çox böyük mənası vardır. Bu, həm bahar bayramıdır, həm
təbiətin oyanışının bayramıdır, həm də insanların həyatında böyük dəyişikliklər bayramıdır. Çox gözəl
bayramdır! Təsadüfi deyil ki, bu bayram bütün sınaqlardan keçərək yaşayıbdır və bu gün də yaşayır. Mən arzu
edirəm ki, bu bayram günü hər bir Azərbaycan vətəndaşının, əziz dostlar, sizin arzularınız, niyyətləriniz yerinə
yetsin, kimin ürəyində nə arzu varsa, ona çata bilsin, kim nə istəyirsə, ona nail ola bilsin. Mən Allahdan
hamınıza qarşınızda duran bütün məsələlərin uğurla həll olunmasını arzulayıram.
Ancaq bizim hamımızın – elliklə, obalıqla xalqımızın, millətimizin bir müqəddəs arzusu, istəyi, bir
müqəddəs məqsədi vardır. O da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasıdır, Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, zorla
köçürülmüş və bu gün köçkün vəziyyətində yaşayan insanların hamısının öz yerlərinə-yurdlarına qayıtması
məqsədidir, sizin hər birinizin öz evinizə, obanıza qayıtması məqsədidir. Bizim ən ümdə arzumuz bu arzudur, ən
müqəddəs məqsədimiz bu məqsəddir. Bu gün, bayram günü əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu
arzumuza mütləq çatacağıq. İşğal edilmiş torpaqlarımızın hamısı azad olunacaq, nəyin bahasına olursa-olsun
azad ediləcəkdir. Sizin hər biriniz öz torpaqlarınıza, evinizə, obanıza qayıdacaqsınız və biz sizinlə birlikdə dədəbaba yerlərinizi, torpaqlarınızı yenidən canlandıracağıq, dirçəldəcəyik, yenidən quracağıq. Siz yenidən böyük
evlərin, mülklərin, torpaqların sahibi olacaqsınız və xoşbəxt yaşayacaqsınız.
Bizim düşdüyümüz bu bəla bəlkə də özümüzün günahımız ucbatından başımıza gələn bəladır. Azərbaycan
xalqı qəhrəman xalqdır. Əziz dostlar, sizin hər biriniz öz ulu babalarınızın yolu ilə gedərək torpaqlarınızı
dəfələrlə yadellilərdən, düşmənlərdən qoruyub saxlamısınız. Sizin hər biriniz torpağınızı, öz evinizi, kəndinizi,
öz yurdunuzun daşını-qayasını qoruyub saxlaya bilərdiniz. Sadəcə olaraq, o illər Azərbaycana bədbəxtlik üz
vermişdi. Bu bədbəxtliyin nədən ibarət olduğunu siz yaxşı bilirsiniz və bu gün buradakı çıxışlarınızda bu barədə
danışdınız. Onun ucbatından bizim başımıza bu bəlalar gəlibdir.
Bu günlər Dağlıq Qarabağ məsələsinin meydana çıxmasının on ili tamam olur. Dağlıq Qarabağda olan bir
dəstə ekstremist, millətçi ermənilər Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək cəhdi ilə çıxış
ediblər. Bu, 1988-ci ilin fevral ayında olubdur. Bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində 1923-cü ildə
bir muxtar vilayət kimi yaranandan sonra erməni millətçiləri, erməni ekstremistləri bir neçə dəfə Dağlıq
Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək cəhdləri göstərmişlər. Bunlar birinci dəfə deyil ki,
1988-ci ildə belə bir hərəkət etdilər. Əvvəlki illərdə də belə hallar olmuşdur. Bu, 30-cu, 40-cı, 50-ci illərdə də
olmuşdur.
Yaxşı xatirimdədir, mən işlədiyim dövrdə, 60-70-ci illərdə belə hallar baş vermişdi. Ancaq hər dəfə biz
bunun qarşısını ala bilmişdik. Mən sizə açığını deyirəm, bu heç də Dağlıq Qarabağda yaşayan bütün ermənilərin
fikri deyildi. Bu, millətçi, ekstremist erməni dəstələrinin fikri idi. Onlar vaxtaşırı gəlib bu fikirləri Dağlıq
Qarabağın içərisində yayırdılar və nadürüst, millətçi, ekstremist fikirli bəzi insanları qızışdırıb ortaya salırdılar.
Ancaq biz bunların qarşısını dəfələrlə almışıq. Özü də çox məharətlə, rahatlıqla qarşısını almışıq və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamışıq. Amma təəssüflər olsun ki, 1988-ci ildə Azərbaycanın
başında duran adamlar heç olmasa keçmiş illərin təcrübəsindən istifadə edə bilmədilər və bu münaqişə baş
verdi, sonra isə qızışdı. Şübhəsiz ki, burada səbəblər də olmuşdur.
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Mən bunu dəfələrlə demişəm. O vaxt Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olan bəzi şəxslər, o cümlədən
Qorbaçov ermənilərə havadarlıq etmişdir və Azərbaycanın başında duranların qeyrəti, kişiliyi, iradəsi
çatmamışdır ki, millətimizin, xalqımızın, respublikamızın hüquqlarını qoruya bilsinlər. Ancaq sonrakı illərdə
bunun qarşısını almaq mümkün idi. Görəsən səbəb nə idi ki, bunun qarşısı alınmadı? Çünki sonrakı illərdə
yığışıb, cəmləşib, Azərbaycanın bütün qüvvələrini bir yerə toplayıb torpaqlarımızı, vətənimizi müdafiə etmək
əvəzinə, ayrı-ayrı dəstələr, şəxslər bu fürsətdən istifadə edib öz şəxsi məqsədlərini həyata keçirməyə çalışdılar.
Bunlar isə bizim xalqımıza, millətimizə çox baha başa gəldi. Nəticədə Azərbaycanın tək Dağlıq Qarabağ ərazisi
yox, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bir neçə rayonları da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu.
Bunların hamısı həqiqətdir. Siz, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanlar bunları hamıdan yaxşı
bilirsiniz. Çünki bunlar sizin gözünüzün qarşısında olubdur. Nəhayət, bütün bunlar vəziyyəti gətirib elə bir
səviyyəyə çatdırıbdır ki, ya müharibəni davam etdirmək lazım idi, - gündə qan tökülürdü, şəhid verilirdi, yaxud da məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazım idi.
Mən bu gün də hesab edirəm ki, biz düzgün yol tutduq, 1994-cü ilin may ayında atəşin dayandırılması
haqqında saziş imzaladıq və məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına başladıq. Bu may ayında dörd il tamam
olacaqdır ki, atəş yoxdur, qan tökülmür, şəhid vermirik. Onu bilin, biz bu dörd ilə yaxın müddətdə gecə-gündüz
məsələnin həll edilməsi ilə məşğul oluruq. Ötən illərdə işimin, fəaliyyətimin əksər hissəsi bu məsələnin həll
olunmasına yönəldilmişdir.
Bilirsiniz, bütün xarici ölkələrin nümayəndələri ilə keçirilən görüşlər, mənim xarici ölkələrə səfərlərim,
beynəlxalq təşkilatlarda gördüyüm işlər, apardığım danışıqlar, keçirdiyim görüşlər, nitqlərim, çıxışlarım hamısı
yalnız bir məsələyə – Azərbaycanın torpaqlarını Ermənistanın işğalçı qüvvələrindən azad etmək, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və işğal olunmuş yerlərdən köçmüş insanları, sizi öz yerlərinizə, yurdlarınıza
qaytarmaq məqsədinə xidmət edir.
Deyə bilərəm ki, ötən müddət ərzində xeyli dəyişikliklər olubdur. Doğrudur, biz əsas məqsədimizə nail ola
bilməmişik. Amma vəziyyət xeyli dəyişibdir. Bu dəyişiklik ondan ibarətdir ki, əgər üç, dörd, beş il bundan
əvvəl beynəlxalq ictimaiyyət, dünyanın aparıcı dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan tərəfinə daha çox
dəstək verirdisə, biz təcavüzə məruz qaldığımız halda bizi günahlandırmağa çalışırdılarsa, indi vəziyyət xeyli
dəyişilibdir. Bu da ondan ibarətdir ki, biz artıq sübut edə bilmişik ki, Ermənistan təcavüzkardır. Sübut edə
bilmişik ki, Azərbaycanın torpaqları işğal edilibdir, bu münaqişənin günahkarı biz deyilik. Bunları sübut edə
bilmişik. Azərbaycanın bir ölkə kimi, dövlət kimi, bir xalq, millət kimi dünyada hörməti xeyli artıbdır. Artıq
Azərbaycanla hesablaşırlar, respublikamızı tanıyırlar və Azərbaycanın haqq işi günü-gündən dünyanın bir çox
yerlərində təsdiq olunur, dəstəklənir. Mən əminəm ki, biz bu istiqamətdə gedərək məsələnin sülh yolu ilə həll
edilməsinə nail olacağıq.
Doğrudur, son aylar sülh danışıqlarında müəyyən fasilə mövcuddur. Onun da səbəblərini siz bilirsiniz. Çünki
fevral ayının əvvəlində Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş veribdir. İndi orada yeni prezident seçkiləri
keçirilir. Martın 16-da birinci tur nəticə vermədi. Mart ayının axırında seçkilərin ikinci turu aparılacaqdır. Bu,
Ermənistanın daxili işidir. Güman edirəm ki, Ermənistanda kimin prezident olub-olmamasından asılı olmayaraq
sülh danışıqları davam edəcək və biz Minsk qrupu həmsədrlərinin – Rusiya, ABŞ, Fransa dövlətləri
nümayəndələrinin vasitəsilə sülh danışıqlarını davam etdirəcəyik.
Hər halda bir şey məlumdur ki, 1994-cü ilin dekabrında ATƏT-in Budapeşt zirvə görüşündə məsələnin sülh
yolu ilə həll olunması sahəsində Azərbaycanın təklifləri qəbul edildi və biz sülh danışıqlarında irəliyə getdik.
1996-cı ilin dekabr ayında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə isə Ermənistanla münaqişə başlayandan indiyə
qədər Azərbaycanın siyasətində böyük bir nailiyyət əldə olundu. O da ondan ibarətdir ki, məsələnin sülh yolu ilə
həll olunmasının prinsipləri müəyyən edildi. Doğrudur, ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən yalnız Ermənistan
bunun əleyhinə çıxdı. Amma 53 dövlətin Lissabonda toplaşan hökumət və dövlət başçıları həmin bu prinsipləri
qəbul etdilər. Məhz bu prinsiplər əsasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, ABŞ, Fransa 1997ci ilin sentyabr ayında məsələnin sülh yolu ilə həll olunması ilə əlaqədar təkliflər verdilər.
Bu təkliflər məsələnin iki mərhələdə həll edilməsini nəzərdə tuturdu. Birinci mərhələdə Ağdam, Füzuli,
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər rayonlarının işğalçı dəstələrdən azad olunması, bu rayonların sakinlərinin
öz yerlərinə, yurdlarına qayıtması, Ermənistanla Azərbaycan arasında olan kommunikasiyaların bərpa edilməsi
təklif olunur.
İkinci mərhələdə isə Laçın və Şuşa rayonlarının işğalçı dəstələrdən azad edilməsi və Dağlıq Qarabağa
Azərbaycan Respublikasının, dövlətinin tərkibində özünüidarəetmə statusu verilməsi nəzərdə tutulur.
Bu, Lissabon prinsipləri əsasında, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında
yaranmış bir təklifdir. O prinsiplərdə üç bənd vardır. Birincisi, Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi
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bütövlüyünün tanınması. İkincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində özünüidarəetmə statusu verilməsi.
Üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – həm erməni, həm də azərbaycanlı millətindən olan əhalisinin
təhlükəsizliyinin təmin olunması. Nə üçün Lissabonda Ermənistan buna etiraz etdi? Çünki bunlar Dağlıq
Qarabağa müstəqillik statusu almaq istəyirdilər. Ona görə də Lissabonda sənəddə yazılanda ki, Dağlıq Qarabağa
Azərbaycanın tərkibində özünüidarəetmə hüququ verilsin, onlar buna etiraz etdilər, bunu qəbul etmədilər.
Ancaq Lissabon zirvə görüşündə həmin prinsiplər qəbul olundu. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ötən
ilin sentyabrında bu prinsiplər əsasında təkliflər hazırladılar və təqdim etdilər. Biz bunu qəbul etdik.
Doğrudur, - mən bunu dəfələrlə demişəm, - bu da bizim üçün tam, bizi təmin edən bir təklif deyildir. Ancaq
məsələni həll etmək üçün mümkün olan bütün təkliflərdən ən əlverişlisidir. Biz ona görə də kompromisə
gedirik. Əgər kompromis olmasa məsələni sülh yolu ilə həll etmək olmaz. Biz buna razı olduq. Ermənistan
tərəfindən isə bəziləri buna razı oldular, bəziləri razı olmadılar.
Məsələn, fevralın 3-də istefaya getmiş prezident Levon Ter-Petrosyan bu prinsipləri qəbul etdi. Hətta keçən
il oktyabr ayının 10-da Fransanın Strasburq şəhərində görüşərkən hər iki prezident – Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri birgə bəyanat verdik ki, biz bu prinsipləri qəbul edirik və bunların əsasında məsələnin sülh yolu ilə
həll olunmasını istəyirik. Ancaq Ermənistanda mürtəce qüvvələr çoxdur. Onların bəziləri bunun əleyhinə
çıxdılar, bunu qəbul etmədilər. Bütün bunlar və yəqin ki, daxili ictimai-siyasi vəziyyətlə əlaqədar olan başqa
səbəblər bu il fevralın əvvəlində prezident Levon Ter-Petrosyanın istefaya getməsi ilə tamamlandı.
Beləliklə, sülh danışıqlarının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz çətin, ağır yolla gedərək, böyük maneələri
aradan qaldıraraq irəliləyirik. 1994-cü ilin dekabr ayında Budapeşt zirvə görüşündə bir irəliləyiş oldu, 1996-cı
ildə Lissabon zirvə görüşündə bir irəliləyiş əmələ gəldi, nəhayət, Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş
prinsiplər əsasında Minsk qrupunun həmsədrləri təklif verdilər. Beləliklə, sülh danışıqları, sülh prosesi
hərəkətdədir və davam edir. Əminəm ki, bu, davam edəcək və biz öz ərazilərimizin bütövlüyünü bərpa
edəcəyik. Əlbəttə, bu çətindir. Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar, bu, təkcə sizin üçün deyildir, bizim üçün də
çətindir. Siz elə bilməyin ki, yerinizdən-yurdunuzdan köçmüsünüz, indi imkan daxilində sizə verilən cürbəcür
şəraitdə yaşayırsınız və bu çətinliyi ancaq siz çəkirsiniz. Yox, mən də bu çətinliyi çəkirəm, sizin qədər əziyyət
çəkirəm.
1993-cü ildə sizin, xalqın tələbi ilə mən Bakıya qayıdıb Azərbaycana rəhbərlik etmək məsuliyyətini öz
üzərimə götürəndə yaxşı anlayırdım ki, qarşımda nə qədər çətin və böyük vəzifələr durur. Yaxşı dərk edirdim ki,
üzərimə nə qədər böyük məsuliyyət götürürəm və bunun ən əsası müharibəni qurtarmaq, işğal olunmuş
torpaqlarımızı azad etmək, soydaşlarımızı öz yerlərinə-yurdlarına qaytarmaqdır. Əgər biz buna tam nail ola
bilməmişiksə, demək, sizdən də çox mən narahatam, sizdən də çox mən əziyyət çəkirəm. Çünki mən bunun
məsuliyyətini sizin hər birinizdən çox hiss edirəm. Siz hər biriniz öz şəxsi həyatınızla əlaqədar qarşınızda duran,
ətrafınızda yaranan çətinliklərlə rastlaşmısınız. Amma mən isə Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının həyatına
cavabdehəm. Sizin vəziyyətinizi mən öz vəziyyətim kimi qəbul etmişəm. Ona görə mən də sizin kimi arzu
edirəm ki, işğal edilmiş bütün torpaqlarımız tezliklə azad olunsun, biz yenidən Şuşaya gedək.
Burada şuşalı qardaşımız böyük şairimiz Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışında mənim 1982-ci ildə
Şuşaya səfərimi xatırlatdı. Bəli, mən onu heç vaxt unutmayacağam. Birinci, ona görə ki, 250 il bundan öncə
yaşamış, yaratmış böyük şairimiz Molla Pənah Vaqifin məzarını qurdum, yaratdım, onun üzərində böyük bir
məqbərə, abidə ucaltdım. Bu, mənim böyük iftixar edə biləcəyim bir hadisədir və biz hamımız Şuşada böyük
bayram etdik. Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə yenidən Şuşaya gedək. İnanıram ki, biz gedəcəyik. Buna inanın.
Şuşa təkcə şuşalılar üçün deyil, hər bir azərbaycanlı üçün əziz bir anlayışdır, deyə bilərəm ki, Azərbaycanın
gözüdür, hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Ona görə də Şuşa təkcə yaşayış məkanı deyildir. Şuşa
bizim milli rəmzimizdir, mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox,
Laçın dağları da əzizdir. Laçın Azərbaycanın ən yüksək dağları, gözəl, səfalı meşələri, bulaqları, çayları olan bir
diyarımızdır. Biz heç vaxt Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, məkan, bağ-bağat, gözəl yer,
Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o yüksək dağları, çeşmələri, İstisuyu – biz onlarsız heç vaxt
yaşaya bilmərik. Heç vaxt Azərbaycanı bu gözəl guşələrsiz təsəvvür edə bilmərik. Mən bu yerlərin adlarını
çəkirəm, təbiəti haqqında danışıram. Məhz bu təbiətdə, o yerlərdə Azərbaycan xalqını yaşadan böyük adamlar,
sizlər Azərbaycanın əziz insanlarısınız. Ona görə mən bu əziz bayram günü məhz sizinlə olmağı özüm üçün ən
xoşbəxt bir hadisə hesab edirəm.
Bu gün Novruz bayramını bir yerdə keçiririk. Gün o gün olacaq ki, Novruz bayramını bir dəfə gələcəyəm
Şuşada, o biri il Laçında, o biri il Kəlbəcərdə, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda
keçirəcəyik. Əminəm ki, belə də olacaqdır. Mən buna inanıram və bu inamla yaşayıram, bu inamla işləyirəm və
bu inamla da Azərbaycan xalqına rəhbərlik edirəm.
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Bu gün məni burada çox mehribanlıqla qəbul etdiniz. Gözəl süfrə açmısınız. Bilirsiniz ki, biz hamımız bu
bayramı yaşamış adamlarıq. Mən lap kiçik yaşlarımdan Novruz bayramını çox sevərdim. Ancaq inanın, o
vaxtlar – mənim uşaqlıq yaşlarımda vallah-billah, bizim bayram süfrəmizdə bu qədər gözəl yeməklər, gözəl
şirniyyatlar olmazdı. Rəhmətlik anam Novruz bayramına iki-üç ay əvvəl hazırlaşardı. Mütləq süfrədə plov
olmalı idi. Gedib bir az kişmiş alıb saxlayar, yumurtaları rəngləyərdi, paxlava və yaxud başqa şirniyyatlar
bişirərdi.
Bilirsiniz, əgər bir axşam oturub plov yeyərdiksə, özümüzü xoşbəxt hesab edərdik. İndi çətinliklərimiz də,
problemlərimiz də, dərdimiz də çoxdur. Amma Allaha şükürlər olsun ki, süfrəmiz keçən zamanlardan daha da
gözəldir, daha da boldur. Bundan sonra da bol olacaqdır. Arxayın olun ki, ilbəil daha da çox olacaqdır.
Son illər respublikamızda bütün çətinliklərə baxmayaraq, gördüyümüz işlər, siyasətimiz, tədbirlər sosialiqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırır və bizim apardığımız iqtisadi islahatlar, torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi,
özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi, dünyanın bütün ölkələri ilə açıq iqtisadi əlaqələr qurmağımız,
xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsi, xarici ölkələrlə neft sənayesi sahəsində böyük müqavilələrin
imzalanması – bunların hamısı respublikamızın bütün həyatının ab-havasını dəyişdiribdir. Bunların kökü, əsası
odur ki, biz müstəqil olmuşuq, müstəqil dövlətik, ölkəyik. Məndən hər dəfə soruşanda ki, bu illərdə ən böyük
nailiyyət nəyi hesab edirsiniz, onda mən demişəm və bu gün də deyirəm – bizim ən böyük nailiyyətimiz odur ki,
xalqımız azadlığa çıxıbdır, müstəqil dövlətimiz vardır, biz öz taleyimizin sahibiyik, dünya xalqları içərisində,
Dünya Birliyi, dünya ölkələri içərisində layiqli yer tutmuşuq. Ən əsası isə, bütün çətin proseslərdən keçərək
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamışıq.
Şübhəsiz ki, bu böyük dəyişikliklər, yəni bizim apardığımız tədbirlər bir-iki ildə həyatı tam dəyişdirə bilməz.
Ancaq müsbət proseslər gedir və getməkdədir. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil inkişaf
edəcəkdir, insanların həyat tərzi yaxşılaşacaqdır, sosial-iqtisadi tədbirlər daha da geniş tətbiq edilərək həyata
keçiriləcəkdir.
Mən bura gələrkən Mərdəkan, Şüvəlan ərazisinə çatarkən gördüm ki, yerli əhali, insanlar – gənclər, uşaqlar
yola çıxıblar, mənimlə görüşmək istəyirlər. Mən bir neçə yerdə avtomaşını saxladım, onlarla görüşdüm, söhbət
etdik. İnsanların çox gözəl əhval-ruhiyyəsi vardır. Mən bu qısa məsafəni gələrkən minlərlə insanla rastlaşdım.
Qadın da, kişi də, cavan da, qoca da, uşaq da, böyük də – hamısının gözəl əhval-ruhiyyəsi vardır.
Ümumiyyətlə, bizim millətimiz gözəl millətdir. Baxıram, nə qədər gözəl uşaqlar, qızlar, oğlanlar vardır.
Bizim nə qədər mərd oğullarımız vardır. İnsanların əhvalı, geyimi məni çox sevindirir. Bunlar təsadüfi deyildir,
bunlar göydən düşməyibdir. Bunlar Azərbaycanda son illərdə sosial-iqtisadi sahələrdə aparılan tədbirlərin
nəticəsidir. Bu, bizim həyat tərzini nümayiş etdirən gözəl bir mənzərədir. Şübhəsiz ki, arzu edirik bundan da
gözəl olsun. Ancaq biz buna da şükür etməliyik ki, bunlar vardır.
Ən böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, biz insanlara rahatlıq şəraiti yarada bildik. Təsəvvür edin, 1993-cü
ildən indiyə qədər keçən illəri xatirinizə salın. Biz Azərbaycanı neçə bəlalardan qurtardıq. Burada çıxış edənlər
yada salırdılar. 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi Azərbaycanı dağıdırdı. Azərbaycan parçalanmışdı. Bunun
qarşısını aldıq. 1994-cü ilin oktyabr ayında yenə də o quldur, silahlı dəstələr Azərbaycanı dağıdıb, parçalayıb
bizim xalqımızı tamamilə məhv etmək istəyirdilər. Bunun da qarşısını aldıq.
1995-ci ilin mart hadisələrindən üç il keçir. Üç il bundan öncə Azərbaycan böyük təhlükə altında idi. Çünki
indi artıq məlumdur, - həm Rusiyadan, həm Türkiyədən, başqa yerlərdən xarici ölkələrin xüsusi xidmət
orqanları, bizim daxilimizdə olan, 1988-ci ildən hakimiyyət mübarizəsi aparan ayrı-ayrı cinayətkar dəstələr
1995-ci ilin mart ayında Azərbaycanda dövlət çevrilişi cəhdi etdilər. Biz böyük təhlükə altında idik. Çünki o
cinayətkarlar böyük qüvvə toplamışdılar, əllərində çoxlu silah var idi. Təəssüf olsun ki, insanları o cinayətə cəlb
edən adamlar onlara çox böyük vədlər vermişdilər. Bir tərəfdən Moskvada oturanlar, bir tərəfdən Kələkidə
oturanlar, bir tərəfdən Azərbaycanın içində olanlar – bunların hamısı bir yerə cəmləşmişdilər ki, Azərbaycanı
dağıtsınlar və yenə də gəlib burada öz şəxsi məqsədlərini həyata keçirsinlər. Biz bunların qarşısını aldıq. Ondan
sonra neçə dəfə hadisələr baş verdi, Azərbaycan prezidentinə qarşı neçə dəfə terror etmək istədilər.
Bilmirəm, dünən axşam siz gördünüz, ya görmədiniz – televiziyada bir veriliş verilirdi. 1996-cı ilin dekabr
ayında Rusiyadan, Dağıstandan keçmiş OMON dəstəsinin bir hissəsi gəlib yenə də burada terror edib dövlət
çevrilişi etmək arzusunda olub. Artıq onların məhkəməsi olubdur və onlar cəzalanıblar. Onların danışıqlarını
verdilər. O vaxtlar biz nə qədər dəhşətli günlər keçirdik.
Bunların hamısının nəticəsində biz Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirmişik. İndi insanlar rahat
yaşayırlar. Çətinliklər də mövcuddur. Bəli, sizin yaşayış yeriniz yoxdur, amma siz yerinizə qayıdacaqsınız.
Bəlkə başqalarının maddi vəziyyəti yaxşı deyildir, amma yaxşılaşacaqdır. Biri o birisindən pis yaşayır. Belələri
vardır. Ancaq xalqımızın ümumi əhval-ruhiyyəsi tamamilə başqa cürdür. O da ondan ibarətdir ki, xalqla dövlət
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birdir və xalqın dövlətlə, xalqın öz prezidenti ilə birliyi bizi bütün bəlalardan qurtarıbdır və bu ictimai-siyasi
sabitlik, rahatlıq yaranıbdır.
Mən 1993-cü ildə Bakıya dəvət edilərkən bilirdim ki, burada nə qədər çətin, ağır vəziyyət mövcuddur.
Mənim əlimdə nə silahlı dəstə var idi, nə ordum var idi, nə bir qrup var idi. Heç bir şeyim yox idi. Bəs Heydər
Əliyev nəyə arxalandı və gəlib bu odun içinə girdi? Xalqa, sizə arxalandım. Əgər mən sizə inanmasaydım,
etibar etməsəydim, sizə arxalanmasaydım bu məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilməzdim. Əgər sizin mənə
etimadınız olmasaydı, sizin mənə dəstəyiniz, köməyiniz olmasaydı, mən 1993-cü ildə o vətəndaş müharibəsinin
qarşısını ala bilməzdim.
Mən sizə, Azərbaycan xalqına arxalanaraq, bizim cəmiyyətin tam əksəriyyətinin dəstəyinə arxalanaraq 1994cü ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinin qarşısını aldım. Xatirinizdədir, mən televiziya ilə xalqa müraciət etdim.
İki saatdan sonra Prezident sarayının qabağına yarım milyon adam toplaşdı. Mən o gecəni daim xatırlayıram. O,
bir möcüzə idi. Bunu sizin köməyinizlə, xalqın köməyi ilə etdim. Bəli, sizə, xalqa arxalanaraq mən 1995-ci ilin
mart ayında, düz üç il bundan qabaq Azərbaycanı böyük bir təhlükədən xilas etdim. Mən bu gün də sizə
arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram. Əminəm ki, sizinlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da
yüksəklərə qaldıracağıq.
Nəhayət, bizim ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
qurulur, demokratiya bərqərar olur, insanlara azadlıq verilibdir. Hərə öz fikrini deyə bilir və fikir, söz azadlığı,
vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı tamamilə təmin olunubdur. Biz bu yolla gedirik və gedəcəyik. Bunun
nəticəsində də Azərbaycanda sağlam bir cəmiyyət formalaşıbdır. O sağlam cəmiyyət də Azərbaycan dövlətinin,
konstitusiyasının, Azərbaycan prezidentinin prinsiplərini və Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasəti dəstəkləyir
və ona kömək edir. Bu, bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Biz demokratik cəmiyyət yarada bilmişik. Şübhəsiz ki,
bu cəmiyyətdə fikirlər müxtəlif ola bilər, - bu təbiidir. Heç kəs buna görə narahat olmasın. Ancaq əsas odur ki,
biz fikir müxtəlifliyini təmin edərək cəmiyyətin tam əksəriyyətinin Azərbaycanın dövlət siyasətini, Azərbaycan
prezidentinin siyasətini dəstəkləməsinin şahidi olmuşuq.
İndi siz burada çıxış edərkən bəzi məsələlərdən narahatlığınızı bildirdiniz: kim nəsə deyir, kim nəsə çıxış
edir, kimsə prezident olmaq istəyir, kimsə nalayiq işlər görür. Bunlar həqiqətdir. Belə insanlar vardır. Müəyyən
qədər belə hallar təbii xarakter daşıyır. Çünki bizdə həqiqətən demokratiyadır və biz bu demokratiyanı daha da
möhkəmləndirmək, genişləndirmək istəyirik. Deməli, bizim fikrimizin əleyhinə də fikirlər olmalıdır və ola da
bilər. Bu təbiidir. Bundan narahat olmaq və təəssüflənmək də lazım deyildir. Bu, gələcəkdə də belə olacaqdır.
Ancaq demokratiya onu tələb edir ki, əks fikri olan adam yalnız fikrini söyləsin, sözünü desin və çalışsın ki, öz
fikrini xalqa demokratiya şəraitində sübut etsin. Sizin burada qeyd etdiyiniz kimi, ancaq bəziləri öz fikrini sübut
edə bilməyərək və buna nail ola bilməyərək cürbəcür qanundankənar hərəkətlərə əl atmaq istəyirlər. Onlar da
bilməlidirlər ki, mən Azərbaycanın prezidenti kimi, respublikamızda demokratiyanın günü-gündən inkişaf
etməsini təmin edirəm və edəcəyəm. Amma eyni zamanda qanunun aliliyini də təmin edirəm və edəcəyəm. Kim
qanun çərçivəsində hansı fikri söyləyirsə söyləsin, - buna etiraz yoxdur. Qəzetlərdə çox şeylər yazırlar, - qoy
yazsınlar. Ancaq kim qanunu pozursa, bilsin ki, Azərbaycanda bunlara imkan verilməyəcəkdir. Bu, mənim
dövlət başçısı kimi vəzifəmdir və bu vəzifəni axıra qədər yerinə yetirəcəyəm.
Ayrı-ayrı adamların, qrupların nalayiq, bəzən tərbiyəsiz, ədəbsiz çıxışları, sözləri sizi narahat etməsin. Bizim
el sözümüz vardır: Meşə çaqqalsız olmaz, dərə tülküsüz olmaz. Sizi narahat etməsin, ona görə ki, bizim bu
qədər gücümüz olduğu halda, bu qədər birliyimiz olduğu halda, xalqın öz prezidentini dəstəklədiyi halda ayrıayrı qrupların müxtəlif sözləri bizə heç bir şey edə bilməz.
Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Çünki mənim səlahiyyətim oktyabr
ayında bitir. Azərbaycanda kim prezident olmaq istəyirsə, - seçkilər çox azad, sərbəst, demokratik olacaqdır, öz namizədliyini irəli sürə bilər və konstitusiya çərçivəsində seçkilərdə iştirak edə bilər. Bundan heç kəs narahat
olmasın.
Sizin Heydər Əliyevi yenidən prezident görmək istəyinizə, arzunuza görə sizə təşəkkür edirəm.
1993-cü ildə məni Bakıya dəvət edərkən və prezident seçərkən mən bu vəzifələr uğrunda mübarizə
aparmamışam və belə bir istəyim, arzum olmayıbdır. Millətimi xilas etmək üçün bunu xalq tələb edibdir. Mən
millətimin tələbini yerinə yetirmişəm. Bu gün də sizə deyirəm: Əgər xalq istəsə, siz istəsəniz, şübhəsiz ki, mən
yenidən prezident vəzifəsini həyata keçirməkdən imtina etməyəcəyəm.
Ötən illər bir çox işlər görmüşük. Ancaq çox işlərin də başlanğıcını qoymuşuq. Hələ gələcəkdə görəcəyimiz
işlər çoxdur. Mən də istəyirəm ki, başladığım işlərin hamısını axıra çatdırım, Azərbaycanı daha da güclü edim,
Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsini daha da yüksəklərə qaldırım, Azərbaycanın müstəqilliyini daha da
möhkəmləndirim, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə nail olum, sizin yerinizə-yurdunuza qayıtmağınıza
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nail olum. Bunlar mənim arzumdur və istəyimdir. İnanıram ki, biz bunların hamısını sizinlə birlikdə yerinə
yetirəcəyik.
Mən sizinlə bugünkü görüşümdən çox məmnunam. Doğrusunu deyim, bu qədər yaşadığım illərdə hər il
Novruz bayramını qeyd etmişəm. Amma mən indiyə qədər belə bir şəraitdə Novruz bayramını qeyd
etməmişdim. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni buraya dəvət etmisiniz və mən sizinlə bir yerdəyəm.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik, yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Çox
sağ olun.
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«GƏNCLƏR» MEYDANINDA QOŞAQALA QAPISI ÖNÜNDƏ KEÇİRİLƏN NOVRUZ
BAYRAMI ŞƏNLİYİNDƏ NİTQİ
21 mart 1998-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar, həmvətənlər, dostlar, qonaqlar!
Paytaxtımız Bakı şəhərinin vətəndaşları!
Mən sizi, bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşlarını bu əziz bayram – Novruz bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, səadət, xoş ovqat, bahar, Novruz əhval-ruhiyyəsi
arzulayıram.
Novruz bayramı bizim xalqımızın qədim milli bayramıdır. Novruz bayramı hər bir azərbaycanlının qəlbinin
bayramıdır, hər bir insanın, ailənin bayramıdır, bizim müstəqil Azərbaycan torpağının, Azərbaycan
Respublikasının bayramıdır.
Novruz dostluq, mehribanlıq, mənəviyyat, mədəniyyət bayramıdır, xalqımızın qəhrəmanlığını, rəşadətini,
şücaətini nümayiş etdirən bayramdır. Novruz bayramı bizim xalqımızı bir-biri ilə həmişə daha da sıx birləşdirib,
insanlarımız arasında dostluq, mehribanlıq əlaqələri yaradıb, insanları bir-birinə dost edibdir.
Novruz bayramı bu gün müstəqil Azərbaycanın həyatında gedən ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi proseslər
dövründə xalqımızı həmrəy edən, birləşdirən, yetkin edən bayramdır.
Təsadüfi deyildir ki, bu bayramı bu günlər Azərbaycanın hər bir guşəsində – hər bir şəhərində, qəsəbəsində,
kəndində qeyd edərkən insanlar həmrəylik, dostluq, birlik nümayiş etdirirlər. Biz bu bayram şənliklərini son
günlər televiziya vasitəsilə izləyirik və görürük ki, Azərbaycanın hər bir guşəsində insanlar bu bayramı sevinclə,
məhəbbətlə, xoş əhval-ruhiyyə ilə qeyd edirlər, çalırlar, oynayırlar, oxuyurlar, öz istedadlarını və eyni zamanda
Azərbaycanın milli adət-ənənələrini nümayiş etdirirlər.
Bu bayram günlərində xalqımızın böyük və zəngin tarixi bizim müasir həyatımızda bir daha nəzərdən
keçirilir. Bayram şənliklərində nümayiş etdirilən verilişlər, çıxışlar, ayrı-ayrı kompozisiyalar, xalqımızın qədim
zamanlardan indiyə qədər yaşamış, onu həmişə sevindirmiş, nikbin etmiş mədəniyyət nümunələri insanlarımızın
necə böyük istedada malik olduğunu göstərir. Bunlara baxarkən, yad edərkən bizim xalqımızın, Azərbaycanın
nə qədər zəngin mədəniyyəti, mənəviyyatı, adət-ənənələri olduğunu bir daha iftixar hissi ilə duyuruq və bu bizi
sevindirir. Bütün bu adət-ənənələrimizdə bu gün hamımızı sevindirən yüksək mənəviyyat nümunələridir. Bizim
xalqımız mənəvi dəyərləri özündə çox geniş əks etdirən, mənəvi dəyərlərə əsrlər boyu sadiq olan və onları
yaşadan xalqdır.
Bizim bu mənəvi dəyərlərimiz safdır, pakdır. Onlar insanlarda həmişə saflıq, paklıq, xeyirxahlıq, yüksək ülvi
xüsusiyyətlər tərbiyə edibdir. Ona görə də biz öz xalqımızın milli mənəvi dəyərləri ilə fəxr edə bilərik. Bu gün
biz xoşbəxtik ki, ulu babalarımızdan, sevimli əcdadlarımızdan bizə yadigar olan bu mənəvi dəyərlər yenidən
canlanır, gənc nəslə çatdırılır və gənc nəslimiz də adət-ənənələrimizi, bu mənəvi dəyərlərimizi bu gün də yaşadır
və gələcək nəsillərə də çatdıracaqdır.
Biz bu bayram şənliklərini müşahidə edərkən, televiziya vasitəsilə seyr edərkən son illər ölkəmizin,
xalqımızın, Azərbaycanın hər bir vətəndaşının həyatında baş vermiş müsbət hadisələri, dəyişiklikləri də
görürük. Bizim son illərdəki həyatımız kəşməkəşlidir, mürəkkəbdir, çətindir. Bizim ürəyimizdə ağır yara vardır.
Bu yara torpaqlarımızın parçalanması, onun bir qisminin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması
yarasıdır. Bu yara igid Azərbaycan övladlarının şəhid olması yarasıdır. Bu yara yerindən-yurdundan zorla
çıxarılmış, didərgin düşmüş, işğal edilən torpaqlardan köçmüş, indi köçkün şəraitində yaşayan soydaşlarımızın
vəziyyəti ilə əlaqədar olan yaradır.
Ancaq bizim xalqımız qəhrəman, mərd xalqdır. Biz bu yaranı sağaldacağıq. Bizim xalqımız heç vaxt
inildəməyibdir, sızıldamayıbdır. Bizim xalqımız bütün çətinliklərə, əzab-əziyyətlərə dözübdür, heç vaxt
əyilməyibdir, sınmayıbdır, bu gün də sınmır. Mən əminəm ki, biz apardığımız siyasət, gördüyümüz işlər
nəticəsində bütün bu ağrılı yaraları da sağaldacağıq, bu çətinlikləri aradan götürəcəyik. İşğal edilmiş
torpaqlarımız azad olunacaq, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız evinə, obasına qayıdacaqlar.
Bu gün, bu bayram günü mən torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda canlarından keçmiş, həlak olmuş
şəhidlərimizi böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram. Onların şəhidliyi, qəhrəmanlığı bizim xalqımızın
qəhrəmanlığını nümayiş etdirir. Şəhidi olan xalq qəhrəman xalqdır. Biz şəhidlərimizin qəm-qüssəsini çəkirik,
ancaq onların şəhidliyə getməsi ilə fəxr edirik. Çünki onlar vətən, ana torpaq, millət, Azərbaycan yolunda həlak
olublar. Allah onlara rəhmət etsin.
212

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Onlar da, şəhidlərin ailələri də, bütün xalqımız da bilməlidir ki, şəhidlərin tökülmüş qanı yerdə
qalmayacaqdır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik, torpaqlarımızı azad edəcəyik və müstəqil
Azərbaycanı daha da gücləndirəcəyik, yüksəldəcəyik.
Bu bayram günlərində, şənliklərində bütün bu çətinliklərə, həyatımızın ağrılı – acılı, əzablı cəhətlərinə
baxmayaraq, insanlar xoş əhval-ruhiyyədədirlər. Ona görə ki, insanlar indi rahat yaşayırlar. Ona görə ki,
Azərbaycan vətəndaşlarının həyat tərzi, yaşayışı günü-gündən yaxşılaşır. Ona görə ki, Azərbaycanda daxili
siyasi sabitlik yaranıbdır, insanların həyatı ötən illərdəki təhlükələrdən, quldur dəstələrin, ayrı-ayrı cinayətkar
qrupların təhlükələrindən xilas olubdur. Cəmiyyətimizdə rahatlıq, nikbinlik əhval-ruhiyyəsi yaranıbdır. Bu
şənliklərdə insanların sevinci, dostluğu, birliyi məhz bu amillərlə əlaqədardır.
Mən bu bayram günü Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına öz hörmət-ehtiramımı, təbrik salamımı çatdıraraq,
eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin xarici və daxili siyasətini dəstəklədiklərinə, bizim həyata keçirdiyimiz
tədbirləri bəyəndiklərinə və dəstəklədiklərinə görə onlara təşəkkür edirəm.
Mən sizi, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını əmin edirəm ki, xarici və daxili siyasətimizdə əldə etdiyimiz
nailiyyətlər əsasında biz 1998-ci ildə də irəliyə gedəcəyik, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini daha da
möhkəmləndirəcəyik, Azərbaycanda siyasi-iqtisadi islahatları daha da əzmlə həyata keçirəcəyik. Azərbaycanda
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan vətəndaşlarının
həyat tərzi, rifah halı daha da yaxşılaşacaqdır. İnsanlarda olan sərbəstlik, təşəbbüskarlıq imkanları daha da
artacaqdır. Biz bunların hamısını təmin edəcəyik. Buna arxayın ola bilərsiniz.
Azərbaycanın ilk Demokratik Konstitusiyasından irəliyə gələn vəzifələri biz hamımız birlikdə yerinə
yetirməliyik. Mən sizi əmin edirəm ki, biz dövlətin, hökumətin üzərinə düşən vəzifələri ardıcıl surətdə yerinə
yetirəcəyik. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Konstitusiya hər bir vətəndaşın üzərinə böyük vəzifələr, məsuliyyət
qoyubdur. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı öz doğma
Konstitusiyasını günü-gündən mənimsəyəcəkdir, ona riayət edəcəkdir və Konstitusiyanın hər bir vətəndaş
qarşısında qoyduğu vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəkdir.
Bu gün Azərbaycanın bu gözəl guşəsinə gələn Bakı sakinləri, vətəndaşlarımız buraya öz arzuları, istəklərilə
toplaşıblar. Siz buraya gəlmisiniz ki, dostluğu, mehribanlığı, qardaşlığı nümayiş etdirəsiniz. Siz buraya
gəlmisiniz ki, xalqın dövlətlə həmrəyliyini nümayiş etdirəsiniz. Siz buraya gəlmisiniz ki, xalqın birliyini
nümayiş etdirəsiniz. Bunlar hamısı bu gün və gələcək üçün çox vacib və lazımlı amillərdir. Mən bunlara görə
çox məmnun olduğumu bildirirəm.
Bu bayram günləri Azərbaycan xalqının nümayiş etdirdiyi xoş əhval-ruhiyyə, ruh yüksəkliyi, nikbinlik
Azərbaycanın xaricdə və təəssüf ki, daxildə olan düşmənlərinə bir daha çox tutarlı cavabdır. Bütün bu şənliklər,
bayram görüşləri onların gözünü çıxardır və gözünü də çıxardacaqdır. Bu təbiidir. Azərbaycan gənc müstəqil
dövlətdir. Azərbaycan müstəqil demokratik dövlət, ölkə kimi günü-gündən irəliyə gedir, inkişaf edir. Bizə
paxıllıq, düşmənçilik edənlər vardır. Bizim bu nailiyyətlərimizi əlimizdən almaq, xalqımızı yenə də əsarət altına
almaq istəyənlər vardır. İçimizdə bu gözəl əhval-ruhiyyəni, ictimai-siyasi sabitliyi pozub öz mənfur, çirkin şəxsi
məqsədlərinə nail olmaq istəyənlər vardır. Ancaq onlar bilsinlər ki, artıq Azərbaycanda hüquqi demokratik
dövlət vardır və bu dövlət Azərbaycan xalqının, hər bir vətəndaşın mənafeyini, hüquqlarını, müstəqil
Azərbaycanın müstəqilliyini qorumağa qadirdir. Siz bu günlər bunu öz həmrəyliyiniz, bayram əhvalruhiyyənizlə nümayiş etdirirsiniz.
Əziz həmvətənlər, mən sizin hamınıza cansağlığı, səadət, yeni-yeni uğurlar arzu edirəm. Əmin ola bilərsiniz
ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası günü-gündən inkişaf edəcək, çiçəklənəcək və Azərbaycan xalqını
çiçəklənən gələcək gözləyir.
Bayramınız mübarək olsun! Sağ olun.
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ İÇƏRİŞƏHƏRDƏ VƏ ŞİRVANŞAHLAR SARAYI
MUZEYİNİN HƏYƏTİNDƏ ZİYALILAR, ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİ,
MUSİQİÇİLƏR İLƏ GÖRÜŞÜ VƏ SÖHBƏTİ
21 mart 1998-ci il
S e v d a D a d a ş o v a (Şirvanşahlar muzeyinin direktoru): Hörmətli prezident, Şirvanşahlar sarayı
kompleksinin bərpa layihəsinin müəllifi 80 yaşlı professor Niyazi Rzayevdir. Onun layihəsinə əsasən bərpa
işlərinə 1992-ci ildə başlanıb. Gördüyünüz taxt-tac otağında əl işləri çox olduğuna görə biz işə buradan
başlamışıq. Oyma daşlardan tağlar yığılıb, sütunlar quraşdırılıb, üzərinə kapitellər qoyulub. Günbəzaltı tağların
üzərində daş salxıtlar quraşdırılıb. Bundan sonra günbəz yığılacaqdır.
Hörmətli prezident, professor Niyazi Rzayev buradadır, Sizinlə görüşə gəlib.
N i y a z i R z a y e v: Mən həyatımın 60 ilini Azərbaycanın orta əsr memarlıq abidələrinin bərpasına həsr
etmişəm. Şirvanşahlar sarayında 50-ci illərdən işləyirəm. 81 yaşım var. Məni bu abidə yaşadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 81 nə yaşdır ki! Sən çox cavan görünürsən. Gördüyünüz işlər gözəldir. Mən bu işlərə
təəccüb edirəm. Bunları bir neçə əsr bundan əvvəl millətimiz yaradıb. Vaxtilə bu sənətləri itirmişik. İndi onları
bərpa etməyə imkanımız vardır. Siz böyük işlər görürsünüz. Mən sizin işinizi yüksək qiymətləndirirəm. Gələcək
nəsillər də qiymətləndirəcək. Bunların hamısını biz bərpa edib, əvvəlki vəziyyətə gətirib çıxarsaq, gələcək
nəsillər üçün böyük iş görmüş olarıq.
N i y a z i R z a y e v: Çox adamlar yazır ki, Azərbaycanda nə padşah, nə də saray olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda padşah da olub, saray da olubdur. Ona görə də biz bu işi tamamlayıb
göstərməliyik ki, saray da olubdur.
S e v d a D a d a ş o v a: Möhtərəm prezident, Sizdən bir xahişimiz var. Bərpa işlərinə ayrılan vəsait azlıq
edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə qədər vəsait lazımdır?
R a f a e l A l l a h v e r d i y e v: 2 milyard manat pul ayrılsa, biz bu abidəni 5 ilə bərpa edə bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: 5 ilə 2 milyard?
S e v d a D a d a ş o v a: Əslində, 43 milyard manat lazımdır. Ayrı-ayrı abidələr üçün nəzərdə tutulan pulu
xərcləyə bilmirik.
N i y a z i R z a y e v: Möhtərəm prezident, daş memarlığı Hindistanda, Misirdə və Azərbaycanda
mövcuddur. Dünyanın başqa heç bir yerində yoxdur. Onun adı salxıtdır, yəni sallanan daş deməkdir. İnşaallah,
mənim terminlər lüğətim çıxacaq, orada bu sözün izahını verəcəyəm. Sizi görüb çox şad oldum.
Tarixi abidələrin bərpası ağır və incə işdir. Burada çalışan sənətkarların zəhmət haqqının 40 faizi vergi kimi
tutulur. Ona görə də onlar bu işi yarımçıq qoyub daha çox qazanc gətirən iş dalınca qaçırlar. Sizdən xahişim
budur ki, onlar bu vergidən azad edilsinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu məsələyə baxarıq.
S e v d a D a d a ş o v a: Hörmətli prezident, 2000-ci ildə sarayın 500 illiyi tamam olacaqdır. Arzumuz
budur ki, yubiley günü Sizinlə burada bir daha görüşək, Sizin rəhbərliyiniz altında bərpa olunmuş saray
binasının açılışında iştirak edək. Bir daha Sizə xoş gəlmisiniz deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. 500 illik yubileyə qədər saray kompleksi tam bərpa olunacaqmı?
S e v d a D a d a ş o v a: Əgər vəsait ayrılsa, bunu etmək mümkündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vəsait ayırarıq. Bərpa işini kim həyata keçirir?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Bizim “Bərpaçı” təşkilatımız var. Bu işi onlar həyata keçirirlər. Sevda xanım
qeyd etdi ki, kompleksin bərpasına 43 milyard manat lazımdır. Bu işi 2 il müddətində görmək çox çətindir. Amma
əsas işləri görmək olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu işi belə pərakəndə aparmayın. Siz bir proqram hazırlayın.
S e v d a D a d a ş o v a: Proqram hazırlamışıq. Əgər vəsait olsa, saray binasının bərpasını 2 il müddətinə
qurtarmaq olar. “Bərpaçı” təşkilatı ilə yanaşı, burada paralel olaraq ayrı-ayrı briqadaları da işlətmək
mümkündür. Məsciddə bərpa işləri bir o qədər çox deyildir, yalnız günbəzi su buraxır. Onun türbəsində və
divanxanada bərpa işləri aparılmalıdır. Bunlar 2 ilə qurtara bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz planınızı, təklifinizi hazırlayıb yazılı surətdə verin. Xüsusi sərəncam hazırlamaq
lazımdır. Görüləsi işlər o sərəncamda təsdiq olunmalıdır. Bilinməlidir ki, yubileyə qədər hansı işləri real olaraq
görmək mümkündür. İşlərin həyata keçirilmə qrafiki müəyyən olunmalıdır ki, nə vaxt hansı işlər görülməlidir
214

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

və bunlar üçün nə qədər vəsait lazımdır. Konkret olaraq qarşıdakı 3 ildə, yəni 1998-ci ildə və 2000-ci ilin
sonuna qədər. Mənə elə gəlir ki, 2000-ci ilin sonuna qədər bu işi görmək olar. Buna vəsait ayıra bilərik. Amma
gərək konkret plan və iş qrafiki olsun – hansı işlər görüləcək və kim buna cavabdehdir. Təkcə “ Bərpaçı” yox.
Konkret olaraq briqadalar ayrılmalıdır. Bunların hamısını Baş nazir Artur Rasizadə bizim aparatla birlikdə
hazırlasın və versin, mən təsdiq edim, sərəncam verim, bu iş üçün vəsait buraxılsın. Üç aydan bir biz gərək
görülən işlər haqqında raport alaq. Bunu etmək lazımdır. Təəssüf ki, siz bunu bir qədər gec deyirsiniz. Əgər bir
il bundan öncə məsələni qaldırsaydınız, biz bunu daha rahat edərdik. Amma indi də etmək mümkündür. Bu
abidə ümummilli əhəmiyyət daşıyır. Yaxşı ki, biz bu gün buraya gəlmişik. Yəqin ki, buraya gəlməsəydim, bu
vəziyyəti bilməyəcəkdim, siz də öz bildiyiniz kimi işləyəcəkdiniz.
S e v d a D a d a ş o v a: Biz öz növbəmizdə çalışacağıq ki, Şirvanşahlar sarayının bərpasını 2000-ci ilədək
başa çatdıraq, Siz də dövlətçiliyimizin rəmzi olan bu sarayın açılışında iştirak edəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şübhəsiz, onu edəcəyik. Ancaq əsas məsələ bu bərpa işini həyata keçirməkdir.
Şirvanşahlar sarayı Azərbaycan xalqının iftixar etdiyi tarixi-memarlıq abidəsidir. Bu, həm bizim
memarlığımızın ən yüksək səviyyədə olduğunu göstərir, həm də dövlətçiliyimizin tarixini əks etdirən bir
abidədir, kompleksdir və şübhəsiz ki, dünyada da məşhurdur. Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, biz bu sarayın
həm təbliğinə, həm də onun bərpasına indiyə qədər fikir verməmişik. Doğrudur, onun adı dünyanın memarlıq
albomlarında, kataloqlarında vardır. Mən xatırlayıram ki, institutda memarlıq fakültəsində oxuyarkən biz bunu
xüsusilə öyrənirdik. Mən gəlib burada günlərlə, həftələrlə bu abidəni öyrənmişəm, bundan imtahan vermişəm.
Divanxananın portalı ən yüksək memarlıq incisidir. Bunu çoxları bilir. Ona görə də biz bu kompleksi bərpa edib
göstərməliyik ki, bizim tariximiz, 500 il bundan əvvəl olan dövlətçiliyimiz, dövlətimiz və bizə qalmış irs budur.
S e v d a D a d a ş o v a: Möhtərəm prezident, çox sağ olun. Biz Şirvanşahlar sarayının dünya muzeylərində
olan varidatını da qaytarmalıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu məsələ ilə də məşğul olmaq lazımdır. Təkcə bərpa məsələsi deyil. Ümumiyyətlə,
biz Şirvanşahlar sarayının 500 illik yubileyinə hazırlıqla əlaqədar tədbirlər görməliyik.
S ü l e y m a n Ə l ə s g ə r o v (Bəstəkar, xalq artisti): Möhtərəm prezident, icazə verin, bu tarixi abidəyə
toplaşmış sənət adamları adından Sizi, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovu, Baş nazir Artur Rasizadəni
Novruz bayramı münasibətilə bir daha təbrik edək. Buraya toplaşmış ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin bir
hissəsinə Siz bu yaxınlarda fərdi təqaüdlər təqdim etmisiniz. Ona görə də Sizə səmimi minnətdarlığımızı
bildiririk. Əvvələn, mən Sizə cansağlığı arzulayıram. Amma ən böyük arzum odur ki, bu il biz Sizinlə Şuşada,
Cıdır düzündə görüşək, arzularımızın qalan hissəsini orada Sizə deyək. Bizim dünya şöhrətli sənətçilərimiz
Habil Əliyev, Arif Babayev buradadırlar. Onlar Sizi musiqi ilə salamlamaq istəyirlər. İcazənizlə onları dinləyək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol. Sənin ifa etdiyin musiqini mən həmişə sevmişəm, xalqımız sevib. Səni
dinləmək pis olmaz.
Arif Babayev də bizim böyük müğənnimizdir. Bu yaxınlarda 60 yaşı tamam oldu, onu təbrik etdim. Arzu
edirəm 100 yaşın olsun. Böyük xanəndəmiz Xan Şuşinskinin yerini tutmusan, onun sənətinin davamçısısan.
Allahdan arzu edirəm ki, həmişə belə olsun.
S e v d a D a d a ş o v a: Möhtərəm prezident, Şirvanşahlar sarayının aşağı həyətində, Saray məscidi ilə
Sərdabənin önündə Sizi qədim musiqi alətləri dövlət ansamblı gözləyir. Sizi musiqi ilə salamlamaq istəyirlər.
Onlar XIV əsrin saray musiqisini bərpa ediblər və Sizin şərəfinizə bu musiqini səsləndirəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, mənim üçün maraqlı sürprizdir.
S e v d a D a d a ş o v a: Sizi Şirvanşahlar sarayında çox sürprizlər gözləyir. 2000-ci il üçün biz
“Şirvanşahlar sarayı əsrlərin yaddaşında” böyük kitab-albomu hazırlayırıq. Mən bütün sürprizlərin adlarını
çəkmək istəmirəm. Siz onların hamısı ilə inşaallah, 2000-ci ildə tanış olacaqsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu bayram günündə biz Şirvanşahlar sarayına toplaşmışıq. Bizim çox mötəbər
ziyalılarımızın bir qismi burada iştirak edir. Əvvələn, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizinlə yenidən
görüşməyimdən məmnunam və hər dəfə sizi görəndə sevinirəm. Çünki sizin hər biriniz Azərbaycanın
ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, elminin tarixini yaradan insanlarsınız. Tarixi də insanlar yaradır. Azərbaycanda
bunu yaradan sizlərsiniz. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, siz bundan sonra da çox işlər
görəcəksiniz. Kefiniz necədir? İşiniz necədir? Nə işlər görürsünüz? Bəlkə bir dərdiniz var? Şübhəsiz ki, dərd
çoxdur. Hamısını da deyə bilməsəniz, bəzisini deyə bilərsiniz. Bəlkə mənə bir sözünüz var?
M i r v a r i d D i l b a z i: Siz böyük şəxsiyyətsiniz. Mənim müdriklik haqqında bir şerim var. Sizə çox
şeyi demək lazım deyil. Siz insanın üzünə baxanda bilirsiniz ki, ona nə lazımdır. Bizə nə lazımdır? Bizə böyük
bir sərkərdə, alim, mütəfəkkir, başçı lazımdır. Belə bir şəxsiyyətin yanında oturmuşam. Mən yaşlı nəslin nümayəndəsiyəm. Mən respublikamıza rəhbərlik edən yeddi katib və üç prezident görmüşəm. Bu prezidentlərdən
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yalnız birinə öz dövründə şerlər, poemalar həsr olunubdur. Çünki şer, poema, xatirat yazmaq yalnız inamın, məhəbbətin ifadəsidir, böyük şəxsiyyətə inamın tərənnümüdür.
Poeziya süniliyi sevmir. Poeziyanın anası məhəbbətdir. Mən böyük şəxsiyyətlə yanaşı oturmuşam və bu
tarixdir. Azərbaycan xalqı böyük mütəfəkkirlər, alimlər, şairlər, qəhrəmanlıq tariximizdə böyük sərkərdələr
yetiribdir. Mən həm alimlə, həm mütəfəkkirlə, həm sərkərdə ilə, bir baxışla insanın bütün duyğularını oxuyan
bir şəxsiyyətlə yanaşı oturmuşam. Ona görə də özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. İcazənizlə, iki şerimi oxumaq
istəyirəm. Birini xalqımızın böyük mütəfəkkir oğlu Heydər Əliyevin birinci katib olduğu dövrdə yazmışam və
indiyə qədər də çap etdirməmişəm. Niyə çap etdirməmişəm? Ona görə ki, ilk gündən inamım olan bu dahi şəxsiyyətin böyüklüyünü bu günə kimi tam dərk edə bilməmişəm. Ona görə də onun haqqında yazdığım şerləri çap
etdirməyə qorxuram. İkinci şeri təzə yazmışam. Mən heç vaxt vəzifəsi olanlara şer yazmıram. Bu şerləri çap
elətdirəcəyəm. Mən bu şerləri inama, şəxsiyyətə, xalq işinə canını əsirgəməyən, ağlıyla, hünəriylə xalqını sülhə
aparan rəhbərimizə qürur hissi ilə yazmışam. İcazə verin, bu iki şerimi oxuyum.
Mən bilirəm ki, möhtərəm prezidentimiz tərifi sevmir. Əzizim, bu, tərif deyil, məhəbbətdir. Siz o qədər incə
ruhlu, alicənab, mütəfəkkir bir insansınız ki, məhəbbətlə tərifi fərqləndirə bilirsiniz. Mən bir az həyəcanlıyam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həyəcanlanmayın, həyəcanlanmayın.
M i r v a r i d D i l b a z i: Mən böyük sərkərdənin yanında oturmuşam, həyəcanlanmaya birmərəm. Mən
hələ
bu
yaşıma
qədər
nə
bir
katibin,
nə
bir
prezidentin
qəbulunda
olmuşam,
nə yanında oturmuşam, nə də ehtiyacımı demişəm. Mən Sizi bir prezident kimi, Heydər Əliyev kimi ürəkdən
sevmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də sizi həmişə doğma bacım kimi qəbul etmişəm.
M i r v a r i d D i l b a z i: Bu şeri mən 1974-cü ildə yazmışam. O vaxt Heydər Əliyev rüşvətxorlarla
mübarizə aparanda bizim hamımızın fikrini ifadə etdi.
ŞÜCAƏTLİ ƏZİZİM
Vətənimiz də birdir,
Torpağımız da bizim,
Üstü mavi zolaqlı
Bayrağımız da bizim.
Bir çırağın işığı,
Bir ocağın oduyuq,
İnamlı, etibarlı
Bir xalqın övladıyıq,
Bizim yolumuz çətin,
İradəmiz sarsılmaz,
İnamımız da birdir.
Bu yol ağır savaşlı
Bizim bu günümüzdən
Aydın sabaha gedir.
Bu yüksəliş yoluyla
Gedir xalqımız bizim,
Qabaqda sən gedirsən,
Şücaətli əzizim!
İkiüzlü olanı
İki yandan vurursan,
İkisözlü olanı
Bir sözlə susdurursan.
Sən düşmənsən yalana,
Əliəyri olana.
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Yaxşı divan tutursan
Vəzifələr başında
Hər gün haram pullarla
Ciblərini dolduran,
Millətə ot yolduran
Qansız rüşvətxorlara,
Acgöz nankorlara.
Eşq olsun qüdrətinə,
Milli cəsarətinə.
Qanı doğma qanımız,
Milli qəhramanımız,
Xalqımızın ər oğlu,
Millətə rəhbər oğlu!
Eşq olsun Sizə!
Mən bu günlərdə yazdığım şeri Sizə əzbər söyləmək istəyirəm.

İNAMLI, ETİQADLI
Bir xalqın başında
Aqil, mötəbər,
Tədbirli bir başçı
Durmasa əgər,
Bu xalqı qurd nədir,
Çaqqallar yeyər.
Bir xalqın başında
Xalq, millət qanlı,
Dönməz, cəsarətli,
Təmiz vicdanlı,
Xalqlar arasında
Şöhrətli, şanlı
Bir başçı durmasa
Sözündə kəsər,
O xalqı qurd nədir,
Tülkülər yeyər,
O xalqın başını
Düşmənlər əyər.
Aqilə, cahilə
Fərq qoymayanlar,
Yeyib xalq malını
Heç doymayanlar,
Bunu hardan bilir
o kor vicdanlar,
Bir xalqın başında
bir ər oğlu ər
Durmasa əgər,
O xalqı qurd nədir,
çaqqallar yeyər.
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Sən ey ər oğullar
Böyüdən millət,
Sənə min təzim,
Sənə min hörmət!
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Zəroş xanım mənim tələbə yoldaşımdır, orta məktəbdə bir yerdə oxumuşuq, hətta bir partanın arxasında
oturmuşuq. Buyur, Zəroş.
Z ə r o ş H ə m z ə y e v a (xalq artisti): Heydər müəllim, bu gün içəri girəndə Sizdən ayrıldığım 1938-ci
ilə, 60 il bundan qabaqkı dövrə qayıtdım. Allah sizə ömür versin. Mən o qədər xoşbəxt bir insanam ki, tələbə
yoldaşım bu gün nəinki Azərbaycana, bütün dünyaya səs salıb, yeganə bir şəxsiyyət olub. Bundan böyük
xoşbəxtlik nə ola bilər!
Heydər müəllim, mən balaca uşaq idim. Biz “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahına gedirdik. Orada daşlar üzərində
ayaq izləri vardı. Bunu Siz də görmüsünüz. Nənəm deyərdi ki, axırıncı ayaq izi qeyb olmuş 12-ci imamın ayaq
izidir. Onun üstündə cənnət bağı var, gərək yadınızdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzdür, biz də o vaxt ziyarət edirdik.
Z ə r o ş H ə m z ə y e v a: O vaxt gənc idim, başa düşmürdüm. İndi dərk edirəm ki, 12-ci imamımızı 1923cü ildə Allah bizə yenidən göndərdi. Bu, bizim arxamızdır, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların yeganə
pənahıdır. Heydər müəllim, arzu edirəm ki, işğal olunmuş torpaqlarımız tezliklə geri qaytarılsın, murdar yağının
tapdağı altında qalmasın. İkinci arzumuz budur ki, Allah Sizə o qədər ömür, o qədər qüvvə versin ki, bu camaat
yaşasın, xalq yaşasın, özümüz yaşayaq. Qoy körpələr gün görsün. Üçüncü arzum budur ki, qoy Şuşada,
Ağdamda, İsa bulağında, Turşsuda Azərbaycanın mahnıları səslənsin. Allah Sizə ömür versin!
Mən Mirvarid xanımdan üzr istəyirəm. On illik səhnəsiz günlərimdə Sizə yazdığım bir şeri oxumaq
istəyirəm.
Bağçaları barlı,
düzləri cəmən,
Ətrinə bürüyür
bizi yasəmən,
Əcəmilər, Cavidlər
yetirən vətən,
Torpağına əhsən,
suyuna əhsən!
Dünyadan sorağı
gəlir Cəlilin,
Qılınc-qələmlidir
Məmməd Səidin,
Tarixdə ad qoyan
neçə igidin
Şöhrətinə əhsən,
eşqinə əhsən!
Mənim Naxçıvanım,
ey doğma vətən,
Dahilər yetirdin
qucağında sən.
Vətəni, xalqını daim
yüksəldən
Heydər Əliyev kimi
Oğula əhsən!
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Ə z i z ə C ə f ə r z a d ə (yazıçı, professor): Deyiblər ki, “Ayəmdə düşər şənbəyə Novruz”. Doğrudan da
bu il Novruz şənbəyə düşübdür. Deyirsiniz ki, dərdlərinizdən danışın. Sizə qıymırıq. Sizin ağır əməyiniz
qarşısında bunlar çox kiçik şeylərdir. “Ayəmdə düşər şənbəyə Novruz” deyən xalq arzu edir ki, şənbəyə düşən
builki Novruz Sizə, xalqımıza ancaq səadət gətirmək imkanı versin. Allah Sizinlə olsun!
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizin əsərləriniz çox dəyərlidir. Elə hər birinizin yaratdığınız əsərlər
xalqımızın, millətimizin fəxridir. Sizinlə görüşümdən məmnunam. Mən hər vətəndaşla görüşümə sevinirəm.
Lakin Sizinlə görüşməyimə ona görə şadam ki, Sizin hər birinizin xalqımızın həyatında, inkişafında çox
xidmətləriniz vardır. Fürsət tapıb Sizinlə görüşmək mənim üçün böyük hadisədir.
Bilirsiniz və görürsünüz ki, mən səhərdən axşama kimi, gecə-gündüz işlə məşğulam. İstərdim ki, Sizi hər
gün görüm. Mən ümumiyyətlə, mədəniyyət adamlarına, elm adamlarına qəlbən çox bağlıyam. Hər bir elm,
mədəniyyət, incəsənət adamı ilə görüşəndə hesab edin ki, mənim ürəyim açılır. Ümumiyyətlə, mən bununla
yaşayıram. Təəssüf ki, dövlət işləri məni çox sıxır. Bu gün böyük təsadüfdür ki, mən Sizinlə görüşürəm.
S e v d a D a d a ş o v a: Heydər müəllim, xalqımızın bütün mənəviyyatı və duyğuları gözəl sənət
əsərlərində öz əksini tapmışdır. Sənət əsərləri içərisində ən gözəli xalçalardır. Xalq öz mənəviyyatını xalçalarda
əks etdirir. Bu gözəl xalçalardan birini biz Sizə hədiyyə etmək istəyirik. Şirvan xalçasıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu xalça xalqımızın böyük incəsənətinin nümunəsidir, onu nümayiş etdirir. Dünyada
xalqımız bu xalçalarla çox tanınır. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycana dünyanın hər
yerindən, xüsusilə Qərb ölkələrindən çoxlu qonaqlar gəlir. Onların hər birisi gedib xalça alır. Bəziləri mənim
yanıma gələndə deyirlər ki, biz Sizin ölkənizə xeyir verdik. Soruşuram, nə xeyir verdiniz? Deyirlər ki, xalça
aldıq, burada pul qoyub gedirik. Şübhəsiz ki, bu xalçalar bizim hər birimiz üçün əzizdir. Bu xalçalardan belə
saraylarda istifadə etmək lazımdır.
S e v d a D a d a ş o v a: Saraylarda belə xalçalardan var. Amma biz istərdik ki, bu xalça Sizin mənzilinizi
bəzəsin. Çox xahiş edirəm ki, bu gündən yadigar olaraq qəbul edəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən etiraz etmirəm. Amma gərək bunu etməyəydiniz.
M u x t a r D a d a ş o v (məşhur idmançı, pəhləvan): Siz Azərbaycan xalqının sevimli prezidentisiniz.
Mən 50 ildir ki, “Dinamo” cəmiyyətində xidmət edirəm. Əvvəllər Moskvaya yarışa gedəndə bizi orada çox vaxt
sıxışdırırdılar. Olimpiya oyunlarına, dünya birinciliklərinə getməyə bizi qoymurdular. Qardaşım İbrahimpaşa
Dadaşov dörd dəfə SSRİ çempionu olub, bir dəfə də dünya birinciliyində iştirak edib. Mən gənc idmançılara
həmişə deyirəm: “Bir az səbirli, dözümlü olun. Vaxt gələr, sizin də döşünüzdə “Şöhrət” ordeni parlayar”.
Demək istəyirəm ki, Siz mənim yubileyimə belə yüksək qiymət verdiniz, çox sağ olun. Sizə öz təşəkkürümü,
minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi əmin edirəm ki, bundan sonra da bilik və bacarığımı gənc pəhləvanlara, gələcək
nəsillərə öyrədəcəyəm. İdmançılarımızla birlikdə beynəlxalq görüşlərdə, turnirlərdə, dünya çempionatında,
olimpiya oyunlarında müstəqil Azərbaycan Respublikasının idman şərəfini daim uca tutacağam. Sizi öpürəm.
Allah Sizə cansağlığı versin!
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən sizin əməyinizi həmişə yüksək qiymətləndirmişəm. Ona görə də
yubileyiniz münasibətilə sizi təbrik etdim, təltif etdim. İnanıram ki, böyük idman ustalarımız sizinlə birlikdə
Azərbaycan idmanını yüksəldəcəklər. Həqiqətən belədir, - keçmişdə Sovetlər İttifaqı daxilində bizi çox vaxt
qalxmağa qoymurdular. Biz yenicə müstəqillik əldə etmişik. Ancaq ölkəmizin bayrağı Yaponiyada, Naqanoda
keçirilən qış olimpiya oyunlarında qaldırılıb. Qış idmanı bizim üçün bir o qədər xarakterik deyil. Amma orada
bizim bayrağımız qaldırılıbdır. Mən Yaponiyaya getmişdim, məni oraya dəvət etmişdilər. Yaponiyanın imperatoru, Baş naziri ilə görüşərkən onlar dedilər ki, Naqanoda Azərbaycanın bayrağını gördük. Bunu Yaponiyanın
imperatoru, Baş naziri, nazirlər də deyirdilər. Böyük hadisə hesab edir, - Azərbaycanın bayrağını gördük,
Azərbaycanın komandasını gördük, Azərbaycanı gördük, - deyirdilər. Bilirsiniz, elə bunun özü
müstəqilliyimizin nə demək olduğunu göstərir. Mən ümidvaram ki, 2000-ci ildə keçiriləcək olimpiya oyunlarına
siz yaxşı hazırlaşacaqsınız. Bilirsiniz ki, mən idmana, bədən tərbiyəsinə xüsusi fikir verirəm. Bu, xalqımızın
sağlamlığını təmin edən əsas amillərdən biridir. Əgər xalq fiziki cəhətdən, hətta əqli, ruhi cəhətdən sağlam
olmaq istəyirsə, gərək bədən tərbiyəsi və idman geniş yayılsın. İdmanı inkişaf etdirmək üçün siz gərək yaxşı
ustalar hazırlayasınız. Güman edirəm ki, 2000-ci ildə olimpiya oyunlarından Azərbaycana qızıl medallar
gətiriləcəkdir. Sağ olun.


 

(Sonra prezident Azərbaycanın Qədim Musiqi Alətləri Dövlət Ansamblı ilə tanış oldu).
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M ə c n u n K ə r i m o v (Ansamblın bədii rəhbəri, sənətşünaslıq namizədi): Möhtərəm prezident, Sizi
səmimi-qəlbdən salamlayır və Novruz bayramınızı təbrik edirik. Möhtərəm prezident, bu ansambl Sizin
sərəncamınız, diqqət və qayğınız sayəsində yaranmış və formalaşmışdır. Mən söz verirəm ki, biz zəngin orta əsr
musiqi mədəniyyətimizi Sizin adınıza layiq, yüksək səviyyədə təbliğ edəcəyik. İcazə verin, iki hədiyyəni Sizə
təqdim edək. Bunlardan biri bizim qədim musiqi alətlərindən ibarət suvenirdir, ikincisi isə Azərbaycan xalqının
XIV əsrdə yaşayıb-yaratmış çox görkəmli musiqişünası Əbdülqadir Marağinin imam həzrət Əliyə həsr etdiyi
“Heydərnamə” əsəridir. Bu əsəri biz bərpa etmişik, qədim musiqi alətləri ilə Sizin şərəfinizə səsləndirmək
istəyirik. Bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə bir daha çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Çox yaxşı ansambl yaratmısınız. Siz bizim qədim musiqimizi bərpa
etmisiniz. Bu, çox əhəmiyyətlidir, çox maraqlıdır. Şübhəsiz ki, indi müasir həyat müasir musiqi nümunələri
tələb edir. Azərbaycanda da bu çoxdur və bundan narahat olmağa dəyməz. Amma biz göstərməliyik ki, xalqımız
həmişə musiqisevər, musiqi yaradan xalq olub və belə musiqilər yaradıb. Siz dediniz ki, Əbdülqadir Marağinin
“Heydərnamə” əsəri həzrəti Əliyə həsr olunub?
M ə c n u n K ə r i m o v: Bəli, cənab prezident, imam Əliyə həsr olunub. Bildiyiniz kimi, imam Əlinin bir
adı da Heydər olub. Ona görə də bu əsər “Heydərnamə” adlanır. Əbdülqadir Marağinin 28 əsəri dövrümüzə
qədər gəlib çıxmışdır. Onlardan beşi ansamblın ifasında hazırlanmışdır. Bu əsərlərdən biri də “Heydərnamə”dir.
Gələcəkdə biz hazırladığımız əsərlərin hamısını Sizin qarşınızda ifa etməyi arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Bilirsiniz, imam həzrət Əli bizim üçün müqəddəs şəxsiyyətdir. Bu ad
da müqəddəs addır və həzrət Əlinin o biri adı da Heydərdir. Xoşbəxtəm ki, valideynlərim mənə bu adı veriblər
və mən də bu adı çox böyük iftixar hissi ilə daşıyıram. Amma, düzü, mən bilmirdim ki, Marağinin belə bir əsəri
var. Bunu siz bu gün mənim üçün açdınız. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCANIN XALQ ŞAİRİ, GÖRKƏMLİ İCTİMAİ XADİM SÜLEYMAN RÜSTƏMİN
ANADAN OLMASININ 90 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY GECƏSİNDƏ
NİTQİ
Respublika sarayı
26 mart 1998-ci il
Hörmətli xanımlar, cənablar, dostlar!
Biz bu gün bu möhtəşəm saraya şer, ədəbiyyat, mədəniyyət bayramına – ölməz şairimiz Süleyman Rüstəmin
yubiley bayramına toplaşmışıq. Bu bayram münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm və hamınıza cansağlığı,
səadət arzulayıram.
Süleyman Rüstəm Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan mədəniyyəti, ədəbiyyatı tarixinə daxil olmuş görkəmli
simalardan biridir. Sona çatan XX əsr ədəbiyyatının, mədəniyyətinin 60 ildən çox bir hissəsini əhatə edən
Süleyman Rüstəm yaradıcılığı xalqımızın milli sərvətidir.
Süleyman Rüstəm 16 yaşında ilk bədii əsərini cəmiyyətimizə təqdim edibdir, ömrünün sonuna qədər
Azərbaycan şerinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişaf etməsinə sədaqətlə xidmət göstərərək böyük, şərəfli
bir ömür yaşayıbdır.
Süleyman Rüstəm kimi insanlar nadir insanlardır. Belə insanlar Tanrının onlara verdiyi fitri istedadı
fədakarlıqla xalqına, millətinə sədaqətlə birləşdirib belə zirvələrə qalxa biliblər. Biz Süleyman Rüstəm kimi
böyük şairimizlə fəxr edirik və güman edirəm ki, gələcək nəsillər də Süleyman Rüstəmin xidmətlərini və onun
yaradıcılığını heç vaxt unutmayacaqlar.
Xalqımız şeri, ədəbiyyatı sevən xalqdır. Eyni zamanda şerin, ədəbiyyatın hər bir insanın həyatında və
xalqımızın, cəmiyyətimizin, millətimizin həyatında daim böyük rolu olmuşdur. Məhz buna görədir ki,
Azərbaycanda şairlər, yazıçılar, mədəniyyət, incəsənət xadimləri həmişə hörmətli olublar, bu gün də biz onların
hörmətini daim saxlayırıq və yüksəltməyə çalışırıq. Bu, tək onlar, onların şəxsiyyəti üçün deyil. Bu, bizim
xalqımız, cəmiyyətimiz, millətimiz üçün çox vacibdir.
Süleyman Rüstəmin şerləri, bədii yaradıcılığı çox rəngarəngdir və bir çox nəsillərin təhsilinə, mənəviyyatına,
formalaşmasına böyük təsir etmişdir. Bu, böyük həqiqətdir. Mənim nəslim 30-cu illərdə Süleyman Rüstəmin və
Süleyman Rüstəmlə eyni yaşda olan, Azərbaycan ədəbiyyatına onunla bir zamanda gələn böyük yazıçılarımızın,
şairlərimizin əsərlərinin təsiri altında təhsil almış, böyümüş, vətənpərvər olmuş, vətənini, millətini dərk edə
bilmişdir.
Burada Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı barədə gözəl sözlər deyildi. Mən isə onu qeyd etmək istəyirəm ki,
Süleyman Rüstəmin şerləri, əsərləri, bütün yaradıcılığı xalqımızda birinci növbədə vətəni sevmək, vətənə sadiq
olmaq, vətənpərvər olmaq, millətimizlə, xalqımızla fəxr etmək hissləri, duyğuları yaradıb, inkişaf etdirib.
Adamları insan, vətəndaş edən, insanları yüksək mənəviyyata qaldıran amillərdən biri də bizim mədəniyyətimizdir, ədəbiyyatımızdır, şerimizdir. Süleyman Rüstəmin şerləri, əsərləri bizim ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi zənginləşdirərək XX əsrdə keçdiyi böyük, mürəkkəb, çətin yolda xalqımıza dayaq olmuş, xalqımızı
irəliyə aparmış, yüksəltmişdir.
XX əsr bütün dünya üçün çox mürəkkəb bir dövrdür. Azərbaycan da bunda istisna deyil və xüsusən ona görə
ki, biz keçmişdə Rusiyanın bir hissəsi olaraq, sovet hakimiyyəti qurulandan sonra o quruluşu, ideologiyanı,
ictimai sistemi qəbul edib onun çərçivəsində yaşamışıq, həyat sürmüşük. Tarix tarixdir. Onun hər bir
mərhələsinin, hər bir səhifəsinin özünəməxsus mənası, müsbət və mənfi cəhətləri vardır. O illərdə yaşamış,
yazmış-yaratmış yazıçılarımız, şairlərimiz, mədəniyyət xadimlərimiz şübhəsiz ki, o illərin çərçivəsində olmalı
idilər. İndi kimsə istəyir desin ki, belə olmamalı idi, - o, sadəcə, həqiqətdən kənardır. Əlbəttə, biz bu gün o
illərdən çox uzaqlaşdığımız bir zaman belə “qəhrəmanlar” meydana çıxır. Ancaq bunların hər birinin öz
xüsusiyyətinə aid olan proseslər çərçivəsində təhlili və qiyməti verilməlidir.
Akademik Bəkir Nəbiyev Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı haqqında danışarkən Süleyman Rüstəmin partiya,
komsomol, sovet hakimiyyəti, sovet ideologiyası haqqında yazmasına müəyyən qədər bəraət qazandırmağa
çalışırdı. Bilirsiniz, mən bunu keçmişdə də demişəm, bu gün də təkrar etməyim yerinə düşərdi: Hansı dövrdə
hansı şair padşahları vəsf etməyibdir? Hansı dövrdə hansı şair, hansı yazıçı yaşadığı dövrü tərənnüm
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etməyibdir? Belələrini tapmaq mümkün deyil. Əgər bəziləri varsa, onları bayraq edib, bütün qalanlarına qara
yaxılması düzgün deyildir.
Bəli, xüsusən 1920-1930-cu illər ağır repressiya illəri olubdur. Bizim xalqımız çox itkilər veribdir. Biz bu
repressiya illərini ürək ağrısı ilə xatırlayırıq. İtirdiyimizi itirmişik, ancaq şükür etməliyik ki, qalanlar, bu xatadan
qurtaranlar, repressiyalardan xilas olanlar bizim həyatımızı, mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, təhsilimizi,
həyatımızın başqa sahələrini yaradıblar.
Bəli, biz Hüseyn Cavidin, Mikayıl Müşfiqin və bizim başqa görkəmli şəxslərin repressiya qurbanları olması
haqqında on illərdir ki, böyük ürək ağrısı ilə danışırıq. Onlar əlimizdən getdi. Əgər hamısı getsəydi, onda bizim
bu ədəbiyyatımızı, elmimizi, mədəniyyətimizi kim yaradacaqdı?
İndi kimsə hesab edir ki, o vaxtlar gərək Səməd Vurğunu da həbs edib öldürəydilər, Rəsul Rzanı, Süleyman
Rüstəmi də öldürəydilər. Onda deyərdilər ki, bunlar qəhrəman idi və biz oturub onları da on illərlə
ağlayacaqdıq. Yenə də deyirəm, biz Allaha şükür etməliyik ki, belə insanlar o ağır dövrdə o xatalardan qurtara
bildilər. Əgər 30-cu illərdə o itirdiklərimizlə yanaşı, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm və bizim o
nəsildən olan görkəmli başqa şairlərimiz olmasaydı, onlar yazıb-yaratmasaydılar, o əsərlərimiz olmasaydı, indi
bizim o dövr tariximizin ədəbiyyatı, mənəviyyatı, mədəniyyəti nədən ibarət olardı? Mən bizim ədəbiyyatımızı
Səməd Vurğunsuz da, Rəsul Rzasız da, Süleyman Rüstəmsiz də təsəvvür edə bilmirəm.
Ancaq, eyni zamanda, böyük şairlərimiz, yazıçılarımız bizim xalqımıza, millətimizə, cəmiyyətimizə nə qədər
böyük xidmətlər göstərmişlər, bir daha deyirəm ki, mədəniyyətimizi zənginləşdirmişlər.
Süleyman Rüstəmin şerlərini, başqa əsərlərini oxuyarkən, dinləyərkən insan hər dəfə heyran olur ki, bu
insanda nə qədər yüksək şer sənəti, dil zənginliyi vardır. Bunu hər adam edə bilməz və bu, hər adama məxsus
deyildir. Süleyman Rüstəmin əsərlərinin ana xətti vətənpərvərlik, vətənə, millətimizə, xalqımıza sədaqətdir. Biz
bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasında iftixar hissi ilə deyirik ki, bizim dövlət dilimiz, gözəl ana dilimiz,
Azərbaycan dilimiz vardır və bu, müstəqilliyimizin rəmzidir. Dilimizi yaşadan, zənginləşdirən, gözəlləşdirən
bizim yazıçılarımız, şairlərimiz, mədəniyyət xadimlərimiz olubdur.
SSRİ tərkibində bir respublika kimi bizim öz dilimizdə danışmağa, yazmağa, oxumağa ixtiyarımız var idi və
biz də bundan çox səmərəli istifadə etmişik. Ancaq bütün dövlət işləri o vaxt hakim olan rus dilində gedirdi.
Əgər bizim ədəbiyyatımız inkişaf etməsəydi, əgər yazıçılarımız, şairlərimiz yeni-yeni əsərlər yaratmasaydılar,
onu yaymasaydılar və xalqımız bu ədəbiyyat nümunələrindən istifadə etməsəydi, bizim dilimiz bu cür yaşaya
bilməzdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin bütün o çətin dövrlərdən keçib yaşamasında, inkişaf
etməsində, bugünkü yüksək səviyyəyə çatmasında Süleyman Rüstəmin də böyük bir xidməti, payı vardır.
Süleyman Rüstəm öz şerlərində Azərbaycan gənclərini vətənpərvərliyə, mərdliyə, igidliyə dəvət edirdi.
İkinci dünya müharibəsi, alman faşizminə qarşı gedən müharibə zamanı Süleyman Rüstəmin əsərləri
Azərbaycan gənclərində, azərbaycanlılarda vətənpərvərlik hisslərinin inkişaf etməsində, qəhrəmanlıq
nümunələrinin yayılmasında, genişlənməsində çox böyük rol oynamışdır. Vətən deyəndə bunun nə demək
olduğunu hər kəs anlayır. Vətən hər bir adam üçün onun evidir, kəndidir, torpağıdır, ölkəsidir. Azərbaycan hansı
ideologiya, hansı dövlət quruluşu çərçivəsində olmasına baxmayaraq, doğma vətənimizdir, min il bundan öncə
də vətənimiz olubdur, 1930-1940-1950-1960-1970-ci illərdə də vətənimizdir, bu gün də bizim vətənimizdir.
Süleyman Rüstəm öz şerləri, əsərləri ilə insanları vətənpərvər edərkən Azərbaycan xalqını daim bu hisslərlə
yaşatmağa çalışıbdır. Bu, böyük xidmətdir. Biz onu yüksək qiymətləndirməliyik.
Vətənə, Azərbaycana bağlılıq Süleyman Rüstəmin Təbrizlə əlaqədar şerlərində də və böyük Azərbaycan,
İran şairi Şəhriyarla yazışmalarında da özünü göstərir. Yalnız vətənini, millətini hədsiz sevən və ona sadiq olan
bir insan, şair Süleyman Rüstəmin yazdığı şerləri yaza bilərdi. Əgər o hisslər olmasaydı, o, belə şerləri
yazmazdı, o hisslər olmasaydı Şəhriyarla yazışmazdı, ona şerlər ithaf etməzdi və ondan şerlər almazdı. Bunlar
bizim ədəbiyyat, mədəniyyət tariximizin qızıl səhifələridir. Biz bunları qiymətləndirməliyik.
Süleyman Rüstəm çox fəal ictimai-siyasi xadim olubdur. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1938-ci
ildə yaranıbdır. O yaranan zamandan Süleyman Rüstəm ömrünün axırına qədər, demək, 50 il Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin deputatı olubdur. Bu, sadə bir şey deyildir. Süleyman Rüstəm o çərçivədə, o dövrdə,
o mühitdə öz xalqına xidmət edibdir.
Mən xatırlayıram, həqiqətən, 1971-ci ildə respublikaya rəhbərlik edən zaman mənim təklifimlə Süleyman
Rüstəm Ali Sovetin sədri vəzifəsinə seçildi və o, bu vəzifəni ömrünün axırına qədər şərəflə yerinə yetirdi.
Süleyman Rüstəmin yazdığı şerlərə, qəzəllərə çox mahnılar qoşulubdur, bəstələnibdir və hər bir mahnı bizdə,
azərbaycanlılarda böyük ruh yüksəkliyi, xoş əhval-ruhiyyə yaradır, bizə ilham verir. Süleyman Rüstəm öz
xasiyyəti, yaradıcılığı ilə çox hərarətli bir insan olubdur. Mənim xatirimdədir, ona “alovlu şair” deyirdilər. Bu,
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həqiqətən də belə idi. Həyatda da belə idi. Çox mərd insan idi. Mən onun şerlərini orta məktəbdə sevə-sevə
oxumuşam. Süleyman Rüstəmin əsərlərini gənc vaxtlarımda oxuyaraq onlardan böyük mənəvi qida almışam.
70-80-ci illərdə Süleyman Rüstəmlə bir yerdə işlədiyimiz zaman da mən həmişə onu böyük bir insan kimi
görmüşəm. Xalqımız ona hörmət edibdir. O da həmişə xalqına, millətinə sadiq olubdur, böyük hörmət və
ehtiramla yaşayıbdır. Mən onu şəxsən yaxından tanıdığıma görə onu sənət ustası olmağından əlavə, bir insan
kimi də yüksək qiymətləndirirəm. Burada Elçin də, Anar da onun gözəl insani xüsusiyyətləri haqqında
xatirələrini söylədilər. Məndə də belə xatirələr çoxdur.
Süleyman Rüstəm xoşbəxt bir insandır. Bu dünyaya gələn hər bir adam bu dünyadan gedəcəkdir. Ancaq
xoşbəxt o kəsdir ki, dünyada böyük iz qoyur. Süleyman Rüstəm bizim ölkəmizdə, Azərbaycan xalqının
həyatında böyük iz qoyub dünyasını dəyişmiş görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Ona görə də Süleyman
Rüstəmin yubileyini keçirmək sadəcə, bizim tərəfimizdən onun xidmətlərinə, şəxsiyyətinə, onun Azərbaycan
xalqına qoyub getdiyi irsə göstərdiyimiz hörmətdir. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur.
Burada səsləndi və mən bunu bilirəm, əgər kimsə 80-ci illərin axırlarında, 90-cı illərin əvvəllərində
tariximizin böyük bir hissəsini cırıb atmaq istəyirdisə və bəzən onlar buna nail olurdusa, özləri – heç bir xidmət
etməmiş adamlar xalqa sədaqətlə xidmət etmiş insanları aradan çıxarmağa çalışırdılarsa, bunlar keçici bir şeydir.
Gördünüz ki, onlar keçdilər, getdilər. Bu gün onu deyə bilərəm ki, Süleyman Rüstəm, Səməd Vurğun, Rəsul
Rza kimi böyük şairlərə, onların yaradıcılığında bugünkü günə uyğun olmayan hansısa nüansları tapıb irad
tutmaq, hesab edirəm ki, mənəviyyatsızlıqdır. Belə adamların özləri xalq, millət, ölkə üçün heç bir şey
etməyiblər. Əgər bizim xalq dili ilə desək, onlar nə Səməd Vurğunun, nə Rəsul Rzanın, nə Süleyman Rüstəmin
dırnağı qədər də ola bilməzlər.
Biz tariximizi, keçmişimizi unutmamalıyıq. Onsuz da bizim tariximizi təhrif edənlər, düşmənlər çox olubdur.
Biz içimizdən buna imkan verməməliyik. Yenə də deyirəm, çünki bizim düşmənlərimiz çoxdur. Bəziləri hesab
edirlər ki, biz bir millət, xalq deyilik, hansısa bir tərəkəmədən, köçəridən doğulmuş insanlarıq. Bizim içimizdə
belə nadürüstlər, nankorlar və xalqımıza xəyanət edənlər də vardır. Biz tariximizi, millətimizi, xalqımızı belə
adamlardan qorumalıyıq.
Biz Süleyman Rüstəmin yubileyini iki ildir ki, - 1996-cı ilin mart ayından 1998-ci ilin mart ayına qədər
respublikamızda sevə-sevə qeyd etməklə bir daha həmin bədxahlara, Azərbaycan xalqına xəyanət edənlərə
tutarlı cavablar veririk. Süleyman Rüstəmin parlaq yaradıcılığı, onun əsərləri, onun böyük siması bizim
qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır.
Eşq olsun şerə! Eşq olsun ədəbiyyata! Eşq olsun Süleyman Rüstəm yaradıcılığına!
  
Yubiley konserti qurtardıqdan sonra Heydər Əliyevin Azərbaycanın incəsənət ustaları ilə görüşü:
Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Süleyman Rüstəmi biz də sevmişik, siz də
sevmisiniz. Şübhəsiz ki, bugünkü təntənəli gecədə hamımızın iştirakımız onun xidmətlərinə olan hörmət və
ehtiramımızdır.
Konserti çox yaxşı keçirdiniz. Buna görə çox sağ olun. Bizim yazıçıların, şairlərin və mənim sözlərimi siz öz
musiqinizlə, gözəl ifalarınızla daha da zənginləşdirdiniz. Çox sağ olun.
Biz yenidən böyük bir mədəniyyət bayramı ilə rastlaşdıq. Görürsünüz, biz də, xalqımız da mədəniyyətə nə
qədər böyük fikir veririk. Bu saraya toplaşan insanların hamısı Süleyman Rüstəmin xatirəsi naminə toplaşıblar.
Bir də bizimlə görüşməyə, mədəniyyətlə, incəsənətlə təmasda olmağa toplaşıblar. Siz də çox sağ olun ki,
mədəniyyətimizi yaşadırsınız, inkişaf etdirirsiniz.
Süleyman Rüstəmin də arzusu bu olubdur ki, xalqımız, mədəniyyətimiz yaşasın. Siz də bunu edirsiniz.
Hamınız çox sağ olun. Bu, çox gözəl konsert oldu. Həmişə bir-birindən yaxşı olur. Amma hər dəfə o birisindən
yaxşı olur.
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PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ MİLLİ GÜNÜ İLƏ ƏLAQƏDAR
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
“Hyatt-Recensi-Naxçıvan” mehmanxanası
27 mart 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Pakistanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Pakistan xalqına, onun
bütün vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
Pakistan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ötən 51 il içərisində böyük nailiyyətlər qazanmışdır.
Asiya qitəsinin, dünyanın böyük ölkələrindən biri olan Pakistan iqtisadiyyatın inkişafında da çox irəliyə
getmişdir.
Pakistan xalqı uzun illər, əsrlər müstəmləkəçilərin idarəsi altında olaraq daim öz milli azadlığı və
müstəqilliyi uğrunda rəşadətlə çalışmışdır. 1947-ci ildə Pakistanın dövlət müstəqilliyinə nail olması, milli
azadlığını əldə etməsi tək Pakistan xalqı üçün yox, bütün Asiya qitəsində müstəmləkə şəraitində yaşayan
başqa ölkələr üçün də böyük bir hadisə, böyük bir örnək olmuşdur. Ümidvaram ki, Pakistan gələ cəkdə də
öz xalqının, öz vətəndaşlarının rifah halı üçün çalışacaq və Asiya qitəsində çox böyük rol oynayaraq sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təmin olunmasında da öz xidmətlərini göstərəcəkdir.
Mən Azərbaycan və Pakistan dövlətləri arasında olan əlaqələri yüksək qiymətləndirirəm və bu əlaqələri
dostluq, sıx əməkdaşlıq və qardaşlıq əlaqələri hesab edirəm. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən
sonra Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış ilk ölkələrdən biridir. Ermənistanın Azərbaycana hərbi
təcavüzü, Dağlıq Qarabağ problemi, Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması ilə əlaqədar məsələlərin
beynəlxalq təşkilatlarda həll edilməsi və müzakirəsi zamanı Pakistan həmişə prinsipial, ədalətli mövqe tutmuş
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığını dəfələrlə bəyan etmişdir.
Pakistan və Azərbaycan dövlətlər, hökumətlərarası böyük əhəmiyyət daşıyan bir çox müqavilələr, sazişlər
imzalamışlar. Bunlar bizim əlaqələrimizin çox etibarlı hüquqi-normativ bazasını yaratmışdır. Mən böyük
məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, Pakistanın dövlət rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələri
Azərbaycanı dəfələrlə ziyarət etmişlər. Mənim Pakistana rəsmi ziyarətimi, Pakistanda keçirdiyimiz görüşləri,
apardığımız danışıqları və imzaladığımız sənədləri də mən bu gün çox böyük məmnuniyyət hissi ilə
xatırlayıram.
Pakistanın Baş naziri cənab Nəvaz Şəriflə son vaxtlar – keçən ilin həm mayında, həm də dekabrında
keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları da xüsusi qiymətləndirirəm və ümidvaram ki, o mənim dəvətimi
qəbul etdiyi kimi, bu dəvəti 1998-ci ildə həyata keçirəcəkdir.
Bizim xalqlarımızın mənəvi dəyərlərinin, adət və ənənələrimizin bir-birinə bənzər olması və bir çox başqa
amillər xalqlarımızı daim bir-birinə yaxın etmişdir. İndi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
bu əlaqələr daha da genişlənmiş və daha da yüksəklərə qalxmışdır. Biz gələcəkdə də Pakistan-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etməsi yolunda çalışacağıq.
Hörmətli cənab səfir, siz bəyan etdiniz ki, öz səlahiyyət müddətinizi başa çatdırırsınız və ölkənizə
qayıdacaqsınız. Mən bu münasibətlə qeyd etmək istəyirəm ki, siz də Pakistanın Azərbaycanda səfiri olduğunuz
illərdə dövlətlərimiz arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi üçün dəyərli xidmət göstərmisiniz. Bu xidmətlərinizə
və Azərbaycan haqqında, respublikamız, xalqımız barədə söylədiyiniz xoş sözlərə görə mən sizə təşəkkür
edirəm. Sizə gələcək işlərinizdə Azərbaycanda olduğu kimi uğurlar arzulayıram.
Bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Pakistan xalqını təbrik edirəm. Pakistan xalqına gözəl,
xoşbəxt gələcək arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİ ƏMƏKDAŞLARININ
BİR QRUPU İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
28 mart 1998-ci il
Bu gün Azərbaycan milli təhlükəsizlik orqanları işçilərinin peşə bayramıdır. Bu gün keçən il mart ayının
23-də mənim fərmanımla təsis edilmişdir və bu da 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin – ilk
demokratik respublikanın yaratdığı ilk kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat idarəsinin fəaliyyətə başlaması tarixi ilə
bağlıdır. Biz bu il Azərbaycan Demokratik Respublikasının – Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyini qeyd
edirik və bununla əlaqədar respublikamızda yubiley tədbirləri həyata keçirilir.
1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edərkən bu müstəqilliyi 1918-ci il mayın 28-də
yaranmış Xalq Cümhuriyyətinin – Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaratdığı dövlətin davamı kimi,
yəni müstəqilliyimizin bərpası kimi elan etmişdir. Ona görə də bizim başqa dövlət orqanlarının da yaranma
tarixini məhz 1918-19-cu illərdə yaranmış təşkilatların tarixinin əsasında götürmək lazımdır. Bu, tarixi həqiqətə
uyğundur. Çünki 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – ilk Azərbaycan Demokratik
Respublikası fəaliyyət göstərmişdir və Xalq Cümhuriyyəti süquta yetəndən sonra Azərbaycanda Sovet Sosialist
Respublikası elan olunmuşdur, yəni ikinci dəfə respublika yaranmışdır və bu da 70 il Azərbaycanda həyat
sürmüşdür, fəaliyyət göstərmişdir. Bunların hamısı bizim tariximizin mərhələləridir və bu da bir-biri ilə sıx
bağlı olan mərhələlərdir. Ona görə də biz müstəqilliyimizi 1918-ci ildən hesablayaraq, bütün dövlət orqanlarının
da yaranması tarixini o dövrdən hesablayırıq və hesablamalıyıq. Bu baxımdan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
peşə bayramı gününün məhz 28 mart günü təyin olunması tamamilə ədalətlidir, qanunauyğundur.
Mən sizi, xüsusən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çalışan şəxsləri bu bayram münasibətilə təbrik edirəm,
Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin edən hər bir azərbaycanlıya, hər bir əməkdaşa və bütün bu sahədə
işləyənlərə yeni uğurlar arzulayıram.
Bu fürsətdən istifadə edərək, milli təhlükəsizlik naziri Namiq Abbasov məndən xahiş etmişdi ki, nazirliyin
bir qrup işçisini qəbul edim. Mən bu təklifi qəbul etmişəm və sizinlə görüşə gəlmişəm. Eyni zamanda burada
Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və respublikanın silahlı qüvvələrinin, hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri iştirak edirlər.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli dostlar!
Mən sizi – Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarını müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli
təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanın
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sahəsində çalışan bütün vətəndaşlarımıza işlərində uğurlar arzulayıram.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası dövlət quruculuğu prosesində özünün dövlət orqanlarını, hökumət
orqanlarını qurub yaradır və bu proses bu gün artıq, demək olar ki, müvəffəqiyyətlə həyata keçir. Bu gün, bu
bayram günündə eyni zamanda qeyd etməliyik ki, biz çox çətinlikləri, problemləri aradan qaldıraraq bu
müvəffəqiyyətli irəliləyişə nail ola bilmişik.
Öz dövlətçilik tariximizi 1918-19-cu illərdən hesablayaraq, ötən dövrdə Azərbaycanın həyatının bütün
sahələrində, o cümlədən təhlükəsizlik orqanlarının həyatında da nə qədər çətin və mürəkkəb proseslər olduğunu
biz yaxşı görürük. Ancaq bu gün iftixar hissi ilə demək olar ki, Azərbaycan xalqı uzun illər böyük, ağır yol
keçərək öz milli azadlığını, dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi kimi, Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları da artıq
geniş bir yola çıxmışlar.
Keçmiş dövrlərdə Azərbaycanın həyatındakı proseslər məlumdur, onlar çox ibrətamizdir, biz o dövrləri heç
vaxt unutmamalıyıq. Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edəndən sonra daha da çox çətinliklərlə,
problemlərlə, maneələrlə rastlaşmışdır. Ona görə də bu qısa bir tarixi zamanda – 1991-ci ildən indiyə qədər
Azərbaycanın həyatında faciəli hadisələr baş vermiş, Azərbaycan dəfələrlə böyük təhlükələrlə üzləşmişdir.
Bizim xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, biz bu faciələri yaşayaraq, çətinliklərin öhdəsindən gələrək,
problemləri həll edərək indi artıq geniş yola çıxmışıq.
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Azərbaycanın həyatında bu dövrdə baş vermiş hadisələr dövlət orqanlarımızın hamısına təsir etmiş, yaxud
hamısının həyatında öz əksini tapmışdır. Bu mənada, xüsusən milli təhlükəsizlik orqanlarının həyatı çox
mürəkkəb olmuşdur. Hesab edirəm ki, bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gərək o illəri çox ətraflı təhlil etsin, o
illərin xronikasını təşkil etsin, tərtib etsin. Bəlkə də hər günün tarixini yazmaq lazımdır. Çünki hər gün, hər
həftə, hər ay çox ağır və çətin hadisələr olmuşdur. Onlar bizim xalqımıza, Vətənimizə, dövlətimizə zərbələr
vurmuş, zərər gətirmiş, cəmiyyətimizdə pozğunluqlar yaratmış, insanların mənəviyyatına mənfi təsir etmiş, bəzi
insanları yolundan çıxarmış, azdırmış, bəlkə də onları istəmədikləri cinayətə cəlb etmişdir. Ona görə də bu
dövrü dərin təhlil etmək lazımdır.
Ancaq sevindirici hal odur ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarının işində hətta cürbəcür qüvvələr, birbirinə zidd olan qüvvələr və Azərbaycanın milli mənafelərinə zidd olan qüvvələr olduğu bir halda
respublikamızın milli təhlükəsizlik orqanı yaşamışdır və bu çətinliklərdən çıxmışdır.
Əgər 1990-cı ilin yanvar hadisələrini götürsək, bu, Azərbaycanın tarixində ən dəhşətli səhifədir. Yanvar
hadisələrinin törədilməsində Azərbaycana təcavüz etmiş o vaxtkı SSRİ rəhbərliyi ilə bərabər, Azərbaycanın
onlara xidmət edən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də – o vaxt Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi deyilirdi –
günahkar olmuşdur. Bu həqiqətdir. Bu həqiqət açılıb, amma tamam açılmalıdır. Çünki 20 Yanvar əməliyyatını
hazırlayanlar Azərbaycanda öz dayaqlarına istinad etmişlər. 20 Yanvar aksiyası Moskva tərəfindən hazırlandığı
zaman onların Azərbaycandakı dayaqları kim idi? Azərbaycanda yerləşmiş sovet ordusunun hərbi hissələri,
Azərbaycan Respublikasının o zamankı siyasi rəhbərliyi və bununla yanaşı, Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi
Nazirliyi. Çünki bu nazirlik bilavasitə Moskvaya bağlı bir nazirlik idi. bu nazirlik həmişə olubdur, bu da
təbiidir. O, gizli əməliyyatlar aparan bir təşkilat olubdur. Ona görə də təkcə Azərbaycan televiziyasının
partladılması faktı yox, ümumiyyətlə, bu əməliyyatın hazırlanması və həyata keçirilməsi o vaxt Azərbaycanın
Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin bilavasitə iştirakı ilə olmuşdur.
Təəssüflər olsun ki, o vaxt Azərbaycan xalqına satqınlıq edən azərbaycanlılar az olmamışdır. Mən təəssüf
edirəm ki, onların bir çoxu indiyə qədər cəzalanmayıblar. Bəziləri Azərbaycanı tərk edib, bəziləri isə burada
olsalar da gizləniblər. Zaman keçdikcə onların bu satqınlığı, xəyanəti unudulur.
Mən bu gün, bu bayram günü deməyi özümə borc bilirəm ki, biz bunu unutmamalıyıq. Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyi xüsusi tədbirlər görməlidir. 1994-cü ilin sentyabrında tarixdə görünməmiş bir hadisə baş vermişdir:
Azərbaycan xalqına xəyanət etmiş cinayətkar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından oğurlanmış,
çıxarılmış, sonra isə gizli olaraq Moskvaya və başqa yerlərə göndərilmişdir. İndi məlumdur ki, o vaxtkı milli
təhlükəsizlik nazirinin və onunla bağlı olan başqa şəxslərin xəyanəti nəticəsində və Azərbaycanda dövlət
çevrilişini həyata keçirmək məqsədi ilə belə bir dəhşətli hadisə baş vermişdir.
Ancaq bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dövlətçiliyi, dövləti, iqtidar sarsılmamışdır. Biz bütün bu
təxribatların, cinayətlərin qarşısını aldıq. Təsəvvür edin, bir dövlətdə ki, milli təhlükəsizlik naziri onun əlinin
altında olan, böyük gizli əməliyyatlar aparan aparatla dövlətə, Azərbaycanın prezidentinə xəyanət edirsə,
vəziyyət nə qədər gərgin olur. Güman edirəm, o günlər sizin hamınızın xatirindədir. Yenə də deyirəm, bir dövlət
başçısı kimi bu, məni sarsıda bilmədi. Biz belə bir ağır vəziyyətdən çox böyük məharətlə, müvəffəqiyyətlə
çıxdıq. Həmin günlər – oktyabr ayının 4-də hazırlanan və həyata keçirilən dövlət çevrilişinin qarşısını biz xalqın
birliyi, iradəsi, xalqın dövləti müdafiə etməsi ilə aldıq.
Milli təhlükəsizlik orqanı hər bir dövlətin çox əhəmiyyətli, güclü və çox vacib təşkilatıdır. Dünyanın hər bir
dövlətində belə bir təşkilat mövcuddur. Ancaq dövlət möhkəm olanda və xalqla dövlət bir olanda hətta bu
təşkilatda baş vermiş böyük satqınlıq, xəyanət də dövləti yerindən edə bilməz.
O illərdən sonra Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çoxlu təmizləmə işləri gedibdir. Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi o böhran vəziyyətindən tədricən, ardıcıl surətdə çıxa bilibdir. Mən məhz buna görə də
keçən il iyun ayında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bütün əməkdaşları ilə görüşüb onlara öz məsləhətlərimi,
tövsiyələrimi verdim və onlara öz inamımı, etibarımı bildirdim. Bu gün mən Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinə etibarımı bir daha bəyan edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, keçən illərin bütün
hadisələrindən lazımi nəticə çıxarılacaqdır. Buraxılan səhvlər, cinayətlər, xəyanətlər artıq bu gün sabitləşmiş
Azərbaycan dövlətinin milli təhlükəsizlik təşkilatında bir də baş verməyəcəkdir. Mən buna inanıram və bu gün
bu inamla da sizi qəbul edirəm.
Azərbaycanın dövlətçiliyi son illərdə inkişaf edib, möhkəmlənib və bizim xalqımız da bunun nəticəsində
rahatlıq əldə edibdir. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik təmin, bərqərar olunubdur. Azərbaycan keçmiş illərin
daxili vəziyyətdəki bəlalarından xilas olubdur. Bu, bizim üçün böyük nailiyyətdir və deyə bilərəm ki, ən böyük
nailiyyətdir. Çünki 1988-ci ildən, Dağlıq Qarabağ problemi, Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası meydana
çıxandan, sonra isə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü baş verəndən son illərə qədər Azərbaycanın bütün
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başqa çətinlikləri, problemləri ilə yanaşı, ən böyük çətinliyi onun daxilində gedən mənfi proseslər,
Azərbaycanın daxili vəziyyətinin pozulması olmuşdur. Qanun-qayda pozulmuşdu, insanların hüquqları
tapdalanmışdı, qanunsuz silahlı dəstələr, qruplar Azərbaycanın sərvətlərini dağıtmış, xalqımızın mənəviyyatına
zərbələr vurmuş, insanları qorxu altına almış, Azərbaycan cəmiyyətinin həyatının normal ahəngini pozmuşdu.
Buna görə də son illər, xüsusən də 1995-ci ildən sonra Azərbaycanda daxili vəziyyətin, ictimai-siyasi vəziyyətin
sabitləşməsi bütün baxımlardan, bütün nöqteyi-nəzərlərdən bizim ən böyük nailiyyətimizdir.
Xalq rahat yaşayır, ölkəmizin sabitliyi Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsinə zəmin yaradıbdır.
Artıq böyük işlər görülübdür. Qanunlar həyata keçirilir və insanların qanun çərçivəsində yaşaması üçün işlər
görülür. Bunlar bizim apardığımız siyasətin, Azərbaycan iqtidarının xalq ilə birliyinin, həmrəyliyinin, xalqın
iqtidara göstərdiyi etimadın, inamın nəticəsidir, iqtidarın xalqın, ölkənin problemləri ilə ardıcıl, çox ciddi
məşğul olmasının nəticəsidir. Eyni zamanda, bu nailiyyətlərin əldə olunmasında Azərbaycanın hüquq-mühafizə
orqanlarının, ordusunun, silahlı qüvvələrinin də xidməti böyükdür.
Mən Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarının, silahlı qüvvələrinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, hər bir sahədə işlər günü-gündən təkmilləşəcəkdir və mövcud olan
nöqsanlar aradan qaldırılacaqdır.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin baş verməsi, sonra 1994-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə
cəhd, 1995-ci ilin mart ayında dövlət çevrilişinə cəhd ilə əlaqədar, 1996-cı ilin dekabr ayında böyük bir cinayətkar
dəstənin yenə də xaricdən respublikamıza daxil olması, yəni ölkəmizdən qaçmış azərbaycanlıların – cinayətkar
dəstənin Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd etməsi və bütün başqa belə hadisələr nəticəsində təəssüflər olsun ki,
cinayət işinə çox adamlar cəlb olunmuşdur. Şübhəsiz ki, cinayət edən şəxs Azərbaycanın mövcud qanunları əsasında
məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və məhkəmənin hökmü ilə cəzalandırılmalıdır. Ancaq o hadisələrdən sonra bu
cinayətkarların bir qismi Azərbaycanı tərk edib qaça bilmiş, ayrı-ayrı ölkələrdə, xüsusən də çoxları Rusiyanın
ərazisində uzun müddət gizlənmişlər.
Bu gün məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, qaçıb gizlənən o cinayətkarların tam əksəriyyəti bizim hüquqmühafizə orqanlarının, xüsusən Daxili İşlər Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı axtarış
əməliyyatları nəticəsində yaxalanıb Azərbaycana gətirilib və onların əksəriyyətinin törətdiyi cinayətlər istintaq
edilibdir. Hüquq-mühafizə orqanları – Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Prokurorluq ədalətli
istintaq nəticəsində onların məhkəməyə verilməsini təmin ediblər və ədalət məhkəməsi də onların hər biri
haqqında öz hökmlərini çıxarıbdır.
Bunlar, bu hadisələr və törədilmiş cinayətlər bir çox cinayətkarları meydana çıxarmışdır. Şübhəsiz ki, bu
cinayətkarlar da məsuliyyətə cəlb olunmalı idi. Hesab edirəm, bizim ümumi işimizin uğurlu cəhəti ondan
ibarətdir ki, cinayət etmiş o adamlar 2-3 il gizlənəndən sonra uzaq yerlərdə yaxalanıb Azərbaycana gətirilib və
məsuliyyətə cəlb olunublar. Bunlar hamısı ictimaiyyətə məlumdur. Ancaq mən bunları bir daha ona görə
xatırlayıram ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, cinayətkar heç vaxt məsuliyyətdən qaça bilməyəcəkdir. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, o cümlədən hüquq-mühafizə
orqanları indi o qədər imkanlara malikdir və o qədər peşəkarlıqla işləyə bilirlər ki, heç bir cinayətkar məsuliyyətdən qaça bilməz. Əgər ən böyük cinayətkarlar, bəzi ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının himayəsi altında
olan cinayətkarlar, o cümlədən Rəhim Qazıyev, Surət Hüseynov və onlarla əlbir olan adamlar, yaxud Şahin
Musayev və başqaları ayrı-ayrı regionlarda, başqa ölkələrdə yaxalanıb Azərbaycana gətirilib, məhkəməyə
verilibsə, məsuliyyətə cəlb olunubsa, demək, hər bir kəs bundan özü üçün nəticə çıxarmalıdır.
Mən bu gün məmnuniyyətlə qeyd edirəm və bizim hüquq-mühafizə orqanlarının, xüsusən Daxili İşlər
Nazirliyinin işçilərinin işlərini o mənada xüsusi qeyd edirəm ki, Rusiyanın ucsuz-bucaqsız vilayətlərində, ən
uzaq yerlərində o cinayətkarların tapılması və Azərbaycana gətirilməsi təmin olunubdur.
Doğrudur, bəziləri hələ indiyədək gizlənirlər. Ancaq mən əminəm ki, onlar da yaxalanacaqlar, tapılacaqlar,
onlar da gəlib Azərbaycanda ədalət məhkəməsi qarşısında duracaqlar. Bu gün bildirmək istəyirəm ki, özləri nə
qədər tez dərk etsələr ki, onların tutduğu yol uğursuzdur, məsuliyyətdən qaça bilməyəcəklər və dərk etsələr ki,
vaxtında gəlib təslim olsalar onların məsuliyyəti yüngülləşə bilər, gəlməlidirlər. Onlar vətənlərinə gəlməlidirlər.
Ümumiyyətlə, vətənpərvər, mərd insan əgər şüurlu, ya şüursuz hansısa bir cinayəti edibsə, o, vətənindən
qaçmamalıdır. Cinayət edib vətənindən qaçan adam xalq, millət, cəmiyyət üçün ən yaramaz və ən nüfuzsuz bir
adamdır. Əgər sən şüurlu surətdə cinayət edirsənsə, bil ki, bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalısan. Demək, sən
bu cinayəti edəndə məsuliyyəti də gözünün önünə almalısan. Məsuliyyəti öz ölkəndə, doğma torpağında,
xalqının içində daşımalısan. Gedib hansısa bir ölkədə gizlənməklə canını qurtara bilməyəcəksən. Əgər kimsə
səni yolundan çıxarıbsa, azdırıbsa, qanmamısansa, başa düşməmisənsə, bu, daha da çox tələb edir ki, sən ağlını
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başına yığasan. Vətəninə, ölkənə gələsən, gəlib təslim olasan. Əgər cəza almalısansa, cəza çəkəsən, amma öz
xalqının içində. Torpağında yaşayasan. Cinayət edib ölkəsini tərk etmək böyük qəhrəmanlıq deyildir.
Mən əminəm ki, bu gizlənənlərin hamısı tapılacaqdır. Çünki son ilin təcrübəsi və artıq əldə olunan peşəkarlıq
təcrübəsi belə bir fikir söyləməyə əsas verir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu cür qatı cinayət edən adamların
hesabına Azərbaycanda həbs olunan və məhkəmə vasitəsilə cəza alan adamların sayı artıbdır. Amma onlar
cinayətkardırlar. Əgər cinayətkar cəzalanmasa, biz cəmiyyəti ondan nə cür qoruyacağıq? İnsanlar, cəmiyyət,
xalq cinayətkarlardan qorunmalıdır. İndi bəziləri orda-burda təbliğat aparırlar ki, Azərbaycanda məhbuslar
çoxdur, siyasi məhbuslar var. Birincisi, mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda bir nəfər də siyasi
məhbus yoxdur. Siyasi məhbus anlayışını bilən adam belə söz deməz. Kim siyasi məhbus ola bilər? O adam ki,
onun ideyası Azərbaycan dövlətinin ideyasına zidd olsun. Azərbaycanda belə bir məhbus yoxdur. Azərbaycanda
olan məhbuslar qanunsuz cinayətkar silahlı dəstələr yaratdıqlarına görə cəzalanıblar və məhbusdurlar.
Azərbaycanda olan məhbuslar hakimiyyəti silah yolu ilə devirmək üçün cəhdlər göstəriblər, cəzalanıblar.
Azərbaycanda olan məhbuslar adam öldürüblər, qan töküblər, gizli şəkildə çoxsaylı silahlar alıb-satıblar, yaxud
da ki, silah yığıb başqa cinayət törətmək məqsədi üçün istifadə ediblər. Məhbuslar bunlardır. Azərbaycanda
siyasi məhbus yoxdur.
İndi ayrı-ayrı adamlar öz şəxsi mənafelərini güdərək, cəmiyyətdə özlərinə şəxsi-siyasi ad qazanmaq üçün
bütün dünyaya car çəkirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus vardır. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
İkincisi, bəli, Azərbaycanda məhbuslar var. Əgər 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsini törədənlər onu
yaratmasaydılar Azərbaycanda bu məhbuslar olmazdı. Əgər 1994-cü ilin oktyabr dövlət çevrilişinə cəhd
olmasaydı, yaxud 1994-cü ilin sentyabrında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından o cinayətkarları
çıxarıb başqa ölkəyə aparmasaydılar, indi bu məhbuslar olmazdı.
OMON dəstəsi indi siyasətlə məşğul olan ayrı-ayrı adamların havadarlığı, dəstəyi, köməyi, pozucu fəaliyyəti
nəticəsində yolundan çıxmasaydı, yolunu azmasaydı, bir çox adi cinayətlər edəndən sonra dövləti devirmək
cəhdini etməsəydi, hazırda bu məhbuslar olmazdılar. İndi bəziləri OMON-çuların hüquqlarını müdafiə edirlər.
Siz nəyi müdafiə edirsiniz? Cəza almış və həbsxanada olan hər bir OMON-çu cinayət edibdir, ona görə də
cəzasını çəkməlidir.
Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları, ədalət məhkəməsi onları cəzalandıraraq, onları cəmiyyətdən təcrid
edərək bütün cəmiyyətin rahatlığına nail olublar, bütün cəmiyyətin hüquqlarını təmin ediblər. Bir qrup
cinayətkar hələ dövlət çevrilişinə cəhd göstərməmişdən əvvəl neçə-neçə insanın hüquqlarını pozurdular, onları
soyurdular, onlara təcavüz edirdilər, onların namusuna sataşırdılar, ayrı-ayrı insanların malını, dövlətini əlindən
almaqdan başqa, gedib onların arvadlarını, qızlarını alıb zorlayırdılar. Bəs indi onların hüquqlarını qorumaq
istəyən adamlar o vaxt biri-birilərinin hüquqlarını niyə qorumurdular?
Bunlara görə Azərbaycanda məhbuslar vardır. Hamı da bilməlidir ki, biz Azərbaycanın dövlətçiliyini,
xalqımızı, cəmiyyəti qoruyaraq, cinayət edən hər bir şəxsə ədalət məhkəməsi ilə qanunun tətbiq olunmasını
təmin etməliyik. Bu, bizim vəzifəmizdir, borcumuzdur.
Mən hüquq-mühafizə orqanlarının bu sahədə gördüyü işi qiymətləndirirəm. Ancaq eyni zamanda, hüquqmühafizə orqanları əldə etdikləri nailiyyətlərlə bərabər, gərək işlərində olan nöqsanları da aradan qaldırsınlar.
Təəssüflər olsun ki, nöqsanlar da az deyildir. Şəxsən məni ən çox narahat edən hüquq-mühafizə orqanlarının
bəzi əməkdaşlarının öz vəzifələrindən sui-istifadə etməsidir. Hüquq-mühafizə orqanının hər bir əməkdaşı
bilməlidir ki, o, bu təşkilatda işləyərək xüsusi səlahiyyət alıb, xüsusi etimada layiq olub və bu etimadı da
doğrultmalıdır. Yüksək vəzifəsindən istifadə edərək qanunu pozmaq, öz şəxsi mənafeyi üçün ayrı-ayrı yollara
getmək hüquq-mühafizə orqanlarını ləkələyir və bu, orqanlara hörmət gətirmir. Belə faktlar var və vətəndaşlar
tərəfindən belə şikayətlər də var. Bunu hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri yaxşı bilməlidirlər və bu
nöqsanların aradan qaldırılması üçün daha da çox tədbirlər görməlidirlər, ciddi işlər aparmalıdırlar.
Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının içərisində vəzifəsindən sui-istifadə etmək halları cürbəcür
formalarda özünü büruzə verir. Onlardan biri də rüşvətxorluqdur. Rüşvətxorluq cəmiyyətdə olan xəstəlikdir və
hüquq-mühafizə orqanlarında bu xəstəlik mövcuddur. Bu, hüquq-mühafizə orqanlarında yeni bir hadisə deyildir.
Hüquq-mühafizə orqanlarının tarixini götürsəniz, lap 50-60 il, 10-15 il bundan əvvəl də bu təşkilatlarda, onların
əməkdaşlarının içində rüşvətxorluq edən insanlar olubdur, təəssüflər olsun ki, bu gün də vardır.
Mən keçmiş illərdə də, yəqin 1970-1980-ci illərdə də Azərbaycanda işləyərkən hüquq-mühafizə orqanlarında
rüşvətxorluq, vəzifəsindən sui-istifadə etmək halları ilə kəskin mübarizə aparmışam. Tarixi vərəqləsəniz, o
dövrlərdə mənim apardığım mübarizə və həyata keçirdiyim tədbirlərin hamısı görünəcəkdir.
Bu gün müstəqil dövlət olduğumuz üçün bu işlər daha da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni hüquq-mühafizə
orqanlarında rüşvətxorluq ilə və cürbəcür mənəviyyatsız hallarla mübarizə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki biz
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müstəqil dövlətimizi qurub-yaradırıq. Bizim müstəqil dövlətimiz ümumiyyətlə, sağlam olmalıdır və onun hər bir
təşkilatı, hər bir orqanı sağlam olmalıdır.
Hüquq-mühafizə orqanları müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas sütunlarındandır. Əgər bütün sütunlar
sağlam olmasa, bu sütunların içərisində qanunu pozan, vəzifəsindən sui-istifadə edən, rüşvətxorluq edən,
insanların hüquqlarını pozanlar olduğu halda, ümumiyyətlə, bu sütunlar sağlam olmaz. Ona görə də bu məsələ
ilə çox ciddi məşğul olmaq lazımdır.
Bu həqiqətdir. Mən bunun həqiqət olduğunu dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəm. Heç kəs kənardan gəlib
bizə burada yeni bir ixtira açmasın. Guya ki, bunlar məlum deyil, yaxud biz bunları bilmirik. Bunlar məlumdur,
biz bunları bilirik. Şəxsən mən ona görə də bu fikirləri söyləyirəm və tələb edirəm ki, hüquq-mühafizə
orqanlarında bütün bu mənfi hallarla mübarizə gücləndirilsin, hüquq-mühafizə orqanlarının tərkibi təmizlənsin və
bizim mənəviyyatımıza, əxlaqımıza, məsləkimizə zidd olan belə ünsürlər hüquq-mühafizə orqanlarından
kənarlaşdırılsın. Bu, sizin əsas vəzifələrinizdən biridir.
Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulur. Bu proses müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Mən
böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, yaşadığımız hər gün, hər ay, hər il bizi bu sahədə irəliyə aparır. Əldə
etdiyimiz nailiyyətlər onu göstərir ki, biz Azərbaycanda həqiqətən müstəqil, hüquqi, demokratik, dünyəvi
dövləti qurub başa çatdıra biləcəyik. Biz bu yolla gedirik və daim gedəcəyik. Biz iqtisadi, sosial, siyasi islahatlar
həyata keçiririk. Bunlar hamısı dövlət quruculuğunu təmin edən amillərdir.
Konstitusiyamızın əsasını təşkil edən prinsiplər Azərbaycanda məhz demokratiyanın inkişafı, hüquqi dövlətin, dünyəvi, sivilizasiyalı cəmiyyətin, dövlətin yaranmasıdır. Bizim borcumuz Konstitusiyanın tələblərini
ardıcıl surətdə həyata keçirməkdən ibarətdir. Biz bunu etmişik və edirik.
Mən bu gün məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, biz bütün bu sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Azərbaycanın siması dəyişibdir. Azərbaycan demokratik bir ölkə, hüquqi dövlət kimi artıq hər yerdə tanınıb və
bu da beynəlxalq aləmdə Azərbaycana daha da çox hörmət gətirir, Azərbaycanın nüfuzunu artırır.
Biz bunları həyata keçirdiyimiz və bir çox nailiyyətlər əldə etdiyimiz halda, bəziləri özlərini bu sahədə böyük
bir alim, yaxud da ki, dahi bir şəxs kimi qələmə verərək müəyyən tələblər irəli sürürlər. Onlar deyirlər ki, guya
Azərbaycanda demokratiya yoxdur, demokratiya azdır, o yoxdur, bu yoxdur.
Mən belə düşünürəm ki, qoy onlar danışsınlar, yazsınlar, desinlər, biz isə öz işimizlə məşğul olaq. Biz öz
işimizi görürük və onun bəhrələrini də görürük. Xalq da bizim gördüyümüz işi görür və onun bəhrələrindən də
istifadə edir, ondan bəhrələnir.
İndi kənarda durub, özünü müxalifətə çəkib bu sahədə bizə “dərs verənlər”, hesab edirəm ki, heç bir mənəvi
haqqa malik deyillər. Bu sahədə öyrətmək, dərs vermək, məsləhət vermək üçün gərək mənəvi haqqın olsun.
Əcəba, bu demokratiyanı belə də siz hardan bizdən yaxşı bilirsiniz? Nəyə görə? Hansı demokratiya
akademiyasını qurtarmısınız? Hansı demokratik dövləti qurmusunuz, gəlib burada da qurmaq istəyirsiniz? Hansı
demokratik böyük bir iş görmüsünüz ki, onu burada tətbiq etmək istəyirsiniz? Hansını?
Bilirsiniz, ona görə də bütün bu yazılar, bu danışıqlar və sairə çox gülməlidir. Mənim sadəcə, onlara yazığım
gəlir. İndi bu 4-5 ildir bizə demokratiya öyrətmək istəyən adamlar bir il hakimiyyətdə oldular, nə demokratiyanı
tətbiq edə bildilər, nə dövlət qura bildilər, nə millətə bir gün ağlaya bildilər və nəhayət, Azərbaycanı vətəndaş
müharibəsinə gətirib çıxardılar, qaçdılar. İndi qaçandan sonra 4 ildir oturublar kənarda, “demokratiya carçısı”
olublar, demokratiyadan dəm vururlar, demokratiya tələb edirlər. Hansı əsasla, nəyə görə, hansı hüquqa görə?
Yığışırlar orda-burda, nə bilim, “demokratik seçkilər hərəkatı” qururlar. Bilirsiniz, gərək nə qədər ağılsız olasan
ki, belə bir iş görəsən.
Azərbaycanın 1995-ci ildə demokratik prinsiplər əsasında, ümumxalq referendumu ilə demokratik
Konstitusiyası qəbul olunubdur. Müstəqil Azərbaycanın demokratik prinsiplər əsasında ilk parlamenti seçilibdir.
Çoxsaylı qanunlar qəbul olunubdur və o qanunların əksəriyyəti həyata keçirilibdir. Bəziləri şikayətlənirlər ki,
qanunlar icra olunmur, həyata keçirilmir. Belədir, bu da var, bunu da inkar etmək olmaz. Ancaq bu, eyni
zamanda təbiidir.
Qanunu yaratmaq çətin bir şey deyildir. Hər bir qanunu yaratmaq üçün təcrübə, bilik əsasında, konstitusiya
əsasında bir 2-3 ay vaxt tələb edir ki, onu yazasan, hazırlayasan, müzakirə edəsən, ondan sonra da imzalayasan.
Amma onu icra etmək başqa məsələdir. Qanunu yaradanlar bir kiçik dəstə adamlardır: onu yazıb hazırlayanlar,
parlamentdə qəbul edənlər və nəhayət, o qanunları imza edən prezident. Amma bunlar hər bir insan tərəfindən
icra olunmalıdır. Şübhəsiz ki, icranın təşkili dövlət, icra orqanlarının üzərinə düşür, onlar bunu icra etməlidirlər.
Təəssüflər olsun ki, icra orqanlarının işində də çox böyük nöqsanlar var, onların üzərində günahlar çoxdur. Bu
da var. Ancaq bununla yanaşı, qəbul edilən hər bir qanun əgər dərhal icra oluna bilsəydi, qəbul edilən hər bir
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qərar, prezidentin verdiyi hər bir fərman dərhal icra oluna bilsəydi, biz çox xoşbəxt insanlar ola bilərdik, biz qısa
bir müddətdə göylərə qalxa bilərdik. Bu reallığı bilmək lazımdır. Reallıq da bundan ibarətdir.
Mən şübhəsiz ki, bütün dövlət, hökumət orqanlarından qanunların ardıcıl surətdə icra olunmasını bu gün də
tələb edirəm. Mən bu gün bir daha tələb edirəm ki, icra orqanlarının işində olan nöqsanlar aradan götürülsün,
icra orqanları əməkdaşlarının bəzilərinin vəzifəsindən sui-istifadə etməsi halları aradan götürülsün və icra
orqanları qanununun tələblərinə uyğun olaraq daha yaxşı işləsinlər. Ancaq bu gün mən reallıqdan da uzaqlaşa
bilmərəm və o kənardan deyilən cürbəcür sözləri də qəbul edə bilmərəm ki, bu icra olunmadı, o icra olunmadı.
Bunun üçün vaxt lazımdır.
İqtisadi islahatları həyata keçirən iqtidardır. Özəlləşdirməni həyata keçirən iqtidardır. Torpaq islahatını
həyata keçirən iqtidardır. Torpağı şəxsi mülkiyyətə verən və cəsarətli addımlar atan iqtidardır. Siyasi, sosial
islahatları həyata keçirən iqtidardır. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin edən iqtidardır. Konstitusiyanın
tələblərini həyata keçirən, qəbul olunan qanunları həyata keçirən iqtidardır. Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf
etdirən iqtidardır. Hüquqi dövlət yaradan və insanların hüquqlarının qorunmasını təmin etməyə çalışan
iqtidardır. Budur. Bəs siz kimsiniz? Kənarda durub “demokratiya, demokratiya” qışqıranlar kimlərdir? Siz
demokratiya sahəsində nə etmisiniz? Daxili sabitliyi təmin etmək üçün siz nə etmisiniz? Əksinə, çoxları öz
pozucu hərəkətləri ilə bu gün də Azərbaycanda qarmaqarışıqlıq yaratmaq istəyirlər, Azərbaycanda bu gün
mövcud olan sabitliyi pozmaq istəyirlər, onu dağıtmaq istəyirlər. Amma bilsinlər - bu, mümkün deyildir. Ona
görə mümkün deyildir ki, xalq dövlətin apardığı siyasətə artıq inanıb, dövlətə və dövlət başçısına inanıb. İnanır
ki, əgər bu gün hansı problem həll olunmayıbsa, o, sabah həll olunacaqdır. Sabah həll oluna bilməsə, ondan
sonrakı dövrdə həll ediləcəkdir.
Mən heç vaxt, heç kəsə söz verməmişəm ki, hər məsələni bu gün və ya bu il, gələn il həll edəcəyik. Bu,
böyük bir prosesdir. Biz buna nə qədər də səy qoysaq, nə qədər gücümüzü də sərf etsək, bu prosesin həlli zaman
tələb edir. Biz zaman çərçivəsində bunların hamısını həyata keçirəcəyik. Xalq bunu bilir, buna inanır. Novruz
bayramı günlərində mənim xalqla, çoxlu kütlə ilə görüşlərim olubdur. Mən küçələrdə, meydanlarda, ayrı-ayrı
görüşlərdə xalqın əhval-ruhiyyəsini, xalqın dövlətə münasibətini görürəm. Bizim reallığımız budur.
Güman edirəm ki, biz bu yolla bundan sonra daha da əzmlə gedəcəyik və qarşımızda duran vəzifələrin
hamısını yerinə yetirəcəyik. Mən bütün bunları bəyan edərək, eyni zamanda hüquq-mühafizə orqanlarından
qanuna daim riayət etməyi tələb edirəm.
Bizim Konstitusiyamız, qanunlarımız hər birimiz üçün müqəddəs olmalıdır. Xüsusən, qanunların həyata
keçirilməsi, qanunlara riayət olunması hüquq-mühafizə orqanlarının işinin təkmilləşməsini tələb edir. Qanunun
aliliyi hamı üçün – adi vətəndaş üçün də, ən yüksək vəzifəli insan üçün də eyni tələblər qoyur. İnsan dövlətdə,
cəmiyyətdə nə qədər yüksək vəzifə, səlahiyyət alırsa, o qədər də çox qanunun tələblərini həyata keçirməlidir,
qanuna riayət, hörmət etməlidir, qanunun aliliyini təmin etməlidir. Bu, sizin də, mənim də, hamımızın ən böyük
vəzifəmizdir və biz bu vəzifəmizi yerinə yetirməliyik.
Bir də deyirəm, Azərbaycanda demokratiya var və biz demokratiyanı günü-gündən inkişaf etdirəcəyik.
Oktyabr ayında Azərbaycanda prezident seçkiləri nəzərdə tutulubdur. Prezident seçkilərinin keçirilməsi
prinsipləri bizim Konstitusiyada öz əksini tapıbdır. Ancaq bunun üçün xüsusi qanun layihəsi hazırlanıbdır və bu
yaxın vaxtlarda Milli Məclisdə müzakirə olunacaq, qəbul ediləcəkdir. Ondan sonra hələ oktyabr ayına qədər
vaxt var. Prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər dövlət, iqtidar tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.
Hamı – bütün siyasi qüvvələr, partiyalar, təşkilatlar, cəmiyyətlər bilməlidir ki, prezident seçkilərinin sərbəst,
azad, ədalətli, tam demokratik şəkildə keçirilməsi bugünkü Azərbaycan iqtidarının əsas vəzifəsidir. Mən bəyan
edirəm ki, biz bu vəzifəmizi yüksək səviyyədə həyata keçirəcəyik, heç kəs narahat olmasın.
Azərbaycanda heç bir iş görməmiş, heç bir xidməti, təcrübəsi olmayan, ancaq prezident olmaq istəyən
adamlar indi çoxalıbdır. Buna nə ad vermək olar? Hər bir insanın seçmək, seçilmək hüququ var. Əgər
Azərbaycanın hansısa bir vətəndaşı hesab edir ki, o, prezident ola bilər və bu vəzifəni apara bilər, özündə bu
cürəti tapırsa, qoy irəliyə gəlsin. Konstitusiyanın, prezident seçkiləri haqqında qanunun çərçivəsində qoy gəlsin,
seçkidə iştirak etsin. Belə iddiası olan hər bir şəxsə maksimum şərait yaranacaqdır. Heç kəs narahat olmasın və
heç kəs də çalışmasın ki, bizə bu barədə hansısa yolla təsir edə bilər. Bizə təsir etmək mümkün deyildir. Çünki
biz özümüz bu yoldayıq. Bizə yol göstərmək lazım deyildir. Bir halda ki, biz demokratiya yolu ilə gedirik, hər
bir şeyi demokratik prinsiplər əsasında edəcəyik. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Yenə də deyirəm, iştahası
olan, iddiası olan adamlar hazırlaşsınlar. Amma elə hazırlaşsınlar ki, onlar bu seçkiyə qanun çərçivəsində girə
bilsinlər. Kimsə qanunu pozacaqsa, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq ona yol verilməyəcəkdir. Bizim
Konstitusiyamızın və qanunumuzun tələbləri tətbiq olunacaqdır.
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Mən bu gün milli təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı münasibətilə sizinlə görüşümdən çox
məmnunam. Mən bilirəm ki, hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan əməkdaşlar və onların rəhbərləri artıq hərəsi
öz yerini tutubdur, öz vəzifələrini bilirlər və öz məsuliyyətlərini dərk edirlər, peşəkarlıq təcrübəsi toplayıblar.
Artıq bu son illər, xüsusən 1993-1994-cü illərdən sonrakı dövrdə olan proseslər hamıya göstərdi ki, Vətənə,
dövlətə, xalqa xəyanət edən adama bizim cəmiyyətimizdə, hüquq-mühafizə orqanlarında da yer olmayacaqdır.
Hüquq-mühafizə orqanlarında işləyən hər bir kəs, yaxud işləmək istəyən hər bir vətəndaş bilməlidir ki,
ondan birinci növbədə müstəqil Azərbaycan dövlətinə sədaqət tələb olunur. Əgər kimdəsə bu çatmırsa, qoy
geriyə çəkilsin. Mənəvi saflıq, mənəvi paklıq tələb edilir, yüksək mənəvi keyfiyyətlər tələb olunur. Hüquqmühafizə orqanlarında işləyən adamlar bilməlidirlər ki, onların üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Onlar öz
vicdanı, cəmiyyət, dövlət qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Onlar bu məsuliyyəti dərk edərək işləməlidirlər və öz
işlərini qurmalıdırlar. Mənəvi saflıq hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
keyfiyyətdir. Mənəvi saflıq uğrunda mübarizə hüquq-mühafizə orqanları kollektivlərində ən əsas məsələlərdən
biri olmalıdır.
Vaxtilə belə bir məşhur kəlam var idi ki, soyuq baş, hərarətli ürək, təmiz əllər olmalıdır. Bu kəlamın
müəllifinin kim olub-olmamağından asılı olmayaraq, müdrik sözlərdir. Mən arzu edərdim ki, bizim hüquqmühafizə orqanlarında işləyən adamların həqiqətən yanan hərarətli ürəyi olsun, düşünən başı olsun və təmiz
əlləri olsun. Biz ümumiyyətlə, vətəndaşlarımızı və xüsusən hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan əməkdaşları
bu tələblər əsasında tərbiyə etməliyik. Bir daha deyirəm, mənəvi saflıq, mənəvi paklıq ən əsas tələblərdən
biridir. Vətənə, xalqa sədaqət və mənəvi saflıq, bunlar bizim müvəffəqiyyətimizin əsasıdır. Güman edirəm ki,
biz hüquq-mühafizə orqanlarında belə bir mühitin, əhval-ruhiyyənin yaranmasına nail ola biləcəyik.
Mən sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim bugünkü
görüşümüzdən, bu danışıqlardan hərə özü üçün lazımi nəticə çıxaracaqdır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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HƏCC ZİYARƏTİNƏ GEDƏN ZƏVVARLARIN BİR QRUPU İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
28 mart 1998-ci il
Mən elə bilirəm ki, hər birinizin deməyə sözünüz vardır. Bu təbiidir. Ancaq siz mənə inanın, bu gün mən bir
neçə görüş keçirmişəm. Sizinlə bu görüşdən sonra isə Fransadan gəlmiş böyük bir nümayəndə heyətini qəbul
etməliyəm. Onlar indi məni gözləyirlər. Mən sizinlə bir neçə saat söhbət etmək arzusundayam. Güman edirəm
ki, biz vaxt tapıb bunu edəcəyik. Ancaq siz indi yol üstündəsiniz, mənimsə sizdən sonra daha bir görüşüm
vardır.
Xoşbəxt adamlarsınız ki, Məkkə və Mədinəni ziyarət etmək sizə nəsib olubdur. Bu, hər bir müsəlmanın
həyatdakı arzusudur. Bilirsiniz ki, keçmiş zamanlarda bizim ulu babalarımız nə qədər çətinliklərin öhdəsindən
gələrək, piyada, o vaxtkı nəqliyyat vasitələrindən istifadə edərək, neçə aylar vaxt sərf edərək gedib Məkkəni,
Mədinəni ziyarət edirdilər. Hər bir müsəlman bu ziyarəti edəndən sonra onda böyük bir dəyişiklik əmələ gəlir.
Sizə belə bir xoşbəxtlik qismət, nəsib olubdur. Mən bundan ötrü çox şadam.
Bizdə hər il həcc ziyarətinə gedənlər var. Hərə öz imkanından istifadə edir. Ancaq siz, Azərbaycanın böyük
bir qrup vətəndaşları iki müqəddəs şəhərin xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Fəhd ibn Əbdüləziz əl-Səudun
Azərbaycana göstərdiyi qayğının nəticəsində, onun hesabına bu ziyarəti edəcəksiniz. Mən Səudiyyə Ərəbistanı
kralının nümayəndəsinə öz təşəkkürümü bildirdim, bir daha sizinlə birlikdə ona təşəkkür edirəm. Ümid edirəm
ki, bu, ənənəyə çevriləcəkdir, gələn illərdə də bizim ölkəmizə, Azərbaycana bu qayğı göstəriləcəkdir. Siz bu
imkandan birinci istifadə edirsiniz. Yolunuz uğurlu olsun!
Mən də vaxtilə çox illər Məkkəni, Mədinəni ziyarət etmək arzusunda olmuşam. Əziz dostum, qardaşım kral
Fəhd ibn Əbdüləziz əl-Səudun dəvəti ilə mən 1994-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdə olmuşam. O
zaman mənə bütün bu müqəddəs yerləri ziyarət etmək imkanı verilibdir. Şeyxülislam həzrətləri burada qeyd
etdi, - Səudiyyə Ərəbistanında Kəbənin də qapısını mənim üzümə açdılar. Mənimlə olan adamlar da böyük bir
xoşbəxtlik hissi keçirdilər ki, biz Kəbəyə də daxil ola bildik.
Bu mənim həyatımda çox böyük bir hadisə olmuşdur. Mən bunu heç vaxt unutmayacağam. Şübhəsiz ki,
imkan olanda mən bunu təkrar da etmək istərdim. Ancaq uzun illər həsrətində olduğum Məkkəni, Mədinəni
ziyarət etmək mənim üçün böyük bir səadət olmuşdur. Mən bunu heç vaxt unutmaram. İndi bu, sizə də nəsib,
qismət olubdur.
Güman edirəm ki, sizin həcciniz qəbul olunacaqdır, sağ-salamat gedib gələcəksiniz, bu ziyarəti edəndən
sonra ölkəmizə, vətənimizə, dövlətimizə daha da çox xidmət edəcəksiniz. Çünki bu ziyarət insanları çox şeylərə
dəvət edir. İnsanlar bu ziyarətdən sonra çox şeyləri daha da doğru-düzgün dərk edirlər. Güman edirəm, siz
özünüz bunu hiss edəcəksiniz.
Mən sizə yaxşı yol arzulayıram. Sağ-salamat gedib gələsiniz. Siz həmişə belə gözəl işlərlə məşğul olasınız.
Sağ olun. Yaxşı yol!
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“Bİ-Pİ / STATOYL” ALYANSININ BAKIDA YENİ OFİSİNİN
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
31 mart 1998-ci il
Hörmətli dostlar, qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu gün burada artıq Azərbaycanda özünə çox dəyərli yer tutmuş dünyanın iki böyük neft şirkətinin –
“Bi–Pi” və “Statoyl” şirkətlərinin yeni ofisinin, binasının açılması münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Mən bu gün burada sizinlə birlikdə bu hadisəni təkcə bir binanın inşa edilib, avadanlıqla təmin olunub
yüksək səviyyəyə gətirilməsi kimi qeyd etmək fikrində deyiləm. “Bi-Pi” və “Statoyl”un Azərbaycanda işlədiyi
zaman gördükləri işlərə müəyyən qədər yekun vurmaq məqsədi ilə sizinlə görüşə gəlmişəm. Şübhəsiz ki, sizin
təmir etdiyiniz, yaratdığınız və indi artıq istifadə etməyə başladığınız bu bina Azərbaycanda, Bakıda olan gözəl
binaların sırasında özünəməxsus yer tutur. Təbiidir ki, bu, bizim qədim İçərişəhərin abadlaşdırılması sahəsində
də atılan bir addımdır.
Xarici ölkələrin şirkətlərinin, o cümlədən neft şirkətlərinin və maliyyə mərkəzlərinin Azərbaycandakı
ofislərinin İçərişəhərə daha çox meyl etmələri təsadüfi hal deyildir. Bu təbiidir. Çünki İçərişəhər Azərbaycanın,
Bakının qədim tarixini əks etdirən gözəl bir muzeydir. Siz də çalışırsınız ki, özünüzə məhz bu muzeydə yer
tutasınız və buna da nail olursunuz. Mən bunu müsbət qiymətləndirirəm və təqdir edirəm. Hesab edirəm ki, bu,
yaxşı meyldir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm.
Ancaq bugünkü görüşdə məni daha çox sevindirən və bu günə məna verən odur ki, siz Azərbaycanda
gördüyünüz işlərin yeni mərhələsinə gəlib çatmısınız. Biz dünən sizinlə görüşərkən 1994-cü ilin sentyabr ayında
birlikdə imzaladığımız ilk müqavilənin həyata keçirilməsi barəsində ətraflı fikir mübadiləsi apardıq və hamımız
birlikdə məmnunuq ki, bu müqavilə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir, nəzərdə tutulmuş proqramın yerinə
yetirilməsi təmin olunur.
“Bi-Pi” və “Statoyl” şirkətlərinin ilk müqavilədə böyük payı, hissəsi var və bu müqavilənin həyata
keçirilməsində siz çox dəyərli işlər görürsünüz. Ancaq siz ondan sonra – 1996-cı ilin iyun ayında “Şahdəniz”
qaz və neft yatağının işlənilməsi ilə əlaqədar yeni bir müqaviləni bizimlə imzaladınız. “Şahdəniz” yatağının
işlənilməsi ilə əlaqədar gördüyünüz işlər haqqında sizin bu gün burada mənə verdiyiniz məlumat məni məmnun
edir. Binanın böyük bir hissəsinin məhz “Şahdəniz” layihəsinin həyata keçirilməsi üçün ayrılması da bu
layihənin sizin üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Mən çox məmnunam ki, “Şahdəniz” layihəsi ilə siz
ciddi məşğul olursunuz. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu gün mənə verilən vədlər, sözlər vaxtında
yerinə yetiriləcəkdir. Biz “Şahdəniz” yatağına böyük əhəmiyyət veririk, ümidlər bəsləyirik və sizinlə birlikdə
apardığımız işlər, güman edirəm ki, qısa bir zamanda bu yatağın neft və qaz məhsullarının istifadə olunması
üçün bizə imkan yaradacaqdır.
“Şelf-5” qazma qurğusunun modernləşdirilməsi, onun müasir tələblərə uyğun olaraq hazırlanması və bu ilin
sentyabr ayında işə başlaması ilə əlaqədar sizin verdiyiniz məlumatları da mən çox diqqətlə dinlədim. Mən bunu
məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Çox sevindirici haldır ki, siz bu qazma qurğusunu yaxşı düzəldirsiniz. Bu gün
mənə dedilər ki, “Şelf-5” qazma qurğusu hətta “Dədə Qorqud” qurğusundan daha da yüksək səviyyədə
olacaqdır. Belə qazma qurğularının hazırlanması və istifadəyə verilməsi nəticəsində onlardan bir yataqda yox,
Xəzər dənizinin digər yerlərində də istifadə olunacaqdır. Beləliklə, bu işlər çox geniş miqyas alır.
Bugünkü görüşdə məni məmnun edən cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, burada, sizin bu ofisinizdə çoxlu
Azərbaycan gəncləri də işləyir. Güman edirəm ki, bu ənənə get-gedə daha da genişlənəcəkdir. Bu da təbiidir.
Çünki siz, böyük təcrübəyə malik olan şirkətlər burada öz işlərinizi yaxşı qurmaq üçün yerli kadrlardan istifadə
etməlisiniz. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda neft və qaz sahəsində, ümumiyyətlə, elmin və texnikanın
başqa sahələrində çox hazırlıqlı kadrlar və çox istedadlı gənclər vardır.
Mən xatırlayıram, “Dədə Qorqud” qazma qurğusu ilə tanış olarkən orada işləyən adamların əksəriyyətinin
azərbaycanlı mütəxəssislərdən, mühəndislərdən, texniklərdən, fəhlələrdən ibarət olduğunu gördüm. Şübhə etmirəm
ki, indi hazırlanan yeni qazma qurğusunda da vəziyyət belə olacaqdır və bəlkə bundan da yaxşı olacaqdır.
Ümumiyyətlə, bunlar bizim imzaladığımız müqavilələrin əsas istiqamətindən biridir. Yəni şirkətlərin özlərinin


Mərasimdə Böyük Britaniyanın “Britiş Petroleum” şirkətinin baş icraçı direktoru Con Braun və Norveçin
“Statoyl” şirkətinin vitse-prezidenti Yohan Nik Vold çıxış edərək Heydər Əliyevi salamladılar.
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yüksək səviyyəli mütəxəssisləri ilə Azərbaycan Respublikasının yerli kadrlarının bir yerdə işləməsi məsələsidir. Mən
şadam ki, biz bu məqsədimizə də nail oluruq.
Məni daha çox sevindirən məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, “Şahdəniz” yatağının əməli surətdə
işlənilməsi üçün və orada nəzərdə tutulmuş proqramın yerinə yetirilməsi üçün siz indiyə qədər xeyli iş
görmüsünüz. Ümidvaram ki, siz gələcəkdə də öz işlərinizdə uğurlar əldə edəcəksiniz. Mən sizi bu hadisə
münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
“Bi-Pi” və “Statoyl” şirkətləri neft sahəsində əməkdaşlıq etmək üçün Azərbaycana gələn ilk şirkətlərdir. Mən
“Bi-Pi” və “Statoyl” şirkətləri ilə əlaqələrimizi xüsusi qiymətləndirirəm və bu gün bəyan edirəm ki, biz
gələcəkdə də bu əlaqələri inkişaf etdirəcəyik və genişləndirəcəyik. Sizə Azərbaycanda gördüyünüz işlərdə
uğurlar arzulayıram, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ HÜQUQ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ İNSAN
HÜQUQLARI KOMİTƏSİNİN İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ YARDIMÇI KOMİTƏSİNİN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
1 aprel 1998-ci il
Avropa Şurasının belə yüksək səviyyədə çoxsaylı nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlməsindən çox
məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Bu, Avropa Şurasının Azərbaycana diqqətinin artmasını göstərir və bu
da bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz Azərbaycanda Avropa Şurası ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk.
Avropa ölkəsi olaraq və Avropa standartlarına uyğun surətdə öz ölkəmizdə dövlət quruculuğunu apararaq
Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olmaq arzusundayıq.
Biz bilirik ki, Avropa Şurasına daxil olmaq üçün bir neçə mərhələlərdən, imtahanlardan keçmək lazımdır.
Bəzən mənə belə gəlir ki, gənc adamın hansısa bir böyük universitetdə imtahan verməsi bizim kimi ölkənin
Avropa Şurasına girməsindən asan olur. Ancaq bu çətinliklərə baxmayaraq, biz çalışırıq ki, bütün imtahanları
verək. Sizinlə bizim hər birimiz vaxtilə, gənc yaşımızda universitetlərə daxil olarkən imtahan verməyin nə qədər
əziyyətli olduğunu hiss etmişik. Siz də indi hiss edirsiniz ki, bu yoxlamalarınız, maneələriniz bizim üçün nə
qədər əziyyətlidir. Ancaq biz bunların hamısına razıyıq, çünki həqiqətən istəyirik ki, ölkəmiz Avropa Şurasının
tələblərinə uyğun olsun. Gənclər arasında belə bir fikir də var ki, əgər tələbə yaxşı biliyə malikdirsə, o, imtahan
qəbul eləyən müəllimin ciddi və qəti olmasından heç vaxt çəkinmir. Çünki biz cürbəcür müəllimlər görmüşük:
bəziləri liberal olur, dərsi o qədər yaxşı bilməsən də qiymət verir, ancaq bəziləri çox tələbkar olurlar. Siz çox
tələbkarsınız, biz bunu bilirik. Biz də hesab edirik ki, biliyimiz o qədərdir ki, siz nə qədər tələbkar olsanız da biz
imtahanı verəcəyik. Amma nəsə çatışmırsa bunların hamısını qaydaya salmağa da hazırıq. Yəni biz özümüzdən
razı deyilik; hesab edirik ki, bu keçid dövründə çox şeyləri hələ istənilən səviyyədə edə bilməmişik. Ancaq əsas
bu deyil, əsas odur ki, biz istəyirik bütün məsələlərdə Avropa Şurasının tələblərinə uyğun səviyyəyə çataq.
Güman edirəm, biz buna nail olacağıq.
Güman edirəm, siz bu günlərdə bizim ölkəmizlə tanış olub, bugünkü günümüzü görə bilmisiniz. Ölkəmizdə
həll olunası çox problem var. Ən çətin, ən ağır problem torpaqlarımızın 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal
edilməsi, bir milyondan artıq azərbaycanlının yerindən-yurdundan didərgin düşməsi və köçkün vəziyyətində
yaşamasıdır. Onların çoxu çadırlarda yaşayır, siz bunu bilirsiniz.
Bununla əlaqədar, eyni zamanda təkcə bununla deyil, ümumiyyətlə keçid dövrü ilə əlaqədar, şübhəsiz ki,
iqtisadi, sosial problemlər də var. Biz bu problemlərin həll olunması ilə də məşğuluq. Şübhəsiz, ictimai-siyasi
həyatımızda da həll olunası problemlər var, bunlarla da məşğul oluruq.
Biz istəyirik ki, kənardan baxanlar və Azərbaycana gələnlər ölkəmizin reallığını olduğu kimi bilsinlər - nə
artıq, nə əskik, güman edirəm, sizin belə imkanınız olmuşdur.
C o r c K l e r f a y t (Belçika parlamentinin deputatı): Mən çox şadam ki, Siz vaxt taparaq Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının hüquq məsələləri və insan hüquqları komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul
edirsiniz. Biz əsas etibarilə insan hüquqları problemləri ilə məşğul oluruq və Azərbaycan Respublikasının
Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv olmaq üçün müraciət etdiyi bir vaxtda buraya gəlmişik.
Azərbaycana gəldiyimiz müddətdə bizim çox intensiv proqramımız var idi. Biz ədliyyə, xarici işlər, daxili
işlər nazirləri və digər dövlət adamları ilə, rəsmi şəxslərlə görüşmüşük. Cənab Prezident, biz Sizi heç də
imtahana çəkməyə yox, dostunuz kimi sizə yardım etməyə gəlmişik. Ümid edirəm, bir vaxt elə olacaq ki,
Azərbaycan da Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olacaq və onun nümayəndəsi bizim ümumi nümayəndə
heyətimizin tərkibində digər ölkəyə gedərək orada insan hüquqları ilə tanış olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğru deyirsiniz, elə gün olacaqdır.
C o r c K l e r f a y t: Biz böyük şərəf hissi duyuruq ki, imtahana çəkmirik, ümumiyyətlə demokratiya
prosesini irəlilətməkdən ötrü millətlərə, xalqlara kömək edirik. Cənab Prezident, icazə versəydiniz, bu
imkandan istifadə edərək Sizə bir neçə sual vermək istərdim.
Birinci sualım belə olacaqdır: Qarabağ məsələsinin həlli sahəsində son inkişaflar haqqında nə deyə
bilərsiniz? Xüsusilə Ermənistandakı son seçkilərdən sonra Siz məsələni necə görürsünüz? Sizcə, bu seçkilər
məsələnin ümumi inkişafına necə təsir edəcəkdir? Mən bilirəm ki, Qarabağ problemi sizin ölkəniz, xalqınız
üçün çox vacib problemdir. Biz çadır şəhərciyində qaçqınların vəziyyəti ilə tanış olmuşuq.
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İkinci sualım isə insan hüquqları haqqında və ümumiyyətlə hüquqi aktlar barədə olacaqdır. Hər şeydən əvvəl
qeyd etmək istəyirəm ki, son müddət ərzində Azərbaycanda bu sahədə müəyyən tərəqqi əldə edilmişdir. Bəzi
layihələr var, onlar işlənib hazırlanmaqdadır. Bu layihələr hüquq, məhkəmə, ədliyyə sahəsi ilə bağlıdır. İstərdim
biləm ki, bu proses nə vaxt tamamlanacaqdır?
Eyni zamanda istərdik ki, Siz cavabınızda bizim rolumuza da yer ayırasınız, Avropa Şurasının sizə nə cür yardım
göstərə biləcəyi haqqında məlumat verəsiniz. Bilirik ki, siz həm də MDB-nin üzvüsünüz. İstəyirik bilək, Avropa
Şurası ayrılıqda və ümumiyyətlə MDB çərçivəsində Azərbaycana hansı yardımı edə bilər?
Biz dünən GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq məsələsini də müzakirə etmişik. İstərdik bu haqda da bir neçə
kəlmə deyəsiniz. Sağ olun, cənab prezident, əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək istəyirəm ki, həmkarlarımın başqa
sualları da ola bilər. Lakin istərdim əvvəlcə bu suallara cavab verəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birincisi, imtahan barəsində dediyim sözlər zarafat xarakteri daşıyır. Şübhəsiz ki, biz
sizin ölkəmizə ziyarətinizi Azərbaycanda dövlət quruculuğu, demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarının
qorunması sahəsində Azərbaycana yardım kimi qəbul edirik. Amma eyni zamanda Sizin suallarınız müəyyən
qədər mənim bu fikrimə əsas verir ki, sual verib məndən cavab almaq istəyirsiniz. Bu, istər-istəməz imtahana
oxşayır.
Mən artıq dedim ki, Dağlıq Qarabağ problemi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bizim həyatımızda ən
çətin problemdir. Birinci, bilmək lazımdır ki, bu problemi yaradan Azərbaycan tərəfi deyil, Ermənistan tərəfidir.
Azərbaycan Ermənistana təcavüz etməyib, Ermənistanın torpağını ələ keçirməyə cəhd etməyibdir.
Münaqişə Ermənistanın Azərbaycana qarşı on il bundan öncə başlanmış torpaq iddiası ilə, Dağlıq Qarabağ
vilayətini Azərbaycanın əlindən alıb Ermənistana bağlamaq niyyəti, cəhdi ilə başlanıbdır. Bunu bilmək lazımdır
ki, münaqişənin günahkarı Azərbaycan tərəfi deyildir.
İkincisi, münaqişə nəticəsində Azərbaycan təcavüzə məruz qalıbdır, torpaqları işğal olunubdur. Dediyim kimi, bir
milyondan artıq insan öz yerindən-yurdundan didərgin düşübdür. Əgər insan hüquqlarından danışırıqsa, Azərbaycanda, yaxud Ermənistanda, yaxud Gürcüstanda, yaxud da hansısa Avropa ölkəsində hansısa bir insanın hüquqlarının
pozulması insan hüquqlarını qoruyan cəmiyyətləri narahat edir. Ancaq yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış, varınıyoxunu itirmiş, çox şeylərindən məhrum olmuş insanların hüquqlarının pozulması, nədənsə, insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirilmir.
Bunlara baxmayaraq, bildiyiniz kimi, biz 1994-cü ilin mayında atəşin dayandırılması haqqında saziş əldə
etmişik. Təxminən bir aydan sonra dörd il tamam olacaqdır ki, atəş yoxdur, atəşkəs rejimində yaşayırıq. Biz
bəyan etmişik və indiyə qədər gördüyümüz işlər də bunu sübut edir ki, bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Bildiyiniz kimi, bu işlə Minsk qrupu və onun həmsədrləri olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və
Fransa hökumətləri məşğul olurlar. Mən bu gün də bəyan edirəm ki, biz bundan sonra da məsələnin Minsk
qrupu çərçivəsində, həmsədrlərin köməyi ilə sülh vasitəsilə həll olunmasına çalışacağıq. Hesab edirəm ki, Minsk
qrupu öz səylərini bundan sonra da davam etdirməlidir.
Ermənistanda rəhbərlik dəyişilibdir, keçmiş prezident fevral ayının əvvəlində istefa verib və nəhayət,
prezident seçkiləri qurtarmaqdadır. Bu, Ermənistanın daxili işidir, biz buna qarışmırıq. Ümumiyyətlə hesab
edirik ki, heç bir ölkə başqa ölkənin daxili işinə qarışmamalıdır. Bizim isə Ermənistanla əlaqələrimiz çox
həssas olduğuna görə Ermənistanın heç bir işinə qarışmaq fikrində deyilik və qarışmırıq. Ermənistan
vətəndaşlarının seçdiyi prezidentlə əməkdaşlıq edəcəyik, çünki bunu həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın
düşdüyü indiki vəziyyət tələb edir. Hesab edirəm ki, bu gün sülh yolundan başqa bir yol nə Ermənistan üçün,
nə də Azərbaycan üçün məqbul ola bilməz. Ümidvaram ki, Avropa Şurası da öz imkanları içərisində sülh
prosesinə kömək edəcəkdir.
İkinci sualınız insan hüquqları və qanunların qəbul edilməsi ilə əlaqədardır. Azərbaycanda insan
hüquqlarının qorunması və bunu təmin etmək üçün lazımi qanunların, qərarların qəbul olunması sahəsində son
vaxtlar, hesab edirəm, çox iş görmüşük. Yəqin siz nəzərə almalısınız ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə
edəndən sonra həm Ermənistanla münaqişə ölkəmizin vəziyyətini çox mürəkkəbləşdirib, həm də Azərbaycanın
daxilində ictimai-siyasi şəraitin qeyri-sabit olması vəziyyəti mürəkkəbləşdiribdir. Biz yalnız 1995-ci ilin
sonunda Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyətin sabitləşməsinə nail ola bilmişik. Dediyim kimi, 1994-cü
ilin mayında atəşi dayandıra bilmişik, 1995-ci ilin sonunda ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirə, yəni mövcud
olan qanunsuz silahlı dəstələri, ayrı-ayrı cinayətkar qrupları ləğv edə bilmişik. 1995-ci ilin noyabrında ilk
Konstitusiyamızı qəbul etmişik və bu gün fəaliyyət göstərən parlamenti seçə bilmişik.
Ona görə də Konstitusiyamız əsasında qanunlar qəbul etmək və həyata keçirmək üçün bizim əlimizdə olan
vaxt 1996-1997-ci illər olubdur. Hesab edirəm ki, iki il o qədər də çox bir zaman deyildir. Amma bu iki il
müddətində az iş görməmişik. Bir çox qanunlar qəbul olunub həyata keçirilir. O cümlədən insan hüquqlarına aid
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həm qanunlar, həm də çox ətraflı prezident fərmanları qəbul olunmuşdur və bir neçə çox vacib qanun layihələri
də hazırdır. Sizə bildirmək istəyirəm ki, hazır olan layihələr aprel-may aylarında qəbul oluna biləcəkdir. O
cümlədən, hesab edirəm ki, aprel ayında Azərbaycanda Konstitusiya məhkəməsi də yaranacaq və bəzi başqa
qanunların da icrası sürətləndiriləcəkdir.
Biz MDB-nin üzvüyük və bu təşkilatda əməkdaşlıq etməyi özümüz üçün vacib hesab edirik. Bu təşkilatda
əməkdaşlıq etməyimiz, iştirakımız daha çox iqtisadi inteqrasiya məqsədi daşıyır. Müstəqil Dövlətlər Birliyini
Avropa Şurası, yaxud Avropa Birliyi ilə müqayisə etmək olmaz. Mən hesab edirəm ki, Müstəqil Dövlətlər
Birliyi hələ beynəlxalq təşkilatlar standartına çata bilməyibdir. Bu təşkilatın işində çox nöqsanlar var və bu
nöqsanları son görüşümüzdə, yəni oktyabrın 23-də Kişinyovda-Moldovada Müstəqil Dövlətlər Birliyi başçılarının görüşündə bəyan etmişik. Bu görüşdə mən - Azərbaycan Prezidenti də MDB-nin işində olan çox ciddi
nöqsanlar haqqında öz fikrimi bildirmişəm. Mən bu gün də hesab edirəm ki, MDB öz işini ciddi
təkmilləşdirməlidir.
Ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyində belə bir ənənə var ki, fövqəlmilli strukturlar
yaratmağa cəhd göstərilir. Biz bunun əleyhinəyik. MDB-dəki ölkələrin hamısı eyni hüquqda olmalıdır, hansısa
bir ölkə öz üstünlüyünü başqa ölkəyə göstərməməlidir. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin fəaliyyətində hələ ki bu
nöqsanlar var və biz çalışırıq bu nöqsanları aradan götürək. Son görüşümüzdə - keçən ilin oktyabrında, dediyim
kimi, bu barədə çox ciddi danışıq aparmışıq. Bizim tənqidimizi Rusiyanın prezidenti ədalətli tənqid kimi qəbul
etmişdir. Bununla yanaşı, hesab edirəm ki, MDB-nin işini təkmilləşdirib bu birlikdən daha səmərəli nəticələr
əldə etmək mümkündür. Biz bu sahədə öz səylərimizi qoyuruq və qoyacağıq.
GUAM keçən ilin oktyabrında Avropa Şurasında olduğumuz zaman yaranmış bir təşkilatdır. Strasburqda
olarkən biz – Ukraynanın, Gürcüstanın, Moldovanın və Azərbaycanın prezidentləri görüşdük və belə qərara
gəldik ki, GUAM adında təşkilat yaradaq. Bizim bu təşəbbüsümüzün və yaratdığımız təşkilatın ilkin məqsədi
iqtisadi inteqrasiyanı təmin etməkdən ibarətdir. Çünki Azərbaycan, Gürcüstan Qara dəniz vasitəsilə Ukrayna,
oradan isə Moldova ilə bir çox səbəblərə görə çox bağlıdır. Şübhəsiz, biz onu da nəzərə alırıq ki, Ukrayna,
Moldova Avropa Şurasının üzvləridir, Gürcüstan və Azərbaycan isə Avropa Şurasına üzv olmaq üçün qonaq
statusu alıblar. Bizi bu da birləşdirir. Yəni coğrafi yaxınlıq, iqtisadiyyatımızda bir-birinə olan meyllər,
nəqliyyat-kommunikasiya problemləri belə bir təşkilatın yaranması zərurətini meydana çıxarmışdır. Hesab
edirəm ki, bu təşkilat çərçivəsində fəaliyyətimiz səmərəli olacaqdır. Biz Azərbaycanda bu sahədə çalışırıq və
çalışacağıq.
Ümumiyyətlə son vaxtlar Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat magistralının yaranması ideyası Avropa
Birliyi tərəfindən də dəstəklənir. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı var. Bu proqram eyni
zamanda qədim «İpək yolu»nun bərpası ilə əlaqədardır. Biz bu proqramda çox fəal iştirak edirik. Bir ay bundan
öncə mən Yaponiyada rəsmi səfərdə idim və Yaponiya hökumətinin, xüsusən Baş nazirinin bu proqrama nə
qədər böyük marağı olduğunu hiss etdim. Mən bunu ona görə deyirəm ki, Yaponiya Asiyanın ən kənarında
yerləşən bir ölkədir. Asiyanın bu yolla Avropa ilə birləşməsi həm Avropa, həm də Asiya üçün çox əhəmiyyətlidir. GUAM da bunun bir hissəsi kimi bir şeydir.
C o r c
K l e r f a y t: Cənab Prezident, istərdim xanım Hannike Gelderblumu təqdim edim. O
Hollandiyadandır, onun da Sizə sualı var.
H a n n i k e G e l d e r b l u m: Cənab Prezident, mən yenidən Qarabağ məsələsinə qayıtmaq istəyirəm.
Siz doğru dediniz ki, Avropa Şurası insan hüquqları ilə məşğuldur. Bu məsələlər həm də Avropa Şurasını
narahat edir, ona görə də biz vətəndaşların insan hüquqlarından çox narahatıq. Sizin ölkədə gördüklərimiz bizi
çox narahat edir, çünki insanlar çadırlarda, ulu əcdadları kimi qazmalarda yaşayırlar. Bunu Sizə deməyə ehtiyac
yoxdur. Siz özünüz hamısını yaxşı bilirsiniz. Təəssüf ki, çox hallarda insanlar gücsüzdürlər. Mən elə bir ölkədən
gəlmişəm ki, orada belə şeylər yoxdur. İnsanlar hamısı sülh istəyir, lakin gözləyirlər ki, kimsə danışıqlara
başlasın və tezliklə sülh əldə olunsun.
Siz izah etdiniz ki, Minsk qrupu var, işə çox ciddi yanaşır. Biz bilirik ki, Lissabon bəyanatı var. Lakin elə
görünür ki, proses durğunluq vəziyyətindədir. Mənim sualım belə olacaq: ilk təşəbbüsü kim başlayacaq ki,
Ermənistanla Azərbaycan danışıqlar masası arxasında əyləşsin? Üç variantdan hansını qəbul edərsiniz –
istərsiniz ki, bu məsələ ilə Avropa Şurası məşğul olsun, yoxsa özünüz təşəbbüs göstərərək Ermənistan
prezidentini danışıqlar stolu arxasına dəvət edəsiniz, yoxsa Azərbaycan Prezidenti kimi gözləyəsiniz ki, kimsə
üçüncü tərəf məsələyə qarışsın? Minsk qrupuna demək lazımdır ki, gəlin birlikdə bir iş görək?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildə yaranıbdır və 1996-cı ilin
dekabrında ATƏT-in zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi müzakirə olunubdur.
237

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ATƏT bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün üç prinsip qəbul etmişdir. Bu prinsiplər - birincisi,
Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması; ikincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
Respublikasının tərkibində özünüidarəetmə hüququ verilməsi; üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin –
həm erməni, həm Azərbaycan millətindən olan əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Suverenliyimizə
müəyyən qədər zərər verməsinə baxmayaraq biz bu prinsipləri qəbul etmişik. Ancaq Ermənistan bu prinsipləri
qəbul etmədi. ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən 53-nün başçıları bu prinsiplərə səs verdi, yalnız Ermənistan ona
etiraz etdi. Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Hollandiyanın Baş naziri də Lissabon zirvə görüşündə bu
prinsipləri nəinki qəbul etdi, hətta bu prinsipləri qəbul etmək üçün zirvə görüşünün son iclasında yaxşı bir çıxış
etdi. Lissabonda buna görə mən onun əlini sıxdım. Amma buna baxmayaraq mən bir daha təşəkkürümü
bildirirəm.
1996-cı ilin dekabrından ötən müddətdə, 1997-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bu prinsiplərin həyata keçirilməsinə çalışdılar, nəhayət, sentyabr ayında
təkliflər verdilər. Bu təkliflər münaqişənin iki mərhələdə həll olunmasını nəzərdə tutur. Birinci mərhələdə
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş altı inzibati rayonunun işğalçı dəstələrdən azad olunması,
həmin rayonlardan zorla çıxarılmış qaçqınların öz yerlərinə qayıtması, Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı
kommunikasiyaların bərpa edilməsi, ikinci mərhələdə isə azərbaycanlılar yaşayan rayonun — Laçın və Şuşa
rayonlarının işğalçı dəstələrdən azad olunması və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.
Bu təkliflər bizi tam qane etməyən təkliflərdir. Ancaq biz kompromisin olmasını nəzərə alaraq bu təklifləri
qəbul etmişik. Ermənistan əvvəlcə bunu qəbul etmədi. Sonra isə Ermənistanın prezidenti bildirdi ki, Ermənistan
bu təklifləri qəbul edir. 1997-ci il oktyabrın 10-da Strasburqda olarkən biz – Ermənistan prezidenti Levon TerPetrosyan və Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev – görüşdük, danışıqlar apardıq və birgə bəyanat verdik ki,
Minsk qrupunun bu təkliflərini qəbul edirik və onu həyata keçirəcəyik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin Strasburqdakı bəyanatı çox mühüm bir sənəddir. Ancaq təəssüflər olsun ki,
Ermənistanda prezident Ter-Petrosyanın bu mövqeyini bəziləri sonra dəstəkləmədilər. Nəhayət, 1998-ci il
fevralın əvvəlində Ter-Petrosyan istefa verdi. Ona görə də ötən bu müddətdə danışıqlar prosesi dayanıbdır. Mən
güman edirəm ki, Ermənistanda yeni prezident seçiləndən sonra bu danışıqlar prosesi yenidən başlanacaqdır.
Hesab edirəm ki, Minsk qrupu verdiyi təklifini yenə də təsdiq edəcəkdir.
Mən hiss edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri, üç böyük ölkə – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları,
Fransa bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırlar və əminəm ki, onlar bu məsələ ilə bundan sonra
da məşğul olacaqlar. Buna görə də indi yeni bir danışıqlar formatı yaratmağa ehtiyac yoxdur. Biz hesab edirik
ki, həmsədrlərin və ümumiyyətlə Minsk qrupunun hələ böyük imkanları vardır. Güman edirəm ki, bu proses
davam etməlidir. Bu məsələyə əlavə təşkilatların qarışmasına ehtiyac yoxdur.
Sizin sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri bu prosesdə
dəfələrlə görüşüb, üz-üzə əyləşiblər. Bizim son görüşlərimiz 1997-ci il oktyabrın 10-da Strasburqda, oktyabrın
23-də Kişinyovda olubdur. Mən Kişinyovda olarkən Ermənistan prezidenti Ter-Tetrosyan ilə yanaşı, o vaxt Baş
nazir olan Robert Koçaryanla da görüşmüşəm. Ona görə də bizim görüşlərimiz bundan sonra da davam
edəcəkdir.
C o r c K l e r f a y t: Cənab Prezident, icazə versəniz, mən həmin sualıma bir beynəlxalq məqamı əlavə
edərdim. Siz digər beynəlxalq təşkilatların bu münaqişənin həllində iştirak etməsi imkanlarından danışdınız.
Sizcə, bu münaqişənin sülh yolu ilə həllində digər bir ölkə nə dərəcədə rol oynaya bilər? Siz Rusiyanın adını
çəkdiniz. Məlumdur ki, Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları vardır. Bu fakt da məlumdur ki, GUAM təşkilatı
heç də hamını razı salmır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Ermənistanın və Gürcüstanın ərazisində Rusiyanın hərbi bazaları vardır.
Azərbaycan buna etiraz edir. Biz bu barədə öz fikrimizi dəfələrlə bildirmişik. Azərbaycanın ərazisində
Rusiyanın heç bir hərbi bazası yoxdur. Sizə bildirmək istəyirəm ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan
ölkələrin başçılarının oktyabrın 23-də Kişinyovda keçirilmiş görüşündə mən bu barədə öz fikirlərimi açıq-aydın
söyləmişəm. Açıq bildirmişəm ki, Ermənistanda və Gürcüstanda Rusiyanın hərbi bazalarının saxlanılmasına heç
bir ehtiyac yoxdur və mən bunun zəruriliyini görmürəm. Mən bu gün də belə hesab edirəm.
Keçən il avqustun 29-da Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi ittifaq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Mən bu
hərbi ittifaq haqqında müqaviləyə də etirazımı bildirmişəm. Çünki, bilirsiniz, əgər biz Müstəqil Dövlətlər Birliyində
bərabər hüquqlu dövlətləriksə, MDB tərkibində olan iki ölkə bir-biri ilə hərbi ittifaq bağlamamalıdır. Amma Rusiya
Ermənistan ilə belə bir hərbi ittifaq bağlayıbdır. Beləliklə, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tərkibindəki iki ölkə arasında
xüsusi bir əlaqə yaranır. Şübhəsiz ki, bu da bizim ümumi işimizə kömək edə bilməz.
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Yəqin sizə məlumdur ki, Rusiya son üç ildə Ermənistana gizli, qeyri-qanuni olaraq bir milyard dollar
dəyərində silah-sursat da veribdir. Bu faktlar keçən ilin əvvəlində Rusiyanın dövlət orqanları tərəfindən bəyan
olunubdur. Biz Rusiyanın rəhbərliyinə müraciət edib, xahiş etmişik ki, Ermənistana gizli, qeyri-qanuni yolla
verilmiş silahlar geri qaytarılsın və qeyri-qanuni iş görənlər cəzalandırılsınlar. Ancaq bir nəticə əldə edə
bilməmişik. Bu faktlar vardır.
Mən inanıram ki, buna baxmayaraq Rusiya ABŞ və Fransa ilə birlikdə Minsk qrupunun həmsədri kimi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün çox iş görə bilər. O cümlədən ona görə ki, Rusiyanın
Ermənistana təsiri böyükdür və bu da məsələnin ədalətli həllində Rusiya üçün çox yaxşı imkanlar yaradır. Mən buna
ümid edirəm.
C o r c K l e r f a y t: Cənab Prezident, icazə versəydiniz, mən daxili məsələ ilə əlaqədar da bir sual
verərdim. Məlumdur ki, Siz çox güclü, bacarıqlı bir prezidentsiniz. Bunu bizimlə söhbətdə hamı qeyd edirdi.
Biz Azərbaycanda müxalifətin parlamentdə olan üzvləri ilə də söhbət etmişik. Onlar öz narahatlıqlarını
bildirirlər ki, respublikada hakimiyyət bölgüsü kifayət qədər deyildir, bütün hakimiyyət prezidentin əlində
cəmləşibdir. Siz Azərbaycanda müxalifəti necə qəbul edirsiniz və necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, necə
fikirləşirsiniz – Azərbaycanın gələcək inkişafında müxalifət hansısa bir rol oynaya bilərmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Birincisi, mən onların Sizə dedikləri ilə razı deyiləm. Azərbaycanda hakimiyyət
bölgüsü Konstitusiyaya əsasən tamamilə təmin olunubdur. Parlament qanunverici orqandır. Prezident, icra
orqanı qanunvericilik orqanının işinə qarışmır. Hakimiyyət bölgüsünün əsasını təşkil edən budur. Hərə öz işi ilə
məşğul olmalıdır. Qanunvericilik orqanı qanunvericiliklə, icra orqanı isə icra ilə məşğul olmalıdır. Biz də bunu
təmin edirik. Konstitusiyamızda nə yazılıbsa, hamısı həyata keçirilir. Kimsə Konstitusiyadan kənar nə isə iddia
edirsə, onda gərək Konstitusiyanı dəyişdirək. Konstitusiyanı isə biz ümumxalq referendumu ilə qəbul etmişik.
Konstitusiyanın qəbul olunmasında o cümlədən müxalifət də iştirak edibdir. Onların parlamentdə və ümumxalq
səsverməsində söz deməyə həmişə imkanları olubdur. Əgər prezident öz səlahiyyətlərini tamamilə həyata
keçirirsə, bu o demək deyil ki, hər şey prezidentin əlindədir. Əgər müxalifət istəyir ki, respublikada prezident
keçmişdə olduğu kimi zəif olsun, güman edirəm ki, bu, ölkə, xalq üçün də lazım deyildir. Mən də özümü
zəiflədə bilmərəm, necə varam eləyəm. Mən özümü gücləndirə bilərəm, amma zəiflədə bilmərəm.
C o r c K l e r f a y t: Cənab Prezident, mən bilirəm ki, Siz çox güclü bir şəxsiyyətsiniz. Bunu
söhbətlərimizdə də hamı bizə demişdir ki, Siz çox güclü, gözəl və cazibədar şəxsiyyətsiniz. Mən Sizə
Sabirabaddan bir salamı çatdırmaq istəyirəm. Mən Sabirabad rayonunda 4 yaşında olan bir uşaqla söhbət etdim.
Azərbaycanda kimin prezident olduğunu soruşduqda o dedi ki, Prezidentimiz Heydər babadır, hətta Sizin haqqınızda bir mahnı da oxudu, onun salamlarını Sizə çatdırmağı çox xahiş etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən o uşağı tanımıram, amma bu, o uşağın
qəlbində olan bir hissdir. Əgər mən zəif prezident olsaydım, yəqin ki, uşaq o mahnını oxumazdı.
C o r c K l e r f a y t: Cənab Prezident, mən bilirəm ki, bizə həddindən artıq vaxt sərf edirsiniz, lakin bir
məsələ haqqında da Sizə sual vermək istəyirəm. Məlumdur ki, ölkədə sabitlik əldə olunubdur. Çoxları bu
fikirdədir ki, bu sabitlik məhz Sizin şəxsi hörmətiniz, nüfuzunuzla bağlıdır. Siz necə fikirləşirsiniz, respublikada
Konstitusiya, qanunvericilik kifayət qədər güclüdürmü ki, sabitlik saxlanılsın?
H e y d ə r Ə l i y e v: Güclüdür və Azərbaycanda sabitlik saxlanılacaqdır. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın.
Siz sual verdiniz ki, mən müxalifəti necə qəbul edirəm. Azərbaycanda müxalifət olmalıdır. Bir halda ki, biz
demokratik bir dövlətik və demokratik dövlət qururuq, onun cürbəcür fikirli adamları var. Təbii ki, bu da
müxalifətin mövcud olmasını tələb edir. Ancaq müxalifət nə qədər gücə malikdirsə, o qədər də hərəkət
etməlidir.
Məsələn, Rusiyada parlamentin əksəriyyəti prezidentə qarşı müxalifətdədir. Bilirsiniz ki, orada Kommunist
Partiyasının gücü çox böyükdür, başqa partiyalar var. Ona görə də prezident bəzən Kommunist Partiyasının
liderləri ilə görüşür, bu da lazımdır. Çünki onların parlamentdə böyük imkanları var və prezident onlarla
müəyyən bir dil tapmalıdır.
Birincisi, Siz bilirsiniz ki, bizim parlamentdə Kommunist Partiyası yoxdur. Ona görə ki, respublikada Kommunist Partiyası hörmət qazanmayıbdır və seçkilər zamanı parlamentdə yer ala bilməyibdir. Parlamentdə başqa
müxalifət partiyaları var, ancaq onlar azlıq təşkil edirlər. Onlar cəmiyyətdə də azlıq təşkil edirlər. Güman edirəm
ki, oktyabr ayındakı prezident seçkilərində də bu, bir daha görünəcəkdir. Cəmiyyətdə və parlamentdə azlıq
təşkil edərək çox böyük iddialar etmək əsassızdır.
Rusiyada prezident hökuməti istefaya göndəribdir, yeni Baş nazir təyin etmək istəyir. Amma parlamentdə,
Dumada müxalifət qüvvələr bunun əleyhinə çıxırlar, prezident üçün çətinliklər yaradırlar. Ancaq mən
Azərbaycanda Baş naziri təyin edəndə parlamentdə mənim əleyhimə çıxan olmadı. Müxalifətdə olan partiyalar
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əleyhinə səs verdilər, amma bu, həlledici deyildi. Ona görə də müxalifət hakimiyyətlə, iqtidarla əməkdaşlıq
etməlidir. Mən belə əməkdaşlığa hazıram. Ancaq müxalifət çox az bir təbəqəni təmsil edərək iddia edir ki, gərək
biz gedib müxalifətlə əməkdaşlıq edək. Biz bunu qəbul edə bilmərik. Müxalifət hansı bir konstruktiv addım
atsa biz bunu qəbul edəcəyik. Ancaq təəssüf ki, belə konstruktiv addımlar görmürəm.
C o r c K l e r f a y t: Cənab Prezident, bugünkü görüşə, çox dəyərli şərhlərə görə Sizə minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Biz Sizə uğurlar arzulayırıq, Sizə ən xoş arzularımızı yetiririk. Ümid edirik ki, Azərbaycan
çox tezliklə Avropa Şurasının güclü üzvlərindən biri olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, mən Sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycanda söz azadlığının, demokratiyanın
olması bu qədər mətbuat nümayəndələrinin burada əyləşməsindən görünür. Mən çox ölkələrə gedirəm, prezidentlərlə,
baş nazirlərlə görüşürəm. Orada mətbuat nümayəndələrini belə görüşlərə iki dəqiqəlik buraxırlar ki, gəlib şəkil
çəksinlər. Ancaq mətbuat həmişə bizim yanımızdadır və onların arasında müxalifəti təmsil edən jurnalistlər də vardır,
burada oturublar, qulaq asırlar. Mənim onlardan heç bir sirrim yoxdur, mən öz fikirlərimi açıq deyirəm. Yaxşı olar ki,
onlar hər şeyi mənim dilimdən eşitsinlər, nəinki mətbuat katibim gedib onlara çatdırsın.
C o r c K l e r f a y t: Dedi-qodular çox təhlükəli şeydir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Mətbuat çox sağ olsun.
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«21-ci əsr» JURNALININ İLK SAYINDA DAHİ SİYASƏTÇİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ
SİYASƏTLƏ BAĞLI OLMAYAN 21 SUALA CAVABI
3 aprel 1998-ci il
– Ən çox sevdiyiniz şer?
– Səməd Vurğunun «Azərbaycan» şeri.
– Ən çox sevdiyiniz şair?
– Şəhriyar.
– Ən çox sevdiyiniz mahnı?
– Xalq mahnıları və Tofiq Quliyevin mahnıları.
– Ən çox sevdiyiniz insan?
– Zərifə xanım.
– Ən çox sevdiyiniz bəstəkar?
– Üzeyir Hacıbəyov.
– Ən çox sevdiyiniz pyes?
– Cəlil Məmmədquluzadənin «Ölülər»pyesi.
– Ən çox sevdiyiniz dramaturq?
– Hüseyn Cavid.
– Ən çox sevdiyiniz sənət əsəri?
– Səttar Bəhlulzadənin «Muğan gözəlləri».
– Ən çox sevdiyiniz sənət növü?
– Miniatür.
– Ən çox sevdiyiniz sənətkar?
– Ömər Eldarov.
– Ən çox sevdiyiniz içki?
– Çay, səhərlər südlə.
– Ən çox seçdiyiniz gül?
– Qızılgül.
– Ən çox sevdiyiniz rəng?
– Zoğalı rəng.
– Ən çox sevdiyiniz idman növü?
– Yüngül atletika və üzgüçülük.
– Ən çox sevdiyiniz insani xüsusiyyət?
– Mərdlik.
– Ən çox sevdiyiniz şəhər?
– Bakı.
– Ən çox sevdiyiniz mövsüm?
– Yaz.
– Ən çox sevdiyiniz qələm növü?
– Mürəkkəblə yazan qələm.
– Ən çox sevdiyiniz rəqəm?
– 7.
– Ən çox sevdiyiniz bayram?
– Novruz bayramı.
– Ən çox sevdiyiniz jurnal?
– «Molla Nəsrəddin».
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«İZVESTİYA» QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
3 aprel 1998-ci il
M ü x b i r: Heydər Əliyevə baxarkən heç vaxt deməzsən ki, onun tezliklə 75 yaşı tamam olacaqdır. O
qıvraqdır, qədd-qamətli və boy-buxunludur, qıyılmış göz qapaqları altından iti baxışları var. Yerişi asta, amma
qətiyyətlidir. Haqqında danışdığı hadisələrin bütün tarixlərini xatırlayır. Dalbadal bir neçə saat ayaq üstə
dayanaraq, auditoriya ilə kağızsız ünsiyyətdə olmağa və onu öz nəzarəti altında saxlamağa qadirdir. Bir sözlə,
Əliyev bütün görkəmi ilə qüdrət və özünə inam nümayiş etdirir.
– Heydər Əliyeviç, noyabrda, ilkin neftin nəqlinə başlanması münasibətilə şənliklər zamanı ingilislərin
Sizə təqdim etdikləri o rəsm əsərindəki nədir?
– O rəsm əsərində gül təsvir olunub. Qızılgül.
– Başa düşmürəm, burada nə kimi əlaqə var...
– «Britiş Petroleum» şirkətinin nümayəndəsi Terri Adams (o vaxt Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin – ABƏŞ-in prezidenti idi – müəllif) haradansa öyrənib ki, mən qızılgülü çox sevirəm. Əslinə qalsa,
bunu öyrənmək yəqin ki, çətin də deyildi, – çoxları hələ də xatırlayır ki, mən respublika partiya təşkilatının
birinci katibi olan dövrlərdə biz Bakının mərkəzində qızılgül kolları əkməyə başlamışdıq. Bu, bütöv bir epopeya
idi. Aradan bir müddət keçdikdən sonra şəhər partiya komitəsinin birinci katibi yanıma gəlib deyirdi: Heydər
Əliyeviç, biz bir şeyə nail ola bilməyəcəyik. Gündüzlər qızılgül kolları əkirik, gecələr insanlar onları çıxarıb
evlərinə aparır. Mən deyirdim: yenidən əkin. Aylarla beləcə davam etdi – adamları öyrədənədək iki il əziyyət
çəkdik.
– Bəs bu hədiyyə Sizi niyə belə sevindirdi?
– Şəkildə təsvir edilmiş yeni qızılgül sortunu ingilis seleksiyaçıları yetişdiriblər. Yeri gəlmişkən, kraliça
Yelizavetaya gül-çiçəyi onlar göndərirlər. Bu yeni sorta mənim adımı veriblər – Siz yəqin bilirsiniz ki,
insanların adlarını təkcə ulduzlara deyil, güllərə də verirlər. Bu nadir sortdan 200 kol tezliklə Bakıya gətiriləcək
və mənim seçdiyim yerlərdə əkiləcəkdir. İngilislər ABƏŞ-in iştirakçısı olan səhmdar şirkətlərinə də qızılgül
kolları verəcəklər ki, onları öz ölkələrinin milli parklarında əksinlər.
– Ömrünüzün başqa cür deyil, məhz belə yaşanmasına heyfslənmirsiniz ki? Axı Siz səviyyəli siyasətçi
çətin ki, özü üçün yaşasın...
– Yüksək səviyyəli siyasətçilər doğrudan da özü üçün yaşamırlar. Heyfslənirəmmi? Çətin sualdır. Axı insan
bir dəfə yaşayır. Bəzən belə bir fikirlə razılaşmaq çətindir ki, bu dünyada adi insana həyatda müyəssər olan çox
şeydən özünü məhrum edirsən. Digər tərəfdən isə... Özünü işə ürəkdən və sədaqətlə həsr edəndə bu cür təəssüf
hissləri heç də tez-tez yaranmır.
– Sizi sərt, bəziləri isə avtoritar siyasətçi adlandırırlar. Əgər belə qiymətlə razısınızsa, onda öz
üslubunuzu nə ilə izah edərsiniz – siyasi vəziyyətlə, milli mentalitetlə, Şərq xüsusiyyətləri ilə?...
– Məni nahaq yerə sərt lider hesab edirlər. Mən belə qiymətlə razı deyiləm. Sərtlik, yumşaqlıq - bunlar
subyektiv anlayışlardır. Siyasətçi ya liberal, ya da prinsipial ola bilər. Bir var ki, siyasətçi prinsipial mövqe tutur
və onu ardıcıl surətdə həyata keçirir, – bu, sərt deyil, qəti mövqedir. Liberal insanın belə hesab etməsi isə tamam
başqa məsələdir ki, hər şey rəvandır – belə də etmək olar, elə də, – bu halda mövqe səbatsız, yayğın, cəmiyyət
üçün anlaşılmaz olar. Əminəm ki, hakimiyyətdə olan insan liberal ola bilməz. O ki qaldı mənə, təkrar edirəm,
mən «sərt lider» anlayışı ilə razı deyiləm, əksinə, özümü öz mövqelərini dürüst müəyyənləşdirmiş, onları qorumağı və öz qərarlarını qətiyyətlə həyata keçirməyi bacaran adam sayıram.
Xarakterimin və iş üslubumun xüsusiyyətləri Sizin dediyiniz kimi, Şərq mentaliteti ilə əsla bağlı deyildir.
Əlbəttə, mən öz millətimə mənsubam və xarakterimdə milli xüsusiyyətlər çoxdur və bununla fəxr edirəm. Lakin
böyük siyasət onunla ciddi məşğul olmağı qərara almış hər bir kəsdən müvafiq mentalitet tələb edir.
– Azərbaycan Prezidenti seçilməyinizin dörd ili tamam olmuşdur. Siz nəyi özünüzün ən böyük
uğurunuz hesab edirsiniz?
– Mən müharibəni dayandırmağa müvəffəq oldum. Yadınızdadırsa, Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişə 1988-ci ilin fevralında başlanmışdır. Tezliklə bu münaqişə güclənərək əsl müharibəyə çevrilmişdi qan tökülürdü, insanlar həlak olurdu, faciənin sonu görünmürdü. Artıq təxminən dörd ildir müharibə yoxdur və
mən fəxr edirəm ki, onu dayandıra bildim. Amma müharibəni dayandırmaq azdır – biz atəşkəs rejiminin
dönməz olması üçün hər şeyi etdik. «Biz» dedikdə, mən erməni tərəfinin səylərini də nəzərdə tuturam. İndi
Ermənistan və Azərbaycan qəti şəkildə bəyan edirlər ki, münaqişə ancaq sülh yolu ilə həll oluna bilər.
242

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Azərbaycanda vəziyyəti sabitləşdirə bildiyimizi də nailiyyət sayıram. Münaqişənin bütün illəri ərzində
ölkədə vəziyyət partlayış təhlükəsi həddində idi, əslində, vətəndaş müharibəsi gedirdi. Bizdə müxtəlif qruplara,
siyasi qüvvələrə mənsub olan çoxsaylı qanunsuz silahlı dəstələr fəaliyyət göstərirdi. İnsanlar küçəyə çıxmağa
qorxurdu – onları soyub – talayır, öldürür, var-yoxunu əllərindən alırdılar. Bütün bunlar onunla nəticələndi ki,
hakimiyyətin özü də əslində silahlı yolla devrildi, Elçibəy Bakını tərk etdi və dörd il yarım dağlarda yaşadı.
– Elçibəy bir neçə ay bundan əvvəl qayıtdı. Bu, onun öz şəxsi qərarıdır, yoxsa hansısa bir siyasi
çəkişmənin nəticəsidir?
– Bu, olsa-olsa, onun tərcümeyi-halının bir faktıdır, vəssalam. Özü qaçıb getdi, özü də qayıtdı. O zaman mən
Türkiyə prezidentindən soruşdum: o niyə qaçdı? Prezidentin dediyinə görə, Elçibəy öz hərəkətini ona belə izah
edib ki, həyatından qorxurmuş. Belə çıxır ki, ona səs verənlərin və taleyin hökmünə buraxıb getdiyi adamların
hərəsinin iki ömrü var imiş. Elçibəy dörd ildən sonra Bakıya qayıdaraq qaçmağının səbəbini artıq başqa cür izah
edir: guya o, 1997-ci ilin iyun ayınadək prezident olaraq qalmış, dağlarda isə öz statusunu saxlamaq üçün
yaşamışdır.
– O, qayıtmazdan əvvəl bir zəmin hazırlamışdımı?
– Xalq Cəbhəsinin üzvləri parlamentin sədrinə və mənim köməkçimə deyirdilər ki, o qayıtmaq istəyir.
Bildirdik ki, qayıtmaq istəyirsə, qoy qayıtsın. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının malik olduğu hüquqdur.
Doğrudur, onun parlamentdəki tərəfdarları sabiq prezident kimi Elçibəyin xüsusi maddi təminatı və
təhlükəsizliyi haqqında ayrıca qərar qəbul etdirmək istəyirdilər. Parlament buna razı olmadı. Prezidentin
istefaya getməsi bir, qaçıb aradan çıxması isə başqa şeydir.
Bilirsiniz onu necə adlandırırlar? Fərari. Elçibəyin Bakıya qayıdışı mənim amnistiya elan etməyimlə bir
vaxta təsadüf etdi – təxminən yeddi min adam amnistiyaya düşdü. Öz postunu tərk edən əsgərə üç ildən beş
ilədək həbs cəzası kəsirdilər, amma dar ayaqda öz xalqını atıb qaçan prezident hansı haqla xüsusi imtiyazlara
ümid edir?
– Necə bilirsiniz, o, Sizin fəal və ciddi rəqibiniz olacaq, yoxsa kölgəyə çəkiləcək?
– Elçibəy gələndən sonra bəyan etdi ki, o, müxalifəti birləşdirmək və onun fikrincə, guya bizdə olmayan
demokratiya uğrunda mübarizə aparmaq üçün qayıtmışdır. İnanmıram ki, o, ciddi təhlükə yarada bilsin. Bu gün
Elçibəyi dəstəkləyən partiyaların hamısı bir yerdə səslərin ust-ustə 2-3 faizinə ümid bəsləyə bilər. Onların
qanuni yolla hakimiyyətə gəlməyə heç bir şansı yoxdur, hüquqa zidd əməllərə isə biz yol verməyəcəyik.
– İndi ölkədəki vəziyyət xeyli dərəcədə insanların necə yaşaması ilə qiymətləndirilir. Təəssüf ki, bizim
ölkələrimizdə adamlar kasıb yaşayırlar. «Əsrin müqaviləsi» adlandırılmış neft layihəsinin həyata
keçirilməsinin Azərbaycanda ilk növbədə həyat səviyyəsini tezliklə və kəskin surətdə yüksəltməyə kömək
edəcəyinə nə dərəcədə ümid bəsləmək olar?
– Təkcə Rusiyada və Azərbaycanda deyil, əslində keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan bütün ölkələrdə insanlar
kasıb yaşayırlar. Sosialist rejimi 70 il mövcud olmuş, insanlar ona alışmışdılar - birdən hər şey dağıldı. Əlbəttə,
ağırdır. Amma mən gələcəyə nikbin baxıram. Azərbaycan nəinki təbii ehtiyatlarla zəngindir, bizim həm də
güclü sənaye kompleksimiz var. Rusiyada olduğu kimi, bizdə də müəssisələrin bir çoxu müasir tələblərə cavab
vermir, onların məhsulları üçün bazar yoxdur. Hər şeyi təzələmək, modernləşdirmək lazımdır. Başqa sözlə,
güclü investisiyalar gərəkdir. Mən hesab edirəm ki, neft müqavilələrinin həyata keçirilməsindən götürəcəyimiz
gəlir iqtisadiyyatın başqa sahələrinə xeyli sərmayə yönəltməyə imkan verəcək və həmin sahələrin müəssisələri
dünya bazarında rəqabət apara bilən məhsullar istehsal edəcəkdir.
– Bəziləri Azərbaycanın gələcəyini Küveytlə müqayisə edirlər...
– Mən belə müqayisələri xoşlamıram. Bir də ki, Küveyt yeganə layiqli nümunə deyildir. Neft layihəsi
mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcək və 30 il müddətinə nəzərdə tutulmuşdur. Bu müddətdə Azərbaycanın neft
hasilatından götürəcəyi pay 185 milyard dollar olmalıdır. Yəni bizim indi başladığımız, işlərin hamısı tezliklə
Azərbaycanın iqtisadiyyatına, sosial sahəyə ciddi surətdə öz təsirini göstərəcək və şübhəsiz ki, insanların həyat
səviyyəsinin kəskin şəkildə yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaqdır.
– Bir çox ölkələrin və iri maliyyə-sənaye qruplarının mənafelərinin toqquşduğu Xəzər dənizi ətrafında
yaranmaqda olan vəziyyəti Siz necə qiymətləndirirsiniz?
– Xəzər dənizi ətrafında həddindən artıq hay-küy qalxıb ki, bu da real vəziyyəti təhrif edir. Xəzər hövzəsinin
təkcə Azərbaycan sektorunda deyil, digər sektorlarında da çox böyük enerji ehtiyatları var. Bu başqa məsələdir
ki, neft və qaz hasilatına dair planların həyata keçirilməsinə birinci olaraq məhz biz başladıq və bu, dünyanın bir
çox şirkətlərinin diqqətini cəlb etdi, iş sürətləndi, güclü investisiyalar gəldi. Bizə baxıb başqa ölkələr də ciddi
şəkildə düşünməyə başladılar ki, Xəzərin sərvətlərindən necə istifadə etsinlər. Bax elə onda hər cür əngəllər
törətməyə başlayan qüvvələr tapıldı. Xəzər dənizinin statusu haqqında məsələ ortaya çıxdı. Bilirsiniz ki, Xəzər
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dənizi sektorlara bölünmüşdür və bunların hərəsi Xəzəryanı ölkələrin bu və ya digərinə məxsusdur. İndi bəziləri
deyir ki, bölgü ədalətsiz olub, guya kimdəsə neft çoxdur, kimdəsə azdır, ona görə də gəlin bölgünü yenidən
aparaq. Bu məsələ barədə fikirlər və mövqelər müxtəlifdir. Lakin xülyaya qapılıb ümid etmək lazım deyil ki,
kimsə öz mövqeyini qalanların hamısına qəbul etdirə biləcəkdir. Bizim mövqeyimiz qətidir: Hər şey olduğu
kimi qalmalıdır və belə deməyə də ciddi əsasımız var. Mən görürəm ki, tədricən Xəzəryanı ölkələrin əksəriyyəti
məhz bu mövqeyə meyl edir – bu daha realist mövqedir və Xəzəryanı ölkələrin hamısının mənafeyini əks
etdirir.
– Bu sualım Azərbaycanda yaşayan ruslar haqqındadır. Mən fikir vermişəm ki, Bakıda hər yerdə rus
dili, rus musiqisi eşidilir, rus dilində kitablar və qəzetlər satılır, Rusiya televiziyasının üç kanalı işləyir –
yəni hiss edirsən ki, burada rus mədəniyyəti üçün əlverişli şərait var. Halbuki, bəzi digər keçmiş sovet
respublikaları haqqında bunu demək olmaz. Sizin fikrinizcə, bəs rus siyasətçiləri bu regionda nə qədər
fəaldırlar?
– Mən çox şadam ki, nə uydurulması, nə də gizlədilməsi mümkün olmayan bu faktlara siz özünüz diqqət
yetirmisiniz. Həqiqətən də, rus mədəniyyəti və ümumiyyətlə, ruslar burada tam hüquqa malikdirlər, - heç kimə
qarşı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu, təsadüfi hal yox, düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Biz rus mədəniyyətinə
ona görə belə hörmətlə yanaşmırıq ki, Rusiya böyük ölkədir və onunla hesablaşmaq lazımdır. Yox. Ona görə ki,
əgər biz elan etmişiksə ki, milliyyətindən, dərisinin rəngindən, dini etiqadından asılı olmayaraq Azərbaycanın
bütün vətəndaşları bərabər hüquqa malikdirlər, deməli, bu hüquq bərabərliyinə işdə nail olmalıyıq.
Mən hesab edirəm ki, ölkəmizin bu xüsusiyyəti Rusiyada lazımınca qiymətləndirilmir. Əgər orada bütün
bunları dərk etsəydilər, onda Azərbaycana qarşı münasibət daha səmimi, daha xeyirxah, daha mehriban olardı.
– Bəs Moskvanın qeyri-səmimi münasibəti özünü nədə göstərir?
– Bir çox vəziyyətlərdə. Bütün bu illər ərzində o qədər hallar olub ki... Elə təkcə bir faktı - Mütəllibovu
hakimiyyətə gətirməyə ümid bəsləyən Rusiya xüsusi xidmət idarələrinin törətdikləri dövlət çevrilişi cəhdini
qeyd etmək kifayətdir.
– Siz Rusiyanın xüsusi xidmət idarələrinin Mütəllibovun arxasında dayandığını bilirsiniz, yaxud
güman edirsiniz?
– Tamamilə dəqiq bilirəm. Bu barədə Boris Nikolayeviç Yeltsinlə də danışmışam və yeri gəlmişkən deyim
ki, o da bunu inkar etmir. Mütəllibov isə əvvəlki kimi yenə də Moskvada Rusiya xüsusi xidmət idarələrinin
qanadı altında yaşayır, baxmayaraq ki, biz bu dövləti cinayətkarın verilməsini dəfələrlə tələb etmişik. Onu nə
üçün saxlayırlar?
– Mən düzmü başa düşdüm ki, Siz Moskvanın əvvəlki kimi yenə də Mütəllibova ümid bəsləyə
biləcəyini istisna etmirsiniz?
– Mən güman etmək istəmirəm, faktlar var, hər kəs bunları özü qiymətləndirə bilər. Başqa bir məsələni,
Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişəni götürək. Hətta münaqişəni kimin başladığını bir kənara
qoysaq belə, düşünmək olardı ki, uzun illər İttifaqın tərkibində birgə yaşadığımız Rusiya kimi böyük bir ölkənin
münaqişə iştirakçılarına münasibəti eyni olmalıdır. Ancaq təəssüf ki, Moskva bizə həmişə qərəzli münasibət
bəsləmişdir. Elə Rusiya mətbuatının elan etdiyi faktı götürün: Sən demə, son üç il ərzində, yəni atəşkəs rejimi
şəraitində yaşadığımız vaxtda Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistana gizli və qeyri-qanuni şəkildə bir milyard dollarlıqdan çox silah, sursat, hərbi texnika vermişdir. Bu, Azərbaycan xalqında hiddət və anlaşılmazlıq
doğurmaya bilməz. Nə üçün vermişdir, Rusiya bununla nəyə nail olmaq istəyir?
Moskva əvvəlki dövrlərdə də milli siyasət məsələlərində, digər dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətlərdə ciddi
səhvlərə yol verirdi. İndi də bu səhvləri buraxmaqda davam edir.
– Bəs Rusiya prezidenti ilə Sizin münasibətləriniz necədir?
– Normal iş münasibətləridir. Daha ümumi şəkildə desək, dövlətlər arasındakı münasibətlər subyektiv hisslər
əsasında qurulmamalıdır və bir liderin digərinə şəxsi münasibətindən tam asılı ola bilməz.
- Moskva siyasətçilərinin bir çoxu Sizi Qafqazın lideri hesab edərək özlərinə belə bir sual verirlər:
Əliyevin yolu hayanadır? Yolu hayanadır və başqalarını öz arxasınca haraya aparmağa çalışır? MDB ilə
daha çox inteqrasiyaya doğru, yoxsa Şərqə, Qərbə doğru?
- Əliyev heç yerə getməyəcəkdir. Əliyev Azərbaycanın milli mənafelərini əsas tutaraq öz dövlətinin vurğulayıram ki, müstəqil dövlətinin, - siyasətini həyata keçirir. Milli mənafelərimizə uyğun gələn hər şey
bizim üçün məqbuldur. Bunlara zidd olanları isə qətiyyətlə rədd edirik. Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
mövcud olmasına və inkişaf etməsinə tərəfdarıq. Lakin MDB-ni hansısa fövqəlmilli struktura çevirmək cəhdləri
ilə heç vaxt razılaşmayacağıq. Əgər belə meyllərdən imtina edilərsə, hesab edirəm ki, MDB səmərəli olacaq və
o zaman kimin haraya gedəcəyi barədə suallar ortaya çıxmayacaqdır. İndi hər bir lider öz dövlətinin müstəqil
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yaşamasını təmin etmək və onun milli mənafelərini qorumaq istəyir. Öz xalqı üçün bu məqsədləri güdən hər bir
sağlam düşüncəli siyasətçi bu başlıca amillə hesablaşmaya bilməz.
«İzvestiya», 3 aprel 1998-ci il
Müsahibəni qəzetin müxbiri
Nikolay Bodnaruk aparmışdır
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QURBAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ MİRMÖVSÜM AĞANIN ZİYARƏTGAHINDA
KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ NİTQİ
8 aprel 1998-ci il
Hörmətli dostlar, hörmətli qardaşlar, ağsaqqallar, bacılar!
Mən sizin hamınızı bizim əziz və müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə
cansağlığı, hər birinizə səadət, xoşbəxtlik, uzun ömür arzu edirəm və bütün xalqımıza, Azərbaycan millətinə,
vətəndaşlarına sülh və əmin-amanlıq arzulayıram.
Biz, bizim nəsil xoşbəxtik ki, nəhayət, bu günlərə gəlib çıxmışıq və öz milli-dini adət-ənənələrimizi - əziz
əcdadlarımızdan, ulu babalarımızdan bizə gəlib çatan ənənələrimizi, bayramlarımızı ürəyimiz istədiyi kimi qeyd
edirik. Bu, böyük xoşbəxtlikdir.
Xalqımızın çoxminillik tarixi var və çox əsrlərdir ki, islam dininə itaət edirik. İslam dini bizim doğma
dinimizdir. Xalqımızın milli mənəvi dəyərləri, dinimizin adət-ənənələri və dini dəyərləri - hamısı birlikdə bizim
milli sərvətimizdir. Biz fəxr edə bilərik ki, xalqımız çox dəyanətli xalqdır və zaman-zaman, əsrlər boyu cürbəcür
məhrumiyyətlərə məruz qalaraq bütün bu adət-ənənələri unutmayıbdır. Nə vaxt ki, rəsmi dairələr bunu qadağan
edib, yaxud da buna mənfi münasibət göstərib, insanlar bunu qəlbində, öz ailəsində, evində yaşadıblar. Hətta
bizim bəzi fədakar insanlar bu adət-ənənələrimizi yaşatdıqlarına görə çox əziyyətlər çəkiblər, bəzən də
məhrumiyyətlərə, cəzalara məhkum olublar.
Bu onu göstərir ki, bizim ənənələrimiz, mənəvi, milli, dini dəyərlərimiz ölməzdir və bundan sonra da
yaşayacaqdır. Biz, bizim nəsil, hamımız birlikdə - indi yaşayan insanlar xoşbəxtdirlər ki, bu günə gəlib çatmışıq,
bizim müstəqil ölkəmiz, müstəqil dövlətimiz var, öz taleyimizin sahibiyik, dini, mənəvi, milli adətənənələrimizi bərpa etmişik və daha da geniş təbliğ edirik.
Qurban bayramı bizim əziz bayramımızdır. Ancaq xatırlayın, iyirmi, otuz, qırx il bundan öncə Qurban bayramını bəziləri öz evində edirdi. Kimin imkanı vardı - bir qoyun kəsirdi, kimin də imkanı yox idi - toyuqdanxoruzdan kəsirdi və Qurban bayramı edirdi. Amma görün indi nə günə çatmışıq - mən bu gün şəhərdən, bizim
məkanımızdan, mənim iş yerimdən buraya gələnə qədər yolboyu neçə dənə qurban kəsildi! Bilirsiniz, sayıhesabı yoxdur. Bu, mənim gördüyümdür. Amma bütün ölkəmizin ərazisində, hər evdə, hər qəsəbədə, hər
kənddə, şəhərdə, hər yaşayış yerində minlərlə, on minlərlə qurban kəsilir. Bu, bir tərəfdən onu göstərir ki, qurban kəsməyə bizim imkanımız var. İkinci tərəfdən də, ən əsası budur ki, biz azadıq, müstəqilik, sərbəstik,
istədiyimiz kimi yaşayırıq. Yəni istədiyimiz kimi hərə özbaşına yaşamırıq, əcdadlarımızdan bizə qalmış qanunqaydalara, adət-ənənələrə riayət edirik və onları həyata keçiririk. Bu da bizim xoşbəxtliyimizdir.
Qurban bayramı sadəcə şənlənmək, yaxud da qurban kəsmək, bir-birini təbrik etmək günü deyildir. Bu gün
insan yenidən bütün həyatını düşünür, yenidən mənəviyyata qayıdır, mənəvi dəyərlərin qiymətini yenidən dərk
edir və insan daha da saflaşır, paklaşır. Ona görə də bu gün bayramı bu şəkildə qeyd etmək, məsələn, mən
baxıram, üç il, dörd il bundan öncə biz Azərbaycanda bu bayramı nə cür qeyd edirdik, bu gün nə cür qeyd
edirik, - nə qədər fərq var. Amma, dedim ki, on il, iyirmi il bundan öncə biz bunu heç rəsmi bayram kimi qeyd
edə bilmirdik. Kimi bunu evində edirdi, kimi də çoxdan unutmuşdu. Bu da həqiqətdir. Amma indi ölkəmizdə
hər yerdə bayram əhval-ruhiyyəsi var və insanlar bu bayramdan istifadə edərək öz mənəvi dəyərlərini bir daha
qiymətləndirirlər.
Mən çox sevinirəm, məmnunam ki, bu gün - Qurban bayramı günü Mirmövsüm ağanın qəbrini bir daha
ziyarət etdim. Bu, bizim xalqımızın inam yeridir, çox zəngin bir ziyarətgahdır. İnsanlar buna etiqad edir,
inanırlar. Mirmövcüm ağa hələ sağ olan vaxtı ona inanırdılar. İnsanlar inanırdılar və burada hələ böyük bir
məqbərə olmadığı zaman bu qəbirə, bu müqəddəs yerə nəzirlər gətirir, gəlib buranı ziyarət edirdilər. İndi
insanlar daha da çox inanır və gəlib bu müqəddəs yeri ziyarət edirlər, indi artıq burada böyük bir məqbərə
kompleksi yaranıbdır. Bunun özü də son illərin məhsuludur, bizə verdiyi sərvətdir.
Mən 1994-cü ildə buraya gəlmişdim. 1994-cü ildə bütün bunlar yox idi. Mirmövsüm ağanın xatirəsinə layiq
olan həmin o gözəl məqbərə də yox idi, o şəkildə deyildi. Amma bu müddətdə bunlar hamısı yaranıbdır. Bunu
yaradanlar sizlərsiniz və Mirmövsüm ağanın xatirəsinə sadiq qalıb, onun ruhunu daha da şad etmək istəyən
insanlardır. Bununla siz öz xalqınıza, dininizə, millətinizə xidmət edirsiniz. Amma eyni zamanda biz fəxr edə
bilərik ki, belə bir ziyarətgahımız var. İnsanlar buna inanır, bu inamla da yaşayır və buraya ziyarətə gəlirlər.
Bilirsiniz, mən həyatımda ilk dəfə bir hadisəni sizə danışacağam. Bunu indiyə qədər heç kəsə danışmamışam
və rəhmətlik anamdan savayı heç kəs bunu bilmir. 1943-cü ildə mənim iyirmi yaşım vardı. Bizim ailədə
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çətinliklər vardı. Mən də, anam da bir nəzir dedik. Mən onda Bakıda yaşamırdım, Naxçıvanda yaşayırdım.
Gəldim Bakıya, getdim İçərişəhərdə Mirmövsüm ağanın evinə, onu ziyarət etdim və nəzirimi də verdim. İndi
biz onun qəbri üstünə gəlirik, amma mən sağlığında gedib onu ziyarət etmişəm - 1943-cü ildə, 55 il bundan
qabaq ziyarət etmişəm. Bacısı da orada idi, evi indi də gözümün qabağındadır.
Getdim ora, əvvəl məni buraxmırdılar, o yan-bu yan, çox yoxladılar, sorğu-sual elədilər. Gördülər ki, cavan
bir oğlanam, inandılar və mənə bu imkanı verdilər. İndi olan-olub, keçən-keçib, - o vaxt mən bunu gizlin
etmişəm, başa düşürsünüz? Mən onda o sistemdə, o dövlətdə işləyirdim. Onda din qadağan idi, bütün bu şeylər
qadağan idi, bu işlərin lap kəskin vaxtı idi. Amma mənim qəlbim və rəhmətlik anamın məsləhətləri məni gətirib
oraya çıxardı. 55 il keçib, mən bunu həyatımda birinci dəfədir ki, danışıram. Oraya gedəndə arxama, o yana-bu
yana baxırdım ki, məni burada görürlər, ya görmürlər? Mən onda dövlət işində işləyirdim. Oradan çıxandan
sonra da o yana - bu yana baxmışam. Yəni sizə düzünü deyim, mən oraya xəlvət getmişəm. Çıxandan sonra da
hələ beş-on gün fikirləşirdim ki, görəsən məni gördülərmi, oraya-buraya çağıracaqlarmı, qısnayacaqlarmı, mənə
bir şey edəcəklərmi? Beş-on gün keçəndən sonra gördüm ki, bir şey yoxdur, başa düşdüm ki, mənim oraya
getməyimi heç kəs bilmir - bu, qalıb bir özümün qəlbimdə, bir də anamın qəlbində.
Mən bunu heç vaxt unutmamışam, ancaq o vaxtlar gizlədirdim, deyə bilməzdim. Ondan sonra da ehtiyac
olmayıbdır ki, mən bunu deyim. Durduğum yerdə deyim ki, mən bunu etmişəm, – nə əhəmiyyəti var? Amma
indi, 55 il sonra bu ziyarətgaha gələndə mən bunu xatırlayıram. Oranı nə cür axtardığım bugünkü kimi gözümün
qabağındadır. Heç oranı tapa da bilmirdim, çünki kimdən, nə təhər soruşacaqsan? Oradan-buradan araşdırdım,
birtəhər gəldim çatdım. Əvvəl o evə gələndə dedim ki, bəlkə bura deyil, məni aldadacaqlar. Birtəhər
araşdırdım, biləndən sonra ki, hər şey düzdür, ziyarət etdim.
İndi mən onun qəbrini ziyarət edirəm. Hesab edirəm ki, millətimiz üçün, millətimizi, xalqımızı düzlüyə,
saflığa, xeyirxahlığa, əməli salehliyə dəvət etmək üçün belə ziyarətgahlar çox əhəmiyyətlidir. Xüsusən
Mirmövsüm ağanın qəbri, bu ziyarətgah. Əminəm ki, bu ziyarətgah sizin kimi insanların səyi nəticəsində daha
da genişlənəcək, inkişaf edəcək və xalqımız bu ziyarətgahdan bəhrələnərək mənəvi cəhətdən daha da sağlam,
saf olacaqdır.
Bizim bütün milli və dini adət-ənənələrimizin məqsədi insanları saflığa, düzlüyə, paklığa dəvət etməkdən,
insanları bu əhval-ruhiyyədə tərbiyə etməkdən ibarətdir. Bu, bir bugünkü problem deyil, min il bundan öncə də
olan problemdir. Elə Məhəmməd Peyğəmbərin zamanında da bu problem vardı. Təsadüfi deyil ki, o, millətimiz
üçün, müsəlmanlar üçün necə yaşamaq və necə davranmaq qanun-qaydalarının hamısını Qurani-Kərimdə yazıbdır. Niyə yazıbdır? Əgər problemlər, bu məsələlər olmasaydı Quranda bütün ayələri yazmazdı. Onu bir kitab
kimi yazmayıbdır, orada hər bir kəlmənin, hər bir ayənin, surənin mənası var və məqsədi var. Bəli, o, hər bir
kəlməni məqsədlə yazıbdır.
Görürsünüz, nə qədər vaxt keçib, amma yenə də insanları mənəvi cəhətdən saflığa dəvət etmək, mənəvi
saflığı təmin etmək, xalqın içində bədxahlığı, pis yola gedənləri, cinayət edənləri, vətəninə sədaqətli olmayanları
aşkar etmək, bunları cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq, yaxud tərbiyələndirmək - bu, bizim qarşımızda olan
problemdir. Ona görə də hesab edirəm, bu ziyarətgah həmin problemlərin həll edilməsində öz rolunu
oynayacaqdır.
Ümumiyyətlə, bilin, - biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq. Bu, müstəqil
Azərbaycanın gələcək yolunun ana xəttidir, indiki ifadə ilə desək, strateji yolumuzdur. Çünki bu, xalqımızın
gələcəyi üçün ən düzgün və xalqımızı səadətə aparan ən ağıllı yoldur. Biz bu yolu seçmişik və bu yolla gedirik.
Ancaq bununla bərabər, biz demokratik, dünyəvi, sivilizasiyalı dövlət quraraq, bütün bəşəri dəyərlərdən istifadə
edərək, ümumbəşəri dəyərlərin xalqımız üçün və milli mentalitetimiz, mənəviyyatımız üçün uyğun cəhətlərini
götürüb tətbiq edərək heç vaxt dinimizdən, dini adət-ənənələrimizdən ayrıla bilmərik və imtina da edə bilmərik.
Ona görə burada ziddiyyət yoxdur. Əksinə, çox qarşılıqlı münasibətlər var. Bu baxımdan, Azərbaycanın
Prezidenti kimi mən Azərbaycanda dinin inkişafını təmin etmək üçün nə lazımdır edirəm və bundan sonra da
edəcəyəm. Dinimizin bizə tövsiyə etdiyi və qoyduğu bütün adət-ənənələrdən səmərəli surətdə, həyatımızı daha
da inkişaf etdirmək üçün istifadə etməliyik.
Buna görə də indi ocaqların yaranması, onların daha da abadlaşdırılması işini, lazımi tədbirlərin görülməsini
əhəmiyyətli hesab edirik. Çoxunu xalq özü, xeyriyyəçi insanlar edir, amma dövlət də bir tərəfdən buna dəstək
verir, digər tərəfdən də imkanı dairəsində nə lazımdır edir. Məsələn, Bibiheybət məscidinin bərpası bizim üçün
tarixi əhəmiyyəti olan bir hadisədir. Çünki Bibiheybət ziyarətgahının Azərbaycanın və bütün islamın tarixində
hansı yer tutduğunu siz yaxşı bilirsiniz.
Şübhəsiz ki, vaxtilə təkcə xalqımıza qarşı yox, bütün islam dünyasına qarşı böyük bir cinayət edilib - o
məscid partladılıb, dağıdılıb və o ziyarətgah pozulubdur. Amma buna baxmayaraq, insanlar Bibiheybət
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ziyarətgahını heç vaxt unutmayıblar. Doğrudur, qadağan olduğuna görə oraya əvvəlki kimi ziyarətlər olmayıb,
ancaq o, müqəddəs bir yer kimi yaşayıb və yaşayacaqdır. İndi isə bizim vəzifəmiz Bibiheybət məscidini bərpa
etmək, daha da inkişaf etdirmək və oranı – əsrlərdən bəri yaşamış ziyarətgahı yenidən əvvəlki, bəlkə ondan da
yuxarı səviyyəyə qaldırmaqdır ki, təkcə Azərbaycan xalqı, müsəlmanları üçün yox, həqiqətən bütün dünya
müsəlmanları üçün ziyarətgah olsun.
Ona görə də məscidin bərpası üçün mənim dövlət tərəfindən vəsait ayırmağım təsadüfi bir şey deyildir. Mən
lazım olan vəsaiti ayırmışam, açıq deyirəm, əgər lazım gəlsə, bundan sonra da ayıracağam ki, Bibiheybət
məscidi bərpa olunsun. Mənə söz veriblər ki, iyun ayında hazır olacaqdır. Şübhəsiz, sonra onu lap yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün əlavə nə işlər görmək lazımdırsa, bunu edəcəyik. Mən elan etmişəm, - bu, mənim şəxsi
himayəm altındadır. Mən də bunu həm Azərbaycanın Prezidenti, həm də bir müsəlman, vətəndaş kimi özümün
vəzifəm hesab edirəm və yerinə yetirəcəyəm.
Şüvəlan, Mərdəkan Azərbaycanın gözəl guşələrindən biridir. Burada çox gözəl insanlar yaşayır. Bu
insanların ən böyük xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, onlar bizim milli, dini ənənələrimizi həmişə yaşadıblar.
Bu, bu yerlərin xüsusiyyətidir. Bəzi yerlərdə bəlkə bu xüsusiyyət belə deyil, amma Şüvəlan, Mərdəkan bu
barədə çox fərqlənir. Ümumiyyətlə, bura Azərbaycanda təbiətin gözəl, mənzərəli yeridir, çox fədakar insanları
var. Ona görə də təkcə burada yaşayanlar yox, bizim hamımız, o cümlədən mən də bu yerləri sevirik.
Ümumiyyətlə, indi Əzizbəyov rayonu deyilən ərazini əhatə eləyən bütün bu yerlər - ya qəsəbədir, yaşayış
yeridir, ya kənddir, fərqi yoxdur, adını nə cür deyəcəksən, - Azərbaycanın həqiqətən gözəl yerləridir. Məsələn,
indi mənə «Əli ayağı»nın medalını təqdim etdilər, çox məmnunam. Oraya ziyarətimi çox məmnuniyyətlə
xatırlayıram. Təəssüf edirəm ki, bunu gedib orada ala bilməmişəm, burada təqdim etdiniz. Amma sizə söz
verirəm ki, oranı bir daha ziyarət edəcəyəm, mütləq gələcəyəm. Nardaran pirinə də mütləq gedəcəyəm. Bütün
bu yerlər bizim üçün - müsəlmanlar, azərbaycanlılar üçün çox əziz yerlərdir. Bundan sonra bizim də vəzifəmiz
ondan ibarətdir ki, bu yerləri mühafizə edək, saxlayaq, abadlaşdıraq, inkişaf etdirək ki, insanlar bu yerlərdən
daha da səmərəli istifadə edə bilsinlər.
Burada hörmətli dostlarım respublikamızın həyatına aid olan bəzi məsələlər haqqında da öz fikirlərini
dedilər. Çox sağ olun, mənim fəaliyyətim, gördüyüm işlər haqqında dediyiniz müsbət sözlərə görə sizə
təşəkkür edirəm. Mən çox məmnunam və bir daha sizə bildirmək istəyirəm ki, həyatımın mənası və məqsədi
xalqa xidmət etməkdir. Bilirsiniz, Allah hər adama bir qismət verir. Biri görürsən istedadlı olur, yazıçılıqla
məşğul olur, biri bəstəkarlıq edir, biri başqa sənəti seçir, biri alimlik edir. Allah mənə də bu işi qismət eləyib,
yəni xalqın qayğısına qalmaq. Bilirsiniz, məsələn, dövlət işi, yaxud da siyasət - bunlar hamısı birlikdə elə bir
şeydir ki, əgər həqiqətən insan özünü belə bir peşəyə, işə həsr edirsə, bunlar bir peşə kimi insanın özünü
yaşatmaq məqsədi daşımır. Demək, əgər sən böyük dövlət işinə, böyük siyasətə girişirsənsə, bundan öz şəxsi
məqsədin üçün istifadə edəcəksənsə, bu, nəticəsiz olacaqdır. Amma bu addımı xalqa xidmət etmək, xalqın
qeydinə qalmaq, xalqa qayğı göstərmək üçün, vətəninin problemlərini həll etmək üçün atırsansa, onda şübhəsiz
ki, müvəffəq ola bilərsən.
Allah mənim də həyatımı belə gətirib, tale belə gətirib ki, gənc vaxtlarımdan bu işlərlə məşğul olmuşam. Bu
da mənim həyatımın həm mənasıdır, həm də məqsədidir. Görünür, mənim başqa bir sənətim ola bilməyəcək,
həyatımın sonuna qədər bununla məşğul olacağam.
Xüsusən Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu, daha da çox lazımdır. Azərbaycan üçün
dövlət müstəqilliyini əldə etmək, - o şəraitdə ki, bunu əldə etdik, - elə bir çətin şey deyildi. Çünki Sovetlər
İttifaqı dağıldı və o dağılanda respublikalar istəsə də, istəməsə də müstəqil olmalı idi. Bəzi respublikalar
istəmirdilər müstəqil olsunlar, amma məcbur oldular. Bəziləri deyirdi «Yox, biz Moskvasız yaşaya bilmərik»,
amma müstəqil olmağa məcbur oldular. Bir var ki, məsələn, hansısa bir xalq hansısa istibdaddan, müstəmləkəçidən xilas olmaq üçün döyüşür, mübarizə aparır, qan tökür və xilas olur, - belə hallar tarixdə çoxdur. Bir də var
ki, tarixin prosesləri, dünyada gedən ictimai-siyasi proseslər nəticəsində bu xoşbəxtlik bizə nəsib olubdur.
Bu, böyük nemətdir, - biz bunu qiymətləndirməliyik, - şübhəsiz ki, tarixi hadisədir. Əgər son bir neçə əsrlik
tariximizi təhlil etsək, bu, yeganə haldır. 1918-ci ildə də istiqlal bəyannaməsi verildi, biz müstəqillik elan etdik
və Xalq Cümhuriyyəti yarandı, 23 ay fəaliyyət göstərdi. Bu da nədən oldu? O vaxtlar, Birinci dünya
müharibəsindən sonra ümumiyyətlə dünyada və xüsusən Avropada və Rusiyada vəziyyət çox qarmaqarışıq oldu.
Bunların nəticəsində 1917-ci ilin fevral inqilabında Rusiyada 300 il hakimiyyətdə olan Romanovlar sülaləsi,
Romanovlar evi dağıldı. Bundan sonra, 1917-ci ilin Oktyabr inqilabında isə bolşeviklər hakimiyyəti ələ
keçirdilər, yeni bir ideologiya əsasında yeni quruluş yaradılmağa başlandı. Bu zaman Rusiyada vəziyyət o
qədər qarmaqarışıq idi ki, onun ayrı-ayrı regionlarında proseslər daha əvvəlki kimi çar istibdadı tərəfindən idarə
oluna bilmirdi.
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Bu fürsətdən istifadə edib Zaqafqaziyada Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan əvvəl istədilər bir
Zaqafqaziya dövləti yaratsınlar, çox mübahisə apardılar. Azərbaycan nümayəndələri də tərəfdar idilər ki,
müstəqil Zaqafqaziya dövləti yaratsınlar. Ancaq sonra bir yola gələ bilmədilər və Gürcüstan öz müstəqilliyini
bəyan etdi. Ondan sonra Ermənistan və Azərbaycan da öz müstəqilliyini bəyan etdilər. Yəni biz o vaxt da öz
müstəqilliyimizi keçmiş Rusiyanın, çar Rusiyasının ərazisində gedən ictimai-siyasi proseslər və cürbəcür hərbi
münaqişələr nəticəsində əldə etməyə imkan tapdıq. Xalq Cümhuriyyətini yaradan insanlar o vaxt bu fürsətdən
istifadə etdilər və onların bu fəaliyyəti çox yüksək qiymətə malikdir. Ona görə də, siz bilirsiniz ki, mən fərman
vermişəm və bu il may ayının axırına qədər tədbirlər gedir, ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının – Xalq
Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyini qeyd edəcəyik. Bu, bizim üçün tarixi hadisədir.
Mən yenə də deyirəm, 1920-ci ildə müstəqillik əldən getdi və 1991-ci ilin sonunda Sovetlər İttifaqı
dağılarkən biz yenidən müstəqillik əldə etdik.
Bəli, müstəqillik bizim üçün böyük nemətdir, bizə allah-təala tərəfindən bəxş edilmiş böyük sərvətdir, biz
bunu qorumalı, saxlamalıyıq. Ancaq bunu qoruyub saxlamaq asan deyil, çox çətindir, çox mürəkkəbdir. Bizim
üçün xüsusən ona görə çətindir ki, əgər keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olmuş başqa respublikalar müstəqillik
alandan sonra onların içərisində böyük bir hadisə yoxdursa. Bizdə hələ müstəqilliyi almamış, 1988-ci ildə
Ermənistan Azərbaycana hücum edərək Dağlıq Qarabağı əlimizdən almaq istəyib və müharibə gedibdir.
Bunun nəticəsində torpaqlarımızın iyirmi faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal
olunmuş torpaqlardan bir milyon soydaşımız didərgin düşüb, qaçqın vəziyyətində yaşayır. Ona görə də başqa
respublikalardan fərqli olaraq, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq bizim üçün çox çətindir. Amma nə qədər çətin
olur-olsun, biz bunu saxlamalıyıq və bu tarixi şansı heç vaxt əlimizdən verməyəcəyik və verməməliyik.
Ona görə də həyata keçirdiyimiz bütün başqa tədbirlərlə bərabər, şübhəsiz ki, xalqımızın, cəmiyyətimizin
birliyi çox vacibdir. Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan hərbi münaqişəsində Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarını işğal etməsinin səbəbi bir onda deyil ki, o vaxt Azərbaycanın gücü Ermənistandan az olubdur. Yox.
Doğrudur, Ermənistana kömək edənlər çox olub, o cümlədən Rusiya da Ermənistana çox kömək edib, başqa
ölkələr də kömək ediblər. Azərbaycana kömək edənlər az olub, yaxud da heç olmayıbdır. Ancaq bununla yanaşı,
Azərbaycanın daxilində didişmə, çəkişmə və cürbəcür qüvvələrin - hakimiyyət nə olduğunu anlamayan, amma
hakimiyyət iddiasında olan qüvvələrin hakimiyyət mübarizəsi, vuruşması ölkəmizin daxilində sabitliyi pozub və
Ermənistan silahlı qüvvələri bundan istifadə edərək çox asanlıqla bizim torpaqların bir qismini işğal ediblər.
Bunu bilmək, dərk etmək lazımdır. Ona görə də son illər bizim gərgin əməyimizin nəticəsində Azərbaycanda
yaranmış ictimai-siyasi sabitlik həyatımızın ən əhəmiyyətli cəhəti və əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyətdir.
Əgər son illərin nailiyyətlərindən desək, biri odur ki, biz atəşi dayandırdıq. Bir aydan sonra dörd il tamam
olacaqdır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəş dayanıb və biz danışıqlar aparırıq ki, münaqişəni sülh yolu
ilə həll edək. Bu müddətdə biz Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirə bilmişik, buna nail
olmuşuq. Bu, çox böyük nailiyyətdir.
İndi ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamaq müstəqilliyi qorumaq, müstəqilliyi daimi etmək üçün əsas
amildir. Bilməlisiniz və arxayın olun ki, bu sabitliyi necə ki yaratmışıq, yaratdığımız kimi də qoruyacağıq. Heç
kəsə heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, böyük çətinliklərlə, zəhmətlə, böyük əməklə əldə etdiyimiz bu sabitliyi
pozsun. Heç kəsə yol verməyəcəyik, bunu hamı bilsin.
Ancaq iş onda deyil ki, təkcə sabitlik olsun. Bizə lazımdır ki, cəmiyyətimizdə birlik, qarşılıqlı anlaşma
olsun. Biz demokratik cəmiyyət yaradır, demokratik dövlət qururuq. Əgər belə deyiriksə, demək, belə bir qərar
qəbul etmişik. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, burada cürbəcür fikirli adamlar, cürbəcür partiyalar, cəmiyyətlər
ola bilər və onların fikri bir-biri ilə üst-üstə düşməz. Bu, demokratiya deməkdir. Bizim bütün hakimiyyət, dövlət
orqanları da demokratik prinsiplər əsasında yaranmalıdır. Biz bunu təmin etmişik. Edəcəyik. Məsələn, 1995-ci
ildə Konstitusiyanı qəbul etmişik. Bunun özü Azərbaycanda demokratiyanın böyük bir nailiyyətidir. 1995-ci ilin
noyabrında ilk dəfə demokratik prinsiplər, çoxpartiyalı sistem əsasında parlament seçmişik. Orada cürbəcür
partiyalar var, müxalifət də, hakimiyyətə bağlı olan qüvvələr də var. Bu özü demokratiyanın yaranması
deməkdir. Biz demokratiyanı yaradırıq və bundan sonra da yaradacağıq.
Ancaq demokratiyanı təhrif etmək olmaz. Siz ki, indi bəzi adamlar haqqında fikirlər deyirsiniz, onlar
demokratiyanı təhrif etmək cəhdi göstərənlərdir. Demokratiyanı təhrif etmək olmaz, sağlam demokratiya
olmalıdır, demokratiya həqiqi demokratik prinsiplər əsasında qurulan bir sistem olmalıdır.
Bu baxımdan ayrı-ayrı qüvvələr, – siz burada prezident seçkilərini xatırlatdınız, - prezident seçkilərində
iştirak etmək istəyirlər və prezident olmaq arzusuna düşürlər. Bu təbiidir, buna təəccüblənmək lazım deyildir.
Çünki biz demokratiyanı inkişaf etdirmək üçün hətta özümüz bundan ötrü geniş şərait yaratmalıyıq. Geniş şərait
yaratmalıyıq ki, bizim cəmiyyətdə olan potensial, yəni siyasət işi ilə məşğul olmaq potensialı daha da aşkar
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olunsun və üzə çıxsın, onlar Azərbaycanın siyasi həyatında sağlam fikirlərlə iştirak edə bilsinlər. Buna özümüz
şərait yaratmalıyıq və bilin ki, bir prezident kimi, mən buna şərait yaradıram və bundan sonra da yaradacağam.
Əlbəttə ki, bu gün Azərbaycanda Heydər Əliyev Prezidentdir, müəyyən bir vaxtdan sonra başqa bir adam
prezident olacaqdır. Bu dünyada heç kəs əbədi, daimi deyil, heç kəs bu dünyanı tutub axıra qədər
qalmayacaqdır. Bu, təbii bir şeydir. Ancaq mənim arzum nədir və başa düşürəm, sizin də arzunuz nədir – qeyrisağlam qüvvələrin Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirməsinə yol verilməsin. Məsələn, məni çox istəyən
dostum dedi ki, Sizə alternativ yoxdur. Mən isə hesab edirəm ki, gərək mənə bir çox alternativ olsun, – mən
belə istəyirəm, - alternativ olsun. Amma nədir alternativ? O demək deyil ki, kimsə yerindən qalxıb deyir «mən
alternativəm». Həqiqi alternativ, layiqli alternativ olsun. Əgər alternativ olmasa, demək, cəmiyyətimizdə,
dövlətçiliyimizdə boşluq əmələ gələ bilər. Bu boşluğa imkan vermək olmaz. Alternativ olmalıdır.
Mən hətta bizim incəsənət xadimləri ilə – müğənnilərlə, bəstəkarlarla və yazıçılarla danışanda həmişə
deyirəm ki, siz gərək çalışasınız işinizin davamçıları olsun. İncəsənət xadimləri bu barədə bir az qısqanc olurlar,
bəziləri hesab edir ki, qoy onlardan savayı heç kəs olmasın, elə onlar qalsınlar. Amma mən isə bir azərbaycanlı
kimi, həmişə fikirləşirdim ki, məsələn, bizim böyük müğənnimiz Bülbüldən sonra kim olacaq, Bülbülsüz necə
yaşayacağıq? Yəni bundan sonra Bülbül kimiləri, bəlkə Bülbüldən daha yüksəyə qalxan olmalıdır. Məsələn,
Rəşid Behbudovdan sonra bir neçə Rəşid Behbudovlar dünyaya gəlməlidir. Gəlir və gələcəkdir. Heç kəs də
başqa cür düşünməsin. Bizim Azərbaycan xalqı o qədər istedadlı xalqdır ki, bunu əsrlər boyu nümayiş etdiribdir.
Əgər belə olmasaydı bizim bu qədər böyük-böyük şairlərimiz olardımı? Bizim X əsrdə də böyük şairimiz var,
XII əsrdə də, XV əsrdə də, XVI əsrdə də, XVIII, XIX, XX əsrlərdə də nə qədər böyük şairlərimiz var. Bu,
xalqın istedadını göstərir. Eləcə də bəstəkarlarımız, müğənnilərimiz.
Beləcə də siyasətçilərimiz olmalıdır ki, birinin yerini o birisi tuta bilsin, yer boş qalmasın, demokratik,
hüquqi dövlət ki qururuq, - o, daimi olsun, yaşasın, bizim müstəqilliyimizi yaşada bilsinlər. Ona görə bu
baxımdan mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda prezident olmaq üçün bir yox, bir çox layiqli adamlar olsun və
onların arasında sağlam rəqabət getsin. Xalq da kimə daha çox etibar edərsə, kim xalqa daha çox sədaqət
göstərə bilərsə və xalq onu daha çox tanıya bilərsə, gələcəkdə ona səs versinlər. Bu barədə mənim siyasətim
bundan ibarətdir və fikrim də belədir.
Yenə deyirəm, Azərbaycanın bu dövləti hər bir insan üçün əzizdir. Ancaq razılaşın ki, mənim üçün daha çox
əzizdir. Çünki bu dövlətin yaranmasında mən nə qədər zəhmət çəkmişəm. Bu dövlətin yaranması Azərbaycanın
elə təkcə müstəqilliyi ilə başlamayıbdır. Dövlətin yaranması çoxdan, XX əsrin əvvəlindən başlayıbdır. Mən
1969-cu ildə Azərbaycanda rəhbər seçiləndən ta indiyə qədər, demək olar, otuz ilə yaxın bir zamandır ki, bu
dövlətin dərdini çəkirəm, xalqın həyatı ilə yaşayıram. Hətta o illərdə ki, məni həyatdan təcrid etmişdilər.
Moskvada ev dustağı etmişdilər, heç bir yerə buraxmırdılar, yaxud da oradan gəldim buraya, Bakıda qoymadılar
yaşayım, getdim üç il Naxçıvanda yaşadım – o illərdə də Azərbaycan xalqının dərdi ilə yaşamışam, Azərbaycan
xalqının aqibəti məni narahat eləyibdir.
Bəli, mən xeyli bir müddət respublikaya rəhbərlik etmişəm. Moskvada böyük bir dövlətin başçılarından biri
olaraq yenə də respublikaya qayğı göstərmişəm. İndi gəlmişəm, beş ildir ki, müstəqil Azərbaycana rəhbərlik
edirəm. Belə olan halda mənə Azərbaycanın bu günü və gələcəyi hər bir vətəndaş üçün olduğundan qat-qat
qiymətlidir və qat-qat vacibdir. Ona görə mən düşünürəm, Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünürəm. Mən də
istəyirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdə olsun. Amma bunun üçün indi siyasət aləminə çıxan,
siyasətlə məşğul olmaq istəyən adamlar və hakimiyyət iddiasında olan adamlar gərək – Azərbaycanda bir söz
var, - papağını qoysun qabağına və dərindən fikirləşsin: sən bu suya girə bilərsən, ya girə bilməzsən? Əgər girə
bilməyəcəksənsə, girmə, girib boğulacaqsan.
Amma təəssüf ki, - bu da dövrün xəstəliyidir, - bizdə bir çox adamlar var, heç fikirləşmir ki, bu suyun
dərinliyi nədir, üzə biləcək, ya bilməyəcək. Elə hesab edir ki, «keçərəm, üzərəm». Belələri var. Hesab edirəm,
xırda-xırda bunlar da sahmana düşəcəkdir. Bilirsiniz, keçid dövrü ki deyirik, bunun bir çox xəstəlikləri var. Bir
xəstəlik ayrı-ayrı siyasətbazların meydana çıxması və siyasət aləmində yeri olmayan adamların gəlib böyük bir
siyasi vəzifə tutmasıdır. Bir xəstəlik iqtisadiyyatımızda olan xəstəliklərdir. İndi bazar iqtisadiyyatına keçir,
özəlləşdirmə aparırıq, insanların psixologiyasında dəyişiklik olmalıdır. Bu da bir xəstəlik dövrüdür. Bunlar
hamısı təbiidir. Bu da keçəcəkdir.
Bilirsiniz, respublikaya həqiqətən rəhbərlik etmək üçün təkcə istək, iddia azdır. Gərək biləsən, - sənin biliyin,
bacarığın, elmin, savadın buna çatır, yoxsa yox? İkincisi, bunun üçün sənin iradən, xarakterin varmı? Üçüncüsü,
sənin təcrübən, idarəçilik təcrübən varmı? Bilirsiniz, Azərbaycanın bu keçid dövründə idarəçilik təcrübəsi
olmayan adam Azərbaycana rəhbərlik edə bilməz. Nəinki rəhbərlik edə bilməz, rəhbər vəzifədə ola bilməz.
Bunu bütün başqa respublikaların təcrübəsi də göstərir, Avropadakı ölkələrin təcrübəsi də göstərir, keçmiş Sovet
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İttifaqında olan ölkələrin təcrübəsi də göstərir. Bunları düşünmək lazımdır. Əgər bunlar doğrudan da varsa, sən
qabağa gəl. Amma bunlar yoxdursa, bir sənin ambisiyan var, bir də istəyirsən necə olur-olsun hakimiyyətə
gələsən. Nədən ötrü hakimiyyətə gəlmək istədiyini özün də bilmirsən. Amma bir az dərindən baxsan, məlum
olur nədən ötrü gəlirsən - hakimiyyətin verdiyi imkanlardan öz şəxsi məqsədin üçün istifadə etməkdən ötrü.
Başqa bir şey yoxdur. Belələri, əlbəttə ki, gəlib alternativ ola bilməzlər. Alternativ olacaqlar, amma həqiqətən
ola bilməzlər.
Bizim sizinlə vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimizdə dəyərli insanları tapıb üzə çıxaraq və inkişaf
etdirək. Ən əsas xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu işə girmək istəyən adamlar gərək mənəvi
cəhətdən sağlam olsunlar. Mənəvi cəhətdən sağlam olmayan adam böyük dövlət işi ilə məşğul ola bilməz. Mən
bunu keçən illərdə də görmüşəm. Bilirsiniz ki, mənim həyatım çoxillikdir, təcrübəm də çoxdur. Çoxlarını
görmüşəm, vaxtilə çoxlarını sınamışam. Mənəvi cəhətdən möhkəm olmayan, saf, təmiz olmayan adam böyük
dövlət işində işləyə bilməz.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, qarşıdan gələn oktyabr ayında Azərbaycanda prezident seçkilərinin
demokratik, ədalətli, sərbəst keçirilməsi üçün bütün şərait yaradılacaqdır. Arzusunda olan adamlar gəlib bu
seçkidə iştirak edə bilərlər və bu işə yararlı olub-olmamasından asılı olmayaraq, əvvəlcədən, nə təhər deyərlər,
heç kəsə damğa vurulmayacaq ki, sən yararlısan, yaxud yararsız. Seçki qanununun şərtlərinə uyğun olaraq kim
daxil ola bilirsə, gəlib bu seçkidə iştirak edəcəkdir. Xalq da öz sözünü deyəcəkdir. Bizim Azərbaycanda yaxşı
bir söz var: xalqın gözü tərəzidir. Hesab edirəm ki, oktyabr ayında bu tərəzi çox dəqiq işləyəcəkdir.
Mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, gördüyüm işləri qiymətləndirirsiniz və mənə dəstək verirsiniz. Bilirsiniz,
böyük siyasətlə məşğul olan, xüsusən dövlət başında olan bir adam daim xalqın dəstəyini hiss etməli və xalqın
rəyi ilə hesablaşmalıdır. Biliyimə, bacarığıma, təcrübəmə, səriştəmə görə mən nə qədər böyük imkanlara malik
insan olsam da, daim cəmiyyətin, xalqın rəyi ilə hesablaşmışam, hesablaşıram və həmişə hesablaşacağam.
Xalqın dəstəyi də mənə həmişə çox ruh verir.
Mən bu gün şəhərdən buraya gələrkən bir çox yerlərdə qurban kəsildi. Rayonların vətəndaşları, sakinləri
bayram münasibətilə yola çıxmışdılar, məni salamlayırdılar. Bunların hamısında məni ən çox sevindirən
səmimilikdir.Bilirsiniz, süni şeylər tez görünür və süni işlərə girişmək lazım deyildir. Mən süni şeylər
istəmirəm. Amma xalqın səmimi münasibəti mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Xalqın, cəmiyyətin tam əksəriyyətinin mənə olan səmimi, xoş münasibətini daim hiss edirəm. Bu, mənə daha da güc-qüvvət verir və gecəgündüz çalışmaq üçün məni ruhlandırır.
Bilirsiniz ki, mənim həyatım gecə-gündüz işləməkdir, başqa bir şey yoxdur. İşləyirəm nə üçün - xalqımızı
daha da yaxşı günlərə çıxarmaq üçün. Əmin olun ki, xalqımız daha da yaxşı günlərə çıxacaqdır. Bizim
apardığımız iqtisadi siyasət, dünyanın böyük neft şirkətləri ilə imzaladığımız müqavilələr və ümumiyyətlə
dünya iqtisadiyyatı ilə sıx inteqrasiya olmağımız, insanlara sərbəstlik verilməsi, sahibkarlığın, şəxsi mülkiyyətin
yaranması respublikanın iqtisadi həyatını tamamilə dəyişdirir. Bunu özünüz görürsünüz. Ona görə də mən tam
ümidvaram ki, bir neçə il keçəcək, Azərbaycanın iqtisadi, sosial vəziyyəti çox yaxşılaşacaqdır. Mənim də
məqsədim ondan ibarətdir ki, birinci, buna nail olum, bunu təmin edim, ikinci də o günləri özümüz görək.
Güman edirəm ki, sizinlə birlikdə biz o günləri görəcəyik.
Mən Qurban bayramı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik, bütün işlərinizdə
uğurlar arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın.
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BELÇİKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ JAN LÜK DEAN İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ
SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
13 aprel 1998-ci il
Hörmətli Baş nazir!
Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Hesab edirəm ki, bizim bu görüşümüz Azərbaycan ilə Belçika arasında
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasında hər iki tərəf üçün çox faydalı olacaqdır.
Cənab Jan Lük Dean! ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında
Lissabonda, NATO-nun və Avropa-Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının 1997-ci ilin iyulunda Madriddə, Avropa
Şurasının 1997-ci ilin oktyabrında Strasburqda keçirilmiş zirvə toplantılarında görüşlərimizi və danışıqlarımızı
məmnunluqla xatırlayıram. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığının hazırkı vəziyyətindən razı
qaldığımı bildirirəm.
Gənc müstəqil respublikamızda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirilən
tədbirlərin, islahatların müvəffəqiyyətlə aparılması nəticəsində böyük uğurlar əldə olunmuşdur. Öz
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx bağlanmasına çalışan Azərbaycan xarici ölkələrlə əlaqələrinin
möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət yetirir.
Ancaq qarşımızda duran ən əsas vəzifə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş 20 faiz torpaqlarımızı azad etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa
etmək, yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan bir milyondan çox
vətəndaşımızı öz yerlərinə qaytarmaqdır.
Biz bu münaqişənin ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasına tərəfdarıq. Minsk qrupu həmsədrlərinin – Rusiyanın, ABŞ-ın, Fransanın irəli sürdükləri
son təkliflə Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə iki mərhələdə həll etməkdən ibarətdir.
Azərbaycanda möhkəm ictimai-siyasi sabitlik yaranmışdır, 1995-ci ildə demokratik Konstitusiya qəbul
olunmuşdur, çoxpartiyalı sistem əsasında demokratik parlament seçilmiş, bazar münasibətləri yolunu seçmiş,
özəlləşdirmə proqramını müvəffəqiyyətlə həyata keçirən Azərbaycanın iqtisadiyyatında qısa vaxtda böyük
dönüş əldə edilmiş, torpaqlar şəxsi mülkiyyətə verilmiş, xarici sərmayələrin ölkəmizə böyük axını başlanmışdır.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi sahəsində tarixi müqavilələr imzalanmışdır.
«Lənkəran-dəniz», «Talış-dəniz» yataqlarının istismarında Belçikanın «Petrofina» şirkətinin böyük paya malik
olmasının ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirmək
istəyirəm.
Qədim «İpək yolu»nun bərpasına, Avropa-Asiya dəhlizinin daha səmərəli işləməsinə Azərbaycan böyük
əhəmiyyət verir. Avropa Birliyinin TRASEKA proqramının həyata keçirilməsində respublikamız yaxından
iştirak edir.
Azərbaycanda demokratiya durmadan inkişaf edir, siyasi partiyaların fəaliyyətinə və fikir plüralizminə geniş
meydan açılır. Biz bu prinsiplərin daha da möhkəmləndirilməsinə daim xüsusi diqqət yetiririk.
Asiya və Avropanın qovşağında yerləşən müstəqil respublikamız Avropa təşkilatları ilə münasibətlərinin
daha da canlandırılmasında və bu qitələrin ölkələrinin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsində bundan sonra da həlledici rol oynamaq fikrindədir və buna böyük əhəmiyyət
verəcəkdir.
Belçika şirkətlərinin respublikamıza marağını yüksək qiymətləndirirəm, ölkələrimizin əməkdaşlığının
durmadan inkişaf etdirilməsinə Azərbaycanın da maraq göstərdiyini bir daha nəzərə çarpdırıram. Bir sıra
sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün Azərbaycan və Belçika hökumətləri arasında bu gün imzalanacaq
sənədlərin də böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayır və əmin olduğumu bildirirəm ki, bu sazişlər
dövlətlərimizin münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində mühüm yer tutacaqdır.
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AZƏRBAYCAN İLƏ BELÇİKA ARASINDA RƏSMİ DANIŞIQLARDAN VƏ İKİTƏRƏFLİ
SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASINDAN SONRA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ BELÇİKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ JAN LÜK
DEANIN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATLARI
Respublika sarayı
13 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Belçika Krallığı hökumətinin hörmətli Baş naziri!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri, xanımlar və cənablar!
Bu gün Belçika Krallığı hökumətinin Baş naziri ilk dəfə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibdir. Biz artıq çox ətraflı, çox
məzmunlu, mənalı danışıqlar aparmışıq. Danışıqların əsas hissəsi hörmətli Baş nazirlə mənim aramda təkbətək olubdur.
Eyni zamanda nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə də biz danışıqlarımızı davam etdirmişik və bu danışıqlar zamanı Belçika
ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrə aid olan bütün məsələlərə toxunmuşuq. Bu danışıqların nəticəsində Belçika Krallığı
hökumətinin Baş nazirinin Azərbaycana ilk səfərini mən bizim ölkələrimiz arasında münasibətlərdə əlamətdar bir hadisə
hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu danışıqlar, görüşlər və bizim imzaladığımız sənədlər Belçika-Azərbaycan əlaqələrinin
gələcək inkişafı üçün çox böyük imkanlar açır.
Azərbaycan Belçika ilə əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verir. Belçika Avropanın bütün sahələrdə inkişaf etmiş
ölkələrindən biridir. Bizi Belçikada maraqlandıran yüksək iqtisadi göstəricilərdir, Belçikanın Avropa tərkibində
demokratik bir ölkə olmasıdır. Belçika demokratik prinsiplərin daşıyıcısı olan bir ölkə kimi tanınır. Avropa
Birliyinə aid olan bütün məsələlərdə Belçika xüsusi yer tutur. Bütün bunlara görə biz Belçika ilə əlaqələrimizi
bundan sonra daha da inkişaf etdirmək istəyirik. Məhz buna görə də mənim dəvətimlə Belçika Krallığı
hökumətinin Baş naziri Azərbaycana rəsmi ziyarətə gəlibdir. Biz çox səmərəli danışıqlar aparmışıq və ilk
dəfədir ki, Belçika ilə Azərbaycan arasında sənədlər imzalanıbdır.
Mən Belçika Krallığının Baş naziri ilə Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı bəyanatı xüsusi qiymətləndirirəm. Çünki bu bəyanat bizim ölkələrimizin əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün əsas siyasi sənəddir. Biz bu gün
belə qərara gəldik ki, Belçika ilə Azərbaycan arasında bütün istiqamətlərdə –iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və
texnika sahəsində əməkdaşlıq etmək üçün böyük imkanlar vardır. Bu imkanlardan hər iki ölkənin xeyrinə
istifadə etmək üçün biz hüquqi-normativ baza yaratmalıyıq. Bu gün bizim imzaladığımız sənədlər bu istiqamətdə atılan ilk addımlardır. Mən əminəm ki, bizim bu əməkdaşlığımız günü-gündən inkişaf edəcəkdir və
Belçika ilə Azərbaycan arasında olan əməkdaşlıq əlaqələri dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinə çevriləcəkdir.
Məlumdur ki, 1994-cü ilin aprel ayında biz Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq əlaqələri haqqında saziş
imzalamışıq. 1995-ci ildə biz NATO ilə «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramını imzalamışıq. Biz Avropa
Birliyinin həyata keçirdiyi TASİS və TRASEKA proqramlarının fəal iştirakçılarıyıq. Biz Avropa Birliyi ilə
birlikdə qədim «İpək yolu»nun bərpa edilməsi və Avropa-Asiya nəqliyyat magistralının yaranması ilə də
məşğuluq. Biz Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq nəticəsində Avropa Şurasının tam
hüquqlu üzvü olmaq istəyirik. Bütün bunlar hamısı Avropa ölkələri ilə Azərbaycanın daha da sıx əməkdaşlıq
etməsini tələb edir. Bu münasibətlə Belçika ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bizim
iqtisadi əməkdaşlığımızın görkəmli hissəsi də Belçikanın «Petrofina» şirkətinin Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki sektorunda olan neft yatağında müştərək iş görməsindən ibarətdir. Biz bu sahədə də
əməkdaşlığımızı genişləndirə bilərik.
Beləliklə, bu gün Belçika-Azərbaycan əməkdaşlığının əsasını qoyarkən mən onun çox gözəl gələcəyinə
ümidlər bəsləyirəm. Bu fikirlə mən sözü hörmətli qonağımıza - Belçikanın Baş nazirinə təqdim edirəm.
Belçikanın baş naziri Jan Lük Deanın bəyanatı
Çox sağ olun, cənab Prezident!
Mənim rəsmi səfərim münasibətilə mənə dediyiniz xoş sözlərə görə Sizə bir daha xüsusi minnətdarlığımı
bildirirəm. Birinci dəfə deyil ki, biz Sizinlə görüşüb ölkələrimizə aid olan məsələləri müzakirə edirik. Bu da
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təsadüfi deyildir. Çünki hər iki ölkəmiz Avropa ailəsinin üzvüdür. Biz Sizinlə Brüsseldə görüşmüşük. NATOnun və Avropa Birliyinin toplantılarında və eləcə də Belçikadan kənarda olan zirvə görüşlərində, ATƏT-in zirvə
görüşlərində biz Sizinlə dəfələrlə görüşüb ölkələrimizə aid məsələləri müzakirə etmişik.
Ümumavropa maraqları baxımından da ikitərəfli əlaqələri inkişaf etdirmək xüsusilə vacibdir. Avropanın,
NATO-nun mərkəzi ölkəsi olaraq Belçika özünə borc bilir ki, NATO və Avropa Birliyi ilə əlaqələri möhkəmləndirmək istəyən hər bir ölkə üçün körpü rolunu oynasın. Azərbaycanın strateji vacibliyi, İran və Rusiya,
Avropa və Asiya arasında yerləşməsi, habelə iqtisadi potensialı da bizə bəllidir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu
səfər və ümumiyyətlə bizim gələcəkdə intensivləşəcək görüşlərimiz iki ölkə arasında əlaqələrin genişlənməsinə
xidmət edəcəkdir. İmzalanmış sənədlər həm də bizim hüquqi sahədə əməkdaşlığımızı dərinləşdirəcəkdir.
İmzalanmış sənədlər Belçika şirkətləri üçün iqtisadi imkanlar açacaqdır. Belçika şirkətləri Azərbaycanda
iqtisadi tərəqqiyə qoşulmağa çox maraq göstərirlər. Sizin də düzgün qeyd etdiyiniz kimi, bizim şirkətlərdən biri
artıq Azərbaycana gəlib Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda islahatların inkişaf etdirilməsinə qatılmışdır.
Mən ümid edirəm ki, bizim şirkətlərimizin buradakı işi uğurlu olacaqdır və bunun genişlənməsi üçün imkanlar
açılacaqdır. Belçikanın digər şirkətlərinə də Azərbaycanda işləmək üçün geniş imkanlar açılıbdır və biz onları
Azərbaycana gəlməyə həvəsləndirəcəyik.
Elə bilirəm ki, sabah da davam edəcək müzakirələr, ümumiyyətlə bütün səfər boyu davam edəcək
müzakirələr ölkələrimiz arasında əlaqələrin yeni mərhələsini açır və sonrakı mərhələ bizim iqtisadi əlaqələrimizi
daha da genişləndirəcəkdir. Sağ olun.
***
S u a l: Mənim birinci sualım Belçika Krallığının cənab Baş nazirinədir. Aprelin 24-nün Belçikada
rəsmən ermənilərin soyqırım günü elan edilməsi barədə xəbər nə dərəcədə dəqiqdir? Sizcə bu qərar
Azərbaycan-Belçika əlaqələrinə necə təsir göstərəcək? Cavabınız üçün qabaqcadan təşəkkür edirəm.
İkinci sualım cənab Azərbaycan Prezidentinədir. Cənab Prezident, Azərbaycanın Avropa Şurasına
daxil olması məsələsi artıq gündəlikdə durur. Azərbaycanın gələcəkdə Avropa ilə daha çıx inteqrasiyası,
o cümlədən Avropa Birliyinə və NATO-ya daxil olması mümkündürmü? Təşəkkür edirəm.
J a n L ü k D e a n: Mən hesab edirəm ki, bunun Belçika-Azərbaycan münasibətlərinə heç bir təsiri
olmayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması üçün ölkəmizdə çox işlər görülübdür və
biz Avropa Şurası ilə sıx səmərəli əməkdaşlıq edirik. Respublikanın ictimaiyyətinə məlumdur ki, Avropa
Şurasının yüksək səviyyəli nümayəndələri dəfələrlə Azərbaycanda olubdur və Azərbaycanın qanun-qaydalarının
Avropa Şurasına uyğun olduğunu müəyyən ediblər. Hesab edirəm ki, bunların nəticəsində Azərbaycan yaxın
vaxtlarda Avropa Şurasının tam üzvü ola biləcəkdir.
Mən artıq qeyd etdim ki, 1996-cı ilin aprelində Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq haqqında saziş
imzalayıbdır və ötən dövrdə biz Avropa Birliyi ilə çox səmərəli əməkdaşlıq edirik. Bunların çox geniş nəticələri
var. Respublikanın ictimaiyyəti bunu bilir, bizim informasiya orqanlarımız bu barədə geniş məlumat yayır. Mən
vaxt alıb bu haqda geniş danışmaq istəmirəm. Ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, Avropa Birliyi ilə biz birgə
qədim «İpək yolu»nun bərpası ilə əlaqədar iyunun əvvəlində Azərbaycanda «İpək yolu» üzərində olan 39 ölkənin nümayəndələrinin toplantısını keçirməyi qərara almışıq.
NATO ilə «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramını imzalayandan sonra da biz bu sahədə əməkdaşlığımızı
davam etdiririk. Bu proqram çərçivəsində
lazım olan işlər görülübdür. Mən bunları da müsbət
qiymətləndirirəm. Sağ olun.
S u a l: Cənab Baş nazir, Sizin səfər marşrutunuza əsasən, - məlum olduğu kimi, Siz Bakıdan sonra
Qazaxıstana və Özbəkistana da getməlisiniz, - belə nəticəyə gəlmək olarmı ki, Belçika Avrasiya nəqliyyat
dəhlizinin iqtisadi cazibədarlığı ilə maraqlanır? Əgər belədirsə, Siz bunun fəal iştirakçısı olmaq
niyyətindəsinizmi? İkinci sual: Neftdən sonra hansı sahə Brüssel üçün üstündür?
J a n L ü k D e a n: Birincisi, Qazaxıstana və Özbəkistana səfər etməklə Belçika Xəzərin hər iki tərəfində
yerləşən ölkələrin strateji əhəmiyyətini dərk edir. Belçika hökuməti həmin ölkələrin strateji əhəmiyyətinə və
sabitliyinə, iqtisadi inkişafına böyük qiymət verir. Lakin bu regionda sabitliyə və iqtisadi inkişafa nail olmaq
üçün, şübhəsiz ki, prezidentin qeyd etdiyi kimi, nəqliyyat və kommunikasiya infrastrukturunun inkişafı olduqca
vacibdir. «İpək yolu»nun yenidən bərpası regionun inkişafı üçün çox mühümdür və Belçika da gələcəkdə
bundan bəhrələnmək istəyir.
254

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

İkinci sual barədə. Biz ümumiyyətlə, enerji sektoru ilə maraqlanırıq. Bundan əlavə, bizim şirkətlər digər
sahələrə də maraq göstərirlər. Məsələn, elektronika, qaz sənayesi sahəsində çox güclü və imkanlı şirkətlərimiz
var. Onlar Azərbaycanla geniş əməkdaşlıq etmək istəyirlər. Keçən il bizim iqtisadi missiyamız Azərbaycanda
olmuş, burada iqtisadi maraqları müəyyənləşdirmiş və yeni imkanları öyrənmişdir.
S u a l: Hörmətli Prezident, respublikamızdakı söz azadlığına və demokratiyaya arxalanıb, bəlkə də
bugünkü mətbuat konfransına dəxli olmayan bir söz demək istəyirəm. 1990-cı ildə, yəni Siz istər
Moskvanın, istərsə də Azərbaycanın kütləvi informasiya orqanları tərəfindən blokadaya alındığınız bir
vaxtda mən Naxçıvana gəldim, Sizinlə üç saat görüşdüm, həm özümü, həm də ictimaiyyəti narahat edən
bir sıra sualları Sizə verdim. Siz o tarixi müsahibədə istər Heydər Əliyev ilə, istərsə də Azərbaycan
xalqının problemləri, həqiqətləri, gerçəklikləri ilə bağlı bir sıra məsələləri açıqladınız. İndi Siz
prezidentsiniz. Sizdən xahiş edirəm, - bu, bəlkə bir az pis səslənir, - o informasiya blokadasını ilk dəfə
yaran bir jurnalist kimi, istərdim mənə müsahibə verəsiniz. Məni və ziyalıları, ictimaiyyəti düşündürən
sualları yenidən Sizə vermək istəyirəm. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu sualın Belçika-Azərbaycan münasibətləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə
gəlin bu sualla qonaqlarımızın vaxtını almayaq. Əgər Siz məndən müsahibə almaq istəyirsinizsə, buyurun gəlin,
müsahibə verim. Mən həmişə müsahibə verməyə hazıram, elə səhərdən axşama kimi müsahibə verirəm.
Danışdıqlarımın hamısı müsahibədir. Yaxşı, müsahibə verərəm.
S u a l: Mənim sualım həm cənab Prezidentə, həm də cənab Baş nazirə aiddir. Prezident çıxışında dedi
ki, Azərbaycanda demokratiya sürətlə inkişaf edir. Sizcə, Azərbaycanda olan demokratiya əsas verirmi,
Avropa standartlarına tam yaxındırmı ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olsun?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Azərbaycanda demokratiya inkişaf edir. Demokratik ölkə kimi Azərbaycan
gəncdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 1991-ci ilin sonunda Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar əldə
edibdir və ötən illərdə çox ağır, mürəkkəb və çətin yol keçibdir. Bu yol nə qədər çətin olsa da, Azərbaycanı
demokratiyaya aparan yoldur. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq üçün xeyli işlər
görmüşük, ancaq bu proses hələ davam edir. Mən deyə bilmərəm ki, indi Azərbaycan Avropanın demokratiya
sahəsində inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə gəlib çatıbdır. Bu, sadəcə mümkün deyildir. Bunun üçün vaxt
lazımdır. Ancaq Şərqi Avropa ölkələrindən, o cümlədən keçmişdə Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrdən
indi Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin səviyyəsində Azərbaycanda demokratiya vardır. Ona görə biz Avropa
Şurasının tam hüquqlu üzvü olmaq haqqına malikik. Sağ olun.
J a n L ü k D e a n: Ən vacibi odur ki, Azərbaycanda islahatlar gedir, bunlar düzgün yoldadır. Siyasi və
iqtisadi islahatlar davam edir. Prezidentin dediyi kimi, demokratiya prosesi həmişə davam etməkdə, inkişafda
olan bir prosesdir. Belçika tərəfi bu prosesi həvəsləndirir, Azərbaycanın bütün səylərini dəstəkləyir. Çox
vacibdir ki, Azərbaycan Avropa Birliyi və NATO ilə lazımi sənədlərə imza atıbdır. Hesab edirəm ki, bu
sənədlərin imzalanması ümumi prosesin həyata keçməsinə müsbət təsirini göstərəcəkdir. Strasburqda Avropa
Şurasının toplantısı zamanı Azərbaycan müşahidəçi kimi çıxış edirdi. Mən qəti əminəm ki, Azərbaycanda
demokratiya prosesi davam edəcək, o, tezliklə Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olacaq və bu, tez bir
zamanda baş verəcəkdir.
S u a l: Hörmətli Baş nazir, Ermənistan məsələsi bizim region üçün çox həssas məsələ olduğuna görə,
Sizin parlamentin ermənilərin soyqırımı ilə əlaqədar qəbul etdiyi qərarla bağlı sualı bir qədər
dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu sualı verərkən Sizə yalnız jurnalist kimi deyil, həm də elm adamı kimi
müraciət edirəm. Mən elmlər doktoru, professoram və bu dövrə aid bir sıra əsərlərin müəllifiyəm.
Erməni təbliğatından fərqli olaraq, Türkiyənin və tarixşünaslıq elminin ermənilərin soyqırımı ilə
əlaqədar tamam başqa fikirləri var. Belçika parlamentinin ermənilərin soyqırımı ilə əlaqədar qərar
qəbul etməsi hansı zərurətdən doğmuşdur? Həmin gün Azərbaycan parlamenti azərbaycanlıların
ermənilər tərəfindən soyqırıma uğradılması haqqında qərar qəbul etmişdir. Bir halda ki, Belçika
parlamenti soyqırımlar haqqında qərarlar qəbul etməkdə ixtisaslaşıb, ümid etmək olarmı ki,
əlaqələrimizin inkişafa başladığı indiki mərhələdən sonra, gələcəkdə sizin parlament azərbaycanlıların da
ermənilər tərəfindən soyqırımı haqqında qərar qəbul edəcəkdir? Təşəkkür edirəm.
C a v a b: Məsələ ondadır ki, bu qərar Belçika parlamenti tərəfindən qəbul olunmuşdur. Burada
terminologiyadan bəlkə də düzgün istifadə edilməmişdir. Lakin Belçika hökuməti bu mövqedə deyil və hesab
edirəm ki, bu, hökumətlərarası münasibətlərə heç bir təsir göstərməyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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BELÇİKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ JAN LÜK DEANIN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL
EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
13 aprel 1998-ci il
Hörmətli Baş nazir!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Belçika Krallığının Baş nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri Belçika-Azərbaycan əlaqələrində, onun tarixində
əlamətdar bir hadisədir. Bu gün başlanmış rəsmi səfər artıq çox müsbət nəticələrini veribdir. Biz çox səmərəli
danışıqlar aparmışıq və iki ölkə arasında ilk dəfə olaraq çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənədlər imzalanıbdır.
Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bizim danışıqlarımız zamanı ölkələrimiz arasında beynəlxalq məsələlərlə,
Avropadakı, bizim regiondakı vəziyyətlə əlaqədar hörmətli Baş nazir ilə mənim fikirlərim, demək olar ki, üstüstə düşür. Bunun da nəticəsində Belçika ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın böyük imkanlara malik
olduğunu biz bir daha təsdiq etdik. Şübhə etmirəm ki, Belçika və Azərbaycan hökumətləri gələcəkdə bu
imkanlardan istifadə edəcək və əlaqələrimiz bütün sahələrdə inkişaf etdiriləcəkdir.
Belçika Avropanın çox nüfuzlu, iqtisadi, mədəni, elmi sahədə inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Bu ölkənin
qədim və zəngin tarixi var. Uzun əsrlər boyu Belçikada yaşayan insanlar öz azadlığı, müstəqilliyi uğrunda
mübarizə aparmışlar. 1831-ci ildə Belçikanın öz istiqlaliyyətini əldə etməsi və ilk konstitusiyasının yaradılması
bu xalqın azadlığa, demokratiyaya və müstəqilliyə nə qədər can atdığının sübutudur. Belçikanın həm müstəqil
ölkə, həm də konstitusiya monarxiyası ölkəsi olaraq uzunmüddətli tarixi vardır. Biz bu tarixi çox böyük maraqla
vərəqləyir və Belçikanın keçdiyi yolda Azərbaycan üçün də əhəmiyyətli, faydalı olan təcrübəni özümüzdə
istifadə etmək istəyirik. Müstəqillik əldə etdikdən sonra da Belçika öz həyatında bir çox çətinliklərlə rastlaşmışdır. XX əsrdə Belçikanın həyatında ən ağır, ən çətin, ən ağrılı dövr alman faşizminin bu ölkəni işğal etməsi
olmuşdur. Xalq bunların hamısına dözmüş və İkinci dünya müharibəsindən sonra çox sürətli inkişaf yolu
keçmişdir. Belə bir tarixi olan, bu cür çətin yollardan keçmiş ölkə, güman edirəm ki, Azərbaycanın da tarix
boyu keçdiyi çətin yolları və indi, müstəqillik əldə edəndən sonra qarşısında duran çətinlikləri daha yaxşı hiss
edə bilər. Çətin yollardan keçərək müstəqilliyini bərqərar etmiş, öz ölkəsində yüksək səviyyəli iqtisadi və sosial
şərait yaradıb demokratiya qurmuş bir ölkə, şübhəsiz ki, dövlət quruculuğumuzda bizim üçün bir örnəkdir.
Biz müstəqilliyi əldə edəndən sonra ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quraraq, demokratiyanı
inkişaf etdirərək, birinci növbədə Avropanın təcrübəsindən bəhrələnməyə çalışırıq və bu baxımdan Belçikanın
təcrübəsi də bizim üçün çox faydalıdır.
Biz çox şadıq ki, Belçika xalqı İkinci dünya müharibəsindən sonra sülh, əmin-amanlıq və demokratiya
şəraitində yaşayır. Biz dünyanın bütün xalqlarına sülh və əmin-amanlıq arzulayırıq. Ölkəmizdə də sülhü, əminamanlığı və öz vətəndaşlarımız üçün xoşbəxtliyi təmin etməyə çalışırıq. Bunların hamısı Belçika ilə bizim
gələcəkdə daha sıx əlaqələr saxlamağımız üçün yaxşı əsasdır.
Bu gün apardığımız danışıqlar, imzaladığımız sənədlər şübhəsiz ki, gələcək işlərimizə çox böyük təkan
verəcəkdir. Bütün bu əlaqələrin yaranmasında Belçikanın Baş naziri, hörmətli qonağımızın xüsusi rolu var. Mən
hörmətli qonağımız, Belçikanın Baş naziri ilə indiyə qədər bir neçə dəfə görüşmüşəm və hər dəfə onun
Azərbaycana çox böyük marağı olduğunu hiss etmişəm. Bu gün də bizim görüşümüz və danışıqlarımız zamanı
Azərbaycana böyük maraq göstərmiş qonağımız Azərbaycanla Belçika arasında əlaqələrin inkişaf etməsi üçün
bir daha öz səylərini göstərir. Əminəm ki, görüşlərimiz, danışıqlarımız və imzaladığımız sənədlər gələcək
əlaqələrimizin inkişaf etməsi üçün çox faydalı olacaqdır. Biz səmimi olaraq Belçika - Azərbaycan əlaqələrini
bütün sahələrdə inkişaf etdirmək istəyirik. Bunun üçün öz tərəfimizdən əlimizdən gələni edəcəyik.
Mən rica edirəm bu badələri Belçika Krallığının şərəfinə, Belçika xalqının şərəfinə, Belçika hökumətinin
şərəfinə və Belçikanın Baş naziri, bizim hörmətli qonağımızın şərəfinə qaldıraq. Sağ olun. Sizin şərəfinizə!
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BELÇİKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ CƏNAB JAN LÜK DEANIN AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRİ MÜNASİBƏTİLƏ BİRGƏ BƏYANATI
13 aprel 1998-ci il
Belçika Krallığının Baş naziri cənab Jan Lük Dean Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər
Əliyevin dəvəti ilə 1998-ci il aprelin 13-15-də Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər etmişdir. Səfər ilk dəfə həyata
keçirilmiş və ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm addım olmuşdur.
Cənab Jan Lük Dean səfər zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev, Milli Məclisin
(Parlamentin) sədri cənab Murtuz Ələsgərov və Baş nazir cənab Artur Rasizadə ilə görüşmüşdür.
Hər iki tərəf ikitərəfli əməkdaşlığın əsas sahələrini, habelə qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq məsələləri nəzərdən
keçirmişlər. Səfər ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsində yeni addım olmuşdur. Danışıqların konkret
nəticələri bu münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafına yeni təkan verəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
və Belçika Krallığının Baş naziri ikitərəfli iqtisadi və siyasi məsələlər üzrə müntəzəm dialoqun davam etdirilməsinə
böyük əhəmiyyət verirlər. Onlar bu məqsədlə məsləhətləşmələr aparılacağı barədə razılığa gəlmişlər. Bu məsləhətləşmələrin forması diplomatik kanallarla müəyyən ediləcəkdir.
Azərbaycan tərəfi Belçika nümayəndə heyətinə respublikamızda olan mövcud vəziyyət barədə, habelə siyasi və
sosial-iqtisadi sahələrdə hökumətin demokratik islahatlarının əsas istiqamətləri haqqında məlumat verdi. Belçika tərəfi
bu islahatları dəstəklədiyini qeyd etdi və bu işdə davam edən səylərin əhəmiyyətini vurğuladı.
Hər iki tərəf sənaye, ticarət və investisiya sahəsində onların ikitərəfli əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi yollarına
xüsusi diqqət yetirmişlər. Hər iki tərəf qeyd etmişdir ki, Azərbaycan və Belçika belə əməkdaşlıq üçün zəruri şərait
yaradırlar. Onlar müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və inkişafı üçün hüquqi sənədləri qəbul edirlər. Hər
iki tərəf Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda «Lənkəran-dəniz» və «Talış-dəniz» neft yataqlarının kəşfiyyatı və
işlənməsi üçün yaradılmış konsorsiumda Belçikanın «Petrofina» şirkətinin payla iştirakının xüsusi əhəmiyyətini qeyd
etmişlər. Belçika iqtisadi missiyasının 1997-ci ilin sentyabrında Azərbaycana olan səfərinə istinad edərək, Belçika Baş
naziri, öz ölkəsinin işgüzar dairələrinin respublikamızda fəaliyyətini möhkəmləndirmək və Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyatına, o cümlədən neft-qaz bölməsinə cəlb olunmaq yollarını öyrənməyə maraq göstərdiklərini vurğuladı.
Müxtəlif görüşlər zamanı hər iki tərəf Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Transatlantika təşkilatları arasında
münasibətlərin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparmışlar. Hər iki tərəf keçmişdə mövcud olan bütün ayırıcı xətləri və
nüfuz dairələrini aradan qaldırmaq və mümkün ola biləcək yenilərinin yaranmasına yol verməmək üçün Avropa və
Transatlantika arxitekturasının daha da inkişaf etdirilməsinə əhəmiyyət verdiklərini qeyd etmişlər. Belə Avropa və Transatlantika arxitekturası böyük-kiçikliyindən və ATƏT zonasındakı coğrafi mövqeyindən asılı olmayaraq, hər bir
dövlətin tərəqqisini və təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Bununla əlaqədar hər iki tərəf Azərbaycan və Avropa Birliyi
arasında 1996-cı il aprelin 22-də imzalanmış tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında sazişin xüsusi əhəmiyyətinin olması ilə
razılaşmışlar. Hər iki tərəf onun mümkün qədər yaxın bir müddətdə ratifikasiya olunmasının zəruriliyini qeyd etmişlər.
Onlar eyni zamanda Azərbaycan ilə NATO, habelə Avropa Şurası arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsini
alqışlamışlar.
Hər iki tərəf Avropa regionunda münaqişələrin həll olunmasında ATƏT-in rolunu alqışlamışlar və razılaşmışlar ki,
preventiv diplomatiyada və böhranların aradan qaldırılmasında ATƏT-in rolu daha da gücləndirilməlidir. Sülhün və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dair öz öhdəliklərinə əsaslanaraq, onlar Avropa qitəsində silahlı münaqişələrin tezliklə
sülh yolu ilə həll olunmasına və yeni münaqişə ocaqlarının yaranmasının qarşısının alınmasına yardım göstərəcəklər.
Hər iki tərəf hesab edir ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsi Avropada sülhün və sabitliyin saxlanmasına töhfə verəcəkdir.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin Avropada təhlükəsizlik və sabitliyə dair götürdükləri prinsip və öhdəliklərin
əhəmiyyətini təsdiq edərək, onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə və sülh yolu ilə həll olunmasını dəstəkləmiş və
razılaşmışlar ki, belə tənzimləmə Minsk qrupunun konstruktiv töhfəsinə və ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul
olunmuş üç prinsipə əsaslanmalıdır. Hər iki tərəf regionda sülhün, sabitliyin və tərəqqinin əhəmiyyətini vurğulamışlar.
Tərəflər beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplərini bütünlüklə tanıyaraq və onlara əsaslanaraq,
dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə, dövlətlərarası münasibətlərdə zor işlətməyin və ya zor işlətməklə hədələməyin
yolverilməzliyinə sadiq olduqlarını təsdiq edirlər və dövlətlərin beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin zor gücü ilə
dəyişdirilməsini qəbul etmirlər.
Bakı şəhərində 13 aprel 1998-ci ildə imzalanmışdır.
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BELÇİKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ JAN LÜK DEAN İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
14 aprel 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Dean! Sizi bir daha səmimiyyətlə salamlayır və əminəm ki,
respublikamıza səfəriniz Azərbaycan ilə Belçika arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində və
genişləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
J a n L ü k D e a n: Möhtərəm prezident! Sizin simanızda Azərbaycanın lideri ilə görüşməyimə çox
şadam.
Respublikanıza səfərə gəlməkdən, keçirdiyim görüşlərdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Bakının görməli
yerləri ilə tanışlığım məndə böyük təəssürat yaratmışdır.
Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanın Xəzər regionunda açar mövqeyinə malik bir ölkə olduğunu bir
daha nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Cənab Heydər Əliyev! Rəhbərliyiniz ilə respublikanızda hüquqi demokratik
dövlət quruculuğu və iqtisadi islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə
edilmişdir.
Son illər Azərbaycanda həqiqətən çox böyük uğurlar qazanıldığını görməkdən məmnun qaldığımı bildirirəm.
Respublikanız qısa müddətdə Dünya Birliyində layiqli yer tutmuşdur. Mən vətənə qayıtdıqdan sonra burada
gördüklərim və tanış olduqlarım barədə ölkəmizin iş adamlarına geniş söhbət açacağam və onları Azərbaycanla
bütün sahələrdə daha sıx əlaqələr qurmağa çağıracağam. Avropa təşkilatlarının da Azərbaycan ilə əməkdaşlığı
ardıcıl surətdə inkişaf etdirməsinə öz əməli köməyimi əsirgəməyəcəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Baş nazir, mənim haqqımda, respublikamız haqqında xoş sözlər üçün
təşəkkür edirəm. Azərbaycan ilə Belçika arasında bir çox sahələrdə yaranmış əlaqələri yüksək qiymətləndirir və
əməkdaşlığın durmadan inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıram. «Böyük İpək yolu»nun bərpa edilməsi
ilə əlaqədar Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə birgə apardığı işlərin dünya iqtisadiyyatının inkişafında
əhəmiyyətli rol oynayacağına əmin olduğumu bildirirəm. Biz Avropa Birliyi, xüsusən onun iqtisadi komissiyası
ilə TASİS və TRASEKA proqramlarının həyata keçirilməsində çox sıx əməkdaşlıq edirik və Belçika ilə bütün
sahələrdə daha sıx əlaqələr qurmağa maraq göstəririk.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün imzalanmış tarixi müqavilələrin həyata
keçirilməsinin böyük perspektivləri vardır. «Lənkəran-dəniz» və «Talış-dəniz» neft yataqlarının müştərək
istismarında Belçikanın «Petrofina» şirkətinin xüsusi yer tutmasını məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm. Bir
daha bildirmək istəyirəm ki, ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox böyük imkanlar
vardır.
Hasil ediləcək nefti dünya bazarına çıxaracaq boru kəmərlərinin marşrutlarında Belçika şirkətlərinin
Azərbaycanla sıx əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərməsini yüksək qiymətləndirirəm.
J a n L ü k D e a n: Səmimi söhbət üçün bir daha təşəkkür edirəm. Səfər zamanı mənə və başçılıq etdiyim
nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab Əliyev, Sizi Belçikaya rəsmi səfərə dəvət etdiyimi bir daha nəzərinizə çatdırıram. Sizə möhkəm
cansağlığı, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Əl i y e v: Cənab Dean, dəvətinizi razılıq hissi ilə qəbul edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNƏ

18 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasında ardıcıl olaraq keçirilən iqtisadi islahatlar artıq bazar iqtisadiyyatının əsaslarını formalaşdırmışdır. Makroiqtisadi sabitliyə nail olunması, 80-ci illərin sonlarından başlamış tənəzzülün
qarşısının alınması, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, azad sahibkarlıq fəaliyyətinin təminatı, inflyasiyanın
səviyyəsinin inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə oluna biləcək həddə çatdırılması, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin
ildən-ilə artması və büdcə kəsirinin həcminin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması – bunlar hamısı iqtisadiyyatın
mövcud olan böhran vəziyyətindən çıxma astanasında olmasının və bazar münasibətlərinin gerçəkləşməsinin
real sübutlarıdır. Nəticədə vətəndaşların həyat səviyyəsi son illər bir qədər yaxşılaşmış və yaxın keçmişin,
xüsusilə ərzaq təminatı ilə, maaşların və müavinətlərin vaxtlı-vaxtında ödənilməsi ilə bağlı çətinlikləri aradan
qaldırılmışdır. Milli sahibkarlar təbəqəsi Azərbaycanda artıq formalaşmışdır.
Lakin Azərbaycan xalqına xas olmayan əyləncə növlərinin bəzi insanlar tərəfindən azad sahibkarlıq
şəraitində gəlir əldə etmək üçün istifadə edilməsi, qeyri-sağlam tələbatlardan irəli gələn fəaliyyət növlərinin
yaranması həm cəmiyyət, həm iqtisadiyyat üçün mənfi bir rol oynayır. Bütün bunlar ailənin ənənəvi olaraq
yüksək sosial statusu, ailənin maddi cəhətdən təminatının ailə başçısının birinci növbəli borcu olması, ata-anaya
hörmət, yalnız halal zəhmətlə əldə edilmiş vəsaitlər hesabına dolanmaq, uşaqların müəyyən etik normalara uyğun olaraq tərbiyə edilməsi, işgüzar münasibətlərdə halallıq, verilən sözə sadiqlik, xeyriyyəçilik, imkansız
insanlara maddi yardım edilməsi və digər bu cür əsrlərlə formalaşmış əxlaqi keyfiyyətlərin, adət-ənənələrin,
ümumiyyətlə, dünyagörüşünün ciddi deformasiyasına gətirib çıxara bilər.
Bu tendensiya Azərbaycan xalqının mentalitetinə zidd olan dəyərlərin cəmiyyətdə 90-cı ildən başlayaraq yer tapmasında, kazinoların, totalizatorların, pul uduşlu oyunlar keçirən obyektlərin və mənəviyyatımıza zidd əyləncə
yerlərinin sayının artmasında, tünd spirtli içkilərin geniş yayılmasında özünü büruzə vermişdir. Bu proseslərin
obyektiv səbəbi azad sahibkarlığın məntiqinə uyğun olmayan mexanizmlərin mövcudluğudur. Qanunvericilikdə olan
ziddiyyətlər, bir sıra dövlət orqanlarının mövcud vəziyyətə göz yumması, bəzi vəzifəli şəxslərin hətta bu prosesləri
dəstəkləməsi yaranan vəziyyətin subyektiv əsasıdır.
Azərbaycanda ilk kazino hələ SSRİ dövründə, qanlı Yanvar hadisələri baş verən 1990-cı ildə Bakı şəhərində
qanunsuz olaraq açılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsində qumarxana saxlamaq üçün beş
ilədək müddətində azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulduğu bir halda, həmin kazino sahibləri dövlət
orqanlarından icazələrin alınmasına müvəffəq olmuşlar. 1993-cü ildə Bakı şəhərində artıq 4 kazino mövcud idi.
Eyni zamanda, əxlaqa zidd əyləncə yerləri, əxlaqsız nümayişlər keçirən müxtəlif gecə klubları açılmışdır.
Kütləvi informasiya vasitələrində əxlaqı pozan məlumatların, yazıların, təsvirlərin və verilişlərin sayı
çoxalmışdır.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir bazar münasibətləri və buna müvafiq olan yeni ictimai münasibətlər
dövlətin geniş köməyi ilə formalaşır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 59-cu maddəsində əks
etdirilən azad sahibkarlıq hüququ heç də nəzarətsizlik, anarxiya və qazanc əldə etməkdə qanunsuz üsullardan
istifadə mümkünlüyü demək deyildir. Əks halda, iqtisadi islahatların sosial bazası ciddi deformasiyaya uğraya
bilər, müasir bazar iqtisadiyyatına xas olmayan mühit və əsl sahibkarlığa zidd əhval-ruhiyyə güclənər.
Azərbaycan dövləti sahibkarlıq sahəsindəki siyasətində belə bir meyarı əsas götürməlidir ki, yeni münasibətlər
xalqımızın adət-ənənələrinə, mənəviyyatına, tarixi irsinə və əxlaqına xələl gətirmədən inkişaf etməlidir. Həmin
məqsədə yalnız vahid və konseptual əsas üzərində, xüsusilə qanunvericilik sahəsində geniş və ardıcıl tədbirlər həyata
keçirməklə nail olmaq olar. Məhz sağlam sahibkarlıq mühitinin təşəkkül tapması və insanlara müvafiq təfəkkür və
davranış tərzinin ayrılmaz cəhətləri kimi sağlam sahibkarlıq ruhunun aşılanması Azərbaycanda müasir bazar
iqtisadiyyatının sürətlə formalaşdırılmasının, cəmiyyətdə sosial vəziyyətin sabitləşdirilməsinin ən mühüm şərtidir.
Bunun üçün sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi mexanizminin tərkib hissəsi kimi qoruyucu, istiqamətləndirici və
habelə nəzarətedici tədbirlər sistemi müəyyənləşdirilməlidir. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı strategiyası tarixi,
milli və mədəni xüsusiyyətlərə uyğun müəyyən edilməlidir.
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Göstərilən amillərin əksəriyyətinin qanunvericiliklə sıx bağlı olması Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
qarşısında mühüm bir vəzifə yaradır. İqtisadiyyat sahəsinə aid olan qanunlar abstrakt modellər əsasında qeyrimüəyyən şərait üçün hazırlanmamalıdırlar, həmin qanunlar müasir bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olmaqla yanaşı, mövcud olan konkret ictimai münasibətlərin xüsusiyyətlərindən yan keçə bilməzlər. Ali qanunvericilik orqanı iqtisadi islahatların gerçəkləşməsinə yönəldilmiş qanunları qəbul edərkən, bazar münasibətlərinin hüquqi bazası formalaşdırılarkən cəmiyyətdə müxtəlif növ əyintilərin gerçəkləşməsi, əxlaqsızlığın yayılması, xalqımızın mənəvi dəyərlərinin deformasiyası təhlükəsini elmi əsaslarla ciddi təhlil etməlidir və qəbul
olunan qanunların bu kimi nəticələr verməsinin qarşısı alınmalıdır.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 aprel 1998-ci il

261

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ŞƏHİDLƏRİN XATİRƏSİNƏ UCALDILACAQ ABİDƏ YERİNDƏ ABİDƏ KOMPLEKSİNİN
MÜƏLLİFLƏRİ İLƏ SÖHBƏTDƏN
Bakı, Şəhidlər xiyabanı
18 aprel 1998-ci il
Baxın, burada mərasim keçirmək üçün böyük bir meydan olmalıdır. Bu meydanda təkcə 20 Yanvar
şəhidlərinin xatirəsini yox, Azərbaycan torpaqlarının azadlığı və suverenliyi, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini əks etdirən abidə kompleksi ucaldılmalıdır. Burada məşəl, od
yanmalıdır.
Bura bizim əhalimiz üçün, eyni zamanda, Azərbaycanı ziyarət edənlər üçün əsas müqəddəs yer olsun. Necə
ki, dünyanın bir çox ölkələrinin paytaxtlarında belə bir abidə vardır. Çünki bu xiyabanda uyuyanlar həm 20
Yanvar faciəsi zamanı, həm də Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində, müharibə aparılan zaman şəhid
olanlardır. Burada keçmişdə də qəbiristanlıq olmuşdur. Ona görə də bura gərək müqəddəs bir yer elan edilsin.
Bu barədə layihə əzəmətli və sadə olmalıdır. Bilirsiniz, keçən illərdən mənim xatirimdədir, bizim
memarlarımız, heykəltəraşlarımız çoxlu müxtəlif fiqurlar yaradıblar, bir az qarmaqarışıq düzəldiblər. Amma biz
dünyanın çox ölkəsini gəzmişik, görürük - adətən belə yerlər sadə olur. Bu, çox əhəmiyyətlidir. Burada gərək
qəbirləri ziyarət edərək, gəlib məşəlin qarşısında əklil qoyub, fəxri qarovulun önündən keçməklə mərasim
keçirmək mümkün olsun. Bu, elə bir çətin şey deyildir. Siz 10 gün müddətində bunun planını mənə təqdim edə
bilərsiniz. Çünki istərdim ki, bu uzanmasın. Neçə illərdir bu məsələ uzanır. Hesab edirəm ki, payıza qədər bunu
etmək olar. Yenə də deyirəm, bu abidə Azərbaycanın torpaqlarının, müstəqilliyinin müdafiəsi uğrunda şəhid
olmuş insanların xatirəsinə həsr edilməlidir.
20 Yanvar faciəsi bizim tariximizin faciəli səhifələrindəndir. İstərdim buradakı abidə kompleksi, memorial
ümumi xarakter daşısın, çox böyük məna kəsb etsin.
Bura şəhərin ən yüksək nöqtəsidir. Buradan – Dağüstü parkdan paytaxtın mənzərəsi çox gözəldir.
Dənizkənarı parkı - Azərbaycanın milli sərvətinə çevirməliyik. Buranın abadlaşdırılması, müasir səviyyədə
qurulması vacibdir.
Mənə məlumat verildi ki, Dənizkənarı parkın baş layihəsi hazırlanmışdır və xarici ölkə şirkətlərinin iştirakı
ilə həyata keçiriləcəkdir.
Dağüstü parkda istiqlal rəmzi daşıyan, Azərbaycanın istiqlaliyyətinə həsr edilən bir abidə yaratmaq olar.
Burada azadlıq, istiqlal abidəsi kompleksi ucaldılmalıdır. Bu işə arxitektorlar, mütəxəssislər dəvət etmək
lazımdır. Bunu da yenə əzəmətli etmək lazımdır, sadə etmək lazımdır. Görürsünüz, Parisdəki Bastiliya
abidəsinin planı çox sadədir. Burada da Azərbaycanın istiqlaliyyətini təmsil edən və onu əbədiləşdirən xatirə
kompleksinin olması zəruridir. Bu yerdə başqa şey olmaz və buranı boş qoymaq olmaz. Vaxtilə burada başqa
şey olubdur. Ona görə də elə istiqlal abidəsinin əsl yeri buradır. Bu barədə fikirləşin və tədbirlər planını
hazırlayıb mənə təqdim edin. Sağ olun.
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YƏHUDİ XALQININ MÜSİBƏTİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCANIN YƏHUDİ
İCMASINA MÜRACİƏTİ
22 aprel 1998-ci il
Hər il yəhudi xalqının müsibəti günü dərin hüznlə yad edilir.
Yəhudi xalqı İkinci dünya müharibəsi zamanı amansız ayrı-seçkiliyə və soyqırımı siyasətinə məruz qalmışdır. Altı
milyon günahsız insan yalnız etnik mənsubiyyətinə - yəhudi olduğuna görə faşizmin qanlı irticasının qurbanına
çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqı tarixən bəşəri humanizmi və insanpərvər təbiəti etibarilə hər cür ayrı-seçkiliyə qarşı olmuş,
başqa xalqların müsibətinə seyrçi və etinasız münasibət bəsləməmişdir. Bunu respublikamızda yaşayan bütün
xalqlar, o cümlədən yüzillər boyu müxtəlif səbəblərdən ölkəmizə pənah gətirərək məskunlaşmış yəhudi əhalisi
də yaxşı bilir.
Yəhudi xalqının müsibəti günündə bütün günahsız qurbanların əziz xatirəsini yad edərək xatırlatmaq
istəyirəm ki, belə milli faciələr Azərbaycan xalqının taleyindən də yan keçməmişdir. Son iki əsrdə xalqımıza
qarşı ardıcıl soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti yeridilmiş, amansız kütləvi qırğınlar törədilərək
azərbaycanlılar indi Ermənistan adlandırılan tarixi dədə-baba torpaqlarımızdan deportasiya edilmişdir. 1988-ci
ildən başlayaraq Qarabağda erməni vəhşəti və vandalizmi bu günümüzün acı gerçəkliyidir.
Belə oxşar tarixi tale xalqlarımızı dərd ortağına çevirmiş və bir-birinə daha da yaxınlaşdırmışdır.
Bu hüznlü gündə kədərinizə ürəkdən şərik olduğumu bildirir, dünyanın bütün sülhsevər qüvvələrini və
mütərəqqi bəşəriyyəti indi də davam edən faşizmə, irqçiliyə, hər cür soyqırımı aktına qarşı qəti mübarizəyə
çağırıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 aprel 1998-ci il
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TÜRKİYƏNİN «NƏRGİZ-TV» TELEKANALINA CANLI YAYIMLA MÜSAHİBƏSİ 
23 aprel 1998-ci il
S u a l: Müasir Azərbaycanın qurucusu Prezident Heydər Əliyevlə birlikdəyik. Bu gün NTV-nin
xaricdəki ilk ötürücüsü istifadəyə verilir. Biz bu məqsədlə Azərbaycanı seçərkən xalqlarımız arasındakı
tarixi qardaşlıq əlaqələrini, Azərbaycan xalqının təhsil səviyyəsini, mədəniyyətə və incəsənətə bağlılığını
nəzərə almışıq. Bu xüsusiyyətlərə malik olan Azərbaycan xalqının hər gün 24 saat müxtəlif xəbərlər verən
NTV-nin bəyənəcəyinə ümid edirik.
Cənab Prezident, Siz ötən il NTV-nin keçirdiyi sorğuya əsasən «Dünyada ilin adamı» adını almısınız.
Xalqlarımız arasında könül körpüsünün daha da möhkəmləndirilməsinə ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq,
Türkiyədən kənarda ilk
ötürücünü Azərbaycanda quraşdırdıq. Yayımımıza başlayarkən
tamaşaçılarımıza nə demək istərdiniz?
C a v a b: Təşəkkür edirəm. Birincisi, mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Türkiyənin artıq məşhur və
çox böyük televiziya kanalı olan NTV-ni yaradanlara və onun yayımlarının seyrçilərinin hamısına səadət və
xoşbəxtlik, yaxşı günlər arzulayıram.
NTV kanalı qısa bir zamanda çox genişlənib, Türkiyədə və dünyanın bir sıra ölkələrində böyük hörmət
qazanıb, məşhurlaşıbdır. NTV-nin verilişlərinin Azərbaycanda yayımlanması həm «Nərgiz-TV», həm də
Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Mən bunu ürəkdən alqışlayıram, bəyənirəm. Güman edirəm ki,
NTV-nin verilişlərinin respublikamızda yayılması Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı dostluq və qardaşlıq
əlaqələrinin daha da genişlənməsinə, inkişafına kömək edəcəkdir.
Türkiyənin bir sıra televiziyalarının - TRT-nin, TQRT-nin, «Samanyolu»nun verilişləri Azərbaycanda
yayılır. İndi NTV-nin də verilişlərinin Azərbaycanda yayımına başlanmışdır. Bunlar respublikamızın
vətəndaşlarına, Azərbaycanda yaşayan bütün insanlara Türkiyənin həyatı haqqında çox geniş və eyni zamanda
çox operativ məlumatlar verirlər. Ona görə də Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş bu televiziya kanallarından aldığı məlumatlar vasitəsilə Türkiyədə durumun hər gün nə vəziyyətdə olduğunu və bu ölkədə nə kimi
hadisələr baş verdiyini açıq-aydın bilir.
Güman edirəm ki, NTV bu bilgiləri, yəni bu məlumatları daha da genişləndirəcəkdir.
Amma mənim Sizə və Azərbaycanda öz verilişlərini yayan Türkiyənin bütün televiziyalarına bir tövsiyəm,
ricam, müraciətim də vardır. Bu da ondan ibarətdir - bir halda ki, siz Azərbaycanda yayım aparırsınız, onda öz
proqramlarınızda eyni zamanda Azərbaycan haqqında da verilişlər verin. Bu, ikitərəfli olsun, birtərəfli olmasın.
Azərbaycan seyrçiləri Türkiyə televiziyaları, indi də NTV vasitəsilə Türkiyəni seyr edirlər. Təkcə Türkiyəni
yox, sizin ölkənin televiziyaları vasitəsilə dünyada olan bütün prosesləri seyr edirlər və Türkiyə televiziya
kanallarından çox bəhrələnirlər. Bu, çox faydalıdır. Ancaq Türkiyənin seyrçilərinin Azərbaycan haqqında bilgiləri azdır. Mən istərdim ki, bax, bu boşluq birinci növbədə NTV tərəfindən doldurulsun. Mən bunu arzu
edərdim.
Bu ilin fevral ayında İstanbulda NTV kanalı ilə mənim bir görüşüm oldu. Mənim bu görüşüm NTV kanalının
1997-ci ildə Türkiyədə apardığı sorğunun nəticəsi ilə əlaqədar idi. Sizin apardığınız sorğulara görə kanalınız NTV Azərbaycanın Prezidenti Heydər Əliyevi «Dünyada ilin adamı» elan etdi. Bu da bizim üçün çox əlamətdar
hadisə idi. Doğrusunu deyim, bu, təkcə mənim üçün yox, bütün Azərbaycan xalqı üçün gözlənilməz bir hadisə
idi. Çünki biz Azərbaycanda sizin kanalı seyr etmədiyimizə görə belə bir sorğunun aparılmasını da bilmirdik.
Mən sizin kanal ancaq öz sorğusunun başa çatdığını və qəbul etdiyi qərarı elan edəndən sonra bu barədə
məlumat aldım. Ona görə də sizin bu sorğunuz, əldə etdiyiniz nəticə və qəbul etdiyiniz qərar çox əhəmiyyətlidir.
Mən bu fürsətdən istifadə edib Sizə, NTV televiziya kanalına və əməkdaşlarınızın hamısına bir daha
təşəkkürümü bildirirəm. Mən Sizinlə artıq birinci dəfə deyil görüşürəm. Bizim Bakıda da, Türkiyədə də
görüşlərimiz olmuşdur.
Mən təşəkkürümü bildirirəm və Sizin NTV kanalının sahibi, mənim dostum Cavid Çağlara da bugünkü
veriliş vasitəsilə öz salamlarımı və hörmətlərimi çatdırıram. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, NTV
kanalı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq uğurlu olacaqdır.



Müsahibə Avropa və Asiya
translyasiya olunmuşdur.

qitələrinin bütün ölkələrinə, Şimali Afrikaya və Avstraliyanın bir hissəsinə
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S u a l: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz Bakıya gəldiyimiz gündən işlərimizi Sizin məsləhətləriniz
əsasında qururuq və müsbət nəticələr əldə etmişik. Ümidvarıq ki, sizin məsləhətinizə uyğun olaraq
Azərbaycan haqqında xəbərlərin Türkiyəyə operativ çatdırılması işini bir ay ərzində həll edəcəyik, hətta
Azərbaycan haqqında xüsusi proqramlar hazırlayacağıq.
Bununla yanaşı, icazənizlə, bir neçə aktual məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Çünki Sizinlə görüşdən
sual vermədən ayrılmaq düzgün olmazdı.
Siz bu həftənin sonunda Türkiyəyə gələcəksiniz və Opada su bəndinin təməlinin qoyulması mərasimində
iştirak edəcəksiniz, Türkiyənin və Gürcüstanın prezidentləri ilə görüşəcəksiniz. Əlaqələri çox yaxşı olan bu üç
ölkənin münasibətlərinə «Dərinər» su bəndi, Sizcə, necə təsir göstərəcəkdir?
C a v a b: Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanın Türkiyə ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bu, bizim daim diqqət mərkəzimizdədir. Həm Türkiyənin prezidenti, mənim əziz dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəl, Baş nazir hörmətli Məsud Yılmaz və Türkiyənin digər başçıları, həm də
Azərbaycan tərəfi, o cümlədən Azərbaycanın Prezidenti olaraq mən bu əlaqələri daim genişləndirməyə, inkişaf
etdirməyə çalışırıq.
Gürcüstan ilə Türkiyə arasında da bizi sevindirən dostluq əlaqələri yaranıbdır. Bu da bizi çox sevindirir.
Çünki Gürcüstanın həm Türkiyə ilə, həm də Azərbaycan ilə sərhədləri vardır. Gürcüstanda 500 min, yəni yarım
milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstan bizim üçün çox əhəmiyyətli bir ölkədir. Gürcü və Azərbaycan
xalqları arasında tarixən həmişə dostluq əlaqələri olubdur. Biz indi bu əlaqələri genişləndiririk.
Türkiyə Opada bir bənd tikmək istəyir. Şübhəsiz ki, onun həm Türkiyə, həm də Gürcüstan üçün çox böyük
əhəmiyyəti vardır. Mən də o görüşdə olacağam, görüm oradan Azərbaycan nə qədər faydalanacaqdır. Mən ona
baxmalıyam, çünki həmin bənd Gürcüstan ilə Türkiyənin sərhədində yerləşən bir məntəqədə olacaqdır. Mən
əziz dostum Süleyman Dəmirəlin dəvətini qəbul etmişəm və mütləq Trabzona gələcəyəm, oradan da Opaya
gedəcəyik.
Gürcüstanın prezidenti, mənim dostum Eduard Şevardnadze bu gün səhər mənə telefon etmişdi. Biz onunla
da bu məsələni bir daha aydınlaşdırdıq. Çünki mənim oraya gedib-getməyəcəyim bu günə qədər hələ tam aydın
deyildi. Dəvət var idi, mən onu qəbul etmişdim, amma mənim də, Şevardnadzenin də işləri çoxdur. Ancaq
bugünkü telefon danışığında ikimiz də belə qərar qəbul etdik ki, biz ayın 26-da orada görüşəcəyik. Hesab
edirəm ki, bu görüşlərimiz də çox əhəmiyyətli olacaqdır. Bəlkə də ilk dəfədir ki, Gürcüstan, Türkiyə və
Azərbaycan prezidentlərinin, cümhur başqanlarının üçü bir yerdə görüşmüş olacaqlar. Bunun özü də çox
əhəmiyyətlidir. Güman edirəm, biz orada təkcə bəndlə əlaqədar deyil, üç ölkəyə aid olan başqa məsələlər
haqqında da fikir mübadiləsi aparacağıq.
S u a l: Bölgəmizdəki başqa bir ölkə də Ermənistandır və onun yaratdığı problemləri hamımız bilirik.
Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistanın işğalı altında olması da məlumdur. Ermənistanda
bu yaxınlarda prezident seçkiləri oldu. Bu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün ümidləri
artırırmı, yoxsa vəziyyəti daha da qarışdırır?
C a v a b: Bilirsiniz, mən Ermənistan ilə Azərbaycan arasında 10 il bundan əvvəl yaranmış bu hərbi
münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması uğrunda mübarizə aparıram, çalışıram. Son dörd ildir ki, artıq atəş
yoxdur. May ayının 12-də dörd il tamam olacaqdır ki, biz atəşi dayandırmışıq və bu məsələni sülh, barış yolu ilə
həll etmək istəyirik. Hesab edirəm ki, biz indən sonra da bu yolla getməliyik.
Güman edirəm ki, Ermənistanın daxilində hökumətin, yəni dövlətin başçısının dəyişdirilməsi bizim bu sülh
prosesinə təsir etməməlidir. Yəni mənfi təsir etməməlidir, müsbət təsir edə bilər.
Ermənistanın dövlət başçısının dəyişdirilməsi məsələsi ölkənin daxili işidir. Biz bunlara qarışmırıq.
Ermənistanın vətəndaşları kimə etibar edirsə, şübhəsiz ki, ölkəyə də o başçılıq etməlidir. Biz Ermənistanın
seçdiyi prezidentlə görüş keçirməliyik, danışıq aparmalıyıq, bu məsələni müzakirə etməliyik.
Mən ümidvaram və hesab edirəm ki, sülh, danışıqlar prosesi yaxın vaxtlarda başlayacaqdır. Ola bilər ki, bu
may ayında başlasın. Başlayacaqdır və ümid edirəm ki, bu yola başqa alternativ yoxdur. Ona görə də biz bu
yolla gedirik. Ermənistanın əvvəlki prezidenti də bu yolla gedirdi, indi yeni prezident də bu yolla getməlidir,
başqa yol yoxdur.
S u a l: Barış, sülh yolu ilə?
C a v a b: Bəli.
S u a l: Türkiyənin enerji və təbii qaynaqlar naziri Cümhur Ərsümər bir neçə gün bundan əvvəl
Bakıda idi. Burada Bakı-Ceyhan neft kəməri ilə bağlı danışıqlar aparıldı. Biz də iki gündür ki,
Bakıdayıq. Azərbaycandakı bəzi qəzetlərin yazdığına görə, cənab Ərsümərlə görüşdə Siz Türkiyə ilə
bağlı müəyyən tənqidi fikirlərinizi də çatdırmaq fürsətindən istifadə etmisiniz.
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Bakı-Ceyhan neft boru kəməri layihəsi barədə fikirlərinizi NTV vasitəsilə bir daha bildirərsinizmi?
C a v a b: Mən hörmətli enerji naziri ilə danışanda da dedim, 5-6 ildir ki, Bakı-Ceyhan neft boru kəməri
bütün Türkiyə xalqının dilindən düşmür. Yəni bu, daim sizin xalqın dilindədir, lap uşaq da Bakı-Ceyhan sözü
danışır. Ancaq mən bunu söylədim, sizin televiziya vasitəsilə bir də bildirmək istəyirəm - indi o danışıqdan işə
keçmək lazımdır. O vaxtlar keçdi. Yəni biz bu məsələni artıq həll etmişik, Azərbaycan neftinin Qərbə, Batıya
getməsi üçün böyük neft borusunun Bakı-Ceyhan yolu ilə getməsi qərarını şəxsən mən qəbul etmişəm. İndi bu
işi gerçəkləşdirmək, həyata keçirmək lazımdır.
Biz bu sahədə öz işimizi görmüşük. Burada bizim də üzərimizə çox vəzifə düşür. Gürcüstanın da, Türkiyənin
də üzərinə vəzifə düşür. Çünki Türkiyənin Ceyhan limanına gedəcək bu boru xətti üç ölkənin torpağından
keçəcəkdir. Biz bu işlərin başındayıq, bu işləri biz həll edirik. Biz nə etmək lazımdırsa, onu etmişik. İndi
lazımdır ki, Türkiyədə də bu işlərlə əməli, praktik surətdə məşğul olsunlar. Mən hörmətli nazirə bunu dedim,
Sizə də deyirəm ki, seyrçiləriniz bilsinlər. Ayın 26-da biz Trabzonda, Opada görüşəndə mən bunu dostum
Süleyman Dəmirələ, dostum Məsud Yılmaza da deyəcəyəm.
J u r n a l i s t: Çox təşəkkür edirəm. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bu müsahibəsi ilə NTV-nin
Bakıdakı ötürücüsünü istifadəyə vermiş olduq. Beləliklə, NTV ilk dəfə xaricdəki ötürücü vasitəsilə Türkiyə
baxımından çox əhəmiyyətli münasibətlərimiz olan bir bölgəyə proqramlarını yaymağa başladı. Bu əməkdaşlığı
hörmətli Prezident Heydər Əliyevin məsləhətlərinə uyğun olaraq birtərəfli fəaliyyət kimi deyil, ikitərəfli
fəaliyyətə çevirmək üçün səylərimizi davam etdirəcəyik. Bakıdan hamınıza uğurlu günlər.
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AZƏRBAYCANIN XALQ ŞAİRİ MİRVARİD DİLBAZİNİN ANADAN OLMASININ 85 İLLİYİ
MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY GECƏSİNDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
23 aprel 1998-ci il
Əziz Mirvarid xanım, əziz bacımız!
Mən bu möhtəşəm yubileyiniz münasibətilə Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, səadət və
yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Mən ürək sözlərimi Sizə göndərdiyim təbrik məktubunda yazmışdım. Ancaq bugünkü yubiley gecəsi, bu
salonda olan sevinc, şadlıq və Sizin yaradıcılığınızın nümunələrini Azərbaycanın incəsənət ustalarının ifasında
yenidən eşitməyimiz, duymağımız məni çox hissiyyata gətirdi və mən öz təbrik sözlərimi Sizə bir daha demək
istəyirəm.
Əziz Mirvarid xanım, Siz 85 illik şərəfli ömür yaşamısınız, bu gün də yaşayırsınız və ümidvaram ki,
yaşayacaqsınız və 100 illik yubileyinizi də Sizinlə birlikdə təntənə ilə bayram edəcəyik. Sizin şərəfli ömrünüz,
70 illik məhsuldar yaradıcılığınız Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının ayrılmaz hissəsidir və onların parlaq
səhifələridir. Siz bu əsri – XX əsri sona çatdırırsınız və 70 ildir ki, xalqımıza, millətimizə, ölkəmizə, vətənimizə
sədaqətlə, öz fədakar əməyinizlə, parlaq yaradıcılığınızla xidmət edirsiniz. Sizin şerləriniz, poemalarınız, bütün
əsərləriniz neçə-neçə nəsillərə güc, inam verib və bu gün də verir, gələcəkdə də verəcəkdir. Sizin əsərləriniz
Azərbaycan xalqına - insanlara, gənclərə yüksək mənəviyyat hissləri aşılayır, insanları paklığa, mənəviyyata,
ülvi duyğulara çağırır. Siz bütün əsərlərinizlə vətənimizə, xalqımıza sədaqətlə xidmət edərək, xalqımızın milli
azadlıq yolunda öz payınızı vermisiniz. Sizin əsərləriniz insanlarımızda, xalqımızda, gənclərdə milli hisslər,
duyğular, vətənpərvərlik, azadlıq hissləri, duyğuları oyadıb, dirçəldib, gücləndirib, inkişaf etdiribdir və bugünkü
səviyyəyə gətirib çıxarıbdır.
Siz Azərbaycanın istiqlaliyyəti yolunda fədakar bir əsgərsiniz. Ona görə də Siz müstəqil Azərbaycanın ən
yüksək mükafatı olan «İstiqlal» ordeninə layiq görülmüsünüz. Bu gün öz çıxışınızda dediniz ki, bu istiqlalı
asanlıqla qazanmamışıq. Doğrudur, çox doğru sözlərdir. Xalqımız bu istiqlalı asanlıqla qazanmayıbdır. Bu
istiqlal bir gündə qazanılmayıbdır. Bu istiqlala gedən yol uzun, çətin, kəşməkəşli olubdur, böyük itkilərlə
müşayiət edilibdir. Ancaq xalqımız bu istiqlaliyyətə doğru inamla gedib və bu gün biz hamımız xoşbəxtik ki,
Azərbaycan öz istiqlaliyyətinə artıq nail olub, biz müstəqil ölkədə yaşayırıq.
Mirvarid xanım, Siz 30-cu illərdən başlayaraq Azərbaycan şerini, ədəbiyyatını inkişaf etdirən böyük və çox
gözəl şairlər, yazıçılar dəstəsinin bu günlərə gəlib çatmış yeganə nümayəndəsisiniz. Bəli, bu 30-cu illər
Azərbaycanda çox ağır illər idi. Azərbaycanda yeni şairlər, ədiblər, yazıçılar nəsli meydana gəlmişdi. Onlar
gənc idilər, onlar Azərbaycanın ədəbiyyat, şer ənənələrini davam etdirmək missiyasını öz çiyinlərinə
götürmüşdülər.
Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyn,
Süleyman Rəhimov, Əli Vəliyev, İlyas Əfəndiyev, Mirvarid Dilbazi, Nigar Rəfibəyli - sizlər və sizin
həmkarlarınız o illər Azərbaycan ədəbiyyatını çiyinlərində daşıyıb yüksəklərə qaldırmısınız. Siz bu gün bizim
aramızda o nəslin yeganə nişanəsisiniz. Məhz buna görə də Siz bizim üçün bütün başqa səbəblərlə yanaşı çox
əzizsiniz.
Azərbaycanda keçmiş əsrlərdə də qadın, xanım şairlər olmuşdur. Məhsəti Gəncəvi, Ağabəyimağa Ağabacı,
Heyran xanım, aşıq Bəsti, Xurşudbanu Natəvan - onlar keçmiş əsrlərdə Azərbaycan qadınının nə qədər yüksək
mənəvi – intellektual zirvələrə qalxmasını sübut etmişlər və bütün dünyaya nümayiş etdirmişlər. Bunlar bizim
milli iftixarımızdır. XX əsrdə də qadın şairlərimiz bu gözəl ənənəni davam etdirmişlər. Bunu XX əsrdə davam
etdirən ən görkəmli qadın şairlərimiz Mirvarid Dilbazi və Nigar Rəfibəyli olmuşlar.
Mənim xatirimdədir, biz kitablarda, ədəbiyyat dərsliklərində, şer kitablarında Azərbaycan şairlərinin
şerlərini böyük məhəbbətlə oxuyurduq və bunların içərisində Mirvarid Dilbazinin, Nigar Rəfibəylinin şerləri
xüsusi yer tuturdu. Qadınlardan bizim sonra da çox gözəl şairlərimiz yarandı, inkişaf etdi. Onlar çoxdurlar. Mən
onlardan Mədinə Gülgünü və Hökumə Büllurini də bu gün xatırlamaq istəyirəm.
Şair olmaq asan deyil. Təkcə bizim xalqımızın tarixində yox, bütün dünya xalqlarının tarixində şairlər,
yazıçılar, alimlər, adətən, kişilərdən olubdur. Ancaq qadınlardan olan şairlər xüsusi hörmətə malikdirlər. Onlar
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gərək nə qədər yüksək istedada malik olsunlar ki, kişilərlə bərabər səviyyədə, bəlkə onlardan da üstün səviyyəyə
qalxaraq, şerlər yazaraq, böyük şairlər dəstəsinə qoşula bilsinlər.
Əziz bacım Mirvarid Dilbazi, Siz məhz belə bir insansınız, qadınsınız, şairsiniz. Azərbaycan xalqı Sizinlə
fəxr edir. Çünki Siz XX əsrin tarixi bir şəxsiyyətisiniz, Azərbaycan ədəbiyyatının, şerinin klassikisiniz.
Bugünkü yubiley mərasimi şer axşamıdır. Ümumiyyətlə, xalqımız şer sevən xalqdır. Xalqımız böyük şairlər
xalqıdır. Bu, bizim xalqımızın milli xüsusiyyətidir və biz bununla fəxr etməliyik. Şer axşamları keçmiş
zamanlarda da həmişə xalqımızın, xüsusən ziyalılarımızın çox gözəl ənənəsi olmuşdur. İndi mən salondakı bu
mühiti seyr edərək düşündüm, - son illərdə bizim yazıçılarımızın, şairlərimizin, mədəniyyət, incəsənət
xadimlərimizin yubileylərini təntənə ilə qeyd etməyimiz həqiqətən şer axşamlarına çevrilibdir. Bu, çox gözəl
ənənədir. Təkcə biz, salonda oturanlar yox, Azərbaycan televiziyasının bütün tamaşaçıları bu gün canlı yayımla
bu gözəl mənzərəni, şer axşamını, bizim əziz bacımız Mirvarid xanımın gözəl yubileyini seyr edib, şübhəsiz ki,
hamı bundan çox gözəl mənəvi qida alıbdır.
Bugünkü yubiley mərasiminin indiyə qədər olan yubileylərdən fərqli bir xüsusiyyəti vardır. Bu gün biz
böyük şairimiz Mirvarid Dilbazinin 85 illik yubileyini qeyd edirik. Eyni zamanda biz bu gün gözəl Azərbaycan
qadını, anası - qeyrətli, namuslu, ismətli, fədakar Azərbaycan qadını Mirvarid Dilbazinin yubileyini qeyd edirik.
Qadına hörmət hər bir millətin başucalığıdır. Bizim millətimizin tarixi ənənələri həmişə qadınlara hörmət
etməyi tövsiyə etmişdir. Biz bu gün də, gələcəkdə də ölkəmizdə, cəmiyyətdə qadını uca tutmalıyıq, qadına
hörmət etməliyik. Qadın cəmiyyətin bərabərhüquqlu üzvüdür. Ancaq eyni zamanda, qadın anadır. Qadın bizim
nəslimizi böyüdür. Qadın millətimizin sayını artırır. Qadın bizim uşaqlarımızı tərbiyə edir, böyüdür, onlara
həyat yolu göstərir. Bunları edən qadındır, anadır. Ona görə də ana, qadın hər bir Azərbaycan oğlu üçün
müqəddəs bir məfhum olmalıdır.
Mirvarid xanım Dilbazi Azərbaycan qadınının, anasının ən parlaq, ən gözəl nümunəsidir. Bütün bunlara görə
bugünkü yubiley axşamı, bu təntənəli gecə bu qədər gözəl, səmimi keçir, salondakılara, güman edirəm ki,
televiziyaya tamaşa edənlərin hamısına böyük sevinc, məhəbbət hissi gətiribdir.
Mirvarid xanım, bu sevinc hissi ilə, Sizə olan hədsiz məhəbbət hissi ilə Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
Sizə yeni uğurlar arzulayıram.
Bugünkü bu gözəl gecəni yaradanlara, səhnədə bizim ətrafımızda olan Azərbaycanın incəsənət, mədəniyyət
xadimlərinin hamısına ürəkdən təşəkkür edirəm. Mən hər bir ifaçıya çox diqqətlə baxırdım, dinləyirdim. Onu
deyə bilərəm ki, bu gün bu səhnədə bu yubiley təntənəsini keçirən, Mirvarid Dilbazinin şerlərini səsləndirən,
onun şerlərinə bəstələnmiş mahnıları bizə çatdıran bütün musiqiçilər, müğənnilər, aktyorlar, aktrisalar hamısı
birlikdə bunu çox böyük məhəbbət hissi ilə edirdilər. Onlar bütün bunları çox gözəl ifa etdilər.
Əziz mədəniyyət xadimləri, mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Güman edirəm, siz də sevinirsiniz ki, bu
axşam bu cür gözəl bir vəzifəni yerinə yetirmisiniz. Sağ olun.
Əziz Mirvarid xanım, mən Sizi öpürəm, sağ olun.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINA İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN
ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
26 aprel 1998-ci il
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyənin dövlət başçısı Süleyman Dəmirəlin xüsusi dəvəti ilə bu ölkəyə
işgüzar səfərə gedirsiniz. Bu səfər barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadzeni və məni
bu gün Türkiyənin şimali-şərqində, Trabzon yaxınlığındakı Artvin məntəqəsində, Gürcüstan ilə Türkiyə
sərhədində təməli qoyulacaq su bəndinin açılış mərasiminə dəvət edibdir. Mən bu dəvəti qəbul etmişəm və indi
yola düşürəm. Orada görüşəcəyik. Bu, Türkiyə Cümhuriyyətində əlamətdar bir hadisədir. Türkiyə ilə
Azərbaycan, Türkiyə ilə Gürcüstan, Azərbaycanla Gürcüstan arasında olan dostluq əlaqələrinə görə belə
mərasimlərdə iştirak etmək, bizim ölkələrin bir-birinə olan münasibətlərini nümayiş etdirmək və eyni zamanda
fürsətdən istifadə edib bəzi məsələlər haqqında danışmaq, söhbət etmək, - bunlar hamısı bizim üçün çox lazımdır. Ona görə də mən ora gedirəm və bu gün də qayıdacağam. Görüşlərimiz, danışıqlarımız olacaqdır. Mən o
yerləri görməmişəm, ora ilə də tanış olaram. Hər halda yaxşı bir səfərdir.
S u a l: Aprelin 29-da Moskvada MDB sammitində iştirak edəcəksinizmi?
C a v a b: Qayıdıb gələndən sonra baxacağam.
S u a l: Cənab Prezident, qərbə gedəcək əsas neft boru kəməri məsələsi danışıqlarınızın əsas mövzusu
olacaqdır. Gözləmək olarmı ki, Bakı-Ceyhan marşrutunun baha başa gəlməsi bu layihənin
reallaşdırılmasını çətinləşdirsin?
C a v a b: Sən sualı həmişə rus dilində verirsən, amma bizim televiziya Azərbaycan televiziyasıdır. Ona görə
də mən Azərbaycan dilində cavab verəcəyəm. Sənə də məsləhət görürəm ki, Azərbaycan dilini öyrənəsən.
Şübhəsiz ki, bu məsələ orada ola bilər, söhbətin mövzusu olsun. Çünki Bakı-Ceyhan neft kəməri, neft borusu
Bakıdan, Gürcüstan ərazisindən, Türkiyə ərazisindən Ceyhan limanına gedəcəkdir. Bizim indi qərb marşrutu
üzrə inşa etdiyimiz neft borusu – Bakı-Supsa neft borusu da Azərbaycanla Gürcüstan arasındadır. Amma
Türkiyə də bunda çox maraqlıdır. Şübhə etmirəm ki, bu söhbətlər orada olacaqdır. Amma mən güman etmirəm
ki, nəsə mənə mane olacaqdır. Biz işlərimizi elə qurmuşuq ki, nəzərdə tutulmuş proqramların hamısı yerinə
yetiriləcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, siz NTV kanalına son müsahibənizdə dediniz ki, Bakı-Ceyhan xəttinə qərar
verdiniz. Bu barədə əslində konsorsiumun da fikri ola bilər. Amma son sözü Azərbaycan deyəcəkdir.
C a v a b: Xeyr, «Qərar verdim» deyəndə mən öz fikrimi deyirəm. Ancaq biz konsorsiumla daim
əlaqədəyik. Konsorsium da belə fikirdədir, artıq bu fikrə gəlibdir. Ona görə də mən «qərar verdim» deyəndə tək
öz adımdan demirəm, ümumi fikri deyirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏDƏ DƏRİNƏR SU BƏNDİNİN – SU ELEKTRİK STANSİYASININ TƏMƏLİNİN
QOYULMASINA HƏSR EDİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
26 aprel 1998-ci il
Hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli prezident Eduard Şevardnadze!
Hörmətli Baş nazir Məsud Yılmaz!
Hörmətli nazirlər, dostlar, qardaşlar, bacılar!
Mən buraya, Türkiyənin şimal-şərq bölgəsində olan bu gözəl mənzərəli Türkiyə diyarına Azərbaycan
xalqından hərarətli salamlar və sevgi, məhəbbət gətirmişəm.
Mənim bu mərasimə dəvət olunmağıma görə əziz dostum və qardaşım, hörmətli prezident Süleyman
Dəmirələ, hörmətli Baş nazir Məsud Yılmaza təşəkkür edirəm. Çox şadam ki, mən bu gün Türkiyə
Cümhuriyyəti üçün, təkcə Türkiyə Cümhuriyyəti üçün yox, bütün Qafqaz üçün, bizim bütün ölkələrimiz üçün
çox önəmli, əlamətdar olan bir hadisənin iştirakçısıyam və bunun canlı şahidiyəm.
Şübhəsiz ki, bugünkü mərasim Türkiyə xalqı üçün, Türkiyə Cümhuriyyəti üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Mən bura gəlməmişdən öncə bu layihə ilə tanış olarkən və burada natiqlərin verdiyi məlumatları dinləyərkən
bir daha düşündüm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ilbəil irəliyə gedir, inkişaf edir və böyük, ulu öndər Mustafa
Kamal Atatürkün 75 il əvvəl qurduğu, yaratdığı cümhuriyyət bu gün dünyada ən görkəmli yer tutur. Mən bir
dost, qardaş kimi sevinirəm və özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, bizim qardaş ölkədə – Türkiyədə onun dövləti,
hökuməti öz ölkəsinin inkişafı üçün belə böyük və önəmli addımlar atır. Bu da Türkiyə xalqının, vətəndaşlarının
bu günü və gələcəyi üçün, onların rifah halı üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən bu Dərinər su bəndinin təməlinin
qoyulması münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm və tam əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu layihə
vaxtında yerinə yetiriləcək və burada Türkiyənin enerji ehtiyaclarını təmin etmək üçün böyük bir su hövzəsi,
böyük bir elektrik mərkəzi yaranacaqdır.
Bugünkü görüş, eyni zamanda üç ölkənin rəhbərlərinin bir araya gəlməsi də çox əhəmiyyətlidir. Türkiyə ilə
Gürcüstan, Azərbaycan arasında, Gürcüstan ilə Türkiyə, Azərbaycan arasında, Azərbaycan ilə Türkiyə,
Gürcüstan arasında son illər tarixdə görünməmiş dostluq və qardaşlıq əlaqələri yaranıbdır. Bunlar XX əsrin
sonunda bizim üç ölkənin – Türkiyənin, Gürcüstanın, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün çox əhəmiyyətli
bir mərhələdir. Biz bunun üçün çox işlər görmüşük, bu gün də görürük və gələcəkdə də görəcəyik. Bu gün
burada, Türkiyənin bu gözəl guşəsində üç ölkə prezidentinin, cümhur başqanının görüşməsi və bu tarixi
hadisənin bir yerdə qeyd edilməsi də bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın gözəl nümunəsidir. Mən bu gün
bəyan edirəm ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında yaranmış dostluq, qardaşlıq əlaqələri hər iki ölkə üçün
əhəmiyyətlidir və bizim bu dostluğumuz günü-gündən möhkəmlənir və inkişaf edir. Bu dostluğumuz
sarsılmazdır, əbədidir.
Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında da dostluq əlaqələrinin qədim tarixi vardır. Gürcü xalqı və Azərbaycan
xalqı həmişə bir-biri ilə dost olublar, bir-birinə kömək ediblər. Bu gün Gürcüstanla Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu əlaqələr daha da genişlənibdir, güclənibdir, daha da inkişaf edibdir. Bu
gün bu bölgədə Gürcüstan ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri hər iki ölkə üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bu gün burada, müqəddəs türk torpağında mən bəyan edirəm ki, Gürcüstan ilə Azərbaycan
arasındakı bu dostluq, qardaşlıq əlaqələri də böyük gələcəyə malikdir, günü-gündən inkişaf edəcək, əbədi
olacaq və sarsılmaz olacaqdır. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın - Qafqazın üç böyük və çox strateji
əhəmiyyətə malik olan ölkələrinin bu cür sıx dostluq, qardaşlıq əlaqələrində olması bütün Qafqazda, onun
ətrafında sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün çox önəmli bir amildir. Biz bu
dostluğumuzla, əlaqələrimizlə, gözəl əməkdaşlığımızla bir daha sübut edirik ki, Qafqazda, onun ətrafında daim
sülh, əmin-amanlıq yaratmaq olar. Buna bizim çox ehtiyacımız vardır.
Məlumdur ki, Qafqazda hələ hərbi münaqişələr vardır. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə 10
ildir ki, davam edir və bu münaqişənin nəticəsində Ermənistanın silahlı dəstələri Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal ediblər və işğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı zorla qovulub,
köçkün vəziyyətində çadırlarda yaşayırlar. Dörd il bundan öncə biz atəşi dayandırmışıq, sülh danışıqları
aparırıq, məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Mən bu gün burada bir daha bəyan edirəm ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin bundan
sonra da davam etməsini arzu edirəm və ümidvaram ki, ATƏT-in Minsk qrupunun səyləri və bölgədə olan
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bütün ölkələrin müştərək fəaliyyəti nəticəsində bu münaqişəyə son qoyulacaqdır, Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqları azad olunacaqdır, bir milyondan artıq azərbaycanlı öz yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqdır. Biz sülh
tərəfdarıyıq, sülh arzulayırıq.
Biz yaxşı bilirik və bunun da dərdini çəkirik ki, dost, qonşu Gürcüstanda Abxaziya münaqişəsi vardır. Biz
Gürcüstan dövlətinə, hökumətinə də bu münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll olunmasını arzu edirik.
Ümidvarıq ki, Gürcüstan buna nail olacaqdır. Biz ölkədə və bütün dünyada, bölgəmizdə hər bir ölkənin ərazi
bütövlüyünün təmin olunmasının tərəfdarıyıq. Bu, beynəlxalq hüquq normalarının tələbidir. Biz tələb edirik ki,
bütün dövlətlər, ölkələr bu beynəlxalq hüquq normalarına riayət etsinlər. Buna görə də həm Gürcüstanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması bu gün gündəlikdə
duran əsas məsələdir.
Biz yaxşı bilirik ki, Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyənin hökuməti, dövləti Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın
yaranması üçün çox səylər qoyur, çalışır və o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll olunması üçün, Gürcüstan Abxaziya münaqişəsinin həll olunması üçün öz səylərini qoyur. Ona görə də mən
bu fürsətdən istifadə edib Türkiyə Cümhuriyyətinə, dövlətinə, hökumətinə təşəkkürümü yetirir və əmin
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranması üçün bundan sonra da
öz səylərini əsirgəməyəcəkdir.
Bugünkü təntənəli mərasim bir də onu göstərir ki, insanlar sülh istəyir, əmin-amanlıq istəyir, insanlar rahat
yaşamaq istəyirlər. Biz bunu təmin etməliyik. Bu, Türkiyədə də təmin olunmalıdır, Gürcüstanda da,
Azərbaycanda da, bütün Qafqazda da təmin olunmalıdır. Qafqaz dünyanın çox əhəmiyyətli bir bölgəsidir.
Qafqazda dünya ölkələrinin çox böyük maraqları vardır. Bunların hamısını həm Qafqaza maraq göstərən
ölkələrin xeyrinə, həm də Qafqazda yerləşən xalqların, ölkələrin, dövlətlərin xeyrinə həll etmək üçün sülh
lazımdır. Ona görə böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün sözlərini bu gün burada bir daha təkrar edirəm:
Yurdda sülh, bölgədə sülh, cahanda sülh!
Əziz dostlar, əziz qardaşlar! Mən sizin hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bu gün burada təməlini atdığımız böyük su bəndi, elektrik mərkəzi vaxtında tikiləcək və
Türkiyəyə yeni faydalar gətirəcəkdir.
Türk xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə öz sevgi və məhəbbətimi bildirərək, sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm.
Sağ olun.
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MDB ÖLKƏLƏRİ DÖVLƏT BAŞÇILARININ NÖVBƏTİ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ
İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN MOSKVAYA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
28 aprel 1998-ci il
S u a l: Cənab Prezident, Kişinyov zirvə toplantısında dövlət başçıları Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
fəaliyyətini kəskin tənqid etmişdilər. Yeni zirvə toplantısında hansı məsələlərin müzakirəsi gözlənilir?
C a v a b: Bir halda ki, tənqid olunmuşdu, bu tənqiddən nəticə çıxarılmalıdır. Biz belə güman edirik və mən
də belə düşünürəm ki, bu zirvə görüşünü hazırlayanlar yəqin ki, Kişinyovda olan tənqidi çıxışları və tənqidi
qeydləri nəzərə alıblar və buna müvafiq təkliflər verəcəklər. Hər halda nə gözləmək olar? Mən keçmiş
zamanlarda da demişəm, indi də demək istəyirəm ki, gərək Müstəqil Dövlətlər Birliyi öz işini təkmilləşdirsin,
səmərəliliyini artırsın və onu beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qursun. Bu işlə məşğul olan, MDB-nin
aparatında işləyən insanlar da bu sahədə çalışırlar, müəyyən hazırlıq işləri görüblər. Hər halda indi nəsə demək
çətindir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Ermənistana qeyri-qanuni silahların verilməsi və Şahin Musayevin
ölkəmizə qaytarılması ilə bağlı ötən sammit ərəfəsində Rusiyaya narazılığınızı bildirmişdiniz. Bununla
bağlı növbəti sammit ərəfəsində hər hansı bir cavab tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurmu?
C a v a b: İndi görək onlar bu barədə nə ediblər. Hər halda bizə məlum olmalıdır. Bu gün Moskva vaxtı ilə
saat 6-da Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan müştərək komissiyasının iclasında - bilirsiniz ki, Rusiya tərəfindən
Ermənistana qeyri-qanuni, gizli olaraq bir milyard dollar dəyərində silah verilməsi ilə əlaqədar bizim
qaldırdığımız məsələlərə görə keçən ilin iyul ayında mən Moskvada olarkən belə qərar qəbul olundu ki, üçtərəfli
müştərək komissiya yaradılsın, - bu gün o komissiyanın üzvləri görüşməlidirlər və komissiyada bizim
nümayəndələrimiz Abbas Abbasov, Səfər Əbiyev, Eldar Həsənov və başqaları dünən Moskvaya uçublar. İndi
gedim görüm orada nə iş görülübdür. O cümlədən Şahin Musayevin verilməsi haqqında, - onu Azərbaycana
verməlidirlər. Çünki elə bir cinayətkarı orada saxlamağa əsas yoxdur və onların bizə söylədikləri bəhanə
əsassızdır. Biz bunu onlara bildirmişik. Güman edirəm ki, bu məsələ də həll olunmalıdır.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan bu sammitdə hər hansı bir sənəd imzalayacaqmı və Siz Robert
Koçaryanla görüşəcəksinizmi?
C a v a b: Koçaryanla bu gün axşam görüşəcəyəm. Bunu deyə bilərəm. Ancaq hansı sənədi imzalayacağımı
və ya imzalamayacağımı deyə bilmərəm.
S u a l: Siz Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar Robert Koçaryanla danışıqlardan nə gözləyirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, hər halda hər bir belə görüş müəyyən ümidlər doğurur. Mən də belə ümidlərlə bu
görüşə gedirəm.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistanın yeni rəhbərliyi münaqişəli məsələlərin həllinə dair ATƏT-in
həmsədrlərinin təkliflərini rədd edir və məsələni paket şəklində həll etməyə üstünlük verir.
C a v a b: Ona görə də mən bu gün görüşəcəyəm ki, onların özləri desinlər görək, bu barədə nə fikirdədirlər
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«VNUKOVO-2» HAVA LİMANINDA «İNTERFAKS» İNFORMASİYA AGENTLİYİNƏ
MÜSAHİBƏSİ
Moskva
28 aprel 1998-ci il
S u a l: Xahiş edirəm, deyəsiniz, Siz bu zirvə toplantısında nəyi Azərbaycan üçün ən mühüm hesab
edərdiniz? Siz burada hansı problemləri həll etmək istərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada məsələlər hamı üçün eynidir. Burada elə bir məsələ ola bilməz ki,
Azərbaycan üçün mühüm olsun, başqaları üçün mühüm olmasın. Bizim üçün, birliyin üzvləri üçün vacib olan
budur ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi öz funksiyalarını daha effektli və səmərəli şəkildə həyata keçirsin.
S u a l: Siz MDB-nin həyat qabiliyyətinə inanırsınızmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən MDB-nin həyat qabiliyyətinə inanıram, amma bir şərtlə ki, Kişinyovda deyilmiş
olanların hamısı və sabah nə deyiləcəksə, onların hamısı həyata keçirilsin.
S u a l: Sizcə, bu zirvə toplantısı mübahisəli, kəskin və ciddi problemlərin həllinə kömək edə bilərmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, mən həmişə bu fikirdə olmuşam ki, mübahisəli məsələləri, o cümlədən
də MDB daxilində mövcud olan hərbi münaqişələri məhz Müstəqil Dövlətlər Birliyi nəinki həll edə bilər, həm
də həll etməyə borcludur. Mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün fürsətdən istifadə edərək bir daha deyirəm:
elə birlik ola bilməz ki, bu birliyin üzvləri öz aralarında hərbi münaqişə vəziyyətində olsunlar. Bu, birlik
anlayışından xaricdir. Amma, təəssüflər olsun ki, bu məsələyə bizim birliyimizdə lazımi diqqət yetirilmir.
S u a l: Biz ümid edə bilərikmi ki, burada Xəzərin problemləri də müzakirə olunacaqdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Zənnimcə, gündəlikdə Xəzərlə bağlı məsələ yoxdur, çünki Xəzər məsələsi MDB-yə
aid məsələ deyildir, bu dövlətlərarası münasibətlərlə bağlı məsələdir. Bu məsələni şişirtmək lazım deyil, orada
da hər şey həmçinin öz qaydasındadır.
S u a l: Heydər Əliyev, Siz özünüz üçün hər hansı əlverişli bir vaxtda bizim agentliyimizə gəlmək
barədə «İnterfaks»ın rəsmi məktubunu almısınızmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Almışam, mənim salamımı, Terexova, ən xoş arzularımı və ən dərin hörmətimi
«İnterfaks»a çatdırın, ona görə ki, keçmişdə, mənim belə bir vəziyyətdə olmadığım dövrdə biz yaxşı əməkdaşlıq
etmişik.
M ü x b i r: Sağ olun.
Müsahibəni agentliyin vitse-prezidenti
Boris Qrişşenko aparmışdır
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ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ROBERT
KOÇARYANLA GÖRÜŞÜN YEKUNLARINA ƏSASƏN İMZALADIQLARI BƏYANATI
Moskva, «Prezident-Hotel»
28 aprel 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə hesab edirəm ki, prezident Koçaryan və prezident Əliyev səmərəli söhbət
etdilər, demək olar, bütün məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardılar və söhbətimizin yekunlarına dair birgə
bəyanat imzalandı.
R o b e r t K o ç a r y a n: Zənnimcə, geniş səpgidə məsələlərə dair həqiqətən çox açıq söhbət oldu və biz
məsələni ilişib qaldığı nöqtədən çıxarıb irəlilətmək üçün səy göstərməyə çalışmalıyıq. Biz nəinki sadəcə olaraq
silahlı münaqişəni, ümumiyyətlə münaqişəni aradan qaldırmaq istəyirik. Ona görə ki, əgər silahlı münaqişənin
tənzimlənməsindən danışmalı olsaq, onda bu, o demək olardı ki, biz onun hərbi hissəsinin nizama salınmasından
sonra dayanacağıq. Odur ki, söhbət bütövlükdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasından gedir.
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə, siyasi
vasitələrlə, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqları davam etdirmək yolu ilə aradan qaldırılmasına sadiq
qaldıqlarını təsdiqləyir və 1994-cü ilin mayında əldə olunmuş atəşkəs rejiminə bundan sonra da dönmədən əməl
etməyə hazır olduqlarını bildirirlər.
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası Minsk konfransı həmsədrlərinin və onların nümayəndələrinin münaqişənin aradan qaldırılması işində real irəliləyişlərə nail olunmasına yönəldilmiş fəaliyyətinə
kömək göstərməyə hazır olduqlarını bildirirlər.
Moskva, 28 aprel 1998-ci il
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İSRAİL DÖVLƏTİNİN YARANMASININ 50 İLLİYİ ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
«Hyatt Recensi Naxçıvan» mehmanxanası
30 aprel 1998-ci il
Hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi İsrail dövlətinin yaranmasının 50 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün İsrail vətəndaşlarına
və dünyada yaşayan yəhudilərə sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
İsrail dövlətinin yaranması təkcə yəhudilər üçün yox, bütün dünya üçün əlamətdar tarixi hadisə olmuşdur. Əsrlər boyu
böyük çətinliklər, böyük zillət və böyük əziyyət çəkəndən sonra, nəhayət, yəhudilər öz milli dövlətini və müstəqil ölkəsini
əldə edə bilmişlər. Keçmiş zamanlarda dünyada bir xalqın o biri xalqa qarşı, bir ölkənin o biri ölkəyə qarşı təcavüzü və
aparılan müharibələr, xüsusən soyqırımları ümumiyyətlə, bəşər tarixində çox ağır və sarsıdıcı izlər qoymuşdur. Yəhudilərə,
yəhudi xalqına qarşı tarix boyu edilən ədalətsizliklər və nəhayət, İkinci dünya müharibəsi zamanı dəhşətli soyqırımı və
yəhudilərin kütləvi surətdə öldürülməsi bütün bəşəriyyəti hiddətə gətirmişdir.
Azərbaycan xalqı tarix boyu təcavüzə, zorakılığa qarşı və soyqırıma qarşı həmişə öz etirazını bildirmişdir. Baxmayaraq
ki, Azərbaycan xalqının özü də belə dəhşətli hadisələrin qurbanı olmuşdur. Son iki əsr ərzində Azərbaycan xalqına qarşı
edilmiş soyqırım hadisələri, halları hər bir insan üçün, hər bir xalq üçün onun nə qədər dəhşətli olduğunu bizə yaxşı
bildiribdir. Ona görə də biz yəhudilərə qarşı tarixi ədalətsizliyi, onlara qarşı edilən soyqırımı, onlara qarşı edilən vəhşilikləri
həmişə pisləmişik və bu gün də pisləyirik. Eyni zamanda böyük məmnuniyyət hissi doğurur ki, 50 il bundan öncə bütün bu
dəhşətlərə son qoyulmuşdur və yəhudi xalqı İsraildə öz milli dövlətini yaratmışdır. İndi Dünya Birliyində bir müstəqil
dövlət kimi İsrail özünə layiq yerini tutur.
50 il ərzində İsrail dövlətinin keçdiyi yol çətin, ağır olubdur. Amma, nəhayət, öz yekunlarına görə uğurlu olubdur. Biz
İsrail dövlətinin əldə etdiyi nailiyyətlərə görə sevinirik və İsrail dövlətinə gələcəkdə də böyük uğurlar arzulayırıq.
İndi Azərbaycan ilə İsraili bağlayan bizim dövlətlərarası münasibətlərimizdir. Ancaq bununla bərabər, Azərbaycanda
əsrlər boyu azərbaycanlılarla yanaşı, yəhudilərin rahat və sərbəst yaşaması bizim bir xalq kimi xeyirxah, sülhsevər xalq
olduğumuzu nümayiş etdiribdir. Azərbaycanda yəhudilərlə azərbaycanlılar arasında mövcud olan və tarix boyu hökm
sürmüş dostluq münasibətləri buna əyani sübutdur. Bizim ölkəmizdə - müstəqil Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs dilindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bərabər hüquqlara malik Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycanda yaşayan
yəhudilər Azərbaycan xalqının bu tarixi ənənələrindən həmişə bəhrələnmişlər, indiki zamanda isə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qayğısı altındadırlar. Bu amil də Azərbaycan ilə İsrail arasında mövcud olan ikitərəfli faydalı əlaqələrin və
əməkdaşlığın gözəl bir nümayişidir. Ümidvaram ki, bizim bu əməkdaşlığımız, sıx əlaqələrimiz bundan sonra da davam
edəcək və hər iki ölkə üçün, hər iki xalq üçün faydalı olacaqdır.
Hörmətli dostlar, mən sizi bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm, sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm və
İsrail dövlətinə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun.
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DÜNYA KİNOSUNUN 100 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ BAKIDA “FESTİVALLAR
FESTİVALI”NIN AÇILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ GECƏDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
2 may 1998-ci il
Hörmətli festival qonaqları, dostlar! Rüstəm deyir ki, mən bir söz deməliyəm. Amma bu gün siz o qədər
çox dediniz ki, buna çətin ki, nə isə əlavə etmək olar. Bu gün biz bir kəşf etdik ki, - bu, həm Rüstəm
İbrahimbəyov üçündür, həm də onun həmkarları üçün, - göstərdik ki, Azərbaycan kinosu 1898-ci ildən başlanır,
onun yüz ili tamam olur. Bu birincisi. Sizin bunu bilməməyiniz pisdir. Elə biz də 1916-cı ili başlanğıc ili hesab
edirdik. (R. İbrahimbəyov yerindən: Sizin fərmanınız çıxsa, onda hamı bilər.) Siz ki, artıq elan etdiniz. Əgər
bunu hər hansı bir sənədlə rəsmiləşdirmək gərəkdirsə, onda, təbii olaraq, fərman da vermək mümkündür. Lakin
Azərbaycan kinosunun stajını, - əgər belə demək olarsa, - on il, yaxud neçə il artırmaq ümumən heç də sadə bir
məsələ deyildir.
Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan sivilizasiyalı ölkədir, dünyada kino meydana çıxan kimi, o, Azərbaycanda da
peyda olunmuşdur. Axı az-az ölkə tapılar ki, Avropada kino banilərinin kino yaratdıqları həmin vaxtdan bu
ölkələrdə kino həqiqətən mövcud olmağa başlasın.
Buna görə də bugünkü festival hiss etdiyimiz bütün xoş, yaxşı hallarla yanaşı, məsələn, mənim üçün məhz
bu kəşflə dəyərə malikdir – onun həm sübutu ilə, həm də nümayiş etdirilməsi ilə.
İkincisi isə, bu gün doğrudan da elə bir vaxtdır ki, çox adamın bir yerə toplaşması çətindir. Bununla belə,
toplaşmısınız. Mən iki il öncə keçirilmiş “Festivallar festivalı”nı xatırlayıram. Sizin dəvətinizlə mən də orada
idim. Lakin onda qonaqlar az idi və əgər belə demək mümkünsə, kiçik bir toplanış idi. Bu dəfə toplantı daha
böyükdür. Ümid edirəm ki, gələn dəfə daha böyük olacaqdır.
Burada da müəyyən bir qanunauyğunluq var, çünki Sovet İttifaqı dağılanda bir-birindən üz çevirib
uzaqlaşmaq meyli çox güclü idi. Bu, tamamilə təbii olan haldır. Lakin bir-birimizdən uzaqlaşdıqdan, özümüz
özümüzü hiss etdikdən, azadlıq qazandıqdan, müstəqilliyə nail olduqdan sonra bir-birimiz üçün darıxdıq və belə
qərara gəldik ki, bir-birimizə hər halda, yaxınlaşmaq lazımdır. Mən təxminən belə başa düşürəm. Bax buna görə
də bu dəfə buraya, Bakıya iki il əvvəlkinə nisbətən daha çox adam toplaşmışdır. Yəni bu, tamamilə
qanunauyğun meyldir. Mən bu meyli alqışlayır və arzu edirəm ki, kino sənəti xadimləri bir-birinə daha da
yaxınlaşsın, daha sıx birləşsin, əlaqələri daha çox möhkəmlətsin və müasir dövrün ruhuna, müasir insanın
zövqünə uyğun olan kino sənəti əsərləri yaratsınlar.
Əlbəttə, burada hamımıza aydındır ki, televiziya kinonu sıxışdırmışdır. Yadımdadır, - bu gün Rüstəm mənə
xatırlatdı, - biz burada, elə bu salonda Azərbaycan kinosunun 70 illiyini qeyd edirdik. Bu, 76-cı ildə olmuşdur.
Tədbirdə mən də iştirak edirdim, zənnimcə, hətta çıxış etdim. Xatirimdədir, o vaxt mən təkcə kinodan deyil,
başqa məsələlərdən də danışdım. Lakin sonralar da kinematoqrafiya ilə ünsiyyətdə oldum, deyirdim ki,
televiziya öz imkanlarını nə qədər genişləndirsə, teatr, kino öz əhəmiyyətini itirməyəcəkdir. Mən bunu indi bir
daha təsdiq edirəm. Belə bir qanunauyğun hal baş verir – televiziya kinonu müəyyən dərəcədə sıxışdırır. Amma
adamlar televiziyadan, necə deyərlər, doyurlar və bir daha kino salonuna qayıtmaq, kinoya qayıtmaq, böyük
ekrana qayıtmaq arzusu baş qaldırır. Mən belə düşünürəm ki, bu da baş verəcəkdir.
Mən şadam ki, Azərbaycan kinosu mövcud olduğu dövr ərzində geniş inkişaf etmişdir. Bu gün siz
Azərbaycan kinosu xronikasının tarixindən bəzi kadrları göstərəndə də, açığını desəm, mən bir daha və bir daha
sevindim. Baxmayaraq ki, bunların hamısını görmüşəm, bütün bunlar mənə məlumdur. Elə vaxt gəlir ki,
yenidən tarixlə təmasda olursan. Bilmirəm başqalarında necədir, amma bu, şəxsən məndə çox böyük sevinc
hissi, öz xalqım, öz respublikam üçün iftixar hissi doğurur.
Məsələ təkcə bunda deyildir ki, mən bu gün Azərbaycan kinosunun yüz yaşı olduğuna görə sevinirəm,
ondadır ki, çoxlu, lap çox yaxşı filmlər yaradılıbdır. Xatirimdədir, hələ uşaqkən kinoya baxmağa gedərdik, onda
hələ səsli kino yox idi, səssiz kino idi. Azərbaycan filmləri, Moskva filmləri, hətta xarici filmlər də xatirimdədir.
Biz Çarli Çaplini ilk dəfə səssiz kinoda görmüşdük. Yaxud belə bir film vardı – “Miss Mend”, xatirinizdədirmi?
Çox maraqlı film idi, səssiz olsa da, biz, hələ çox gənc olan insanlar ona necə də məmnuniyyətlə baxırdıq. Yəni
demək istəyirəm ki, mən o uzaq illəri xatırlayıram. O zaman mənim on yaşım vardı. Bu gün isə görün, kino nə
qədər yüksəlmişdir. Müharibədən əvvəl də yaxşı filmlər var idi, mən İkinci dünya müharibəsini deyirəm,
müharibə dövründə də, müharibədən sonra da yaxşı filmlər yaradılmışdı.
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Ancaq bu gün Rasim Balayev, - o buradadır? Nə üçün belə uzaqda əyləşmisən? Yer yoxdur? Sən hər şeyi
qonaqlara vermisən. Düz eləmisən, azərbaycanlı həmişə ən yaxşı nə varsa, qonağa verir. Bilirsiniz, mən bir
Azərbaycan adətini xatırladım. Kənd yerlərində azərbaycanlıların, - bəlkə də Bakıda yaşayanlar bunu bilmirlər,
amma əyalətdə yaşayanlar bilirlər, yəqin ki, sizin də xatirinizdədir, - bir otağı, iki otağı vardısa, onun biri yalnız
qonaqlar üçün saxlanırdı. Bizim hələ çarpayımız olmayanda yerdə yatardıq. Yaxşı yorğan-döşək, balınc yalnız
qonaq üçün idi. Özümüz isə birtəhər keçinərdik.
Xatirimdədir, uşaq vaxtı kəndə qohumumuzgilə getmişdim. Bizi qarşılayıb evin girəcəyində yedirtdilər,
ancaq otağa buraxmadılar. Bəs o kimin üçündür? Qonaqlar üçündür. Orada bir çarpayı, yaxşı ipəkdən üzü olan
yorğan, balınclar var idi. Özlərinin isə yerə salmağa xalçaları da yox idi. Mən fikirləşdim ki, yaxşı, qonaq ildə
bir və ya iki dəfə, yaxud üç dəfə gəlir, amma otaq boş qalır. İnsan özü isə bütün ili elə bir şəraitdə yaşayır.
Görün, necə psixologiyadır.
Yəqin ki, bu, xalqımızın xarakteri ilə bağlıdır: Yaxşı nə varsa, qonaq üçündür. Bəzən deyirlər ki,
azərbaycanlılar qonaqları yaxşı yedirib-içirdirlər. Bu, həqiqətən belədir. Həddən artıq yedirib-içirdirlər – bir, iki,
üç…xörək. Qonaq da fikirləşir ki, bu adamlar elə həmişə bu cür yeyirlər. Bu, əsla belə deyildir.
Bəlkə də insan qonaq gələndəki kimi ayda bir dəfə o cür yeyə bilməsin, qalan vaxtlarda aza qane olsun.
Amma qonağa hər şeyi verir. Mən bizim milli ənənələrimizi, xarakterimizi pisləmirəm. Bütün bunları ona görə
xatırladım ki, Rasim Balayev kənarda oturubdur. Mən də bir vaxtlar otağın girəcəyində bax beləcə oturmuşdum,
məni qonaq otağına buraxmadılar.
Kino bir çox nəsillərin həyatında olduqca böyük rol oynamışdır. Məsələn, mənim nəslimin həyatında
kinonun rolu çox böyük olmuşdur. Müharibəyə qədər yaradılmış kinofilmlər – hərbi vətənpərvərlik xarakterli,
Rasim Balayevin bu gün dediyi kimi, inqilabi xarakterli və başqa filmlər çox maraqlı idi, bədii cəhətdən çox
dəyərli idi, onlar həm də sənət, kino sənəti əsərləri idi. Lakin, bununla bərabər, onlar adamlara çox kömək
edirdilər. Bu filmlər bütün sonrakı dövrdə də çox kömək etmişdi.
Buna görə də kino sənətinə, kino xadimlərinə, kino artistlərinə bizdə həmişə böyük hörmət var. Bu gün
özünüz gördünüz ki, sizin hər birinizi necə qarşılayırdılar, kimsə səhnəyə dəvət edildikdə nə qədər alqışlar, nə
qədər sevinc, nə qədər məmnunluq olurdu. Siz öz gəlişinizlə, öz ünsiyyətinizlə və bugünkü gecə ilə təkcə
salonda olanlara deyil, salonda olmayanlara da çox böyük fərəh hissləri bəxş etdiniz, çünki hər şey birbaşa
yayımlanırdı, respublikamızda birbaşa translyasiya gedirdi. Odur ki, adamlar bütün bunlara görə sizə minnətdar
olacaqlar.
Mən Azərbaycanda respublikanın rəhbəri işləyərkən kino sənətinin inkişafına böyük diqqət yetirirdim. Bu,
Rüstəmin də yadındadır, başqalarının da. Bu gün bir kadr göstərdilər, orada Rüstəm hələ çox gəncdir, hətta
tanıya bilmirsən ki, bu odur, ya yox. Rasim Balayevin kinoda ilk dəfə görünməsini də xatırlayıram. Rəhmətlik
Həsən Seyidbəyli “Nəsimi” filmini çəkirdi. O vaxt biz böyük şairimiz Nəsiminin 600 illiyini qeyd edirdik və
onun haqqında film yaratmağı qərara almışdıq. Yaxşı ənənə idi. Biz görkəmli adamların yubileylərini qeyd
edirdik, onların haqqında kitablar, romanlar, tarixi oçerklər yazılırdı, kinofilmlər çəkilirdi. Yaxşı ənənə idi. Bax,
onda biz ilk dəfə olaraq Bakıda Nəsimiyə gözəl bir abidə ucaltdıq, onun adını əbədiləşdirdik, - bizdə Nəsiminin
adına rayon var, - film yaratdıq. Həsən Seyidbəyli bu filmin yaradılmasını öz üzərinə götürdü. Xatirimdədir,
ssenari çox mürəkkəb, çox çətin idi. Çünki tarixi təhlil etmək, aydınlaşdırmaq lazım idi ki, nəyi göstərməli və
nəyi göstərməməli. Xüsusən ona görə ki, - mən yenə Rasim Balayevdən sitat gətirirəm, - bu gün o dedi ki,
ideologiya rol oynayırdı. Həqiqətən rol oynayırdı. Odur ki, həmçinin nəyisə ideologiyaya uyğunlaşdırmaq lazım
idi. Prinsipcə, film çox yaxşı çıxdı.
Mən hesab edirəm ki, tarixi baxımdan bu film Azərbaycan kino sənətinin əslində ilk belə çox fundamental
filmi idi. Xatirimdədir, onda mən Həsən Seyidbəyli ilə görüşdüm, söhbət etdim və soruşdum ki, bəs Nəsimi
rolunu kim ifa edəcək? O dedi ki, bilirsinizmi, mən bir yaxşı, perspektivli cavan tapmışam. Soruşdum ki, o
haradadır? Dedi ki, o, teatr institutunda oxuyur. Mən onu sınaqdan çıxarmışam, baxmışam və indi gəlin, görək
mən düz deyirəm.
O, Nəsimi rolunu həqiqətən gözəl ifa etdi, çox gözəl ifa etdi. İndi baxın, o, artıq bir qədər yaşa dolub,
fiqurası da o vaxtkına nisbətən böyüyüb. Onda çox qədd-qamətli, çox qəşəng oğlan idi. Əlbəttə, bu gün də
qəşəngdir.
Mən bunları niyə xatırlayıram? Ona görə xatırlayıram ki, bütün bunlar keçmişdir, o cümlədən məndən də
keçmişdir, mən bu işlə məşğul olurdum, bu işə böyük diqqət yetirirdim. Babək haqqında film də bunun kimi.
Eldar Quliyev əla bir film yaratmışdır. Bu gün Rüstəmlə biz ayrı-ayrı xadimlərimizin rejissorun işinə qarışdığı
bəzi məqamları xatırladıq və sair. Bu da olub. Biz digər filmlərə himayədarlıq edir, onlara baxır, kömək
göstərirdik. Şadam ki, Azərbaycan kinematoqrafı böyük inkişaf tapmışdır.
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Burada bəlkə də kiminsə yadındadır, mən Moskvada Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyərkən
Kinematoqrafiya Komitəsinə kuratorluq edirdim. Yermaş yanıma tez-tez gələrdi, biz bir çox məsələləri həll
edərdik. Sovet kinematoqrafiyasının inkişafına əhəmiyyətli yardım göstərmək qərara alındı. Siyasi Büroda da,
Nazirlər Sovetində də bu sahəyə mən başçılıq etdiyimə görə komissiyaya başçılıq etmək, bu məsələ ilə məşğul
olmaq mənə tapşırılmışdı.
Mən isə hər şeylə maraqlanan insanam, nə isə bir iş görmək, nə isə hazırlamaq üçün çox diqqətlə məsələnin
kökünə varmaq lazım idi, kinematoqrafı bilməyimdən əlavə, onun vəziyyətini, imkanlarını və sairəni də
öyrənməli idim. Mən kinematoqrafiyanın ən böyük xadimləri ilə çoxlu görüşlər keçirdim və hər şeyi – sənəd,
qərar layihəsi hazırladıq. Yermaşa dedim ki, siz bizim kinematoqrafın ən görkəmli adamlarını yanınıza çağırın,
mən də gələcəyəm. Bu, 84-cü il idi. Biz bir neçə saat söhbət etdik. Orada iştirak edən insanların bəziləri artıq
həyatdan gediblər. Ancaq bəziləri indi buradadır – Rüstəm orada idi, Şengelaya var idi. Deməliyəm ki, sonra biz
o dövr üçün çox sanballı sənəd, Sovetlər İttifaqı Kinematoqrafiyasının inkişaf proqramını yaratdıq.
Həmin sənəd qəbul edildikdən sonra biz Moskvada Oktyabr salonunda kinematoqrafçıların geniş
ümumittifaq fəallar yığıncağını keçirdik və mən məruzə etdim. Birincisi, kinematoqrafiyanın inkişafı barədə
danışdıq. Yəqin ki, sizin xatirinizdədir? Bizim türkmənistanlı qonağımız hanı, mənim xatirimdədir, siz orada
çıxış etdiniz. Biz bütün günü bu məsələləri müzakirə etdik, kinematoqrafiyanın ən böyük xadimləri çıxış etdilər,
öz təklifləri, düşüncələri barədə danışdılar. Gördüyünüz kimi, mən kinematoqrafiya ilə bilavasitə bağlıyam. Ona
görə də sizi sadəcə kino tamaşaçısı kimi ekrandan yox, praktiki fəaliyyətinizdən tanıyıram və sizə böyük
hörmətlə yanaşıram. Bilirəm ki, kinematoqraf əməyi çox mürəkkəb, ağırdır. Ümumiyyətlə, artistin əməyi ağır
zəhmətdir.
Mən dəfələrlə demişəm və bu gün bir daha demək istəyirəm ki, tamaşaçı səhnəyə baxır, artist çıxış edir, rolu
oynayır, o, tanınmış adamdır, onu alqışlayırlar və sairə. Amma insan səhnəyə çıxanadək nə qədər zəhmət çəkir,
nə qədər həyəcan keçirir, səhnənin arxasında nələr baş verir – bunları heç də hamı bilmir. Ancaq mən bilirəm.
Ona görə də teatr işçilərinin əməyini, kino-aktyor, rejissor əməyini yüksək qiymətləndirirəm və bu gün də
həmin hisslərlə sizinlə görüşə gəlmişəm.
Mən bu gün sizin haqqında danışdıqlarınızı diqqətlə dinlədim, sizə baxdım və mənə çox xoş oldu ki, siz
hamınız gözəl formanızı saxlayırsınız, əvvəllərdə olduğu kimi, indi də məşhursunuz. Bir daha vurğulamaq
istəyirəm ki, yenidən Bakıya toplaşmağınızdan çox şadam və kino sənətinin inkişafında sizə uğurlar
arzulayıram. Bütün ölkələrin kinematoqraflarının dostluğu var olsun və inkişaf etsin!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNƏ
4 may 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin mayın 1-də keçirilən iclaslarında Azərbaycan Respublikasının
prezidentinin seçkiləri haqqında və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında qanun
layihələri ətrafında gedən müzakirələri Azərbaycan Dövlət televiziyası verilişləri vasitəsilə diqqətlə dinləmişəm.
Məlum oldu ki, göstərilən qanun layihələrinin bəzi müddəaları müxalifəti təmsil edən bir sıra deputatları narahat
etmişdir. Bununla əlaqədar bildirirəm ki, Milli Məclisə təqdim edilən qanun layihələri dünyada mövcud olan
prezidentli respublikaların, o cümlədən MDB üzvü olan ölkələrin standartlarına və praktikasına uyğun hazırlanmışdır.
Hesab edirəm ki, bəzi deputatların narahatçılıqlarının əsas səbəbi onların təmsil etdikləri siyasi partiyalar
tərəfindən gələcəkdə irəli sürülməsi nəzərdə tutulan prezident vəzifəsinə namizədlərin Azərbaycan
Respublikasının prezidentinin seçkiləri haqqında qanun layihəsində nəzərdə tutulan tələblərin yerinə
yetirilməsində çətinlik çəkmələri qorxusudur.
Zənnimizcə, əhali tərəfindən geniş dəstəklənən prezident vəzifəsinə namizəd bu layihədə nəzərdə tutulan
müddəalara riayət etməyə qadir olmalıdır. Qeyd etmək istərdim ki, bir sıra ölkələrdə prezident vəzifəsinə
namizədlər üçün daha sərt tələblər nəzərdə tutulmuşdur. Bu onunla bağlıdır ki, söhbət dövlət başçısının
seçilməyindən gedir və dövlət başçısı vəzifəsinə namizəd bütün xalqın mandatını almağa qadir olmasını sübut
etməlidir.
Eyni zamanda Milli Məclisdə qanun layihəsi ətrafında gedən müzakirələr zamanı layihədə dəyişiklikləri
tələb edən deputatların onların təmsil etdikləri siyasi partiyaların nümayəndələrinin gələcək prezident
seçkilərində müəyyən çətinliklərlə rastlaşmalarına dair narahatçılıqlarını anlayaraq, Azərbaycan Respublikasının
prezidentinin seçkiləri haqqında qanun layihəsində aşağıdakı dəyişikliklərin edilməsini mümkün hesab edirəm:
Hal-hazırda qanun layihəsində nəzərdə tutulmuşdur ki, “Seçici birliklərinin, seçici bloklarının və yaxud
seçicilərin təşəbbüs qruplarının prezidentliyə irəli sürdükləri namizəd üçün təyin etdikləri səlahiyyətli
nümayəndələr vasitəsilə 50 mindən az olmayan sayda seçici imzası toplamalıdırlar. Bu halda toplanan imzaların
ümumi sayının 0,8 faizindən az olmayan hissəsi seçkilər keçirilən hər bir rayonun (şəhərin, şəhərdə rayonun)
ərazisindən toplanmalıdır”. Bu müddəa aşağıdakı redaksiyada verilə bilər: “Seçici birliklərinin, seçici
bloklarının və yaxud seçicilərin təşəbbüs qruplarının prezidentliyə irəli sürdükləri namizəd üçün təyin etdikləri
səlahiyyətli nümayəndələr vasitəsilə 50 mindən az olmayan sayda seçici imzası toplamalıdırlar. Bu halda
toplanan imzaların ümumi sayının 0,4 faizindən az olmayan hissəsi seçkilər keçirilən rayonların (şəhərlərin,
şəhərdə rayonların) yarısından çoxunun ərazisindən toplanmalıdır”.
Milli Məclisdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının siyasi partiyaların təmsilçiliyi prinsipi əsasında
formalaşdırılması müxalifəti təmsil edən bəzi deputatlar tərəfindən təklif edilmişdir. Qeyd etmək istərdim ki,
təqdim edilən qanun layihəsində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası gələcəkdə
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında xalq tərəfindən birbaşa seçilmələri nəzərdə tutulan ali dövlət
hakimiyyət orqanlarının formalaşdırılmasını təmin edən vahid dövlət orqanıdır. Məhz buna görə, Mərkəzi Seçki
Komissiyası həmin dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən paritet və təmsilçilik prinsipləri əsasında təşkil
edilməlidir. Heç bir hakimiyyət budağı – nə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, nə Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi bu orqanı təkbaşına və müstəsna şəkildə təşkil edə bilməz. Lakin hesab edirəm ki,
Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinə hər bir prezidentliyə namizədin nümayəndəsinin məşvərətçi səs
hüququna malik üzv statusu ilə daxil edilməsi mümkün olardı. Eyni zamanda ərazi və məntəqə seçki
komissiyalarının bitərəf vətəndaşlar arasında keçirilən püşkatma yolu ilə təşkil edilməsinin qanun layihəsində
birbaşa nəzərdə tutulması mümkündür.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 may 1998-ci il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNƏ
5 may 1998-ci il
1998-ci il may ayının 28-də xalqımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyini təntənəli surətdə
qeyd edəcək. Müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin tarixində bu əlamətdar hadisə münasibətilə amnistiya
verilməsini mümkün sayıram.
Məhkumlardan, onların valideynlərindən, yaxın qohumlarından daxil olan müraciətlərdən aydın olur ki,
məhkum olunanlar törətdikləri əməllərdən səmimi peşmançılıq çəkir, islah olunduqlarını və qanunlara əməl
edəcəklərini vəd edirlər.
Amnistiya olunmaq üçün təklif edilən şəxslər arasında Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda erməni işğalçılarına qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslər, habelə həmin döyüşlərdə həlak
olmuş və ya itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, 1990-cı il 20 Yanvar faciəsində xəsarət almış şəxslər və ya
həmin hadisələrdə şəhid olmuş şəxslərin yaxın qohumları, Xocalı soyqırımına məruz qalmış şəxslər və onların
yaxın qohumları, Azərbaycan Respublikasının orden və medalları ilə təltif olunmuş şəxslər vardır.
Hesab edirəm ki, bu şəxslərə etimad göstərilib, onların azadlığa buraxılması, dövlətimizin humanist
siyasətinin təzahürü kimi, insanlara böyük qayğının nümayişi olardı.
Həm məhkumların, həm də dövlətin mənafelərinə uyğun olan bu amnistiya aktının vətəndaşlarımızın
tezliklə cəmiyyətə qovuşmalarına, müstəqil dövlətimizin layiqli vətəndaşları olmalarına, onların qanunlara
hörmət ruhunda tərbiyəsinə müsbət təsir göstərəcəyinə inanıram.
Amnistiya haqqında qərarın qəbul olunduğu təqdirdə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və ya məhkəmə
hökmü ilə məhkum edilmiş on mindən artıq insan tamamilə və ya qismən cəzadan azad olunacaqlar. Onlardan
iki minə qədər şəxsin azadlıqdan məhrumetmə yerlərində azad edilməsi, əməyə mütləq cəlb edilməklə
azadlıqdan məhrumetməyə şərti məhkum olunmuş üç minə qədər şəxsin isə xüsusi komendantlıqlardan azadlığa
buraxılması və azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı olmayan digər cəzalardan azad olunması nəzərdə tutulur.
Milli Məclis belə bir amnistiya haqqında müvafiq qərar qəbul edərsə, bu, Azərbaycan dövlətinin humanistlik,
insanpərvərlik və ədalət prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha nümayiş etdirəcək.
Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibətilə amnistiya haqqında
qərar layihəsini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə uyğun olaraq müzakirənizə təqdim
edirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 may 1998-ci il

280

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANLARINA VƏ ŞƏHİD OLMUŞ MİLLİ
QƏHRƏMANLARIN AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ, VALİDEYNLƏRİNƏ “QIZIL ULDUZ”
MEDALLARININ TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ GİRİŞ SÖZÜ YEKUN ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
5 may 1998-ci il
Hörmətli bacılar, qardaşlar!
Xanımlar və cənablar!
Azərbaycanın müstəqilliyinin rəmzlərindən biri Azərbaycanın dövlət mükafatlarıdır. Azərbaycanın dövlət
mükafatları, ordenləri və medallarının təsis olunması haqqında vaxtilə lazımi qərarlar qəbul edilmiş, ancaq sonra
onları təkmilləşdirmək lazım gəlmişdir. Azərbaycanın ordenləri və medallarının hazırlanması üçün də müəyyən
vaxt tələb olunmuşdur. Nəhayət, bu işlər sona çatıbdır. Azərbaycanın dövlət mükafatları – ordenləri və
medalları hazırlanıbdır.
Mən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq olmuş və Milli Qəhrəman “Qızıl ulduz”u ilə təltif edilmiş
bir qrup Azərbaycan Milli Qəhrəmanına və həlak olmuş Milli Qəhrəmanların ailə üzvlərinə Azərbaycanın ən
yüksək mükafatını – “Qızıl ulduz” medalını bu gün ilk dəfə təqdim edəcəyəm.
YEKUN ÇIXIŞI
Hörmətli Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları!
Hörmətli Milli Qəhrəmanların ailə üzvləri, valideynləri!
Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, səadət, Vətənimizin müdafiəsi,
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi uğrunda mübarizəmizdə və ölkəmizin həyatında
gedən proseslərdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Azərbaycan 1988-ci ildən böyük bir faciə ilə rastlaşıbdır. Ölkəmizin ərazisinin bir qismini ayırıb
respublikamızı parçalamaq məqsədi ilə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz edilmişdir. Bu hərbi təcavüz sonralar
müharibəyə çevrilmiş və Azərbaycan xalqı qanlı müharibə aparmışdır. Bu müharibədə, döyüşlərdə xalqımızın
igid oğlanları qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər, şəhid olmuşlar.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın uğurları da, təəssüf ki, məğlubiyyətləri də olubdur. Xalqımız vuruşub, döyüşüb,
böyük qurbanlar veribdir. Bu vuruşlarda, bu döyüşlərdə vətənimizə, ölkəmizə, dövlətimizə, xalqımıza böyük
sədaqət göstərən gənclər, döyüşçülər, əsgərlər, zabitlər, vətəndaşlar çox olubdur. Məhz buna görə də
Azərbaycan qorunubdur, saxlanılıbdır. Məhz buna görə də bu gün Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi yaşayır
və inkişaf edir.
Bu döyüşlərdə fərqlənənlər çox olubdur. Onların içərisində ölkəmizin ən yüksək mükafatına, Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı adına layiq görülənlər olubdur. Siz onlardansınız, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları və şəhid
olmuş Milli Qəhrəmanların ailə üzvləri, valideynlərisiniz.
Azərbaycanın Dövlət Mükafatı, ən yüksək mükafatı – Milli Qəhrəman rəmzi olan “Qızıl ulduz” medalı bu
gün sizə ilk dəfə təqdim edildi. Şübhəsiz ki, bu, sizin həyatınızda əlamətdar bir hadisədir. Eyni zamanda bu,
bizim ölkəmizin, xalqımızın həyatında da əlamətdar bir hadisədir. Birincisi, bugünkü mərasim aydınca sübut
edir ki, vətənin, ölkənin müdafiəsi uğrunda şücaət, qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş insanlar qiymətləndirilir
və unudulmur. Vətənin, ölkəmizin müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş insanların adı daim qəlbimizdədir, onların
xatirəsi bizim üçün əzizdir, onlar bizim üçün unudulmazdır. Bugünkü görüş, təltif mərasimi bu baxımdan təkcə
sizin üçün yox, bütün ölkəmiz, xalqımız üçün də çox əlamətdar hadisədir.
Bunun əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasını bu gün də, gələcəkdə də
qorumaq, onun sərhədlərini sarsılmaz etmək, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək üçün Azərbaycanın güclü
Milli Ordusu, silahlı qüvvələri olmalıdır və Azərbaycan gəncləri orduda xidmət etməyi özlərinin ən ümdə, ən
şərəfli borcu hesab etməlidirlər. Sizin qəhrəmanlığınız bu gün həyata atılan, orduda xidmətə gedən və hərbi
xidmətə hazırlaşan gənclər üçün örnəkdir, nümunədir.
Vətən yolunda canlarını qurban vermiş, şəhid olmuş Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarının həyatı, onların
qəhrəmanlığı bütün xalqımız üçün, o cümlədən, xüsusən gənclərimiz üçün örnəkdir, dərsdir. Ona görə də bugünkü
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görüşün, mükafatları təqdimetmə mərasiminin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Ona görə də bu, bütün Azərbaycanın
həyatında əlamətdar bir hadisədir.
Mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz gələcəkdə də
müstəqil Azərbaycanın mənafelərinin qorunması yolunda öz xidmətlərinizi göstərəcəksiniz. Əminəm ki, sizin
həyat yolunuz, qəhrəmanlığınız Azərbaycan gənclərində milli vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəldəcək,
xalqımızı daha sıx birləşdirəcək və Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını yalnız və yalnız müstəqil Azərbaycanın
qorunub saxlanılması, inkişaf etməsi naminə çalışmağa, mübarizə aparmağa dəvət edəcəkdir.
Mən sizə cansağlığı, hamınıza yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN 75 İLLİK YUBİLEYİ İLƏ ƏLAQƏDAR BAKIYA GƏLMİŞ
XARİCİ ÖLKƏLƏRİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİNİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Prezident iqamətgahı
8 may 1998-ci il
Hörmətli dostlar, qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün özümü bir qədər narahat hiss edirəm. Aydındır ki, 75 yaş tamam olur və yaranmış ənənəyə, xalq
adətinə görə, belə hallarda səbəbkarı təbrik edirlər. Lakin mən özümün çoxillik həyatım ərzində öz ad günümü,
xüsusən də belə bütöv rəqəmli tarixi heç vaxt qeyd etməmişəm. Ad günümdə uzağı ailəm, həyat yoldaşım,
övladlarım ilə birlikdə nahar edə bilərdik.
Ötən dövrləri xatırlayarkən deyə bilərəm ki, ilk dəfə mənim ad günüm barədə xəbər 50 yaşım tamam olanda
bizim keçmiş Sovet İttifaqında geniş yayıldı, çünki mən Azərbaycanın rəhbəri, respublikamızın Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi idim. O vaxt məni Lenin ordeni ilə təltif etdilər. 50 illiyimlə
əlaqədar və Kommunist Partiyası və sovet dövləti qarşısında xidmətlərimə görə Lenin ordeni ilə təltif
edilməyim haqqında fərman Sovet İttifaqının bütün qəzetlərində dərc olundu. Onda məlum oldu ki, 50 yaşım
var, yaşımın rəqəmi bütöv rəqəmdir.
Mən çox təbriklər aldım. Lakin mən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi işləyirdim və həmkarlarımız,
büro üzvləri məndən birtəhər toplaşmağı, heç olmasa büro üzvlərini toplamağı təkidlə xahiş edirdilər. Mən buna
razı olmadım.
60 yaşım tamam olanda Moskvada işləyirdim, Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini idim. Mən onda da yüksək mükafata layiq görüldüm: mənə ikinci dəfə Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adı verdilər – təbii olaraq, Lenin ordeni ilə, Qızıl Ulduz nişanı ilə təltif etdilər. Bu, daha geniş
miqyasda məlum oldu. Onda mən Moskvada, Kremldə işləyirdim. Həmin gün və ertəsi gün mən öz iş otağımda
bütün həmkarlarımı – Siyasi Büro üzvlərini və üzvlüyə namizədləri, Nazirlər Soveti sədrinin müavinlərini,
nazirləri, digər dövlət xadimlərini qəbul etdim. Onlar yanıma gəlir, təbrik edir və müəyyən rəmzi suvenirlər
verirdilər. Lakin o gün mən yenə də öz ailə üzvlərimlə oldum və heç bir məclis düzəltmədim.
65 yaş elə bir tarix deyil ki, onu xatırlayıb qeyd edəsən. 65 yaşım tamam olanda nələr olduğu heç yadımda da
deyildir. Amma 70 yaşım tamam olanda Naxçıvanda idim, təklənmişdim, məni nüfuzdan salmağa can atırdılar.
Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən sonra mənim üçün xoşagəlməz hallar dövrü, xüsusən 1990-cı ilin yanvarında Siyasi
Büronun, sovet hökumətinin Azərbaycana qoşun yeridilməsi haqqında qərarına qarşı etirazımı bildirdikdən
sonra həyatımda çox ağır dövr başlandı.
Bundan sonra mən Kommunist Partiyasının sıralarından çıxdım, təqiblərə məruz qaldım. Mətbuatda mənim
haqqımda hər cür uydurmalar yazırdılar. Bir sözlə, məni gözümçıxdıya salmışdılar. Mən Moskvanı tərk etməli
oldum və Bakıya gəldim. Məni burada da təqib etməyə başladılar və bir neçə gündən sonra Bakını tərk edib
Naxçıvana – coğrafi cəhətdən çox mürəkkəb mövqedə yerləşən muxtar respublikaya getməli oldum. Mən bu
şəhərdə doğulmuşam, gənclik illərim burada keçib, orada orta təhsil almışam. Bu şəhər mənim vətənimdir. Mən
gedib orada yaşadım. Orada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işlədim, orada 70 yaşım tamam
oldu.
Vəziyyətimiz ağır idi, lakin buna baxmayaraq, mənimlə işləyən adamlar yubileyimə birtəhər toplaşmağı
xahiş etdilər. Mən razı olmadım. Amma iş elə gətirdi ki, mayın 9-da, Qələbə günü bir qrup müharibə veteranı
Naxçıvana gəldi. Demə, o vaxtlar hakimiyyətdə olan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanda Qələbə gününün bayram
edilməsini qadağan etmişdi. Belə olduqda, veteranlar Naxçıvana getməyi qərara almışdılar, çünki bilirdilər, biz
orada 9 Mayı qeyd edirik.
Mayın 9-da biz veteranlarla birlikdə yığıncaq keçirdik, mən onları təbrik etdim. Mayın 9-da axşamtərəfi bəzi
digər adamlar – mənimlə əlaqə saxlayan alimlər, professorlar, akademiklər gəldilər. Doğrudur, Yeni Azərbaycan
Partiyası artıq həmin vaxtadək yaradılmışdı və mən onun sədri idim. Bu partiyanın fəalları da məni təbrik etmək
üçün Naxçıvana gəlmişdilər. Bu, məni kiçik bir məclis düzəltməyə vadar etdi. Düzdür, orada ancaq yerli
musiqiçilər, müğənnilər vardı. Ömrümün 70 ili ərzində ilk dəfə olaraq biz ad günümü ağır psixoloji və maddi
cəhətdən ağır şəraitdə çox şən keçirdik. Bu, mənim yadımda qaldı. Oğlum Moskvadan oraya gəlmişdi və bunu o
da xatırlayır.
283

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Aradan beş il keçdi. 75-ci ildönümü yaxınlaşır. Azərbaycanda çoxları təşəbbüs göstərirlər. Mən çoxdan elan
etmişəm ki, öz köhnə prinsiplərimə sadiq qalıram, heç nəyi qeyd etməyəcəyəm və qərara almışam ki, mayın 9da səhər veteranları təbrik etdikdən sonra buradan çıxıb gedəcəyəm. Lakin bugünkü görüşə aprelin 29-da
Moskvada MDB dövlət başçılarının görüşündə qəbul edilmiş qərar səbəb oldu.
Bunları ona görə danışıram ki, mənim belə şeylərə münasibətimi, hisslərimi biləsiniz. Bax ona görə də dedim
ki, özümü bir qədər narahat hiss edirəm. Açığını deyim, bir tərəfdən, mənə çox xoşdur ki, MDB ölkələrinin
nümayəndə heyətlərinin hamısı dostcasına, birlikdə Bakıya gəlmiş və məni təbrik etmişdir, onlarla söhbət
etməyə imkanım olmuşdur, onların Azərbaycanın həyatı ilə müəyyən dərəcədə tanış olmağa imkanları
olmuşdur. Bu, bizim üçün, mənim üçün və zənnimcə, qonaqlar üçün də çox faydalıdır. Təbii olaraq, mənə
xoşdur ki, hamı mənə diqqət göstərmişdir. Üstəlik, siz hamınız öz ölkələrinizin prezidentlərinin təbriklərini
gətirmisiniz, Şimali Qafqaz respublikalarının prezidentlərinin özləri isə buradadırlar. Ona görə də bu hadisə
mənə olduqca xoşdur.
Bununla belə, mənim şərəfimə açılmış bu süfrə arxasında özümü bir qədər qeyri-adi hiss edirəm. İnanın ki,
həyatımda hələ heç vaxt belə şey olmayıbdır. Görünür, insan özünün 75 illiyinə gəlib çatdıqda bunlar olan
hallardır. Lakin hər halda, bunu müzakirə etmək lazım deyil. Mən bunu sadəcə olaraq informasiya xatirinə
dedim.
Bütün bunlara baxmayaraq, mən bu görüşə son dərəcə şadam. Səhər saat 10-dan mən bütün nümayəndə
heyətləri ilə görüşdüm və indi biz bu salona toplaşmışıq, burada birlikdəyik, bir ailə kimiyik. Mənə göstərilmiş
diqqətə görə, ad günümlə əlaqədar öz xalqlarınızın, dövlətlərinizin, prezidentlərinizin mənə ehtiramını ifadə
etmək üçün Azərbaycana, Bakıya məxsusi olaraq gəldiyinizə görə sizə bir daha səmimi təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin bütün prezidentlərinə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Ən əvvəl ona
görə ki, onlar mənə böyük qayğı göstərərək, aprelin 29-da, demək olar, hamı bu məsələni qaldırdı, müzakirə etdi
və belə bir ümumi razılığa gəldilər ki, Əliyevə bu cür təbrik təşkil etmək lazımdır. Mən bu təşəbbüsə görə, bu
gün aldığım təbriklərə görə, təbrik məktublarında ifadə olunmuş səmimi sözlərə, xoş münasibətə, ülvi hisslərə
görə prezidentlərə minnətdaram.
Sizə minnətdaram ki, dəvətimi qəbul edib bu salona gəldiniz, biz sizinlə bir stol arxasında əyləşmişik.
Burada olanların hamısının sağlığına badə qaldırıram. Mənim əziz qonaqlarım, sizin sağlığınıza! Müstəqil
Dövlətlər Birliyi ölkələri prezidentlərinin sağlığına! Sizin sağlığınıza, dövlətlərinizin şərəfinə, ölkələrinizin
şərəfinə, xalqlarınızın şərəfinə! Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan bütün MDB ölkələri ilə, bütün Qafqaz respublikaları ilə həmişə ən xoş, ən səmimi, ən mehriban münasibətlər saxlayacaqdır.
Mənə xüsusilə xoşdur ki, bu gün burada Şimali Qafqaz respublikalarının prezidentləri, nümayəndə heyətləri
iştirak edir. Onlar Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxildir, onun subyektləridir. Bununla bərabər, onlar bütün
tarixləri boyu ilk dəfə istifadə etdikləri belə hüquqlar, azadlıq, müstəqillik əldə etmişlər. Şimali Qafqaz
ölkələrinin prezidentlərinin, nümayəndə heyətlərinin də burada olması mənə xoşdur.
Sizin şərəfinizə! Hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq arzulayıram! Hər şeydən əvvəl, hər birinizə
75 il ömür sürməyi, 75 yaşında da heç olmasa, mənim kimi işləyə, çalışa bilmənizi arzu edirəm. Sağ olun!
  
Başa düşürəm ki, bəziləriniz artıq hava limanına yola düşməlidir. Əlbəttə, hamınızdan xahiş edərdim ki,
gecəni burada qalasınız, axşam Bakısının seyrinə dalasınız, səhər günəşin doğduğunu müşahidə edəsiniz – bütün
bunlar bizdə çox maraqlı olur. Doğrudan da, şəhərin dəniz sahilində olması xüsusi gözəllik yaradır. Lakin kimsə
mənim təklifimlə razılaşa bilər, kimsə də bunu qəbul etməz – əlbəttə, bunu hərənin özü müəyyənləşdirir.
Kiminsə artıq yola düşməli olduğunu nəzərə alaraq, gəldiyinizə görə də, burada söylədiyiniz sözlərə görə də,
gətirdiyiniz təbrik məktublarına görə də, bu gün hamımızın bir yerdə olduğumuza görə də sizə bir daha təşəkkür
etmək istərdim. Yeri gəlmişkən, bizim bu çətin zəmanəmizdə bu, tez-tez olan hadisə deyildir, bəlkə də nadir
hadisədir. Məsələn, mən bu görüşdən böyük məmnunluq duyuram. Ona görə yox ki, siz hamınız məni ad günüm
– 75 illiyim münasibətilə təbrik edirsiniz, ən çox ona görə ki, sizinlə görüşdüm, biz tanış olduq. Bəzilərinizlə
çoxdan tanışam, bəzilərinizi isə ilk dəfə olaraq görürəm. Bəlkə də kiminləsə nə vaxtsa görüşmüşük – indi bu
əlaqələri, bu tanışlığı bərpa edirik. Odur ki, sizin hamınızı özümə dost bilirəm. Bir halda ki, konkret olaraq
mənim ad günüm, 75 illiyim ilə əlaqədar bu gün siz Azərbaycanda mənimlə birlikdəsiniz, deməli, siz mənim
üçün yaxın adamlar oldunuz, siz mənim üçün dost oldunuz. Sizə cansağlığı və firavanlıq arzulamaq istəyirəm,
mənə göstərdiyiniz diqqətə görə sizə bir daha və yenidən təşəkkür etmək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənim ən
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səmimi duyğularımı, hörmət və ehtiramımı ölkələrinizin prezidentlərinə çatdırasınız, sizin vasitənizlə mənə
göndərdikləri təbriklərə görə təşəkkürümü yetirəsiniz. Xahiş edirəm, Azərbaycan xalqının ən xoş duyğularını
xalqlarınıza çatdırasınız.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ölkələri təşəkkülün və inkişafın çox mürəkkəb bir dövrünü keçirirlər. Ürəkdən
istəyirəm ki, hər bir ölkə tarixin bu mürəkkəb dövrünü mümkün qədər daha az maneələrsiz qət etsin. Mən qəti
əminəm ki, belə də olacaqdır. Bəlkə də haradasa daha çox, haradasa daha az itki olacaq, lakin biz hamımız bu
yoldan, bu mərhələdən keçəcək və həyatın yeni səviyyəsinə və sosial-iqtisadi quruluşun, təbii olaraq, yeni
səviyyəsinə çıxacağıq. Xeyli yaşamış və bir çox illər Sovet İttifaqının ali rəhbərliyində işləmiş bir şəxs kimi
inamla deyirəm ki, geriyə yol yoxdur. Əvvəlki dövlət sisteminə, əvvəlki cəmiyyətə qayıdış yoxdur. Nə qədər
çətin olsa da, biz islahatlar yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı qurulması yolu ilə, dünya iqtisadiyyatına yaxından
qoşulmaq yolu ilə, demokratiya yolu ilə, azadlıq yolu ilə, dövlət müstəqilliyi yolu ilə getməliyik.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan hər bir ölkənin dövlət müstəqilliyi tarixi nailiyyətdir və bizlərdən hər
biri bu nailiyyəti qorumalı və müstəqilliyi, suverenliyi, azadlığı möhkəmlətmək və daha çox bərqərar etmək
üçün lazım olan bütün işləri görməliyik. Ölkələrimiz ən gözəl qarşılıqlı fəaliyyətə, ən gözəl əməkdaşlığa və ən
gözəl dostluğa yalnız bu əsasda malik ola bilərlər. Zənnimcə, - təkrar edirəm, - mən hər halda çox şey
görmüşəm və bilirəm ki, yolumuz məhz buradan keçir.
Kim necə bacarırsa, biz bu yolla getməliyik ki, həm iqtisadi vəziyyətin, həm də insanların rifahının yeni
səviyyəsinə çıxa bilək. Əminəm ki, biz hamımız yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Əminəm ki, bir müddətdən sonra
ölkələrimiz yaxşı iqtisadi imkanlara malik olacaq, sosial problemləri müvəffəqiyyətlə həll etmək iqtidarında
olacaqlar. Biz azad olacağıq, hər bir insan azad olacaq və iqtisadiyyat azad olacaq, bazar iqtisadiyyatı olacaq,
aparılan və aparılacaq islahatlar, şübhəsiz, öz faydasını verəcəkdir. Biz bu yolla qətiyyətlə gedirik və gedəcəyik.
Mən öz təcrübəmizdən və öz rəyimizdən danışıram. Əslinə qalsa, hərə öz bildiyi kimi həll edir. Vəziyyətimizin
xüsusiyyəti və mühüm nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, indi hər bir ölkə qərarlar qəbul edilməsində sərbəstdir,
heç kimdən asılı deyildir, heç bir mərkəz yoxdur. Bu da böyük işdir.
Çox sağ olun, şəxsən sizə işinizdə, şəxsi həyatınızda uğurlar, firavanlıq arzulayıram, ölkələrinizin xalqlarına
sülh, əmin-amanlıq, gözəl günlər arzulayıram. Sağ olun, sizin sağlığınıza!
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BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ – İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ FAŞİZM
ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 53-cü İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
9 may 1998-ci il
Əziz və hörmətli veteranlar!
Mən sizi, Azərbaycan Respublikasının bütün müharibə veteranlarını alman faşizmi üzərində qələbənin 53-cü
ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, uzun ömür və gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar
arzulayıram.
XX əsrin ən dəhşətli səhifələri olan İkinci dünya müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi bizim üçün çoxlu
qurbanlarla başa çatdı. Amma eyni zamanda, bu müharibə dünyada misli görünməmiş qələbə ilə başa çatdı və
alman faşizminə qarşı müharibəyə qalxmış xalqlar, ordular 1945-ci ildə tarixi bir qələbə çaldılar. Zaman
keçdikcə, illər ötdükcə bu qələbənin mənası, mahiyyəti və tarixi əhəmiyyəti daha da aydın olur, bütün dünya
üçün daha da açılır.
Azərbaycan xalqı da İkinci dünya müharibəsində – Böyük Vətən müharibəsində qurbanlar vermişdir. Böyük
Vətən müharibəsinə Azərbaycandan 600 minə qədər insan cəlb olunmuşdu. Onlardan 300 min Azərbaycan
vətəndaşı müharibədə həlak olmuş, geriyə dönməmişdir. Azərbaycanın qəhrəman oğulları Böyük Vətən
müharibəsində şücaət göstərmiş, xalqımızın qəhrəmanlıq nümunələrini dünyaya nümayiş etdirmişlər və alman
faşizmi üzərində çalınan qələbədə Azərbaycan xalqının da böyük payı vardır. Biz bu gün - Qələbə günü Böyük
Vətən müharibəsində, alman faşizminin qarşısını almaq uğrunda gedən müharibədə həyatlarını qurban vermiş
Azərbaycan vətəndaşlarının xatirəsini böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edirik.
Bu gün biz İkinci dünya müharibəsində həlak olmuş, alman faşizminə qarşı vuruşaraq həlak olmuş insanların
hamısının xatirəsini yad edirik. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt unudulmayacaqdır. Çünki bəşəriyyəti faşizmdən
xilas etmək tarixi bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Biz bütün həlak olanların xatirəsini həmişə yad etmişik və yad
edirik.
Biz bu gün Azərbaycanın qəhrəman oğlu general Həzi Aslanovun qəbrinin önündə toplaşmışıq. İki dəfə
Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovun qəbri eyni zamanda Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş bütün
Azərbaycan övladlarının, Azərbaycan vətəndaşlarının qəbirlərini təmsil edir. Biz qəhrəman general Həzi
Aslanovun qəbrinin qarşısında, Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş bütün Azərbaycan övladlarının
qəbirləri qarşısında, mübarizlərin xatirəsi qarşısında dərin minnətdarlıq hissi ilə baş əyirik. Onların qəhrəmanlığı
heç vaxt unudulmayacaqdır. Onların qəhrəman simaları bizim qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
Qələbə günündən 53 il keçibdir. Biz xoşbəxtik ki, bu 53 ili o dəhşətli müharibənin sona çatmasından indiyə
qədər yaşamışıq və Azərbaycan xalqı bu illərdə böyük imtahanlardan keçərək nəhayət, öz milli azadlığına,
dövlət müstəqilliyinə nail olubdur, indi öz taleyinin sahibidir. Bu gün bizi ən çox sevindirən cəhətlərdən biri də
odur ki, Böyük Vətən müharibəsində, İkinci dünya müharibəsində qələbə üçün vuruşanların, döyüşənlərin
böyük bir dəstəsi indi də bizim sıralarımızdadır. Onlar yaşayırlar, müstəqil Azərbaycanın həyatında, dövlət
quruculuğu prosesində, respublikamızda həyata keçirilən müxtəlif proseslərdə fəal iştirak edirlər.
Əziz bacılar, qardaşlar!
Bu gün buraya – bu müqəddəs yerə toplaşan müharibə veteranları, sizlər Azərbaycan xalqının ən mötəbər
insanlarısınız, ən hörmətli insanlarısınız. Sizi cəmiyyətimiz, xalqımız həmişə yüksək qiymətləndirib və bu gün
də yüksək qiymətləndirəcəkdir. Sizin Böyük Vətən müharibəsindəki rəşadətiniz, şücaətiniz və qələbənin
çalınmasındakı xidmətləriniz bütün Azərbaycan xalqının milli, mənəvi sərvətidir.
Əziz bacılar, qardaşlar!
Siz Böyük Vətən müharibəsinin cəbhələrində, döyüşlərdə iştirakınızla, göstərdiyiniz qəhrəmanlıqla, şücaətlə
Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya sübut etmisiniz. Siz Azərbaycan xalqının hörmətini
ucalara qaldırmısınız. Siz Azərbaycan xalqını dünyaya tanıtmısınız. Sizin döşünüzdəki dövlət ordenləri,
medalları, nişanları mənim dediyim bu sözlərə əyani sübutdur. İndi Müstəqil Azərbaycan Respublikasında
Böyük Vətən müharibəsinin, İkinci dünya müharibəsinin veteranlarına xüsusi qayğı göstərilir və bundan sonra
da göstəriləcəkdir. Siz əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın dövləti, Azərbaycanın prezidenti sizin probleminizlə
daim məşğul olur və bundan sonra da məşğul olacaqlar. Biz həyatın bu çətin, ağır dövründə bütün
imkanlarımızdan istifadə edərək Böyük Vətən müharibəsinin veteranlarına lazımi qayğılar göstərmişik və
göstərəcəyik də. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, bizim üçün İkinci dünya müharibəsində, faşizmə qarşı
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aparılan Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmiş hər bir şəxs yüksək hörmətə malikdir. Bizim cəmiyyətdə
sizin xüsusi yeriniz vardır. Biz heç vaxt sizin xidmətlərinizi unutmayacağıq.
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət dəyişəndən sonra, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən
sonra Böyük Vətən müharibəsinin veteranlarına və ümumiyyətlə, İkinci Dünya müharibəsinin qəhrəmanlarına
müəyyən bir dövrdə nümayiş etdirilən etinasızlıq və bəzən də hörmətsizlik halları indi aradan götürülübdür. O
insanlar ki, müvəqqəti olaraq Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmişdilər və Azərbaycanın keçmiş tarixinin hamısını
inkar etməyə çalışırdılar, o cümlədən yüz minlərlə Azərbaycan övladlarının Böyük Vətən müharibəsində, İkinci
dünya müharibəsində, faşizmə qarşı müharibədə tökülən qanını, aldıqları yaraları, verilən qurbanları
unutdurmağa çalışırdılar və onlara qarşı hörmətsizlik edirdilər, - artıq bunların hamısı aradan götürülübdür.
Sadəcə olaraq, bunlar o dövrün ayrı-ayrı adamları tərəfindən xalqa qarşı hörmətsizlik və deyə bilərəm ki, vəfasızlıqdır.
Siz bilin, bu gün də, müstəqil Azərbaycanın gələcək nəsilləri də sizləri sevəcək, həmişə sizlərə hörmət edib
və edəcəklər. Siz bu gün Azərbaycanın həyatında fəal iştirak edirsiniz, müstəqil Azərbaycanın dövlət
quruculuğu prosesində öz təcrübənizi, biliklərinizi əsirgəmirsiniz. Mən bütün bunlara görə sizə təşəkkür edirəm
və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz, müharibə veteranları Azərbaycanın hörmətli, ağsaqqal insanları
bundan sonra da müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunmasında, dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsində fəal
iştirak edəcəksiniz və öz xidmətlərinizi göstərəcəksiniz.
Mən sizə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sizin hamınıza keçmiş xidmətlərinizə görə, Böyük Vətən
müharibəsində göstərdiyiniz qəhrəmanlıq nümunələrinə görə, tökdüyünüz qanlara görə bütün Azərbaycan xalqı,
dövləti adından təşəkkür edirəm. Sizə bir daha cansağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Həyatınızda, gələcək
işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun! Qələbə günü mübarək olsun!
Sağ olun.
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BAKIDA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ DİPLOMATİK KORPUSUN ÜZVLƏRİ –
XARİCİ ÖLKƏLƏRİN RESPUBLİKAMIZDAKI SƏFİRLƏRİ VƏ MÜVƏQQƏTİ
İŞLƏR VƏKİLLƏRİ, BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
9 may 1998-ci il
Hörmətli səfirlər, hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün buraya toplaşıb məni təbrik etdiyinizə görə və mənim haqqımda dediyiniz xoş sözlərə görə sizin
hamınıza ürəkdən təşəkkür edirəm. Sizin bu gün, mənim anadan olduğum gün ərəfəsində mənimlə görüşmək
arzusunda olmağınız və mənə öz təbriklərinizi çatdırmağınız, ölkələrinizin dövlət və hökumət başçılarının
adından təbrik sözləri və məktubları çatdırmağınız mənim üçün çox əzizdir.
Sizin bu təşəbbüsünüzü və bugünkü təbriklərinizi, bugünkü görüşümüzü mən Azərbaycan ilə sizin təmsil
etdiyiniz ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar arasında artıq yaranmış və çox müsbət istiqamətdə inkişaf edən
əlaqələrin gözəl təcəssümü kimi qəbul edirəm.
Bir insan, bir dövlət başçısı kimi, məni bu gün ən çox sevindirən hal ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqil
dövlətdir, dünya birliyində özünəməxsus, layiqli yer tutubdur. Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə
diplomatik əlaqələr yaradıbdır, Azərbaycanda bir çox ölkələrin səfirlikləri, nümayəndəlikləri və beynəlxalq
təşkilatların nümayəndəlikləri mövcuddur və onlar fəaliyyət göstərir. Bu, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
ən gözəl ifadəsidir.
Mənim 75 yaşım tamam olur. Bu, insan üçün az yaş deyildir. Həyatım da sizə məlumdur və keçdiyim həyat
yolumu da yaxşı bilirsiniz. Mən həyatımın bütün mərhələlərini özüm üçün qiymətli hesab edirəm və hesab
edirəm ki, mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam.
Ancaq çoxillik həyatımın ən əhəmiyyətli hissəsi, həyat yolumun mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir –
müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı, nəhayət, öz milli
azadlığına nail olubdur. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlət olaraq Dünya
Birliyinin üzvüdür. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi ilk addımlarını atarkən, ilk illərini
yaşayarkən, dövlət quruculuğu prosesi ağır və çətin bir şəraitdə keçərkən mən Azərbaycan dövlətinə başçılıq
edirəm.
Biz Azərbaycanda dövlətimizin siyasətini, iqtisadi-siyasi sahədə strateji yolunu müəyyən etmişik. Bu yol
müəyyən olunub və bütün dünyaya elan edilibdir və biz bu yolla əzmlə gedirik. Bu, Azərbaycanda hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq yoludur. Azərbaycanda iqtisadiyyatda ciddi dəyişikliklər etmək, iqtisadi
islahatlar həyata keçirmək və bunların vasitəsilə ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatını qurmaq, yaratmaq və inkişaf
etdirmək yoludur, Azərbaycanda demokratiyanın tam geniş mənada inkişaf etdirilməsi yoludur, Azərbaycanda
insan hüquqlarının qorunması və bütün insan azadlıqlarının təmin olunması yoludur.
Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq bir ölkə kimi öz ərazisində yaşayan insanların hamısının milliyyətindən,
dilindən, dinindən, rəngindən və siyasi dünyabaxışından asılı olmayaraq eyni hüquqa malik olmasını təmin edir.
Bizim yolumuz Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya edilməsi yoludur. Azərbaycan iqtisadiyyatda
açıq qapı siyasəti aparır. Azərbaycana xarici sərmayənin gəlməsi üçün bütün imkanlar və lazımi şərait
yaradılmışdır. Nəhayət, bizim yolumuz Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyub
saxlamaq, onu günü-gündən möhkəmləndirmək, dönməz, sarsılmaz, əbədi etməkdən ibarətdir. Azərbaycan
dövlətinin, xalqının bu ali məqsədlərini həyata keçirmək üçün mən son illər fədakarcasına çalışmışam və əmin
ola bilərsiniz ki, bundan sonra da çalışacağam.
Mən bəyan etdiyim bu prinsiplərin Azərbaycan üçün faydalı olduğuna inanıram və ümumiyyətlə,
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi tutduğu yolu düzgün hesab edir və buna inanıram. Mən bütün işləri inanaraq
edirəm. İnanmadığım şeyə qətiyyən qatılmıram. Mən inanıram ki, biz bu ali məqsədlərimizə nail olacağıq.
İnanıram ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulacaq və ən yüksək standartlar səviyyəsinə



Görüşdə diplomatik korpusun adından, korpusun başçısı Qazaxıstan Respublikasının Bakıdakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri İbrahim Aşanqaliyev Heydər Əliyevi 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik çıxışı etmişdir.
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çatacaqdır. Bunun üçün biz dünyanın bütün dövlətləri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurub-yaratmaq yolu
ilə gedirik və artıq bu sahədə bir çox işlər görülmüşdür.
Biz dünyanın bütün ölkələri ilə mehribanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələri yaratmaq istəyirik. Bu
sahədə də çox nailiyyətlər əldə etmişik. Bizi əhatə edən qonşularımızın hamısı ilə dostluq, əməkdaşlıq və
mehribanlıq əlaqələri yaratmaq və məhz bu prinsiplər əsasında əməkdaşlıq etmək istəyirik. Hesab edirəm ki,
biz buna da nail oluruq.
Bilirsiniz ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması haqqında imzalanmış sazişin 4 ili iki
gündən sonra tamam olur. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, biz bu atəşkəs sazişinə, atəşkəs rejiminə
bundan sonra da riayət edəcəyik. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin yalnız və yalnız sülh yolu ilə həll
olunmasına tərəfdarıq.
Müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan öz missiyasını həyata keçirməkdə, şübhəsiz ki, Azərbaycanda bilavasitə
təmsil olunan səfirliklərlə, nümayəndəliklərlə, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə sıx əməkdaşlıq edib
və bundan sonra da edəcəkdir.
Hörmətli səfirlər, hörmətli xarici ölkələrin nümayəndələri, hörmətli beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri,
hörmətli xanımlar və cənablar! İndiyə qədər səmərəli əməkdaşlığınıza görə və Azərbaycan Respublikasına,
Azərbaycan dövlətinə, xalqına göstərdiyiniz xoş və mehriban münasibətlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Ümidvaram ki, biz bundan sonra da səmərəli əməkdaşlıq edəcəyik. Ona görə də sizin hamınıza gələcək
işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sizin təmsil etdiyiniz ölkələrə, dövlətlərə, xalqlarınıza, təşkilatlarınıza öz
hörmət və ehtiramımı bildirir və salamlarımı, xoş arzularımı çatdırıram.
Bugünkü görüşə görə bir daha təşəkkür edirəm. Hər birinizə cansağlığı, səadət, xoşbəxtlik arzulayıram. Çox
sağ olun.
Yaşım az deyil, 75 yaş tamam olur. Amma birinci dəfədir belə hadisə ilə rastlaşıram ki, mənim anadan
olduğum gün müəyyən qədər qeyd edilir. Doğrudur, bizim daxili təşkilatların, yaxud ayrı-ayrı insanların belə bir
mərasim yaratmasına imkan verməmişəm. Amma xarici ölkələrin nümayəndələrinin bu barədə təşəbbüslərinin
də qarşısını ala bilməzdim. Bilirsiniz ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin
nümayəndə heyətləri dünən buraya gəlmişdilər. Eyni zamanda Qafqaz respublikalarının da, - onlar Rusiya
Federasiyasına daxildirlər, ancaq onun daxilində bir subyekt kimi respublikalardır, - nümayəndələri gəlmişdilər.
Mən onların təbriklərini qəbul edirdim. Başqa cür ola bilməzdi, - əgər başqa ölkələrdən gəliblərsə, mən onları
qəbul etməliyəm.
Siz səfirlərsiniz. Siz hər dəfə görüş üçün müraciət edən kimi mən həmişə sizinlə görüşürəm. Ola bilər, mən
bugünkü görüşdən imtina edərdim, deyərdim ki, bu, işgüzar xarakter daşımır. Ancaq eyni zamanda, bu da
düzgün olmazdı, çünki bizim yaxşı münasibətlərimiz yaranıbdır. Mən sizin bugünkü təşəbbüsünüzü
qiymətləndirirəm.
Məlumdur ki, mənim yaxın dostum Eduard Şevardnadze bu gün xüsusi olaraq buraya gəlir. Mən bundan da
imtina edə bilmərəm. Yəni bu onun təşəbbüsüdür. Sabah nə olacağını isə bilmirəm. Amma bilmirəm, bu ad
gününü mənim öz ailəmlə keçirmək üçün imkan olacaq, ya yox. Sağ olun, sizə bir də təşəkkür edirəm.

289

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

“AZAD OLUNMUŞ ENERJİ” ABİDƏSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Bakı, Tbilisi prospekti
9 may 1998-ci il
Əziz dostum, qardaşım prezident Eduard Şevardnadze!
Əziz dostlar, qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Siz bu gün Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Mən sizi bu səfəriniz münasibətilə səmimi
qəlbdən salamlayıram və bu ziyarətinizə görə sizə ürəkdən gələn minnətdarlığımı bildirirəm.
Biz bu gün gürcü və Azərbaycan xalqlarının çoxəsrlik dostluq və qardaşlıq salnaməsinə yeni bir səhifə
yazırıq.
Gürcü və Azərbaycan xalqlarının dostluğu və qardaşlığı qədim tarixə malikdir və biz böyük iftixar hissi ilə
deyə bilərik ki, bu dostluq və qardaşlıq – əsrlər boyu davam edən və gündən-günə möhkəmlənən dostluq həmişə
uğurlu olmuşdur, heç vaxt, heç zaman, heç bir dəqiqə pozulmamışdır. Bu gün biz, indiki nəsillər ulu
babalarımızın qurub-yaratdığı, yüksəklərə qaldırdığı dostluq və qardaşlıq əlaqələrini davam etdiririk. Bizim
üzərimizə çox böyük, şərəfli və məsuliyyətli bir vəzifə düşübdür. İftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, bugünkü
görüş, bu mərasim, bu böyük, əzəmətli monumentin açılması onu göstərir ki, biz öz əcdadlarımızın tutduğu
yola, bizə etdiyi nəsihətlərə sadiqik.
Bakı şəhərinin bu gözəl guşəsi yeni, yaraşıqlı görkəm alır. Gürcü heykəltəraşı Georgi Caparidzenin böyük
həvəs və istedadla yaratdığı, güc, enerji rəmzi olan at heykəli Azərbaycan memarı Qasımzadə ilə onun
əməkdaşlığı nəticəsində burada, Bakının bu gözəl guşəsində yeni bir heykəl – memarlıq abidəsi, memarlıq
kompleksi yaratmışdır. Əvvələn, bizim əziz dostumuz Caparidzenin bu abidəni yaratmaq ideyasının nə qədər
gözəl olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Heykəltəraş müxtəlif abidələr yarada bilər. Ancaq dostumuz, qardaşımız
məhz belə bir heykəli yaradıb Azərbaycanda ucaltmaq fikrinə gələndə bu işə nə qədər böyük ideyalarla
yanaşıbdır. Mən məhz bu fikrə görə, yüksək mənəviyyat nümunəsi olan bu ideyaya görə və onun həyata
keçirilməsinə, yaradılmasına və nəhayət, yüksək keyfiyyətə malik heykəltəraşlıq sənəti nümunəsinin
yaradılmasına görə dostumuz və qardaşımız Georgi Caparidzeyə təşəkkür edirəm.
Ancaq müəllifin fikri, ideyası, planı təkcə at heykəli düzəldib Azərbaycanın, Bakının hansısa bir guşəsində
qoymaqdan ibarət olmayıbdır. Onun fikri, ideyası böyük kompozisiya yaratmaq olubdur. Onun da müəllifi məhz
Caparidzedir. O bu kompozisiyanı Azərbaycan memarı Qasımzadə ilə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Rəfael Allahverdiyevlə birlikdə çox məharətlə, çox gözəl həyata keçiribdir. Bunun nəticəsində biz
Bakını gözəlləşdirən, şəhərin memarlıq və heykəltəraşlıq abidələrinin sayını artıran böyük bir kompleksin
açılışının şahidiyik. Eyni zamanda bu monumental abidə gürcü və Azərbaycan xalqlarının əbədi dostluğunun
rəmzidir. Biz bu abidə ilə bu gün bir daha dünyaya nümayiş etdiririk ki, gürcü xalqı ilə Azərbaycan xalqı
arasında olan qonşuluq və qardaşlıq böyük sınaqlardan keçərək mətinləşmiş, möhkəmlənmiş, yüksəlmiş, bu gün
sarsılmaz və əbədi olmuşdur.
Gürcüstan, onun paytaxtı Tbilisi azərbaycanlılar üçün çox əziz, istəkli diyardır, şəhərdir. Əziz dostum
Eduard Şevardnadze öz gözəl nitqində Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun və bu dostluğu yaradan insanların
böyük xidmətləri haqqında çox yaxşı danışdı. Həqiqətən Gürcüstan, Tbilisi azərbaycanlılar üçün və xüsusən
Azərbaycan ziyalıları üçün həmişə doğma diyar və şəhər olubdur. Onlar uzun illər Tbilisidə, Gürcüstanda
yaşayıb-yaradıblar, böyük izlər qoyublar. Bu da təsadüfi deyil. Bu ona görədir ki, Gürcüstanda, Tbilisidə
azərbaycanlılar, Azərbaycanın dahi insanları həmişə mehriban mühit içərisində, dostluq şəraitində yaşayıblar,
gürcü xalqının onlara göstərdiyi dostluq münasibətindən bəhrələniblər. Əgər böyük Mirzə Fətəli Axundov bütün
həyat və yaradıcılığı dövründə Tbilisidə yaşayıb və orada da dünyasını dəyişibsə, demək, bu şəhər onun üçün
doğma olub, bu mühit onun üçün əziz olub.
Əgər böyük mütəfəkkir və yazıçı, dahi insan Cəlil Məmmədquluzadə öz yaradıcılığının çox hissəsini
Tbilisidə keçiribsə və Azərbaycan xalqı üçün, bütün Şərq aləmi üçün, müsəlman aləmi üçün əsrin əvvəlindən
böyük məktəb sayılan “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrinə orada başlayıbsa, bu jurnal uzun illər orada nəşr
olunubsa, demək, orada bunun üçün münasib mühit olmuş, şərait olmuş, gürcü xalqı tərəfindən buna dost,
mehriban münasibət göstərilmişdir. Biz minnətdarıq ki, Mirzə Fətəli Axundovun yaşadığı ev indi artıq Tbilisidə


Mərasimdə Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze nitq söyləmişdir.
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muzeyə və ziyarətgaha çevrilibdir. Cəlil Məmmədquluzadənin yaşadığı ev də muzeyə çevrilibdir və ora həm
gürcülər, həm də azərbaycanlılar üçün böyük bir mədəniyyət ocağıdır. Bütün bunlar üçün dostum və qardaşım
Eduard Şevardnadzeyə təşəkkürümü bildirirəm.
Mirzə Fətəli Axundovun, Mirzə Şəfi Vazehin, Fətəli Xan Xoyskinin qəbirləri Tbilisinin ən gözəl guşələrinin
birində qorunub saxlanır və bu gün həm gürcülər, həm də azərbaycanlılar üçün əziz abidəyə çevrilibdir.
Gürcüstanda, özlərinin qədim torpaqlarında 500 mindən çox azərbaycanlı da bu gün müstəqil Gürcüstan
Respublikasında azad, rahat, bərabərhüquqlu vətəndaşlar kimi yaşayırlar. Bunlar və bir çox başqa faktlar
Gürcüstanın dövlət müstəqilliyinin nəticəsində əldə olunubdur. Bunlar Gürcüstanın prezidenti, Azərbaycan
xalqının böyük dostu Eduard Şevardnadzenin düzgün siyasətindən və xalqımıza dostluq və mehribanlıq
hisslərindən irəli gəlir. Bu gün burada açdığımız monumental abidəni də biz əziz dostum və qardaşım Eduard
Şevardnadzenin Azərbaycan xalqına, Bakıya xüsusi hədiyyəsi kimi qəbul edirik. Heykəlin ideyası dostumuz
Georgi Caparidzenindir. Heykəlin yaradılmasının rəhbəri, ona ilham verən və bu hədiyyəni Azərbaycan xalqına
təqdim edən isə dostumuz Eduard Şevardnadzedir.
Əziz dostum, əmin ola bilərsiniz ki, bu monumental abidə daim yaşayacaq. Bakının abadlaşmış bu gözəl
guşəsi bundan sonra daha da yaxşılaşacaq, yaşıllıq, gül-çiçək bu guşəni daha da bəzəyəcəkdir.
Bura bakılıların, bütün azərbaycanlıların gözəl ziyarətgahı və eyni zamanda əyləncə yeri olacaqdır. Bütün
bunlara görə və bu gün Azərbaycana etdiyiniz səfərə görə, əziz dostum, Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizə
cansağlığı, uzun ömür və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
9 may 1998-ci il
Əziz dostum, qardaşım prezident Eduard Şevardnadze!
Sizi Bakı şəhərində səmimi-qəlbdən salamlamağıma çox şadam. Mənə göstərdiyiniz diqqətə görə, ad
günümlə əlaqədar hörmət və məhəbbətinizi bildirmək üçün respublikamıza gəldiyinizə görə Sizə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Əziz cənab prezident! Mənim əziz dostum və qardaşım! Mən Sizi 75 illik
yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, Azərbaycanın tərəqqisi naminə gərgin
fəaliyyətinizdə uzun ömür arzulayıram. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin qorunub saxlanılması,
möhkəmləndirilməsi ölkənin son illər dünya birliyində layiqli yer tutması və sürətlə inkişaf edən bir
respublikaya çevrilməsi məhz Sizin müdrik, uzaqgörən siyasətinizin nəticələridir.
Azərbaycan və gürcü xalqları arasında tarixən qardaşlıq əlaqələri mövcud olmuşdur. Ölkələrimiz dövlət
müstəqilliyi əldə etdikdən sonra münasibətlərimiz gündən-günə daha da yaxşılaşmış, qarşılıqlı surətdə faydalı
əməkdaşlığımız inkişaf etmişdir.
Heyd ər
Ə l i y e v: Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da
genişləndirmək və möhkəmləndirmək vacibdir. Qarşılıqlı səfərlərimiz zamanı Bakıda və Tbilisidə keçirdiyimiz
görüşlərin, apardığımız danışıqların, imzaladığımız sənədlərin xalqlarımız və ölkələrimiz arasındakı dostluq
əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasına əsaslı təkan verəcəkdir. Biz bu əlaqələri çox yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında sıx münasibətlərə heç nə mane ola bilməz. Biz Azərbaycan ilə Gürcüstan
arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
yataqların xarici ölkələrin nüfuzlu neft şirkətləri ilə birgə işlənilməsinə dair “Əsrin müqaviləsi” və digər
müqavilələr imzalanmış və fəal surətdə həyata keçirilir. Hasil ediləcək neftin ixrac marşrutlarının
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı iş davam edir.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Möhtərəm Heydər Əliyeviç, Sizin prezidentliyiniz illərində Azərbaycan
Dünya Birliyinin hörmətli üzvünə çevrilmişdir. Sizin geniş fəaliyyətiniz sayəsində Azərbaycanda sabitliyə nail
olunmuşdur.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması sahəsindəki geniş fəaliyyətiniz dörd il bundan
əvvəl atəşkəsə nail olunmasına gətirib çıxarmışdır və ona indiyədək əməl edilir. Bunun da təkcə Azərbaycan
üçün deyil, həm də bütün Xəzəryanı region və Zaqafqaziya regionu üçün əhəmiyyəti var.
Sizə bir daha səmimi-qəlbdən möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq və uzun ömür arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım Eduard Amvrosiyeviç! Mənim anadan olduğum gün
ərəfəsində məni təbrik etmək üçün Bakıya gəldiyinizə görə çox sağ olun. Mənim haqqımda dediyiniz xoş
sözlərə görə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN VƏ GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD
ŞEVARDNADZENİN AZƏRBAYCAN İCTİMAİYYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
9 may 1998-ci il
Əziz dostum, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze!
Prezident Eduard Şevardnadze ilə birlikdə bu gün Gürcüstandan Azərbaycana gəlmiş əziz qonaqlar!
Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar!
Mənim yaxın, çoxdankı dostum, qardaşım Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin bu gün Azərbaycana öz
iradəsi ilə, qeyri-rəsmi səfər etməsindən son dərəcə mütəəssir oldum. Gürcüstan prezidentinin Azərbaycana
əvvəlcədən planlaşdırılmamış, elan olunmamış səfərinin necə keçdiyini nəzərə alsaq, cəsarətlə demək
mümkündür ki, bu, ən yüksək səviyyədə rəsmi dövlət səfəridir.
Bunu ilk növbədə Eduard Amvrosiyeviçin gözəl nitqi – Gürcüstanın və Azərbaycanın tarixi, xalqlarımızın
tarixi dostluğu barədə və Eduard Şevardnadze ilə Heydər Əliyev arasında dostluq münasibətlərinin tarixi
haqqında çox mühüm, maraqlı fikirlər və müddəalar olan nitqi sübut edir.
Eduard Amvrosiyeviç, mən Sizin gözəl nitqinizi böyük diqqətlə və dərin maraqla dinlədim. Bildirmək
istəyirəm ki, mən Sizin dediklərinizin hamısı ilə bütünlüklə və tam razıyam. Sizin nitqiniz mənim ad günümə
həsr olunmuş təbrik çıxışının çərçivəsindən uzağa gedir. Yenə deyirəm, nitqinizdə çoxlu mühüm fikirlər var, o,
konkret tarixi faktlarla zəngindir və buna görə də hesab edirəm ki, nitqiniz çox dəyərlidir. Bu baxımdan hesab
edirəm ki, əvvəlcədən elan olunmamış, öz iradənizlə həyata keçirilən səfər gürcü və Azərbaycan xalqlarının
tarixi dostluğunun daha bir gözəl səhifəsidir.
Mən şadam ki, ad günüm belə görüş, belə gün, belə yığıncaq keçirmək üçün bəhanə olmuşdur. Şübhəsiz ki,
bunlar hamısı birlikdə ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluğun daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət
edəcəkdir.
Əziz qardaşım Eduard Amvrosiyeviç, buraya gəldiyinizə görə, bu təşəbbüsünüzə görə, bu gün mənə
göstərdiyiniz çox böyük diqqət üçün sizə təşəkkür edirəm. Sizə minnətdaram ki, buraya öz silahdaşlarınızı,
Gürcüstanın gözəl insanlarını gətirmisiniz. Sizə minnətdaram ki, vaxtilə çox maraqlı bir ideya fikirləşib həyata
keçirmisiniz ki, bu da Bakının gözəl guşələrindən birində monumental abidənin, odlar ölkəsi kimi, daim
torpaqlarımızın təkindəki güclü enerji ilə, xalqımızın zehnində və qollarında olan enerji ilə yaşayan ölkə kimi
Azərbaycanın tarixini əks etdirən kompozisiyalı at heykəlində təcəssümünü tapmışdır.
Əziz dostum, mənim barəmdə dediyiniz xoş sözlərə görə, həyat yolumu yüksək qiymətləndirdiyinizə görə
Sizə təşəkkür edirəm. Mən Sizə minnətdaram ki, Zaqafqaziyada birgə fəaliyyətimizin bəzi tarixi mərhələlərini,
lap əvvəldən – öz respublikalarımızın, xalqlarımızın rəhbərləri olan vaxtdan eyni zamanda siyasi həmfikir
olmağımızı, ideya və mənəvi cəhətdən eyni cür hərəkət etməyimizi xatırlatdınız. Biz xalqlarımızın,
ölkələrimizin, respublikalarımızın milli mənafelərini əsas götürərək hərəkət edirdik, bugünkü gün naminə,
azadlıq, müstəqillik naminə fəaliyyət göstərirdik.
Bəli, biz həqiqətən bir çox onilliklər bundan öncə, Sizin dediyiniz kimi, hər ikimiz öz respublikamızda – Siz
Gürcüstanda, mən isə Azərbaycanda cavan rəhbərlər olan zaman dost olmuşuq.
Bununla yanaşı, Sizinlə razıyam ki, biz bu gün də Gürcüstanın və Azərbaycanın gənc rəhbərləri olaraq
qalırıq. Gənclik anlayışı təkcə yaşla, yaşanmış illərin miqdarı ilə müəyyən edilmir. Bu anlayış onunla müəyyən
olunur ki, öz 70 illiyini qeyd etmiş dostum Eduard Amvrosiyeviç öz xalqının rifahı naminə, onun gələcəyi
naminə daha böyük fəallıqla çalışır, eyni zamanda bir çox təhlükəli maneələrlə qarşılaşır. Gənclik həm də
onunla müəyyən olunur ki, Heydər Əliyev öz 75 illiyini dostu ilə birlikdə qeyd edərək deyir ki, Eduard
Amvrosiyeviç, biz hələ çox-çox illər ərzində işləyəcəyik, bizim hələ nə qədər planlarımız var.
70-80-ci illərdə bizim Sizinlə öz respublikalarımıza rəhbərlik edərkən istər Gürcüstanda, istərsə də
Azərbaycanda güclü iqtisadi potensial yaratmışdıq. Biz xalqlarımızın intellektual, təhsil səviyyəsini qaldıra
bilmişdik. Gürcü və Azərbaycan xalqlarının qədim, özünəməxsus milli mədəniyyətini daha yüksəklərə qaldıra
bilmişdik, onu etmişdik ki, hətta o keçmiş totalitar sistem rejimi şəraitində xalqlarımız öz təhsili, mədəni
səviyyəsinə görə beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qalxa bilsinlər. O illərdə biz buna nail olduq. O illərdə
həyata keçirdiyimiz bütün işlər bunun istər iqtisadi, istər mənəvi, istər əxlaqi, istərsə də ictimai-siyasi təməlini
qoymuşdur. İndi Gürcüstanda da, Azərbaycanda da biz müstəqil, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq.
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Bunu arzuladığımız səviyyəyə çatdırmaq üçün hələ çox işlər görülməlidir. Buna görə də deyirəm, yaxşı
iqtisadi potensialı və əhalisinin firavanlıq səviyyəsi yüksək olan və məharətlə təşkil edilmiş, qurulmuş, müstəqil
dövlətlərimizi gürcü və Azərbaycan xalqlarının gələn nəslinə çatdırmaq üçün biz Sizinlə hələ çox işləməliyik.
Bu gün biz Sizinlə dedik: Talelərimiz bir-birinə çox oxşayır. Çətin ki, eyni anadan doğulan əkizlər öz həyat
yoluna görə, həyat mərhələlərinə və öz imkanlarına görə Eduard Şevardnadze ilə Heydər Əliyev kimi bir-birilə
bu dərəcədə oxşar ola bilsinlər.
Lakin söhbət Eduard Şevardnadzenin və Heydər Əliyevin heç də təbii göstəricilərindən getmir, söhbət ondan
gedir ki, bayaq dediyim kimi, biz hər ikimiz əslində bütün məsələlərdə məsləkdaş, həmfikir olmuşuq. Bununla
yanaşı, hər ikimiz öz xalqına, öz millətinə, öz torpağına, öz milli ənənələrinə son dərəcə sədaqətli olmuşuq ki,
bu da başlıca şərtdir. Sədaqət naminə heç bir çətinlikdən, təhlükədən qorxub çəkinmir, risqə gedir və
müvəffəqiyyət qazanırdıq.
Bəli, həqiqətən, 1969-cu ildə mən Azərbaycan rəhbəri seçiləndə və ilk addımlar atanda bu addımlar çox
qeyri-adi idi və təəccüb-heyrət doğururdu, eyni zamanda nəinki Azərbaycanda, nəinki Zaqafqaziyada, həm də o
vaxtlar yaşadığımız bütün sovetlər ölkəsində çox geniş dəstəklənir və bütünlüklə bəyənilirdi. Aşkarlıq sahəsində
atdığım ilk addımlar, yəni həyatımızın qüsurlarından, dövlət və partiya orqanlarının fəaliyyətindəki ciddi
çatışmazlıqlardan, korrupsiyadan, sui-istifadə hallarından, təkcə Azərbaycanda deyil, Sovet İttifaqının əslində
bütün bölgələrində müxtəlif dərəcədə mövcud olmuş mənfi hallardan açıq-aşkar danışılarkən, bütün bunlar
barəsində əsassız surətdə deyil, konkret faktlar, konkret təhlil əsasında açıq söhbət gedərkən və bütün bu
məruzələr, çıxışlar, materiallar mətbuatda dərc edilərkən, informasiya vasitələri ilə yayılarkən o vaxt üçün
tamamilə yeni bir hal idi. Xalq bunu geniş bəyənir və ruh yüksəkliyi ilə qarşılayırdı.
Amma ali instansiya – Moskva buna çox şübhə, qısqanclıqla, hətta mənfi yanaşırdı. Bu yolun doğru olduğunu sübuta yetirmək üçün bu yol ilə bir neçə il getmək lazım gəldi. 3 il sonra dostum Eduard Amvrosiyeviç
Gürcüstana rəhbərliyə başladıqda o da məhz bu cür hərəkət etdi və həmin prosesləri daha da dərinləşdirdi, bu
istiqamətdə fəaliyyət çərçivəsini genişləndirdi. Biz həmrəy idik. Ona görə də o vaxtlar bəziləri Gürcüstana və
Azərbaycana, bizim təcrübəmizə rəğbətlə, digəriləri isə paxıllıq hissi ilə, başqaları qısqanclıq hissi ilə, bir
paraları da, əlbəttə, narazılıq hissi ilə baxırdılar.
Eduard Amvrosiyeviç doğru deyir ki, iş elə gətirmişdir ki, bizim siyasi taleyimiz bütün mərhələlərdə, demək
olar, sinxron xarakter daşımışdır. Amma qəribəsi odur ki, sonradan Eduard Amvrosiyeviç də, mən də bir çox
maneələri, bir çox çətinlikləri dəf edərək öz vətənimizə qayıtdıq və vətənimizə qayıdandan sonra da istər
Gürcüstanda, istərsə də Azərbaycanda çox böyük çətinliklərlə, əngəllərlə, təhlükələrlə üzləşdik. Azərbaycanda
bunların nə qədər olduğunu bu salonda əyləşənlər bilirlər. Mən bu barədə demişəm, Eduard Amvrosiyeviç də bu
haqda çox yaxşı dedi. Gürcüstanda belə problemlərin nə qədər olduğunu biz də yaxşı bilirik. Azərbaycanda nə
qədər dövlət çevrilişi cəhdi olub, Gürcüstanda nə qədər olubdur. Azərbaycan prezidentinə qarşı nə qədər terror
aktı olub, Gürcüstanda nə qədər olubdur – bunlar hamısı Sizə yaxşı məlumdur. Fevralın 9-da əvvəlcədən
hazırlanmış 20 nəfər silahlı terrorçu Eduard Amvrosiyeviçə basqın edəndə, ən güclü silahlar işlədəndə və onun
avtomobili vurulub yananda onun bu vəziyyətdən salamat çıxa bilməsi isə möcüzədir. Bu onu göstərir ki, kim
öz xalqına sədaqətlə xidmət edirsə, Allah onu qoruyur.
Bu illər ərzində mən də Bakıda belə vəziyyətlərlə rastlaşmışam və hər dəfə də məni hansısa ilahi qüvvə xilas
edibdir. Fevralın 9-da mən həmin hadisədən xəbər tutanda Eduard Amvrosiyeviçə zəng etdim, artıq sonra isə
televiziya ilə kadrları, videolentləri gördüm. Şübhəsiz, mən bir daha fikirləşdim ki, nə böyük xoşbəxtlikdir ki,
Eduard Amvrosiyeviç bu vəziyyətdən salamat çıxmışdır.
Ancaq şər nə qədər zərər vursa da, xeyir əvvəl-axır qalib gəlir. Eduard Amvrosiyeviç, indi, bu illərdə,
Gürcüstanda və Azərbaycanda müstəqilliyin ilk illərində biz Sizinlə birlikdə çox çətin vəziyyətdəyik. Keçmiş
Sovetlər İttifaqına daxil olan ölkələrdən heç biri, - həm daxili siyasi xarakterli problemlər, həm ərazi
bütövlüyünün pozulması və separatçıların, terrorçuların əməlləri ilə bağlı problemlər baxımından, həm
ölkələrimizin öz milli dövlət, müstəqil siyasətini həyata keçirərkən digər ölkələrdəki müxtəlif qrupların
yaratdıqları çox böyük çətinliklərlə üzləşməsi ilə bağlı problemlər baxımından, - Gürcüstan və Azərbaycan kimi
belə ağır vəziyyətdə deyildir. Ona görə də bu mərhələ həm Gürcüstanın, həm də Azərbaycanın həyatında
mürəkkəb, ağır mərhələdir. Sizin Gürcüstanda edə bildiklərinizi və mənim Azərbaycanda edə bildiklərimi isə
hətta bizim müasirlərimiz də hələ qiymətləndirə bilmirlər. İnanıram ki, gələcək nəsillər tarixi ədalətlə, obyektiv
şəkildə yazanda öz ölkələrimizin müstəqilliyini, daxili siyasi sabitliyini təmin etmək, sosial-iqtisadi xarakterli
məsələləri həll etmək üçün bizim nə kimi səylər göstərdiyimizə, hansı çətinlikləri aradan qaldırdığımıza dolğun
qiymət verəcəklər.
294

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Amma bu gün demək istəyirəm ki, Eduard Amvrosiyeviç, biz Sizinlə düz yol tutmuşuq. Biz düzgün hərəkət
edirik, mən buna əminəm. Bir vaxtlar Sizinlə birlikdə verdiyimiz andı mən də təkrar etmək istəyirəm: Nə olurolsun, nə qədər çətin olur-olsun, biz heç vaxt dövlət müstəqilliyi, milli azadlıq prinsiplərindən bir addım, bir
millimetr belə geri çəkilməyəcəyik.
Ancaq eyni zamanda Siz Gürcüstanda nə edirsinizsə, biz Azərbaycanda nə ediriksə, bunların əhəmiyyəti çox
genişdir. Sizinlə bizim etdiklərimiz Zaqafqaziyada və Qafqazda sülhü və sabitliyi ardıcıl surətdə
möhkəmləndirir.
Qafqaz dünyanın xüsusi bir bölgəsidir. O, özünün milli, təbii, iqlim xüsusiyyətləri ilə bir çox cəhətdən
xarakterik bölgədir. Bununla bərabər, Qafqaz elə bir bölgədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən müxtəlif
qüvvələr həmişə buraya gəlməyə can atmışlar. Ona görə də Qafqazda sülhə və sabitliyə nail olmaq tarixi
əhəmiyyətli işdir. Eduard Amvrosiyeviç, Qafqazda sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsinə biz Sizinlə öz
işlərimizlə töhfə veririk.
Dinc Qafqaz haqqında Tbilisi bəyannaməsi adlandırılan bizim birgə bəyanatımız, zənnimcə, elə bir prosesin
bünövrəsini qoymuşdur ki, bu proses getdikcə inkişaf etməlidir. Bu baxımdan biz Sizinlə həmçinin belə bir
yekdil fikirdəyik ki, biz Qafqazda sülhə, öz ölkələrimizin – Gürcüstanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə nail
olmalıyıq. Biz bütün münaqişələrin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına nail olmalı, Qafqazda sülhə və fəal
iqtisadi əməkdaşlığa nail olmalıyıq. Bundan ötrü böyük imkanlar, böyük perspektiv var. Biz Sizinlə hamını
inandırmalıyıq ki, qarşıdurmadan, münaqişələrdən, separatçılıqdan, terrorçuluqdan əl çəkmək, dinc münasibətlərin inkişafı yoluna qədəm qoymaq lazımdır. Artıq bu halda bütün Qafqaz xalqları üçün, bütün Qafqaz ölkələri,
Zaqafqaziya üçün onların öz milli mənafelərini həyata keçirməkdən ötrü, iqtisadi və sosial sahələrin inkişafında
yüksək nailiyyətlər qazanılmasından ötrü daha əlverişli imkanlar açılar.
Bununla bərabər, gürcü və Azərbaycan xalqları arasında qarşılıqlı münasibətlərin tarixi də misilsizdir.
Eduard Amvrosiyeviç, biz bu tarixin 30 ili ərzində birlikdə gedirik. Ona görə də bu gün qeyd etmək xoşdur ki,
xalqlarımız birlikdə yan-yana yaşayaraq həmişə bir-birinə dostluq hissləri bəsləmiş, heç vaxt düşmənçilik
etməmiş, onların arasında heç vaxt heç bir münaqişə olmayıbdır. Buna gürcü xalqının sülhsevərliyi sübutdur,
buna Azərbaycan xalqının sülhsevərliyi sübutdur.
Daha bir məsələ barəsində. İndi bəzi politoloqlar müxtəlif ideyaları inkişaf etdirərək, müxtəlif dinlərə etiqad
bəsləyən xalqlar arasında qarşıdurmadan danışırlar. Azərbaycan islam dininə etiqad edən ölkədir. Gürcüstan
xristian dininə etiqad edən ölkədir. Amma bir baxın, aramızda necə xoş münasibətlər, dostluq munasibətləri var.
Bu, tarixi səpgidə də belədir və indi dünyada guya dinlərarası münasibətlər əsasında münaqişələr getdiyi bir
vaxtda ona sübutdur ki, gürcü xalqı da, Azərbaycan xalqı da sülhsevər xalqlardır. Xalqların sülh istəyi, xalqların
dostluq arzusu və xalqların əməkdaşlıq etmək iradəsi olduqda, müxtəlif dinlərə mənsubiyyətin heç bir
əhəmiyyəti yoxdur.
Eduard Amvrosiyeviç, Siz uzun illər ərzində Gürcüstan vətəndaşları üçün, gürcü xalqı üçün, gürcü
torpağında yaşayanların hamısı üçün, o cümlədən də azərbaycanlılar üçün böyük işlər görmüsünüz. Gürcüstanda
500 min nəfərdən çox azərbaycanlı yaşayır. Onlar orada əsrlərdən bəri məskunlaşmış və gürcülərlə həmişə
dostluq şəraitində yaşamış, bir-birinə can deyib can eşitmişlər. Bu gün, Gürcüstanın dövlət müstəqilliyinə nail
olduğu Gürcüstan dövlətinə Eduard Amvrosiyeviçin rəhbərlik etdiyi bir dövrdə deməliyəm ki, Gürcüstanda
azərbaycanlıların vəziyyəti xeyli dəyişmişdir. Özü də yaxşılığa tərəf. O mənada yaxşılaşmışdır ki, onlar
həmişəkinə nisbətən, hətta sovet dövründəkinə nisbətən daha artıq dərəcədə tamhüquqlu vətəndaşlar olmuşlar.
Öz aramızdır, bu da mühüm amildir, Gürcüstanın – müstəqil dövlətin və Gürcüstan dövlətinin öz
məsələlərini yuxarıdan kimsənin müdaxiləsi olmadan sərbəst həll etdiyi, bunu Azərbaycanda olduğu kimi,
düzgün etdiyi bir vaxtda dövlət müstəqilliyinin son dərəcə müsbət nəticəsidir. Odur ki, Eduard Amvrosiyeviç,
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar üçün gördüyünüz bütün işlərə görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm.
İnanıram ki, Gürcüstanda sosial-iqtisadi məsələlər həll edildikcə və Siz yeni uğurlar qazandıqca, orada
azərbaycanlılar daha yaxşı yaşamağa başlayacaqlar. Başlıcası onda deyil ki, kim kasıb yaşayır, kim firavan
dolanır. Başlıcası budur ki, kim hansı hüquqlara malikdir. Başlıcası həm də bundadır ki, azərbaycanlılar
Gürcüstanın tam hüquqlu vətəndaşlarıdır, onlara böyük diqqət-qayğı göstərilir, parlamentdə azərbaycanlı
deputatlar var, habelə Eduard Amvrosiyeviç Teatr və Kino İnstitutunda Azərbaycan incəsənəti üçün
azərbaycanlı milli kadrlar hazırlayan xüsusi fakültə və ya şöbə yaradılması barədə düşünür. Bir fikir verin, bütün bunlar necə də gözəldir. Bütün bunlar üçün çox sağ olun.
Eduard Amvrosiyeviç, Sizinlə bizim həyatımız bir çox maraqlı faktlarla, hadisələrlə o dərəcədə zəngindir ki,
biz onlardan saatlarla, günlərlə, aylarla danışa bilərik. Amma hesab edirəm ki, artıq Sizin dediyiniz və mənim
dediyim sözlər məsləkdaşların bu cür dostluğunun, öz xalqının, öz ölkəsinin müstəqilliyi uğrunda mübarizə
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apararaq, eyni zamanda öz qonşusu, öz dostu ilə əlaqələri möhkəmləndirən insanların dostluğunun nə demək
olduğunu indiki nəslə aydın və dəqiq şəkildə göstərir.
Keçmişdə həyatımız nə qədər çətin və kəşməkəşli olsa da, biz, hər halda, xoşbəxt insanlarıq. Mən belə hesab
edirəm. Ona görə ki, bizim qarşılaşdığımız bütün bu çətinliklərdən keçmək və həm də sağ qalmaq, üstəlik, indi
gələcək planlardan danışmaq böyük xoşbəxtlikdir. Eduard Amvrosiyeviç, Sizə cansağlığı, gözəl günlər, bir də
tükənməz enerji arzulayıram. Sizin 75 yaşınız tamam olan günü gözləyirəm. Mən onda elə gələcəyəm ki, sizin
bundan xəbəriniz də olmayacaqdır. Göydən paraşütlə düşəcəyəm.
Məsələ onda deyildir ki, biz bir-birimizi həyatımızın bütöv rəqəmli yubileyi ilə təbrik edirik, məsələ ondadır
ki, biz bir-birimizə o qədər yaxınıq, münasibətlərimizi o qədər qiymətləndiririk ki, indiki zəmanədə bunlar
ölkələrimiz üçün, xalqlarımız üçün o dərəcədə vacibdir ki, biz bunları edərkən şəxsi insani məmnunluq duyuruq.
Biz bunları öz xalqlarımız üçün, öz ölkələrimiz üçün edirik.
Eduard Amvrosiyeviç, bu hədiyyəyə görə, gürcü rəssamının bu gözəl əsərinə görə çox sağ olun. Mən bunu
çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu heykəltəraşlıq əsərinə görə sağ olun. Mən çox təsirləndim ki, Siz keçmişdə
qarşılıqlı münasibətlərimizdə olan hər şeyi xatırlayırsınız. Mənim mərhum həyat yoldaşımı xatırlayırsınız.
Çünki biz ailəliklə o qədər yaxın, bir-birimizə elə arxa-dayaq olmuşuq ki, bunları unutmaq mümkün deyildir.
Xahiş edirəm, mənim dost, qardaş salamımı əziz Nanuli Rojdenovnaya yetirəsiniz, Sizə dilədiyim ən xoş
arzuları gözəl ailənizin bütün üzvlərinə – oğlunuza da, qızlarınıza da, nəvələrinizə də, qardaşlarınıza da, bütün
qohumlarınıza da çatdırasınız. Sizə cansağlığı, səadət və firavanlıq arzulayıram. Sağ olun!
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN
BİNƏ HAVA LİMANINDA QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏ JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
10 may 1998-ci il
S u a l: Biz Türkiyədən gəlmişik. Sizi 75 illik yubileyiniz münasibətilə təbrik edirik. Biz görürük ki,
azərbaycanlılar Sizin bu əziz gününüzü hər yerdə qeyd edirlər. Bu sevgi, istək Sizi məmnun edirmi?
C a v a b: Bu, hər bir insanı məmnun edə bilər. Şübhəsiz, məni də məmnun etməyə bilməz. Mən öz
vətəndaşlarıma çox minnətdaram. Onlar məni heç vaxt unutmayıblar. Bir bu gün yox, həmişə onların əksəriyyəti
mənə çox böyük hörmət və ehtiram göstərib. Mənim də 75 il, indiyə qədər yaşamağımın və xüsusən
çalışmağımın əsas mənbəyi, kökü elə bundan ibarətdir ki, mənə xalq, millətimiz, vətəndaşlarımız həmişə etimad
göstəriblər, ehtiram və hörmət ediblər. Bu da mənə həmişə güc veribdir. Ona görə də görürsünüz, 75
yaşındayam, amma sizinlə güləşə bilərəm.
S u a l: Onlar Sizə “Heydər baba” deyirlər. İndi Siz Türkiyənin babasınımı qarşılayacaqsınız?
C a v a b: Bəli, Türkiyənin babası mənim çox əziz dostumdur, qardaşımdır. Bizim dostluğumuzun böyük
tarixi vardır. Biz 30 il bundan əvvəl görüşüb tanış olmuşuq və dost olmuşuq. Mən çox məmnunam ki, bu 30 il
ərzində illər keçib, dünyada çox dəyişikliklər olub, amma biz – Süleyman Dəmirəl də, mən də dostluğumuza
sadiq qalmışıq. Ona görə də mənim üçün Süleyman Dəmirəl çox doğma və əziz bir insandır.
S u a l: Türkiyə prezidenti ilə siyasi məsləhətləşmələrdə hansı məsələlərin müzakirəsi nəzərdə
tutulmuşdur?
C a v a b: Bilirsiniz, bu gün siyasi məsləhətləşmələr günü deyildir. Ancaq biz siyasət adamı olduğumuz
üçün bundan da yan keçə bilmərik. Əsas məsələlər, - ölkələrimiz arasında olan münasibətlər, dünyada gedən
proseslər, ümumiyyətlə, məsələlər çoxdur. Bizim kimi adamlar görüşəndə o qədər məsələlər meydana çıxır ki,
onların hamısını müzakirə etməyə vaxt çatmır.
S u a l: Bayramınız, ad gününüz mübarək olsun! Bəs bu gün Siz öz ad gününüzü harada və necə qeyd
edəcəksiniz?
C a v a b: Sadəcə qeyd edəcəyəm. Mən başqa cür qeyd etmirəm.
S u a l: Bəs nə üçün onu şənliklərsiz keçirməyi qərara almısınız? Deyirlər ki, hətta Luçano Pavarottini
dəvət etmək istəyirdiniz?
C a v a b: Yox, bu uydurmadır. Mən heç vaxt belə fikirdə olmamışam, heç kimi də dəvət etmək niyyətinə
düşməmişəm. Ümumiyyətlə, ömrümün 75 ilinin xeyli hissəsini mən yüksək dövlət işində olmuşam, 50 yaşım
tamam olanda da, 60 yaşım tamam olanda da heç vaxt heç bir təntənəli mərasim düzəltməmişəm. Uzaqbaşı, yol
verdiyim bu olub ki, ailəmin üzvləri həmin gün nəsə hazırlamış, bəlkə də bayram süfrəsi açmışlar və biz bayram
süfrəsi arxasında görüşmüşük.
Mən bu gün də belə etməyi planlaşdırırdım, lakin dostlarım mənə hətta ailə üzvləri ilə görüşməyə də imkan
vermirlər. Dünən dostum Eduard Şevardnadze buraya gəldi. Bildiyiniz kimi, MDB-yə daxil olan ölkələrin və
Şimali Qafqaz respublikalarının nümayəndə heyətləri burada oldular. Bu gün isə mənim sədaqətli dostum
Süleyman Dəmirəl gəlir. Buna görə də ailə üzvlərim üçün vaxt qalmır. Bununla da hər şey qurtarır.
S u a l: Yəni ailənizlə bir yerdə olmayacaqsınız?
C a v a b: Yəqin ki, evə gələndə ailəmlə görüşəcəyəm. Biz ailəmizlə bir yerdəyik.
S u a l: Biz Sizi yubileyiniz münasibətilə təbrik edirik. Sizin üçün bu gün ən böyük hədiyyə nə ola
bilər?
C a v a b: Mənim üçün ən böyük hədiyyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və Azərbaycanın
tamamilə münaqişədən xilas olmasıdır. Bundan böyük hədiyyə ola bilməz.
S u a l: Cənab Heydər Əliyev, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında neft boru xətti ilə əlaqədar işçi
qrupları olacaqdır. Bununla əlaqədar məsələləri araşdırmaq üçün Azərbaycandan Türkiyəyə işçi qrupu
gəlməli idi. Ancaq bu, başqa vaxta saxlanıldı. Bunun səbəbi nədir?
C a v a b: Bu, başqa vaxta dəyişdirilibdir. Bunun elə bir səbəbi yoxdur. Yəni Türkiyə tərəfdən və
Azərbaycan tərəfdən olan adamların münasib bir vaxtı olmayıbdır. Bunu mənə dedilər. Amma onlar bu günlərdə
görüşəcəklər. Heç kəs narahat olmasın. Bunların hamısı bizim planlarımız əsasında yerinə yetiriləcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, icazə verin, Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür və qələbələr arzulayım. Sizin
ad gününüz sayəsində biz MDB çərçivəsində gözəl bir ənənənin şahidi oluruq. Gözləmək olarmı ki,
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gələcəkdə yeni münasibətlər yaradılması üçün bu çür yaxşı bünövrə qoyulacaq və yubileylər kimi gözəl
səbəblərdən istifadə ediləcəkdir?
C a v a b: Bilirsinizmi, əgər mənim ad günüm kimi gün MDB ölkələri nümayəndə heyətlərinin bir gündə bir
yerə toplanmasına və heç bir fikir ayrılığı olmadan, heç bir mübahisə olmadan öz səylərini birləşdirməyə, birbirinə xoş sözlər deməyə və birlik çərçivəsində əməkdaşlıq niyyətini nümayiş etdirməyə imkan vermişsə, artıq
bu, böyük işdir. Mən, məsələn, şadam ki, ad günüm, 75 illik yubiley günüm bunu etməyə imkan vermişdir.
Zənnimcə, bu, birliyin bütün ölkələrinin, o cümlədən də Azərbaycanın xeyrinədir.
S u a l: Mən Sizi “Space” televiziya kanalının əməkdaşları adından təbrik edirəm. Bu gün həmin kanal
vasitəsilə Sizin həyatınıza həsr olunmuş “Ömür və tale” adlı film göstəriləcəkdir. Bilmək istərdim, vaxt
tapıb həmin filmə baxa biləcəksinizmi?
C a v a b: Görüm, əgər vaxtım olsa baxaram. Amma vaxtım olmasa da kasseti göndərərsiniz, vaxt tapıb
baxaram. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
10 may 1998-ci il
Hörmətli prezident!
Əziz dostum və qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Sizi Azərbaycan torpağında səmimi qəlbdən salamlayıram. Doğum günümlə əlaqədar məni təbrik etmək
üçün Bakıya gəldiyinizə görə özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Sizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü
bildirirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Möhtərəm Heydər bəy! Doğum gününüzün 75 illiyi münasibətilə zati-alinizə
ən səmimi diləklərimi və ən xoş təbriklərimi yetirirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür və Azərbaycan
dövlətinin başçısı kimi, yorulmadan çəkdiyiniz gərgin fəaliyyətinizdə böyük uğurlar arzulayıram.
Cənab prezident, Siz türk dünyasında böyük hörmət və nüfuza maliksiniz. Məhz Sizin uzaqgörən, müdrik
siyasətiniz nəticəsində müstəqil Azərbaycan Respublikası Dünya Birliyində özünə layiqli yer tutmuş, gündəngünə inkişaf edən bir dövlətə çevrilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim ölkələrimiz – Türkiyə Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası dost və
qardaş ölkələrdir. Xalqlarımızın birliyi, qardaşlığı və dostluğu yüzillərdən-yüzillərə keçərək, bu gün özünün ən
yeni mərhələsinə çatmışdır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında son illər çox faydalı əməkdaşlıq mövcuddur.
Əlaqələrimiz gündən-günə inkişaf edir. Müstəqil Azərbaycan dövləti Türkiyənin köməyini, yardımını, qayğısını
daim hiss edir.
Əziz dostum, qardaşım Süleyman bəy, Sizin, qardaş ölkənin rəhbərinin, hörmətli qonağımızın Azərbaycana
səfərini çox yüksək qiymətləndirirəm və bu səfərdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin durmadan inkişaf etməsindən bir daha məmnun
qaldığımı bildirirəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”ndə
qardaş Türkiyənin neft şirkətinin də xüsusi paya malik olduğunu nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Hasil ediləcək
neftin ixrac marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı bir daha bildirirəm ki, Bakı-Ceyhan xətti bizim üçün
ən əlverişli və ən əhəmiyyətli istiqamətdir.
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 ErmənistanAzərbaycan 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.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı Türkiyənin tutduğu mövqe bizim üçün ona görə əhəmiyyətlidir
ki, Türkiyə Azərbaycanla bir olduğunu nümayiş etdirir.
Hörmətli prezident, əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəl!
Beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Siz Azərbaycanın mövqeyinin
müdafiəsində bizimlə sıx əməkdaşlıq edibsiniz və Azərbaycana yardım göstəribsiniz, bütün başqa hallarda da
Türkiyənin Azərbaycanla bərabər olmasını təsdiq edibsiniz.
Fürsətdən istifadə edərək Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə xalqına bizim ölkəmizə, xalqımıza dostluq və
qardaşlıq münasibətinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyə xalqının sağlam və əmin-amanlığı üçün ən xoş
arzularımı bildirirəm.
Süleyman
D ə m i r ə l: Biz Sizin son beş il ərzində siyasi, iqtisadi və digər sahələrdəki gərgin
fəaliyyətinizdən Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi, respublikanın xarici əlaqələrinin qaydaya
salınması yolunda göstərdiyiniz səmərəli səylərdən yaxşı xəbərdarıq. Sizin geniş fəaliyyətiniz sayəsində
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Azərbaycanda sabitliyə nail olunmuş, dövlətin daxilində qayda-qanun yaradılmış, ölkənin sosial-siyasi həyatı
canlanmışdır və nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşır.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, məhz Sizin, qardaşım Heydər bəy, beynəlxalq aləmdə
qazandığınız nüfuz sayəsində Azərbaycanın haqq işi tezliklə qələbə çalacaq, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi öz ədalətli həllini tapacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox hörmətli prezident! Böyük iftixar hissi ilə demək istəyirəm ki, Türkiyə və
Azərbaycan respublikalarının, xalqlarımızın arasındakı tarixi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin ardıcıl surətdə
genişlənib inkişaf etməsi üçün, ölkələrimiz arasında yeni müqavilələr, sənədlər, anlaşmalar imzalanacaq və
beləliklə də əlaqələrimizin yeni mərhələsi, yeni səhifəsi açılacaqdır.
Əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəl! 75 yaşımın tamam olması münasibətilə təbrik etmək üçün
Bakıya gəlməyinizə, mənə olan böyük hörmətinizə və diqqətinizə görə Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı
bildirirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN VƏ TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ
SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN AZƏRBAYCAN İCTİMAİYYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
10 may 1998-ci il
Hörmətli cənab prezident, əziz dostum, əziz qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Sizin bu gün Azərbaycana qısamüddətli ziyarətiniz, səfəriniz adi hadisə deyildir. Bu, birinci növbədə sizin
Azərbaycana, Azərbaycan xalqına göstərdiyiniz daimi diqqətin və qayğının təzahürüdür. Bu, sizin Azərbaycanı
nə qədər sevdiyinizi, Azərbaycanla nə qədər bağlı olduğunuzu nümayiş etdirir. Bu, eyni zamanda sizin şəxsən
mənə göstərdiyiniz dostluq münasibətinin ən gözəl ifadəsidir. Azərbaycana gəlməyiniz münasibətilə, burada
ifadə etdiyiniz hərarətli nitqinizə görə, Azərbaycan – onun keçmişi, bu günü, gələcəyi haqqında dediyiniz
dəyərli ifadələrə görə sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Sizə deyirəm, - qardaş kimi çox sağ olun. Sizə cansağlığı,
uzun ömür, gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirəm.
Əziz Süleyman Dəmirəl, mənim qardaşım!
Azərbaycan xalqı öz doğma qardaşları olan Türkiyəyə, türk xalqına dostluq və qardaşlıq hissləri ilə yanaşır.
Bu, əsrlər boyu belə olmuşdur. Bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın, birliyimizin böyük nümunələri var və
bunlar tarixin çox parlaq-parlaq səhifələrində öz əksini tapıbdır.
XX əsrdə Azərbaycanın həyatında gedən proseslərdə baş verən hadisələr Türkiyəni həmişə
maraqlandırmışdır. Amma eyni zamanda Azərbaycan xalqı da çox çətinliklərlə, müsibətlərlə üzləşməsinə
baxmayaraq, həmişə Türkiyəyə, türk xalqına maraqla, mehribanlıq, sevgi hissi ilə baxmışdır. Azərbaycanda
1918-ci ildə ilk demokratik respublika yarananda bu hökumət Türkiyənin böyük dəstəyini almış və Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında münasibətlər yaranmışdı. Bu hökumət süqut edəndən sonra, Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti qurulandan sonra bizim münasibətlərimiz get-gedə məhdudlaşdırılmış, demək olar, kəsilmişdi. Elə
zamanlar olmuşdur ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir insan Türkiyədə qohum-əqrəbasının olduğunu gizlətməyə
məcbur idi. Çünki əks halda ola bilərdi ki, ya həbs olunsun, ya işdən kənarlaşdırılsın, yaxud da başqa təzyiqlərə
məruz qalsın. Azərbaycanın bir çox dəyərli insanları 20-30-cu illərdə “Pantürkist” damğası ilə həbs olunub
zindanlara salınmış, böyük əzab-əziyyətlər çəkmişlər.
Ancaq bunlara baxmayaraq Azərbaycan xalqı öz dostluq münasibətini, marağını və məhəbbətini Türkiyədən
heç vaxt kəsməyibdir. Hansı illərdəsə bunlar onun qəlbində yaşayıb, geniş ifadə edilməyibdir. Ancaq sonra,
imkan olanda insanların qəlbindəki bu hisslər fəvvarə kimi qalxıb və bugünkü bu dostluq əlaqələrini yaradıb.
O illərdə – Azərbaycan özü ağır bir dövr yaşadığı zaman Azərbaycan xalqı çox sevinirdi ki, Türkiyə
Cümhuriyyəti quruldu və türk xalqının, bütün türk dünyasının ulu öndəri Mustafa Kamal Atatürkün iradəsi ilə
bu cümhuriyyət yarandı və bu gün də yaşayır.
Türkiyənin keçdiyi cümhuriyyət yolu, demokratiya, iqtisadi inkişaf yolu bu gün Azərbaycan üçün böyük
örnəkdir. Biz onu yüksək qiymətləndiririk ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edən kimi Türkiyə ilk olaraq
Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış və bu da məhz bizim əziz dostumuz Süleyman Dəmirəlin iradəsi ilə
olmuşdur. O illərdə Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi dəstək, Türkiyənin Azərbaycana dayaq, arxa olması
bizə güc vermiş, xalqımıza çox böyük mənəvi yardım olmuşdur. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
başlayandan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan Türkiyə həmişə Azərbaycana qayğı göstərib, Azərbaycanın haqq işini dünyada müdafiə edir. Türkiyənin hökuməti də, ictimaiyyəti də, Türkiyədə yaşayan hər bir türk
də Azərbaycanın bu qayğıları ilə də yaşayır.
Son illər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində də Minsk qrupunun
üzvü kimi Türkiyə böyük xidmətlər göstərir. 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə məhz Türkiyənin
böyük dəstəyi nəticəsində ATƏT-in zirvə görüşünün Lissabon bəyanatı – Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həll edilməsinə dair bəyanat hasil oldu. Bir çox başqa faktlar da gətirmək olar. Bunlar hədsiz
dərəcədə çoxdur. Xalqımız bunların hamısını bilir və bildiyinə görə də Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı
əlaqələr xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də Azərbaycanda Türkiyəyə daimi məhəbbət, daimi sevgi ifadə
olunur. Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl, sizi Azərbaycanda belə sevgi ilə, məhəbbətlə, hərarətlə
qarşılayırıq.
Son illər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr sürətlə inkişaf edir. Bizim hələ böyük
imkanlarımız var, bu imkanlardan istifadə etməliyik. Xüsusən biz Türkiyənin iqtisadiyyat sahəsində
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təcrübəsindən, Türkiyə şirkətlərinin imkanlarından, bütün başqa vasitələrindən Azərbaycanın iqtisadiyyatını
inkişaf etdirmək üçün istifadə etməli və bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı genişləndirməli, dərinləşdirməliyik.
1994-cü ildə Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda olan zəngin neft yataqlarının işlənilməsi haqqında
imzalanmış müqavilənin hazırlanmasında da Türkiyənin böyük xidmətləri var. Türkiyə şirkəti həmin
müqavilənin iştirakçısıdır. Yəni Türkiyə Azərbaycana xarici sərmayə qoyuluşunun, Azərbaycan neftinin hasil
olunmasının başında duran ölkələrdən biridir. İmzalanmış sonrakı müqavilələrdə də Türkiyənin neft şirkəti
iştirak edir.
Amma Türkiyənin bu işə münasibəti təkcə müqavilələrdə iştirakdan ibarət deyildir. Biz bu barədə Türkiyə ilə
daim bir yerdəyik. Çünki Xəzər dənizinin zəngin neft yataqları – həm Azərbaycan sektorundakı, həm də
Xəzəryanı başqa dövlətlərin sektorlarındakı yataqlar gələcəkdə bütün dünya üçün çox faydalı olacaqdır.
Artıq biz 1994-cü ildə imzalanmış müqaviləni həyata keçiririk. Ötən ilin noyabrında ilkin nefti hasil etdik və
onu ixrac edirik. Ancaq o yataqların daha zəngin olması günü-gündən təsdiqlənir. Gələcəkdə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda çox böyük neft hasilatı gözlənilir və biz bunun hamısını dünya bazarına ixrac etməliyik.
Bu ixrac üçün bir çox yollar var. Amma Azərbaycan üçün ən əlverişli, əhəmiyyətli yol, Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələrini nəzərə alaraq bizim üçün ən etibarlı yol – Azərbaycanın, Xəzər
dənizi neftinin ixracı yolu Bakı-Gürcüstan-Türkiyə-Ceyhan yoludur. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan
prezidenti bu mühüm məsələ haqqında öz fikrini dəfələrlə bildirmiş, öz qərarlarını qəbul etmişdir. Bu gün mən
bir daha bəyan edirəm ki, bu il ərzində əsas neft kəmərinin, böyük neft kəmərinin layihəsi hazırlanıb qurtarmalı
və kəmərin tikilməsi üçün əməli işə başlanmalıdır. Bizim neft şirkəti, konsorsiumun iştirakçısı olan başqa
dövlətlərin neft şirkətləri, Türkiyənin neft şirkəti və enerji naziri bu sahədə konkret işlər görürlər. Bir neçə
gündən sonra Türkiyədə bu barədə görüşlər olacaq, danışıqlar aparılacaqdır. Biz may, iyun, iyul, avqust
aylarında hansı işlər görülməsi haqqında xüsusi bir təqvim tərtib edəcəyik. Bunun nəticəsində payıza, yəni
sentyabr-oktyabr aylarına qədər bu proqram hazırlanmalıdır, layihə başa çatdırılıb əməli işə başlanmalıdır.
Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin qərarı məlumdur və bu gün mən bir daha bəyan edirəm ki,
Xəzər dənizindən, Azərbaycandan əsas neft kəməri yalnız Bakı-Gürcüstan-Türkiyə-Ceyhan marşrutu ilə
gedəcəkdir.
Əziz dostum, əziz qardaşım Süleyman Dəmirəl! Siz Azərbaycana çox qayğılar göstərmisiniz. Şəxsən məni
sizinlə bağlayan dostluğun da tarixi böyükdür. 30 il bundan öncə siz Türkiyənin Baş naziri kimi ilk dəfə
Sovetlər İttifaqına rəsmi ziyarətə gəldiyiniz zaman mütləq Azərbaycana, Bakıya gəlməyi arzu etmiş və buna nail
olmuşdunuz. O vaxt, o günlərdə mən Sizinlə görüşdüm, biz tanış olduq, ondan sonra aramızda dostluq əlaqəsi
yarandı.
Bütün başqa keyfiyyətlərinizlə yanaşı, Siz böyük dövlət xadimi, böyük siyasət adamı, türk dünyasının ən
görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olaraq, eyni zamanda çox etibarlı, sədaqətli dostsunuz, etibarlı, sədaqətli
insansınız. Bizim 30 illik dostluğumuz ərzində mən bunu görmüşəm, hiss etmişəm, sınamışam və xüsusən
Azərbaycanda müstəqillik addımları atılan zaman, o vaxt mən Naxçıvanda olarkən siz Azərbaycana kömək
edirdiniz, Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvana kömək edirdiniz. Azərbaycanla Türkiyə arasında –
Naxçıvan ərazisində körpünün tikilməsinə nail oldunuz və bir çox başqa işlər gördünüz. Xalqımız bunları heç
vaxt unutmayacaq, mən də bir dost, qardaş kimi bunları heç vaxt unutmayacağam.
Bütün bunlara görə də Sizin bu gün burada – Bakıda, Azərbaycan torpağında olmağınız mənim üçün çox
əzizdir. Bir daha nümayiş etdirirsiniz ki, Siz sadə insansınız. Bir daha nümayiş etdirirsiniz ki, Siz böyük siyasi
xadimsiniz. Bir daha nümayiş etdirirsiniz ki, siz Mustafa Kamal Atatürkün çox etibarlı davamçısısınız.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı, səadət arzu edirəm. Sizin həyat yoldaşınız, ömür dostunuz
Nəzmiyyə xanıma mənim hörmət-ehtiramımı, salamlarımı çatdırın. Mən sizi dost, qardaş kimi qucaqlayır,
bağrıma basıram.
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DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİM, TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN MİLLİ PEDİATRİYA
CƏMİYYƏTLƏRİ BİRLİYİNİN FƏXRİ PREZİDENTİ, PROFESSOR İHSAN DOĞRAMACI,
HƏYAT YOLDAŞI AYSER XANIM, OĞLU ƏLİ BƏY VƏ QAZİ UNİVERSİTETİNİN REKTORU
ƏNVƏR HƏSƏNOĞLU İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
12 may 1998-ci il
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Anadan olmağınızın 75-ci ildönümündə Sizin yanınızda olmaq bizim üçün
böyük şərəf, böyük nailiyyətdir. Biz bu günü bayram edirik və əminəm ki, yetmiş beşincidən sonra, inşallah,
yüzüncü ilinizi də Sizinlə bərabər olacağıq. Bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə yoldaşlarım adından və öz
adımdan təşəkkürlərimi ərz edirəm.
İzn versəniz, Sizə iki xatirə hədiyyəsi təqdim edəcəyik. Bunun biri çox sadə hədiyyədir – əntiq saatdır. Onun
dəyəri köhnə olmasındadır və hələ də işləyir. Bunu qəbul etməyinizi xahiş edirik. Təqdim edəcəyimiz ikinci
hədiyyənin mənəvi dəyəri isə çox böyükdür, qiymətlə ölçülməz. Onun üzərində bu sözlər yazılıb: “Böyük və
hörmətli dostum Heydər Əliyevə uzun ömür və cansağlığı diləkləri ilə”.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Ənvər bəyin də bir hədiyyəsi var, onu Sizə təqdim edəcəkdir.
Ə n v ə r H ə s ə n o ğ l u: Sayın cümhur başkanım, Qazi Universiteti bu gözəl gündə bu paketi Sizə təqdim
edir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Əfəndim, bu il Sizin anadan olmağınızın 75 illiyi kimi bütün türk dünyasında
təntənə ilə qeyd edilməlidir. Ancaq Sizin təvazökarlığınız bunun Azərbaycanda qeyd edilməsinə imkan vermədi.
Biz isə münasib gördüyünüz tarixdə, inşaallah, Türkiyədə, Ankarada qeyd edəcəyik. Eyni zamanda türk
dünyasının, xüsusilə Azərbaycan və Türkiyənin ortaq abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illiyi var.
Bəlkə də iki yubileyi eyni günlərə təyin edərik ki, bir ziyarətinizdə hər ikisində iştirak edəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, əziz qardaşım, əziz dostum İhsan Doğramacı, mənim əziz bacım,
qardaşlarım! Mən birinci növbədə, zəhmət çəkib, vaxt itirib xüsusi olaraq Azərbaycana, Bakıya məhz məni
təbrik etmək üçün gəldiyinizə görə Sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Bu, mənim üçün hər şeydən
qiymətlidir. Hədiyyələr, yazılar, başqa şeylər bunların arxasında qalır. Əsas – insanın qəlbi və qəlbində olan
hisslərdir. Əziz qardaşım İhsan Doğramacı, Sizinlə mənim aramızda çox səmimi dostluq, qardaşlıq əlaqələri
yaranıbdır. Mən bunu özüm üçün çox böyük qürur hissi ilə qəbul etmişəm və bununla fəxr edirəm. Çünki Sizin
kimi dəyərli bir insan, böyük alimlə, görkəmli ictimai xadim, xalqına, millətinə, türk dünyasına böyük xidmətlər
göstərmiş Sizin kimi insanla dost, qardaş olmaq hər bir insana nəsib ola bilməz. Mən bununla çox fəxr edirəm
və bunu həyatımda özüm üçün çox böyük nailiyyət hesab edirəm.
Bu müddətdə ki, bizim aramızda bilavasitə təmaslar yaranıbdır, biz bu dostluğumuzu, qardaşlığımızı həm
nümayiş etdirmişik, həm də bu dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin xalqlarımızın, ölkələrimizin, millətlərimizin
arasında olan əlaqələrin inkişaf etməsi və genişlənməsi üçün sərf etmişik.
Mən heç vaxt unuda bilmərəm ki, Naxçıvanda yaşayarkən və onun Ali Məclisinin, Muxtar Naxçıvanın
başçısı olduğum zaman, Ankaraya gəldiyim vaxt dövlət, hökumət başçıları – mərhum Turqut Özal ilə, əziz
dostum Süleyman Dəmirəl və başqaları ilə görüşdüyüm zaman Sizinlə də görüşüm olmuşdu. Mən Sizin evinizdə
qonaq olmuşdum, mənə çox böyük məhəbbət göstərmişdiniz. İlk dəfə Sizin evinizdə mən öz xəttimlə yazılar
qoymuşdum. Bu, mənim üçün hər şeydən əzizdir. Çünki o vaxt həm Azərbaycan üçün, həm mənim yaşadığım,
doğma diyarım olan Naxçıvan üçün, həm də mənim üçün çox ağır, çətin bir dövr idi. Sovetlər İttifaqının dağılması hələ qurtarmamışdı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etmişdi, ancaq bu müstəqillik hələ tam
tanınmamışdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası da, ərazi nöqteyi-nəzərincə, Azərbaycanın böyük torpağından
aralı düşdüyünə, Ermənistan torpaqları ilə əhatə edildiyinə görə bütün kommunikasiya xətlərindən məhrum
olmuşdu, ağır şəraitdə yaşayırdı.
O günlər ağır günlər idi, amma bizim üçün əziz günlər idi və o görüşlər də mənim üçün çox əzizdir.
Ondan sonra biz Sizinlə dəfələrlə Türkiyədə – Ankarada da, İstanbulda da, Azərbaycanda – Bakıda da
görüşmüşük. Mən çox qiymətləndirirəm ki, hər dəfə Türkiyəyə ziyarətim, səfərim zamanı Siz harada olursa

Həmin hədiyyə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin büstüdür.
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olsun, gəlib məni tapır, mənimlə görüşürsünüz və mənə öz dostluq, qardaşlıq münasibətinizi göstərirsiniz. Mən
bunları çox yüksək qiymətləndirirəm.
Şübhəsiz ki, bunlar insani əlaqələrdir. Amma bunların böyük mənası var. Mənası da ondan ibarətdir ki, qeyd
etdiyim kimi, biz bu əlaqələrimizlə xalqlarımız arasında, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafına
xidmət edirik, yaxud nümunə göstəririk ki, bu əlaqələri nə cür yaratmaq olar, nə cür qaldırmaq, genişləndirmək
olar.
Bu sahədə Sizin Azərbaycana olan münasibətiniz xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sizin Azərbaycan xalqı
qarşısında böyük xidmətləriniz var. Bu xidmətlər də ondan ibarətdir ki, Siz Azərbaycanı sevir, onu öz diyarınız,
öz ölkənizin bir parçası hesab edirsiniz, türk dünyasının bir hissəsi kimi Azərbaycana daim qayğı göstərirsiniz.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın bir çox görkəmli insanları, sənət adamları – bəstəkarlar, rəssamlar, musiqiçilər,
yazıçılar, şairlər bu müddətdə Sizinlə yaxınlaşıblar, dost olublar. Siz onları himayə edir, onlara qayğı
göstərirsiniz. Onlar Sizin yaratdığınız universitetdə çalışırlar, fayda verirlər və Sizinlə bir yerdə olmaqdan da
çox ilham alırlar.
Ümumiyyətlə, türk dünyası çox görkəmli şəxsiyyətlərlə zəngindir. Biz fəxr edə bilərik ki, xalqımız, türk
dünyası, türk xalqları bəşəriyyətə böyük insanlar – böyük alimlər, yazıçılar, şairlər, bəstəkarlar bəxş ediblər.
Hörmətli cənab İhsan Doğramacı, Siz XX əsrdə türk dünyasının bəşəriyyətə bəxş etdiyi ən görkəmli
insanlardan birisiniz. Siz nadir adamsınız, yəqin ki, bu da sizin anadangəlmə xüsusiyyətinizdir. İnsanlar həyatda
təhsillə, işlə, təcrübə ilə çox şeyə nail olurlar. Amma insanın kökündə, əsasında anadangəlmə, Allahdan böyük,
fitri istedad verilməyibsə, həyatda əldə etdiyi nailiyyətlər, şübhəsiz ki, uğurlu olar, ancaq o qədər parlaq ola
bilməz. Amma insan anadangəlmə, fitri istedada malikdirsə, Allah ona nadir fitri istedad veribsə, bu, onsuz da
parlayacaqdır. Ancaq insan öz təhsili, zəhməti, əməyi, işi ilə istedadını inkişaf etdirirsə, daha da parladır və
genişləndirirsə, onda belə insan böyük şəxsiyyət olur. Siz məhz belə bir insansınız. Sizin ulu babalarınızdan belə
bir irsi keyfiyyətiniz var. Bunu sizə atanız-ananız və Allah bəxş edibdir. Amma Siz özünüz də sizə verilən bu
neməti sadəcə, özbaşına buraxmamısınız ki, “atam-anam necə veribdirsə, qoy o cür də olsun”. Siz uşaqlıq
vaxtınızda da, həddi-büluğa çatdığınız vaxtda da, gəncliyinizdə də və sonrakı fəaliyyətinizdə də daxilinizdə olan
istedadı hər saniyə, hər dəqiqə, hər saat, hər gün inkişaf etdirmiş və xalqınıza fayda vermisiniz.
Ola bilər bunlar Sizin daxilinizdə qalaydı, nadir insan kimi onsuz da cəmiyyətdə qiymətli ola bilərdiniz.
Amma sizin istedadınızın xalqa, cəmiyyətə həsr olunması Türkiyənin təhsil sistemində nə qədər böyük
nailiyyətlər yaradıbdır. Türkiyədə məlumdur, mən də bilirəm, bütün dünya da bilir ki, Türkiyədə neçə-neçə
xəstəxanaların, uşaq xəstəxanalarının yaradıcısı olmusunuz. Türkiyənin uşaqlarını, cocuqlarını nə qədər ağır
xəstəliklərdən xilas etmisiniz. Türkiyədə nə qədər təhsil ocaqları – məktəblər və ali təhsil ocaqları – universitetlər yaratmısınız. Hansı universitetə baxırsan, onun əsasını İhsan Doğramacı qoyubdur. Əsasını qoyubdur,
yaradıbdır, sonra başqalarının ixtiyarına verib, gedib yenidən birini yaradıbdır. Bu, nadir bir şeydir. Siz nadir
fitri istedada malik olmaqla bərabər, eyni zamanda öz işinizdə nadir xüsusiyyətlərə malik bir adamsınız.
Bunlar da hamısı Sizi həm Türkiyədə, həm türk dünyasında, həm islam aləmində, həm də bütün dünyada
məşhurlaşdırıbdır. Bunun Sizin üçün o qədər böyük əhəmiyyəti yoxdur, çünki göylərə qədər yüksəlmiş bir
insansınız. Amma bunun bizim xalqlarımız, millətlərimiz üçün çox əhəmiyyəti var. Birincisi, Siz öz
fəaliyyətinizlə dünya miqyasında xalqlarımızın problemlərini həll etməyə çalışmısınız, ikincisi də Siz öz
şəxsiyyətinizlə dünyaya, başqa millətlərə göstərmisiniz ki, türk nəyə qabildir, nəyə qadirdir. Çünki bəzən,
xüsusən Qərb dünyasında belə bir fikir var ki, bu millətlər geridə qalmışlar, onların mədəniyyəti guya o qədər
yüksək deyil, yaxud da islam dininə mənsub olan millətlər xristian dininə mənsub millətlərdən geri qalmışlar.
Şübhəsiz ki, bu, yanlış fikirdir. Ancaq təəssüf ki, bu yanlış fikri yaradanlar, yayanlar çox olub və çoxları da
buna inanıblar.
Şübhəsiz, dünya, bəşər bilir ki, Şərq aləmi, islam, türk aləmi dünyaya ən böyük şəxsiyyətlər veribdir, dünya
sivilizasiyasına, dünya mədəniyyətinə ən güclü, ən dəyərli töhfələr veribdir. Bunu bizim ulu babalarımız
ediblər. Ancaq bunu hər gün etmək lazım idi. Bunu XX əsrdə də etmək lazımdır, XXI əsrdə də etmək lazım
olacaqdır. XX əsrdə bu işi görən, bu vəzifəni öz üzərinə götürən insanların ən görkəmlilərindən biri sizsiniz,
mənim hörmətli qardaşım. Ona görə də Sizinlə bu dostluğuma xüsusi əhəmiyyət verirəm. Siz də mənə
göstərdiyiniz münasibətlə Azərbaycan xalqına öz münasibətinizi göstərirsiniz.
Sizin Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dilini, Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini sevdiyinizi gördükcə mən
həddindən artıq sevinirəm. Bəzən bizim azərbaycanlılara, lap tarixi, ədəbiyyatı bilənlərə deyirəm ki, siz
Azərbaycan dilini, Azərbaycanın tarixini İhsan Doğramacı kimi bilmirsiniz. Azərbaycanda yaşamamış bir adam
Azərbaycan dilinin cürbəcür ləhcələrini bilir və o ləhcələrdə danışır, - bunu heç bir azərbaycanlı edə bilməz.
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Burada naxçıvanlı Naxçıvan ləhcəsi, bakılı Bakı ləhcəsi, lənkəranlı Lənkəran ləhcəsi, gəncəli Gəncə ləhcəsi ilə
danışır. Amma İhsan Doğramacı bütün bu ləhcələri bilir.
Bilirsiniz, bu, qeyri-adi bir şeydir. Mən bu barədə çox danışa və Sizin haqqınızda saatlarla mühazirələr
oxuya, nitqlər söyləyə bilərəm. Bunlar da hamısı mənim daxilimdə olan həm hissiyyatlar, həm Sizin haqqınızda
aldığım bilgilər, həm də şəxsi müşahidələrimdir. Heç kəs bunu mənə kənardan gətirməyibdir, tövsiyə etməyib,
beynimə doldurmayıbdır, mənim beynimdə sizinlə görüşlərimdən və Sizinlə olan danışıqlarımızdan meydana
çıxıbdır.
Ona görə də zəhmət çəkib bu münasibətlə Azərbaycana gəlməyiniz mənim üçün çox əzizdir. Siz bu barədə
telefonla mənə müraciət edəndə sizə bildirdim ki, 75 illiyi heç bir vəchlə qeyd etmək istəmirəm. Ayın 10-da 75
yaşım tamam oldu, indi 76-nı addımlayıram, - bu günlərdə bir neçə dəfə demişəm, - ancaq indiyə qədər heç vaxt
öz doğum günümü qeyd etməmişəm.
Keçmişdə Azərbaycanda ən yüksək vəzifələrdə işləyəndə 50 yaşım tamam olmuşdu, 60 yaşım tamam olanda
Moskvada idim, Kremldə otururdum, Sovetlər İttifaqı kimi bir dövlətin ən yüksək zirvəsində duran başçılardan
biri idim, çox yüksək vəzifədə idim. O vaxt məni çoxları, dünya təbrik etdi. Təbrik məktubları, teleqramları,
ayrı-ayrı hədiyyələr aldım. Ancaq heç bir mərasimə imkan vermədim. Ayın 10-da, 11-də kim gəlib iş otağımda
məni bir-iki dəqiqə görə bildisə, bununla da bitdi. Sonra da mən bunları etmək istəmirdim. Xüsusən indi
Azərbaycanın həyatı da o qədər sevindirici deyil, çünki torpaqlarımızın bir qismi işğal altındadır, qaçqın
vəziyyətində yaşayanlar var. Heç bunlar olmasa da, bu gün Azərbaycan çox xoşbəxt vəziyyətdə olsa da, doğum
günümü qeyd etmək – bu, mənim xasiyyətim deyildir.
Ancaq Siz mənim sözümə baxmadınız, gəldiniz. Mən sizin zəhmətinizə görə təşəkkür edirəm. Mənim əziz
bacıma – Sizin xanımınıza təşəkkür edirəm. Sizinlə gələn dostlarımıza təşəkkür edirəm. İhsan bəy, çox sağ olun.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Hörmətli prezidentim, əziz qardaşım Heydər bəy. Bu gözəl, iltifat dolu
sözlərinizə cavab vermək, bu iltifatınıza nail ola bilmək üçün görürəm ki, bundan sonra çox danışmaq lazımdır.
Yalnız qısaca ərz etmək istəyirəm ki, həyatımdakı bəzi müvəffəqiyyətlərin böyük səbəbi bəxtim olmuşdur. Bu
anda ən böyük bəxtim isə Sizin kimi bir şəxsiyyətin təvəccöhünə, yaxınlığına, qardaşlığına layiq olmağımdır.
Allah Sizə uzun ömür versin, türk dünyası Sizinlə fəxr etsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Qazi Universitetinin başçısına da çox təşəkkür edirəm ki, Siz də zəhmət çəkmisiniz, gəlmisiniz. Mən çox
minnətdaram. Qazi Universiteti Türkiyənin görkəmli bir universitetidir, çox hörmətli bir universitetdir. Zəhmət
çəkib Azərbaycana gəlməyinizə və məni təbrik etməyinizə görə çox təşəkkür edirəm.
Əli bəy indi Bilkənd Universitetinə başçılıq edir. Bilkənd Universiteti – mənim qardaşım İhsan
Doğramacının yaratdığı universitet indi dünya şöhrətinə malik olubdur. Əli bəy, sizə də çox təşəkkür edirəm.
Əli bəy Kantur Sizin də, mənim də dostumuzdur, Sizinlə bərabər yaxşı işlər görürlər.
Xüsusi təşəkkürü mənim əziz bacıma bildirirəm. Çox sağ olun, hörmətli bacım.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Əslində, mənim buraya gələcəyimi bilən çoxsaylı dostlarım, çox universitetlərin
rektorları – hamısı gəlmək istəyirdi. Dedim ki, Heydər Əliyev yubiley keçirmir. Ona görə də bütün
universitetləri rəmzi olaraq Qazi Universiteti təmsil edir. Sizdən qorxmasaydım, çox adam gətirərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
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MƏŞHUR RƏSSAM VƏ MÜĞƏNNİ, RESPUBLİKANIN XALQ RƏSSAMI,
DÖVLƏT MÜKAFATLARI LAUREATI TOĞRUL NƏRİMANBƏYOVUN
YARADICILIQ GECƏSİNDƏN SONRA KONSERTİN İFAÇILARI
İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı
12 may 1998-ci il
Mən sənin yaradıcılıq gecənin böyük müvəffəqiyyətlə keçməsini təbrik edirəm. Konsertindən çox
məmnun oldum. Sənin ifanda tanınmış xarici ölkə və Azərbaycan bəstəkarlarının ariya və romansları səsləndi.
Eyni zamanda həm istedadlı rəssam, həm də istedadlı müğənni olmaq fitri vergiyə malik insana xas cəhətdir. Sən bu gün
gözəl oxudun, səni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Səni qırx ildir tanıyıram və sən hələ gənclik illərində özünü vokal
sənətində də sınamısan. Azərbaycan dövlət kamera orkestri çox xoşuma gəldi. Orkestr görkəmli Azərbaycan
bəstəkarları Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baletindən valsı, Fikrət Əmirovun “Nizami” simfoniyasının ikinci hissəsini
və “Min bir gecə” baletindən Mərcanın rəqsini ifa etdi. Mən bütün musiqiçilərdən razıyam və onlara təşəkkür edirəm.
Sənə məşhur rəssam və müğənni kimi yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Sağ olun.
Böyük uğurla keçən gecənin sonunda sənin çox yüksək səviyyədə ifa etdiyin görkəmli bəstəkar Tofiq
Quliyevin “Sənə də qalmaz” mahnısı məndə xoş təəssürat oyatdı.



Gecə başlanmazdan əvvəl prezident Heydər Əliyev professor İhsan Doğramacı və onun xanımı ilə birlikdə
rəssamın teatrın foyesində açılmış əsərlərinin sərgisi ilə tanış oldular.
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AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLİ DÖVLƏT, İCTİMAİ VƏ ELM XADİMİ ƏZİZ ƏLİYEVİN
ANADAN OLMASININ 100 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY GECƏSİNDƏ
NİTQİ
Respublika sarayı
14 may 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Bugünkü təntənəli yubiley gecəsi Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının görkəmli oğlu Əziz Əliyevin nurlu
şəxsiyyətinə, onun 100 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Eyni zamanda, bugünkü mərasim Dağıstan və
Azərbaycan xalqlarının dostluq və qardaşlıq bayramıdır.
Biz son illər bu möhtəşəm sarayda Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyətlərinin yubileylərini təntənə ilə
qeyd etmişik. Bu, çox gözəl ənənədir, bugünkü nəsillərin öz tarixi keçmişinə, görkəmli şəxsiyyətlərinə hörmət
və ehtiramını, təşəkkür və minnətdarlığını ifadə edir. Ancaq bugünkü təntənəli yübiley gecəsinin fərqi vardır.
Bu da ondan ibarətdir ki, biz Əziz Əliyevin 100 illik yubileyini qeyd edirik, eyni zamanda Dağıstan və
Azərbaycan xalqlarının çoxəsrlik dostluq, qardaşlıq tarixinə yeni gözəl, parlaq səhifələr yazılır.
Aprelin 27-də Dağıstanda, Mahaçqalada Əziz Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasim
keçirilmişdir. Azərbaycanın yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti də orada iştirak etmişdir. Bu gün biz Dağıstanın
yüksək səviyyəli, çox mötəbər nümayəndə heyətini Azərbaycanda qəbul edirik, Əziz Əliyevin yubileyini
birlikdə qeyd edirik, eyni zamanda, Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının dostluq, qardaşlıq bayramını keçiririk.
Mən bütün Azərbaycan xalqı adından Dağıstan xalqına hörmət və ehtiramımızı bildirərək, Dağıstan Respublikasının Baş naziri Xizri Şıxsəidovun rəhbərliyi ilə bu gün Azərbaycana gəlmiş Dağıstan nümayəndə heyətini
səmimi qəlbdən salamlayıram, onlara “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm, Dağıstan və Azərbaycan xalqlarının
dostluğunun sarsılmaz olduğunu bir daha bəyan edirəm.
Dağıstan xalqına və Dağıstan nümayəndə heyətinə dərin hörmət bəsləyərək və deyəcəyim sözləri onların da
dinləməsini arzu edərək, nitqimin qalan hissəsini hamımız üçün aydın olan rus dilində davam edəcəyəm.
Hörmətli qonaqlar, bizim dostlarımız!
Ümidvaram ki, siz mənim Azərbaycan dilində dediklərimi olduğu kimi başa düşdünüz. Mənim dediklərimi
olduğu kimi başa düşməyiniz üçün rus dilində danışacağam, yəqin ki, həmvətənlərim məni düz başa düşəcəklər.
Azərbaycanda rus dilini, demək olar, hamı bilir, ona görə də hesab edirəm ki, məni başa düşəcəklər.
Bugünkü təntənə, Əziz Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş, Dağıstanda və Azərbaycanda keçirilmiş yubiley
tədbirləri xalqlarımız, ölkələrimiz, dövlətlərimiz arasında, insanlar arasında olan səmimi, dostluq
münasibətlərini bir daha nümayiş etdirir. Əziz Əliyev özünün çoxcəhətli fəaliyyəti, humanizmi və qayğıkeşliyi
sayəsində Dağıstan və Azərbaycan xalqlarının sarsılmaz dostluğunun simvollarından birinə çevrilmişdir.
Burada Əziz Əliyevin həyat yolu haqqında çox sözlər deyildi. Mən daha çox, daha yaxşı, daha dolğun danışa
bilərəm, çünki onu şəxsən tanıyırdım, bir çox illər onunla birlikdə olmuşam. Özü də mənim bildiklərimin bir
çoxunu bəlkə də heç kim bilmir. Ancaq bununla belə vaxtınızı almayacağam. Hesab edirəm ki, deyilənlər
tamamilə kifayətdir. Mən yalnız bəzi məqamlar üzərində dayanacağam.
Mən əminəm ki, Əziz Əliyev, - bu aylar ərzində dəfələrlə deyildiyi kimi, - Azərbaycan xalqının görkəmli
nümayəndələrindən biridir. O, lap əvvəldən qeyri-adi insan idi. Onun tərcümeyi-halına diqqət yetirin. İrəvanda
rus gimnaziyasında təhsil almaq və oranı qızıl medalla bitirmək, gənc ikən kömək üçün milyonçu Hacı
Zeynalabdin Tağıyevə müraciət etmək, ondan bu köməyi almaq və bütün dünyada məşhur olan hərbi tibb
akademiyasında ali tibb təhsili almaq üçün Peterburqa getmək – gənclik illərində bunu heç də hər kəs
bacarmazdı. Heç də hər kəs bu qədər məqsədyönlü ola bilməzdi. Başqa sözlə, bu qeyri-adi, istedadı ilahidən
gələn insan özünün məqsədyönlülüyü, fədakarlığı, zəhmətsevərliyi, biliklərə can atması sayəsində çox şey
qazanmış, hərtərəfli insani keyfiyyətlər əldə etmişdir. O, həm həkim, həm alim, həm də səhiyyə təşkilatçısı idi.
O, dövlət xadimi, nazir, çətin illərdə Azərbaycanın rəhbərlərindən biri, XX əsrin ən ağır illərində Dağıstanın
birinci rəhbəri idi, Moskvada, sonra isə Azərbaycanda məsul işdə çalışmışdı. Ancaq eyni zamanda onun həyatı
heç də asan keçmirdi, maneələrlə, çətinliklərlə, özünə qarşı edilən bir çox haqsızlıqlarla rastlaşırdı. Amma
bunların hamısını aradan qaldırır və yolundan dönmürdü.
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Bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti olan odur ki, Azərbaycan xalqının oğlu Əziz Əliyev yüksək bacarığını, fayda
vermək qabiliyyətini yalnız təkcə öz respublikasında, ölkəsində nümayiş etdirməmişdir. O, müharibə illərində
İranda çox məsul işi uğurla yerinə yetirmiş, Dağıstanın rəhbəri kimi son dərəcə məsuliyyətli vəzifənin
öhdəsindən çox gözəl gəlmiş, Moskvada – tərkibində yaşadığımız Sovetlər İttifaqı kimi bir dövlətin paytaxtında
müvəffəqiyyətlə çalışmışdır.
Bizim xalqımız üçün bunun xüsusi əhəmiyyəti var, ona görə ki, xalqımız, Azərbaycanın ən yaxşı oğulları
təkcə öz ölkəsində deyil, həm də başqa ölkələrdə, respublikalarda layiqli yer tuta bilir. Bu, hər bir
azərbaycanlının qəlbində çox böyük iftixar hissi doğurur.
İkinci dünya müharibəsi bəşər tarixində ən ağır müharibədir. Böyük Vətən müharibəsi faşizmə, cəhalətə,
təcavüzə qarşı müharibə idi. Faşizmə qarşı vuruşanlar, qələbənin təmin olunması işinə öz töhfəsini verənlər, öz
fəaliyyəti ilə bu qələbənin çalınmasına kömək edənlər, şübhəsiz, ən yüksək qiymətə və ən yüksək hörmətə
layiqdirlər.
Bəli, faşist qoşunları Sovet İttifaqına hücuma keçdikdən sonra qısa bir vaxtda çox irəliləmiş və Qafqaz
dağlarının ətəklərinə, Dağıstanın həndəvərinə çatmışdılar. Dağıstan istisna olmaqla, bütün Şimali Qafqaz faşist
qoşunları tərəfindən işğal edilmişdi. Onlar Bakıya can atır, Bakı neftini ələ keçirmək istəyirdilər. Bu, baş
tutsaydı müharibənin nəticəsi bəlkə də başqa cür olardı. Sovet ordusu, Vətəninin müdafiəsinə qalxan insanlar
kütləvi qəhrəmanlıq göstərdilər. Bir neçə gün əvvəl, mayın 9-da biz alman faşizmi üzərində qələbənin 53-cü
ildönümünü qeyd etdik. Biz cəbhədə vuruşmuş, arxada qələbəni təmin etmiş, faşizmin qarşısını kəsə bilmiş
insanlara indiki nəslin bəslədiyi hissləri bir daha və dönə-dönə ifadə etdik. Belə görkəmli insanlardan biri də
Əziz Əliyev idi.
O, ön xətdə, Dağıstanda olmuşdur. Onun qismətinə olduqca çox çətin vəzifələr düşmüş və o, bu vəzifələrin
öhdəsindən uğurla gəlmişdir. 1941-ci ilin yayında, Sovet İttifaqına faşistlərin hücumu başlandıqdan az sonra
sovet qoşunları İrana daxil oldular, Əziz Əliyev Azərbaycan nümayəndələrinin böyük bir qrupuna başçılıq etdi
və İranda mürəkkəb şəraitdə xüsusi missiyanı yerinə yetirdi.
Bəli, vaxt gələcək və onun həmin dövrdəki fəaliyyətinin təfərrüatı da aşkara çıxarılacaqdır. Lakin, məsələn,
mənə məlumdur ki, o, görkəmli Azərbaycan yazıçıları Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov
və bir çox başqaları ilə birlikdə orada necə cəsarətlə və ağılla iş aparırdı. Ancaq faşist qoşunları Dağıstan
sərhədlərinə yaxınlaşan kimi, - orada son dərəcə mürəkkəb vəziyyət yaranmışdı, - Dövlət Müdafiə Komitəsinin
qərarı ilə Əziz Əliyev Dağıstana göndərildi. Dağıstanlılar 1942-ci ilin sentyabrında onların respublikasında
vəziyyətin necə olduğunu yaxşı bilirlər. Orada əvvəllər yaşamamış, işləməmiş olan bu adam oraya gəldi və qısa
müddətdə bu çoxmillətli diyarı öz ətrafında sıx birləşdirməyə, hamını öz ətrafına toplamağa və onları Dağıstanın
müdafiəsinə, deməli, həm də Zaqafqaziyanın, Bakı neftinin müdafiəsinə qaldırmağa müvəffəq oldu. Bu, böyük
iş idi və o, həmin işi gördü. Bu işi o özünün qeyri-adi insani keyfiyyətləri, istedadı, ağıl-zəkası sayəsində həyata
keçirdi.
Açığını deyək ki, o vaxtlar Əziz Əliyev Azərbaycanın dövlət xadimləri arasında ali təhsili olan, ziyalılığı,
zəngin elmi biliyi ilə fərqlənən bir neçə adamdan biri, bəlkə də yeganə adam idi. Bütün bu keyfiyyətlər qısa
müddətdə Dağıstanda vəziyyəti sabitləşdirməkdə, bu respublikanın xalqını Qafqazın müdafiəsi üçün
birləşdirməkdə ona kömək etdi. Dağıstanlılar Əziz Əliyev başda olmaqla və bizim ordumuzla, o vaxtkı sovet
ordusu ilə birlikdə çox böyük vəzifəni yerinə yetirdilər. Onlar Qafqazı müdafiə etdilər, faşist qoşunlarını
irəliləməyə qoymadılar, Bakı neftini xilas etdilər.
Təbii ki, bütün bunlar ali komandanlığın, qoşunların, Qafqazın müdafiəsinə səfərbər edilmiş bütün şəxslərin
çox böyük, qəhrəmancasına fəaliyyətinin nəticəsi idi. Lakin Əziz Əliyev başda olmaqla dağıstanlıların töhfəsi
də çox böyük və sanballı olmuşdur.
Sonra Əziz Əliyev Moskvada işlədi. Daha sonra, 50-ci ildə onu yenidən Azərbaycana qaytardılar, burada
Nazirlər Soveti sədrinin müavini işlədi, bir il sonra isə bütün vəzifələrdən çıxardılar, partiya cəzası verdilər,
beləliklə də, əslində ona qarşı cinayət etdilər. Mən bunu xatırlayıram.
İndi deyə bilərik ki, onun çox çətin, ancaq eyni zamanda xoşbəxt taleyi olubdur. O, öz həyat yolunda bir çox
çətinliklərlə, maneələrlə rastlaşmış, ancaq onları aradan qaldırmışdır. Ədalətsizliklə də qarşılaşmış, amma
ruhdan düşməmişdir.
Əziz Əliyev İrəvanda anadan olmuş və artıq 1918-ci ildə özü və bütün ailəsi soyqırıma, deportasiyaya məruz
qalmışdır. O, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri soyqırımı çox gənc yaşında özü görmüş və
doğma diyarını tərk edərək Naxçıvana, oradan da Bakıya köçməyə məcbur olmuşdur. O çalışır, çox iş görürdü,
əvəzində 40-cı ildə ona töhmət elan edirlər ki, guya tibb institutunu antisovet ünsürlərdən, millətçilərdən və
sairədən təmizləməmişdir.
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O, müharibə vaxtı İranda, Dağıstanda nə qədər böyük iş görmüş, Moskvada müvəffəqiyyətlə işləmiş, sonra
vətənə qayıtmışdı. Bir il sonra isə onu işdən çıxarmışdılar ki, guya valideynlərinin sosial mənşəyini, bacısının
İranda olmasını gizlətmişdir. Bu paradoks indi artıq bizə məlumdur.
Əziz Əliyev mənə danışırdı ki, o, 1938-ci il repressiyasından möcüzə nəticəsində xilas olmuşdur. Onu
sonralar, 50-ci illərin əvvəlində repressiya etdilər. İşdən çıxarıb Ortopediya və Bərpa Cərrahiyyəsi İnstitutunun
direktoru təyin etdilər, amma tezliklə bu vəzifədən də çıxartdılar. Professoru, elmlər doktorunu, bu qədər
xidmətləri olan bir insanı Sabunçu xəstəxanasına adi həkim göndərdilər və o, üç il orada işlədi. Bu, onun o vaxtkı rejimin bilavasitə Mir Cəfər Bağırov tərəfindən həyata keçirdiyi repressiyalara məruz qaldığı dövr idi.
Əziz Əliyevin heç bir günahı yox idi. Hamı yaxşı bilirdi ki, əri kimi özü də İran təəbəsi olan böyük bacısı
1938-ci ildə, İran təəbəli azərbaycanlılar buradan çıxarılan vaxt İrana köçməyə məcbur olmuşdu. Bu məlum idi
və heç kim bunu gizlətmirdi. Onun isə boynuna qoyurdular ki, bu faktı gizlətmişdir.
Onun ailəsinin sosial mənşəyi də məlum idi. 1926-cı ildə o, Kommunist Partiyasına daxil olmuş, yüksək
vəzifələrdə işləmiş, SSRİ, Azərbaycan, Dağıstan ali sovetlərinin deputatı seçilmişdi və sairə. O, müharibə
zamanı necə hünər göstərmişdir. 1951-ci ildə isə birdən-birə deyirlər ki, guya o, özünün sosial mənşəyini
gizlətmişdir. Onu repressiyaya məruz qoymaq üçün sadəcə olaraq nəyəsə öcəşmək lazım idi.
Deməliyəm ki, mən özüm də bu repressiyadan əziyyət çəkmişəm. O vaxt mənim Əziz Əliyev ilə qohumluq
münasibətlərim yox idi və bu gün geniş ictimaiyyətə bəlkə də ilk dəfə deyəcəyəm ki, mərhum həyat yoldaşım
Zərifə xanımla 1948-ci ildə tanış olmuşdum. Az sonra mən Leninqrada oxumağa getdim. 50-ci ildə oradan
Bakıya qayıdandan sonra, şübhəsiz ki, öz ailə həyatımı qurmaq, evlənmək fikrində idim. Ancaq mənim mənzilməişət şəraitim buna imkan vermirdi – anam və qardaşlarımla İçərişəhərdə zirzəmidə kirayədə yaşayırdım.
Şərait yox idi və mən mənzil almağımı gözləyirdim.
1952-ci ildə mən ikiotaqlı mənzil aldım. Lakin o vaxt mənə Əziz Əliyevin ailəsi ilə ünsiyyətdə olmaq
qadağan edilmişdi. Xatirimdədir, 1951-ci ildə Əziz Əliyev işdən çıxarıldıqda Zərifə xanımla biz görüşdük və o
mənə dedi: “Deyəsən, biz bir daha görüşə bilməyəcəyik, çünki atamı işdən çıxarıblar və ona qarşı siyasi ittiham
irəli sürüblər. Sən isə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işləyirsən və bu, sənə zərər gətirə bilər. Odur ki,
deyəsən, bizə birlikdə olmaq qismət deyilmiş”. Mən, əlbəttə, etirazımı bildirdim və münasibətlərimiz davam
etdi.
Bundan az sonra, - həmin vaxtlar Əziz Əliyev ailəsini isə izləyir və onu həbsə almaq üçün fəal məşğul
olurdular, - o vaxtkı dövlət təhlükəsizliyi naziri general Yemelyanov məni yanına çağırıb bu sözləri dedi: “Sən
cavan və bacarıqlı işçisən, Leninqradda çox yüksək təhsil alıbsan, təhsili uğurla başa çatdırıbsan, sənin
gələcəyin var. Ancaq sən Əziz Əliyevin ailəsi ilə bütün əlaqələri kəsməlisən, yoxsa, biz səni işdən çıxarmalı
olacağıq”. Orqanlarda işlədiyimə və məsələnin nə yerdə olduğunu bildiyimə görə, ondan belə ittihamlar üçün nə
kimi əsaslar olduğunu soruşdum. O, məni danlayıb dedi: “Sən hələ cavansan və başa düşmürsən. Yoldaş
Mircəfər Bağırov göstəriş verib və biz onu yerinə yetirməliyik”.
Aradan bir il keçdi. Mənim əlaqələrim qeyri-leqal xarakter aldı, əks halda başqa cür mümkün deyildi. Bir
ildən sonra, 1953-cü ilin əvvəllərində general Yemelyanov yenidən məni yanına çağırdı və qəti şəkildə
xəbərdarlıq etdi: “Əgər sən öz əlaqələrini kəsməsən, onda nəzərə al ki, işdən çıxarılacaqsan, həm də nəinki işdən
çıxarılacaqsan, eyni zamanda, ciddi şəkildə cəzalandırılacaqsan”. Artıq o vaxt bilirdim ki, hər şey ona doğru
gedir ki, Əziz Əliyevi həbs etməli, onun ailəsini isə Mircəfər Bağırovun göstərişi ilə buradan sürgün etməli
idilər.
Amma Allah kömək etdi. 1953-cü ilin martında Stalin öldü, həmin ilin yayında isə Mircəfər Bağırovu
əvvəlcə işdən çıxardılar, sonra da həbs etdilər. Bütün bu müddətdə Əziz Əliyev Sabunçuda həkim işləyirdi və
onu öz əvvəlki vəzifəsinə – Ortopediya və Bərpa Cərrahiyyəsi İnstitutunun direktoru vəzifəsinə yalnız 1954-cü
ilin martında qaytardılar. Bundan sonra mən, necə deyərlər, azadlığa çıxdım və 1954-cü ilin noyabrında öz ailə
həyatımı qura bildim.
Qohum olduğumuz illərdə mən Əziz Əliyev ilə çox yaxından ünsiyyət saxlayırdım. Açığını deyim ki, bütün
burada deyilənlərlə yanaşı, o, həm də olduqca gözəl insan idi. Bir insan kimi, bir ata kimi olduqca gözəl adam
idi. Sadə, məhrəm, ağıllı həmsöhbət olan bu insan tarixdən, ədəbiyyat və incəsənətdən çox şey bilirdi.
Azərbaycanda və Dağıstanda işlədiyi illərdə o, elm xadimləri ilə çox sıx təmasda olurdu. Bütün tibb professorları onun dostları idi, onların çoxunu o hazırlayıb irəli çəkmişdi. Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatının Üzeyir
Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Bülbül, Niyazi, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Qara Qarayev və bir çox
başqaları kimi görkəmli xadimləri ilə onun çox yaxın, mehriban və ailəvi münasibətləri vardı. Bütün bunlar ona
görə olurdu ki, o, çox ziyalı bir adam idi, yüksək səviyyədə savadlı, mədəni adam olduğuna görə həmişə məhz
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bu mühitlə təmasda olmağa çalışırdı. Həmin adamlar da onunla yaxın olmaq istəyirdilər. O, hər cəhətdən gözəl
insan idi.
Əlbəttə, o, vaxtilə məruz qaldığı repressiyalara görə son illərdə çox həyəcan keçirirdi. Lakin, bununla yanaşı,
Əziz Əliyev ona qarşı ədalətsizlik edərək repressiya törədənləri də, onların özlərinin nə kimi cəzalar çəkdiyini
də görmüşdür. O, nəinki Mircəfər Bağırovun tutulduğunu, həm də 1956-cı ildə Bakıda onun və digər
cinayətkarların məhkəmə prosesini də görmüşdür.
Müttəhimlər kürsüsündə Mircəfər Bağırovla birlikdə həmin general Stepan Yemelyanov da əyləşmişdi, o
Yemelyanov ki, Əziz Əliyevlə əlaqə saxladığıma görə mənə iki dəfə xəbərdarlıq etmiş və məni danlamışdı. Ona
25 il həbs cəzası kəsdilər. Görün, tale necə olur. Sonralar, 70-ci illərdə mən MK-nın birinci katibi işləyərkən,
Yemelyanov öz cəzasını çəkib Bakıya qayıtdı və mənə məktub yazaraq, ona bəzi şəxsi işlərində kömək
göstərməyi xahiş etdi. Həyat bax, belədir.
Bütün bunları ona görə deyirəm ki, öz təəssüratlarımı bölüşmək istəyirəm, həmçinin bildirmək üçün ki,
keçmişdə bizim çox xoş, çox yaxşı münasibətlərimiz olubdur, biz onları qiymətləndirməli və unutmamalıyıq.
Amma keçmişdə çox ağır hallar da olubdur. Biz elə hallara gərək heç zaman yol verməyək. Xalqımız XIX və
XX əsrlər ərzində, 1918-ci ildə soyqırımlara məruz qalıbdır. Sonra Ermənistanda yaşamış azərbaycanlıları 1948ci ildən etibarən Stalinin xüsusi qərarı ilə yenə də Mircəfər Bağırovun iştirakı ilə zor gücünə Azərbaycana
deportasiya etmişlər. Birinci deportasiya əsrin əvvəllərində başlanmışdır. 1918-ci ildə Əziz Əliyevin ailəsi
soyqırıma məruz qalaraq deportasiya edilmişdir. Onun orada qalan nəsilləri 1948-1953-cü illərdə
köçürülmüşlər. Ermənistanda qalanlar isə 1988-ci ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə başlandıqda
gözümçıxdıya salınmış, məhv edilmiş, zorla oradan çıxarılmışlar.
20-ci, 30-cu, 40-cı, 50-ci illərin repressiyaları totalitar sovet rejiminin bütün sovet xalqına qarşı, xüsusən
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi ən ağır cinayətdir. 37-38-ci illərdə Azərbaycan xalqının məruz qaldığı
repressiyalar, zənnimcə, heç bir respublikada olmayıbdır. Azərbaycanın ən görkəmli elm və mədəniyyət, təhsil
xadimləri məhv edilmişlər. Bunu da unutmaq olmaz. Bununla birlikdə, belə hallar bir daha təkrar edilməməlidir.
Bu gün Azərbaycan müstəqil respublikadır. İndi biz azad insanlarıq. O illərdə çalışan, Azərbaycan elmini,
təhsilini, səhiyyəsini, iqtisadi potensialını və sənayesini
yaratmış insanlar Azərbaycanın bugünkü
müstəqilliyinin bünövrəsini qoymuşlar. Biz onları unutmamalıyıq, onları xatırlamalı, onların xidmətlərini
lazımınca qiymətləndirməliyik. Bu adamlar arasında Əziz Əliyev də var.
Mən çıxışımın əvvəlində dedim və bir daha demək istəyirəm ki, bugünkü gün Dağıstan və Azərbaycan
xalqları arasında dostluğun parlaq bir səhifəsidir. Xalqlarımız həmişə dostluq etmişlər və indi biz bu dostluğu,
münasibətlərimizi möhkəmləndiririk. Ötən ilin noyabrında biz Qafqazın böyük oğlu, bütün Qafqaz xalqlarının
görkəmli qəhrəmanı Şeyx Şamilin 200 illiyini birlikdə qeyd etdik. Xalq Məclisinin sədri Muxu Əliyev başda
olmaqla Dağıstandan Bakıya böyük bir nümayəndə heyəti gəlmişdi. Bizim nümayəndə heyəti Mahaçqalaya
getmişdi. Biz bir yerdə olduq və Şeyx Şamil bizim ümumi qəhrəmanımızdır. Təsadüfi deyil ki, həmin gecədə
Şeyx Şamilin indi Şəki rayonunda yaşayan nəticəsi Məryət Əsgərova da çıxış etdi.
Biz həmişə bir-birimizin yanında olmuşuq və azərbaycanlılarla dağıstanlıları bir-birindən heç vaxt
ayırmamışıq. Əslən Dağıstan xalqlarından olan adamlar bu gün Azərbaycanda tamhüquqlu vətəndaşlar kimi
yaşayırlar. Dağıstanda da azərbaycanlılar yaşayırlar, təkcə azərbaycanlılar deyil, başqa millətlər də yaşayırlar.
Dağıstanda yaşayanların hamısı bizim qardaşlarımız, dostlarımızdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda
yaşayanların da hamısı bütün dağıstanlıların qardaşları və dostlarıdır.
Mən artıq dedim ki, Əziz Əliyev kimi görkəmli insanlar Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasında dostluğun
və qardaşlığın möhkəmlənməsinə çox böyük töhfə vermişlər. İndi bu işə biz də töhfəmizi verməliyik. Ona görə
ki, heç nə bir yerdə donub qalmır, hər şey inkişafda, hərəkətdədir. Həyatımızın indiki dövrü keçmişdəkindən –
biz bir dövlətin, bir ölkənin tərkibində olduğumuz dövrdəkindən fərqlidir. İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir.
Respublika olan Dağıstan eyni zamanda Rusiya Federasiyasının bir hissəsidir. Bizim Dağıstanla olan
münasibətlərimiz – Rusiya ilə dostluq münasibətləri deməkdir. Biz Rusiya, rus xalqı ilə həmişə dostluq və mehriban münasibətlər şəraitində yaşamışıq. İndi də bu cür münasibətlər şəraitində yaşayırıq. Biz Azərbaycan ilə
Rusiya Federasiyasında dostluq və əməkdaşlığı gələcəkdə də möhkəmləndirəcəyik.
Dağıstan özünün coğrafi mövqeyi, Azərbaycana xüsusi yaxınlığı baxımından Rusiya Federasiyası ilə
Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsində xüsusi rol oynayır. Biz Dağıstanla
Azərbaycan arasında dostluğu nə qədər çox möhkəmləndirsək, Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasındakı
dostluq da bir o qədər möhkəm olacaqdır.
Keçmişimizə dair gözəl nümunələr çoxdur, bugünkü həyatımızda da xeyirxah, yaxşı cəhətlər az deyildir.
Mən buna böyük hörmət hissi ilə yanaşıram ki, Dağıstanın həm Dövlət Şurası, həm hökuməti, həm də
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parlamenti, Məhəmmədəli Məhəmmədov da, Xizri Şıxsəidov da, Muxu Əliyev də, bütün başqa dostlarımız da
Azərbaycanla münasibətləri möhkəmləndirir və inkişaf etdirirlər. Əziz dostlar, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bu
dostluğun daha da möhkəm, sarsılmaz və qırılmaz olması üçün biz Azərbaycanda hər şeyi edirik və bundan
sonra da edəcəyik.
Bizim necə birgə tariximiz olduğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Gözəl şair Fazu Əliyevanın dediyi kimi,
Dağıstan qadınlarının Azərbaycan kişilərini və Azərbaycan kişilərinin, cavanlarının Dağıstan gözəllərini necə
sevdiklərini sübut etməyə lüzum yoxdur. Gözəl deyilmişdir, özü də bunu belə bir gözəl dağlı qızı, bizim böyük
dostumuz Rəsul Həmzətovla birlikdə öz yaradıcılığı, şerləri ilə Dağıstan xalqlarını şöhrətləndirən gözəl şair
Fazu Əliyeva demişdir.
Bütün bunlar bizim ümumi, misilsiz sərvətimizdir. Bizim borcumuz, vəzifəmiz, gələcək nəsillərin borcu və
vəzifəsi isə bu sərvəti, nə varsa hamısını qoruyub saxlamaq, möhkəmləndirmək və inkişaf etdirməkdir. Əminəm
ki, Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və qardaşlıq əbədi olacaqdır. Əziz Əliyev bu dostluğun
simvoludur. Onun davamçıları olan biz isə bu dostluğun əbədi olması üçün hər şeyi edirik.
Azərbaycan xalqına bəslədiyi böyük hisslərə, Əziz Əliyevin xatirəsinə göstərdiyi diqqətə görə Dağıstan
xalqına bir daha ən dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Yaşasın Dağıstan! Yaşasın Azərbaycan! Dağıstan və Azərbaycan xalqlarının əbədi və sarsılmaz dostluğuna
eşq olsun!
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RUSİYANIN MƏŞHUR RƏSSAMI NİKAS SAFRONOVUN SƏRGİSİNİN
AÇILIŞINDA ÇIXIŞI
R. Mustafayev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət Muzeyi
15 may 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, qonaqlar, dostlar!
Mən sizin hamınızı bugünkü hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Hörmətli Nikas Safronov, Azərbaycanda öz
sərginizi açmağı qərara aldığınıza görə sizi xüsusi təbrik edirəm.
Həqiqətən, rəssam Nikas Safronovun adı çox istedadlı, özgün, orijinal bir rəssam kimi qısa vaxtda bütün
dünyada məşhur olmuşdur. O, qısa dövr ərzində bir çox yüksək dəyərli təsviri sənət əsərləri yaratmışdır. Buna
görə rəssam Nikas Safronovun Azərbaycana diqqət yetirməsi və öz rəsmlərini Azərbaycanda nümayiş etdirmək
arzusu respublikamıza, ölkəmizə, xalqımıza diqqət göstərilməsi deməkdir. Azərbaycan xalqı isə ümumiyyətlə
incəsənəti, xüsusən də təsviri sənəti qiymətləndirir. Azərbaycanda bir çox görkəmli rəssamlarımız var, onlar öz
rəsm əsərləri sayəsində dünya şöhrəti qazanmışlar. Azərbaycanın rəngkarlıq, təsviri sənət məktəbi dünyada
layiqli yer tutmuşdur. Biz bununla fəxr edirik. Biz fəxr edirik ki, tarixən qısa bir vaxtda Azərbaycanda gözəl,
güclü təsviri sənət məktəbi, rəngkarlıq məktəbi təşəkkül taparaq yaranmışdır.
Azərbaycan qədim mədəniyyət ölkəsidir, Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyasına bir çox olduqca qiymətli
mədəniyyət əsərləri, memarlıq, sənət abidələri, olduqca dəyərli təsviri sənət əsərləri bəxş etmişdir. Lakin
keçmişdə, uzaq keçmişdə Azərbaycanın təsviri sənəti öz ifadəsini özgün, milli sənətdə, miniatür sənətində
tapmışdır. Buna görə də fəxr edirik ki, Azərbaycan xalqı təsviri sənətdə öz yoluna, öz dəst-xəttinə malikdir. Biz
onunla da fəxr edirik ki, bizim Sultan Məhəmməd kimi dahi rəssamımız var. O, 500 il bundan əvvəl misilsiz
miniatür sənəti əsərləri yaratmışdır. Biz bununla fəxr edirik. Lakin bununla bərabər, biz şadıq ki, Azərbaycan
rəssamları, Azərbaycan xalqı Avropa rəngkarlıq məktəbinə də yaxınlaşmışlar. Bu, həm İntibah dövrünün, həm
də sonrakı dövrlərin sənət ustalarının təsiri altında və diqqətəlayiq rus rəngkarlarının təsiri altında baş
vermişdir. Odur ki, XX əsrdə Azərbaycanda belə güclü rəngkarlıq əmələ gəlmişdir və rəngkarlarımızın əsərləri
nəinki Azərbaycan muzeylərini bəzəyir, eləcə də Azərbaycan incəsənətini dünyada layiqincə təmsil edir.
Bütün bunlarda rus sənət ustalarının, Rusiya rəngkarlığının göstərdiyi təsirin böyük əhəmiyyəti var.
Azərbaycanlılar onların təsiri altında və Moskvada, Leninqradda rəssamlıq institutlarında və akademiyalarında
onlardan öyrənərək, yüksək professional təhsil almış, rəngkarlıq ustaları, təsviri sənət ustaları olmuşlar. Buna
görə də indi Azərbaycanda gözəl mühit, gözəl şərait mövcuddur və bu sənət növü dərk edilir. Azərbaycanda
rəngkarlığı və təbii olaraq, öz ustalarımızın və digər ölkələrin ustalarının əsərlərini yüksək qiymətləndirirlər.
Bununla əlaqədar Nikas Safronovun Azərbaycanda açılmış sərgisi xalqımızın estetik səviyyəsini daha da
yüksəltmək, adamlarımızı Nikas Safronovun simasında təsviri sənətin yeni nümunələri ilə tanış etmək üçün çox
yaxşı imkandır.
Şübhə etmirəm ki, biz burada gözəl əsərlər görəcəyik. Ona da şübhə etmirəm ki, bakılılar bu sərgiyə gələrək,
bu sənət əsərləri ilə təmasdan olduqca böyük zövq alacaqlar. Mən şübhə etmirəm ki, Nikas Safronov
Azərbaycanda, Bakıda özünün bu sərgisi ilə öz məşhurluğunun səviyyəsini daha da qaldıracaqdır.
Təkrar edirəm, Azərbaycan xalqı sənətin gözəl nümunələrini başa düşür, qiymətləndirir. Mən belə düşünürəm ki, onlar sərgiyə təqdim etdiyiniz rəsmlərə görə sizə minnətdar olacaqlar.
Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Əziz Nikas, sizə gələcəkdə
yaradıcılıq uğurları diləyirəm. Siz gəncsiniz, qarşınızda hələ böyük yaradıcılıq yolu var. Şübhə etmirəm ki,
gələcək sizə daha çox yeni uğurlar, yeni müvəffəqiyyətlər gətirəcəkdir.
Bu imkandan istifadə edərək, rəsm əsərinizə görə, mənim portretimi çəkdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Əlbəttə, mən bütün bunlara çox təvazökarlıqla yanaşıram. Bunu bu adamlar və Azərbaycan rəssamları da
bilirlər. Bununla belə, buna mane olmağa haqqım yoxdur.
Buna görə çox sağ olun. Mən bunu sizin tərəfinizdən şəxsən mənə böyük diqqətin ifadəsi kimi
qiymətləndirirəm.


Sərginin açılışında prezident Heydər Əliyev rəssamın əsərləri ilə tanış oldu. Nikas Safronov çıxış edərək Heydər
Əliyevə minnətdarlığını və təşəkkürünü bildirdi.
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Mən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına mənə bağışladığınız bu rəsm əsərinə görə təşəkkür edirəm. Bu
mənzərə rəsmi, həqiqətən nadir bir əsərdir. Naxçıvanda olmayan, Naxçıvanı əhatə edən dağları görməyən bu
əsərin əhəmiyyətini tam qiymətləndirə bilməz. Yəqin ki, mən bu əsərin həmin qeyri-adi dağı – İlanlı dağı nə
dərəcədə dəqiq əks etdirdiyinə hələ sonra da baxacağam.
Mən bir çox ölkələrdə olmuşam, çox dağlar görmüşəm. Amma Naxçıvandakı kimi dağlara və İlanlı dağ
kimi dağa şəxsən mən rast gəlməmişəm. Bəlkə də daha maraqlı, daha gözəl digər dağlar var, lakin bu dağ
özünəməxsusluğu ilə fərqlənir, belə dağı təbiətin özü yaradıbdır. Maraqlıdır ki, günün müxtəlif vaxtlarında,
günəş şüalarından asılı olaraq bu dağın rəngi köklü surətdə dəyişir. Bu nə isə nadir bir haldır. Mən bu dağın
zirvəsinə qalxmamışam. Bu, çox çətindir. Amma uşaqlıq, gənclik çağlarımda mən bu dağın ətəklərində dəfələrlə
olmuşam və həmişə də heyran qalmışam.
Bu əsərə görə çox sağ olun.
Azərbaycan rəssamlarına yeni uğurlar arzulayıram. Bayaq dedim ki, Azərbaycanda gözəl təsviri sənət
məktəbi, gözəl rəssamlar, gözəl ustalar var. Mən sizə yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayıram. Sağ olun!
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GÜRCÜSTAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASININ YARANMASININ 80 İLLİYİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY GECƏSİNDƏ NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və
Balet Teatrı
19 may 1998-ci il
Gürcüstan parlamentinin sədri hörmətli cənab Zurab Jvaniya!
Gürcüstanın Azərbaycana gəlmiş hörmətli nümayəndələri!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
İlk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 80 illik yubileyi münasibətilə son aylar
ölkəmizdə müxtəlif mərasimlər keçirilir. May ayının 28-də bu münasibətlə təntənəli zirvə mərasimi olacaqdır.
Biz ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasını və onun gördüyü işləri böyük minnətdarlıq hissi
ilə xatırlayırıq və onları yüksək qiymətləndiririk. Eyni tədbirlər qardaş Gürcüstanda da keçirilir.
Məlumdur ki, həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan öz dövlət müstəqilliklərini 1918-ci ildə eyni vaxtda əldə
ediblər, eyni zamanda demokratik respublikalarını yaradıblar. Bu il mayın 5-6-da Gürcüstanda ilk Azərbaycan
Demokratik Respublikasının yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli görüşlər, mərasimlər keçirilmişdir.
Azərbaycan nümayəndə heyəti Gürcüstanda bu mərasimlərdə iştirak etmişdir. Bu günlərdə isə ilk Gürcüstan
Demokratik Respublikasının yaranmasının 80 illiyi münasibətilə Azərbaycanda təntənəli mərasimlər keçirilir.
Bunlar dünən də, bu gün də bir çox görüşlərdə öz əksini tapmışdır. Biz Gürcüstanın nümayəndə heyəti ilə
birlikdə bu münasibətlə bu gün buraya – Azərbaycanın çox mötəbər salonu olan Dövlət Akademik Opera və
Balet Teatrının salonuna toplaşmışıq.
Bir-biri ilə qonşu, qardaş olan Gürcüstanda və Azərbaycanda belə mərasimlərin eyni zamanda, sinxron
şəkildə keçirilməsi təbiidir. Bunların səbəbləri də, əsasları da sizə məlumdur. Bu günlər bu barədə çox
deyilibdir. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu, eyni zamanda qeyri-adidir.
Gürcüstan prezidenti cənab Eduard Şevardnadze və Azərbaycan prezidenti xalqlarımızın istək və arzularını
ifadə edərək Gürcüstanda Azərbaycan Demokratik Respublikasının 80 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında,
Azərbaycanda isə Gürcüstan Demokratik Respublikasının 80 illik yubileyinin keçirilməsi barədə xüsusi qərarlar
qəbul etmişlər. Bunlar hamısı onu göstərir ki, biz tarixin bütün mərhələlərində, 1918-ci ildə də bir yerdə
olmuşuq, bu gün də bir yerdəyik və öz bayramlarımızı bir yerdə qeyd edirik.
Gürcü xalqını, qardaş Gürcüstanın bütün vətəndaşlarını ilk Gürcüstan Demokratik Respublikasının
yaradılmasının 80 illik yubileyi münasibətilə böyük hörmət və ehtiramla, səmimi qəlbdən təbrik edirəm, qardaş
gürcü xalqına səadət, sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzu edirəm.
Mən əziz dostum, qardaşım, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeyə hərarətli bayram təbrikimi göndərirəm.
Gürcüstan parlamentinin sədri hörmətli Zurab Jvaniya başda olmaqla Gürcüstan Respublikasının yüksək
səviyyəli mötəbər nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlməsini və bu günlərdə keçirilən görüşləri yüksək
qiymətləndirirəm, bunun bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın gözəl bir rəmzi olduğunu bildirirəm və
Azərbaycana gəlmiş qonaqlara təşəkkür edirəm.
Bu günlərdə Gürcüstanda da, Azərbaycanda da biz keçmiş tariximizə öz hörmət və ehtiramımızı bildiririk.
Biz gürcü və Azərbaycan xalqlarının XX əsrdə keçdiyi yolu təhlil edirik, ona nəzər salırıq və bu illərdə
xalqlarımızı böyük fəlakətlərdən keçirərək yaşadıb bu günə gətirən insanlara öz hörmət və ehtiramımızı
bildiririk.
Gürcüstan, Azərbaycan, bütün Zaqafqaziya xalqlarının tarixində 1918-ci il xüsusi bir yer tutur. O il, o aylar
Gürcüstanın və Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimləri, dəyərli mütəfəkkir insanları öz xalqlarının milli
azadlığı və müstəqilliyi uğrunda çalışmışlar, ilk demokratik respublikaların yaranması ilə tarixi xidmət
göstərmişlər, böyük qəhrəmanlıq nümunələri nümayiş etdirmişlər.
Gürcüstanda da, Azərbaycanda da yaranmış müstəqil demokratik respublikalar, hökumətlər az yaşasalar da
çox iş görmüşlər və xalqlarımızın müstəqillik, istiqlaliyyət, azadlıq arzularını nümayiş etdirmişlər, onların
əsasını qoymuşlar.
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Biz Gürcüstanda və Azərbaycanda ilk demokratik respublikaların yaranmasının 80 illik yubileyini təntənəli
şəraitdə qeyd etməklə, bu yubileylər münasibətilə bir çox elmi konfranslar, görüşlər, müzakirələr keçirməklə və
bugünkü həyatımızla, gördüyümüz bütün işlərlə 1918-ci ildə bizim xalqlarımızın istiqlaliyyətini elan edən
görkəmli şəxsiyyətləri böyük minnətdarlıqla yad edirik və onlara öz hədsiz hörmət və ehtiramımızı bildiririk.
Xalqlarımızın taleləri bir-birinə nə qədər bənzər olsa da, 1918-ci ildə istiqlaliyyətimizi eyni vaxtda əldə
etmişdiksə də, ondan sonrakı dövrdə keçirdiyimiz yollar da bir-birinə nə qədər bənzərdirsə və nəhayət, 1991-ci
ildə müstəqilliyimizi eyni vaxtda bərpa edib, onu əbədi etmək yolunda eyni şəkildə çalışsaq da biz bu gün
buraya Gürcüstan Demokratik Respublikasının 80 illik yubileyinə toplaşmışıq.
Mən bütün Azərbaycan xalqı adından bu münasibətlə səmimi dostuq, qardaşlıq hissləri ilə deyə bilərəm ki,
gürcü xalqı XX əsrdə böyük, kəşməkəşli, şanlı bir yol keçmişdir. Gürcü xalqı 1918-ci ildə müstəqilliyini əldə
edib, öz demokratik respublikasını yaradıb, onu qısa müddətdən sonra itirmişdir. Ondan sonrakı dövrdə də
gürcü xalqının həyatında böyük nailiyyətlər olmuş, gürcü xalqı inkişaf etmiş, dünyada daha da məşhurlaşmış,
eyni zamanda böyük itkilər də vermiş, böyük fəlakətlərlə də üzləşmiş, çətinliklərə rast gəlmişdir.
Bu yolun son nəticəsi ondan ibarətdir ki, gürcü xalqı 1991-ci ilin sonunda Sovetlər İttifaqı kimi böyük bir
ölkənin dağılması ilə əlaqədar öz istək və arzusuna nail olmuş, milli azadlığını əldə etmiş, dövlət müstəqilliyini
elan etmiş, müstəqil dövlət yaratmış və bu müstəqil dövlət artıq 7 ildir ki, yaşayır, gürcü xalqını dünyada
tanıtdırır.
XX əsr çox mürəkkəb əsrdir. Güman edirəm ki, gələcək nəsillər bu əsrin hər bir ilini xüsusi təhlil edəcək və
ona qiymət verəcəklər. Ancaq biz – XX əsrdə yaşayan insanlar çox şeyi öz gözlərimizlə görürük, bir çox
proseslərin içərisindəyik, onların iştirakçısıyıq. Biz bunları görərək, bütün bu çətinlikləri ötüb keçərək, həm
gürcü xalqının, həm də Azərbaycan xalqının 1991-ci ildə əldə etdiyi milli azadlığın, dövlət müstəqilliyinin nə
qədər əvəzsiz və nə qədər qiymətli olduğunu dərk edirik.
Gürcü və Azərbaycan xalqlarının 1991-ci ildən sonra rastlaşdıqları vəziyyət və bu xalqların başına gələn
bəlalar, bu xalqların öz müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün apardığı mübarizələrin hamısı bir-birinə oxşayır,
bir-birinə bənzərdir, bir-birinin eynidir.
Gürcüstanın da ərazi bütövlüyü pozuldu, Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsi başlandı və o hələ indiyədək sona
çatmayıbdır. Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü pozuldu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlandı.
Azərbaycanın torpaqlarının bir qismi işğal olunubdur. Bu münaqişə də hələ indiyə qədər sona çatmayıbdır,
aradan qaldırılmayıbdır.
Gürcüstanın daxilində də cürbəcür qüvvələr, siyasi dəstələr hakimiyyət mübarizəsinə qalxıb öz milli
mənafelərinə böyük zərbələr vurdular, vətəndaş müharibəsi apardılar. Azərbaycanda da ayrı-ayrı silahlı dəstələr,
cinayətkar qruplar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparıb hakimiyyəti devirmək, yıxmaq istədilər və ölkəni
vətəndaş müharibəsi həddinə gətirib çıxardılar.
Bizim xalqlarımızın taleyindəki, tarixindəki bənzərlik və eynilik bu illərdə də özünü əks etdirir. Biz bu illər
böyük itkilər vermişik. Ölkələrimizə, xalqlarımıza böyük zərbələr dəyibdir. Ancaq bu gün iftixar hissi ilə deyə
bilərik ki, Gürcüstan da, gürcü xalqı da, Azərbaycan da, Azərbaycan xalqı da daxili ictimai-siyasi vəziyyəti
sabitləşdirib, hər iki ölkədə iqtisadi islahatlar, demokratik proseslər, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi uğurla həyata keçirilir.
Fürsətdən istifadə edərək mən gürcü xalqını, Gürcüstanın bütün vətəndaşlarını XX əsrdə əldə etdikləri bütün
nailiyyətlər və xüsusən, son illər dövlət müstəqilliyi yolunda inamla irəliləyərək qazandıqları böyük müvəffəqiyyətlər münasibətilə təbrik edirəm. Mən gürcü xalqına, Gürcüstana bu yolda yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Bizim ölkələrimiz arasındakı əlaqələr o qədər sıxdır, biz bir-birimizə o qədər yaxınıq ki, Gürcüstanda nə
varsa onu Azərbaycanda, Azərbaycanda nə varsa onu Gürcüstanda yaxşı bilirlər. Buna görə də yaxşı bilirik ki,
Gürcüstanda son illər böyük işlər görülür, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində böyük nailiyyətlər
əldə edilibdir, bir çox çətinliklərin qarşısı alınıbdır, iqtisadiyyatda dirçəliş mövcud. Ən əsası ondan ibarətdir ki,
bütün sahələrdə islahatlar həyata keçirilir və Eduard Şevardnadze başda olmaqla, Gürcüstan dövləti və hökuməti
müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi üçün inamla irəliləyirlər və çox böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Bütün bunlar
bizi sevindirir. Çünki, birincisi, biz qardaş, dost gürcü xalqının əldə etdiyi nailiyyətlərə görə sevinirik, ikincisi
isə, əgər Gürcüstanda işlər yaxşı gedirsə, bizim qonşumuz, bizə dost, dayaq olan ölkədə inkişaf varsa, insanların
yaşayışı günü-gündən yaxşılaşırsa, demək, bunların hamısı həm dostluğumuzu möhkəmləndirir, həm də, eyni
zamanda, Azərbaycana öz təsirini göstərir.
Mən şübhə etmirəm ki, Gürcüstanın həyatında gedən müsbət dəyişikliklər günü-gündən genişlənəcək,
Gürcüstan bu yol ilə gedərək yeni zirvələrə qalxacaq, bir neçə ilin içərisində Gürcüstan mövcud olan
problemləri həll edib çətinlikləri aradan qaldıracaq və xalqın rifah halını yaxşılaşdıracaqdır. Şübhə etmirəm ki,
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xarici düşmənlər də, daxili düşmənlər də gürcü xalqının bu iradəsini sındıra bilməyəcəklər. Nə terror, nə
təxribatlar gürcü xalqını bu yoldan çəkindirə bilməyəcək və gürcü xalqı, Gürcüstan mənim dostum Eduard
Şevardnadzenin rəhbərliyi altında yeni-yeni nailiyyətlər əldə edəcəkdir.
Gürcüstanın həyatında mövcud olan müsbət hadisələrdən biri də Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların
vəziyyətidir. Biz Azərbaycanda buna xüsusi əhəmiyyət veririk və bunu, yəni Gürcüstanda olan azərbaycanlıların
vəziyyətinin bugünkü səviyyəsinin yaxşılaşmasını yüksək qiymətləndiririk. Gürcüstanda yaşayan
azərbaycanlılar müstəqil Gürcüstan dövlətinin bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır. Bəlkə də tarixdə ilk dəfədir ki,
onlar belə bərabər hüquqa nail ola biliblər. Mən ümidvaram ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara bundan
sonra Gürcüstan hökumətinin, dövlətinin qayğısı, diqqəti də artacaq və onlar nəinki hüquqi nöqteyi-nəzərdən
bərabərhüquqlu vətəndaş kimi orada yaşayacaqlar, həm də özlərinin maddi, iqtisadi vəziyyəti nöqteyi-nəzərdən
Gürcüstanın bütün vətəndaşları kimi bərabər səviyyədə yaşamağa nail olacaqlar.
Mən eyni zamanda əminəm ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar Gürcüstan dövlətinə həmişə sədaqətlə
xidmət edəcəklər, Gürcüstanda dövlət tərəfindən həyata keçirilən və Gürcüstanın prezidenti tərəfindən həyata
keçirilən bütün tədbirlərin fəal iştirakçısı olacaqlar, bugünkü Gürcüstan dövlətini və onun dövlət başçısını
həmişə dəstəkləyəcəklər, onu müdafiə edəcəklər və bununla da Gürcüstanla Azərbaycanın, gürcü və Azərbaycan
xalqlarının dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da yüksəklərə qaldıracaqlar. Mən şübhə etmirəm ki,
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar indi müstəqil Gürcüstan dövlətinə və dövlət başçısına vaxtilə gürcü
padşahına sədaqətlə xidmət etmiş borçalılardan da sədaqətlə xidmət edəcəklər.
Azərbaycanda yaşayan gürcülər həmişə Azərbaycan xalqının qayğısı altında olublar. Onlar heç vaxt azərbaycanlılardan seçilməyiblər və mən böyük iftixar hissi ilə deyə bilirəm ki, keçmiş zamanlarda da, bu gün də
Azərbaycanda yaşayan hər bir gürcü Azərbaycanın bütün imkanlarından istədiyi qədər istifadə edib və bundan
sonra da istifadə edəcəkdir.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda yaşayan gürcülər müstəqil Azərbaycanın
bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır. Onlar Azərbaycanda vətəndaşlar üçün yaranmış bütün imkanlardan sərbəst
istifadə etməlidirlər və dövlət, hökumət orqanları bunun üçün lazım olan şəraitləri yaratmalıdırlar. Mən əminəm
ki, Azərbaycanda yaşayan gürcülər də Azərbaycanın ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında gedən proseslərin fəal
iştirakçısı olacaqlar və Azərbaycan dövlətini, dövlətçiliyini bundan sonra da müdafiə edəcəklər.
Son günlər həm Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda keçirilən cürbəcür mərasimlər, tədbirlər, deyilən sözlər,
fikirlər və bu salonda hökm sürən əhval-ruhiyyə bir daha onu sübut edir ki, gürcü və Azərbaycan xalqlarının
dostluq və qardaşlığı xüsusi xarakter daşıyır. Bu gün Gürcüstan və Azərbaycan dövlətlərinin dostluq, qardaşlıq
və əməkdaşlıq əlaqələri xüsusi xarakter daşıyır. Biz bununla fəxr edə bilərik və fəxr etməliyik. Amma eyni
zamanda biz bunu hər iki xalqın, dövlətin böyük sərvəti hesab etməliyik və bu əlaqələri daim yüksəklərə
qaldırmalıyıq, onları qoruyub saxlamalıyıq.
Bu dostluğumuzun, qardaşlığımızın gözəl bir rəmzini də biz Bakıda birgə yaratdıq. May ayının 9-da əziz
dostum, qardaşım Eduard Şevardnadzenin Bakıya, Azərbaycana qısamüddətli səfəri zamanı Bakının gözəl bir
guşəsində gürcü heykəltəraşı, çox böyük və istedadlı sənətkar, Gürcüstanın əməkdar rəssamı Georgi
Caparidzenin yaratdığı at heykəli və Azərbaycanın əməkdar memarı Elbəy Qasımzadənin onunla birlikdə yaratdığı monumental kompleks bir tərəfdən atda olan gücü, - necə ki, gürcü xalqında və Azərbaycan xalqında olan
gücü – nümayiş etdirir və o at heykəlinin yanında atəşi ifadə edən memarlıq nümunələri də bizim xalqlarımız
arasında olan dostluğun və qardaşlığın nə qədər hərarətli və atəşə bənzər olduğunu göstərir. O monument bir
tərəfdən bizim xalqlarımızın atda olan enerji kimi gücünü nümayiş etdirir, eyni zamanda yerin təkindən, yerin
altından çıxan atəşin, enerjinin bu gün də, gələcəkdə də bizim xalqlara xidmət etdiyinin simvoludur. Bu, bizim
dostluğumuzun, qardaşlığımızın əbədi olduğunu bir daha nümayiş etdirdi və bu hadisəni mən bu gün xüsusi
qeyd edirəm.
Azad, müstəqil Gürcüstan, azad, müstəqil Azərbaycan və bizim dövlətlərimizin həyata keçirdikləri siyasət
Qafqazda, bütün bölgədə sülhün, əmin-amanlığın yaradılmasına xidmət göstərir. Qısa bir müddətdə bu sahədə
xeyli iş görmüşük. Ancaq bizim birgə fəaliyyətimiz gələcəkdə nəinki Qafqazda, bütün bölgəmizdə həm sülh,
əmin-amanlıq, həm də iqtisadi inkişaf yaratmaq üçün böyük bir təminatdır.
Bizim ölkələrimizin, dövlətlərimizin üzərinə böyük bir tarixi missiya düşübdür: Avropa ilə Asiyanı
birləşdirmək, Qafqazda sülhü, əmin-amanlığı yaratmaq və bu bölgədə, bu bölgənin ətrafında Şərqlə Qərb
arasında iqtisadi inkişafı təmin edən imkanları yaratmaq missiyası. Mən bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki,
bu missiyanın həyata keçirilməsində biz xeyli iş görmüşük və gələcəkdə də bizim gördüyümüz işlər gözəl
nəticələr verəcəkdir.
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Gürcüstan və Azərbaycan demokratik respublikalarının 80 illik yubileylərini birlikdə qeyd edərək, birlikdə
bayram mərasimlərini keçirərək biz dostluğumuzu, qardaşlığımızı daha da möhkəmləndiririk və qarşıda duran
vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün böyük imkanlar yaradırıq.
1918-ci ildə Gürcüstanda və Azərbaycanda ilk dəfə demokratik, müstəqil respublikaları yaradan adamlar öz
tarixi xidmətlərini göstərmişlər. Gürcüstanda və Azərbaycanda indiki nəsillərin, bizim tarixi xidmətlərimiz
ondan ibarət olacaqdır ki, biz həm Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda əldə olunmuş milli azadlığı, dövlət
müstəqilliyini qoruyub saxlayaq və əbədi edək. Mən bu gün bəyan edirəm ki, biz buna qadirik və heç bir qüvvə
bizi bu yoldan çəkindirə bilməz. Gürcü və Azərbaycan xalqlarının sarsılmaz dostluğu, bizim iradəmiz bu dövlət
müstəqilliyini yaşadacaqdır və bu gün mən bəyan edirəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daimidir,
əbədidir. Mən əminəm ki, Gürcüstanın da dövlət müstəqilliyi daimidir, əbədidir. Beləliklə, biz XXI əsrə bərabər, böyük uğurlarla daxil olacağıq və ölkələrimizi daha da yüksəklərə qaldırıb xalqımıza xoşbəxt gələcək bəxş
edəcəyik.
Yaşasın müstəqil Gürcüstan!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!
Gürcü və Azərbaycan xalqlarının sarsılmaz dostluğuna eşq olsun!
  
Yubiley konserti qurtardıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Gürcüstan
parlamentinin sədri Zurab Jvaniya konsertin ifaçıları ilə görüşdə çıxışı
Gözəl konsertə görə sizə, bütün ifaçılara təşəkkür edirəm.
Biz artıq bu günlərin əhəmiyyətindən danışmışıq. Bu günləri siz öz yaradıcılığınızla, sənətinizlə, gözəl
səslərinizlə, musiqinizlə, heyrətamiz rəqslərinizlə rövnəqləndirdiniz. Bu, çox gözəldir. Mən salonda əyləşərkən
bir daha sevindim ki, xalqlarımızın dostluğu son dərəcə möhkəmdir. Dünyada belə dostluq bəlkə də yoxdur.
Xalqlarımızın incəsənətinin də birləşməsi, mədəniyyət xadimlərimizin də birlikdə çıxış etməsi isə dostluğumuzu
daha yaxşı nümayiş etdirir.
Hər şey – Azərbaycan və gürcü mahnıları da, musiqisi də, rəqsləri də gözəl idi. Sağ olun.
Mən salonda əyləşərkən düşünürdüm: Biz həyatımızın çətinliklərindən, mürəkkəbliyindən, iqtisadi sosial
problemlərdən düzgün olaraq danışırıq. İndi ağır zəmanədir, çox hadisələr baş verir. Bilirsiniz ki, Gürcüstan və
Azərbaycan hərbi münaqişələrdən hələ qurtarmayıb, Eduard Şevardnadzeni və Heydər Əliyevi cismən məhv
etmək istəyən terrorçular öz alçaq fəaliyyətlərini hələ dayandırmayıblar. Gürcüstanda və Azərbaycanda
hakimiyyəti dəyişdirmək üçün zorakılıq yolu ilə nə isə edə biləcəkləri barədə düşünən adamlar hələ də var.
Bütün bunlar mövcuddur və bütün bunlar Gürcüstanın və Azərbaycanın həyatını səciyyələndirən mənzərəni
təşkil edir.
Bununla belə, bir baxın, uşaqlar böyüyürlər, siz gözəl görünürsünüz. Əgər siz belə yaxşı rəqs edir, mahnı
oxuyursunuzsa, deməli, ovqatınız yaxşıdır. Deməli, pis yaşamırsınız. Bizim – Gürcüstan və Azərbaycan
rəhbərlərinin məqsədi, vəzifəsi isə elə etməkdir ki, adamlarımız yaxşı yaşasınlar. Biz bundan ötrü yaşayırıq.
Eduard Şevardnadzenin də, mənim də həyatda başqa məqsədlərimiz yoxdur. Əgər xalq bizə belə yüksək etimad
göstəribsə, onda elə etməliyik ki, adamlar daha yaxşı yaşasınlar, hər cür çətinliklərdən qurtarsınlar, onların
həyatı yaxşılaşsın, onlar sabahkı gündən arxayın və əmin olsunlar.
Bir baxın, indi Azərbaycanda da, Gürcüstanda da necə sakit şərait var. Mənim gürcüstanlı dostlarım
Bakıda baş verən dəyişikliklər barədə bu gün öz təəssüratlarını danışdılar. Eyni dəyişikliklər Tbilisidə də baş
verir. Xalq rahat yaşayır. Məgər beş il bundan əvvəl belə mənzərəni görmək mümkün idimi? Xeyr, mümkün
deyildi. Bax, bu mənzərə daha yaxşı olacaqdır. İndi biz Azərbaycanda və Gürcüstanda ilk demokratik
respublikaların yaranmasının 80 illiyini qeyd edirik və sizinlə birlikdə daha da irəli gedəcəyik.
Gözəl çıxışa görə çox sağ olun. Siz hamınız gözəlsiniz və hamınız gözəl ifa edirsiniz.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ VİTSE-PREZİDENTİ ERNST
MÜLEMANLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 may 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmişsiniz! Sizin yenidən Azərbaycana gəlməyinizdən çox məmnunam. Sizinlə
keçən görüşümü çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Bizim çox maraqlı söhbətimiz olmuşdu. Ümumiyyətlə, Sizin
Avropa Şurasındakı fəaliyyətinizi də müəyyən qədər izləyirik. Sizin bu fəaliyyətiniz bizdə rəğbət doğurur.
Şadam ki, aramızda yaxşı əlaqələr yaranıbdır və biz əməkdaşlıq edirik.
E r n s t M ü l e m a n: Cənab prezident, mən də çox sevinirəm ki, Sizi bir daha görmək imkanı əldə
etmişəm. Bir az əvvəl parlamentin sədri ilə də cənab Yeltsinin Kremldəki görüşləri barədə söhbət etmişik.
Məndən soruşdular ki, Yeltsinin davamçısı kim olacaq – Lujkov, Nemtsov, yaxud Lebed? Mən dedim ki, ən
yaxşı namizədi bilirəm, - o, Bakıdan olan cənab Əliyevdir.
Cənab prezident, zarafatı bir kənara qoyaq, Siz bu regionda sabitliyin dayağısınız. Mən İsveçrə prezidenti
Flavio Kottinin və xarici işlər nazirinin salamlarını Sizə gətirmişəm. Biz bilirik ki, Balkan yarımadası Avropada
“barıt çəlləyi”dir. Əfsuslar olsun ki, bu çəllək artıq partladı. Qafqaz da “barıt çəlləyi”dir, lakin bu çəllək
partlamadı. Bəlkə ona görə ki, burada Sizin kimi çox güclü siyasət xadimləri fəaliyyət göstərirlər.
Buna baxmayaraq, cənab prezident, mən Sizə qibtə etmirəm. Sizin, doğrudan da, gözəl ölkəniz var. Bu,
Xəzər dənizi, son dərəcə zəngin neft yataqları deməkdir. Dünyada hər bir uşaq da bilir ki, neft paytaxtının adı
Bakıdır. Bilirlər, burada bütün insanlar əl-ələ verib işləyirlər. Ümumiyyətlə, bir daha Qarabağ müharibəsi
olmayacaqdır. Əfsuslar olsun ki, Sizin iki böyük qardaşınız var – biri Moskvada yaşayır, o biri də Vaşinqtonda.
Mən Moskva barədə fikirlərimi dedim və bu haqda şərhimi Sizin xarici işlər nazirinizə bildirdim. Rusiya
NATO-nun şərqə doğru genişlənməsindən narahatdır. Amerikanın irəliləməsi ilə Rusiya özünü divara qısnanmış
hesab edir. Rusiya təcavüzkar diplomatiya arayır – məsələn, İran körfəzində. Rusiya Kosovada da ABŞ-la
qarşıdurmada oldu. Burada – Sizin fəaliyyət göstərdiyiniz önəmli neft regionunda da Rusiya öz təsirini itirmək
niyyətində deyildir.
Digər tərəfdən, Amerika Birləşmiş Ştatları indi dünyanın lideridir və bir növ qibtə olunmalı ölkədir. Əfsuslar
olsun ki, ABŞ-ın da çox təhlükəli dövlət niyyəti var. Mənim kiçik ölkəm İsveçrə Vaşinqtonla münasibətlərdə
çətinliklərlə üzləşir. Amerikalılar İkinci dünya müharibəsindən sonra bizə irad tutdular ki, biz müharibənin
tələblərini ödəyək. Bunu ona görə edirdilər ki, guya biz Adolf Hitlerin “ev bankı” olmuşuq və almanların
Stalinqraddakı məğlubiyyətindən sonra da bitərəfliyimizdən əl çəkməmişik. Bu, gözlənilməz, ağlasığmaz
suçlandırma idi və təbii ki, biz də bunu qəbul edə bilməzdik.
Biz çox kiçik ölkəyik, hər şeyi hakimiyyətin, gücün üzərində yox, qanun üzərində qururuq. Bu yolla biz
Amerika ilə hüquqilik uğrunda mübarizə aparırıq.
Cənab prezident, biz Sizə məftunuq. Çünki Sizə bu iki dövlət – Amerika ilə Rusiya arasında ortaq bir yol
tuta bilmək nəsib olmuşdur. Ümid edirik ki, Siz indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da haqqın təminatçısı
olaraq qalacaqsınız. Cənab prezident, dediklərim dünyanın indiki durumuna aid qısa fikirlərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fikirlərinizə görə, xüsusən ölkəmiz haqqında və mənim barəmdə dediyiniz xoş
sözlərə görə təşəkkür edirəm. Siz dediniz ki, Yeltsindən sonra Rusiyada kim prezident ola bilər. Şübhəsiz ki,
orada prezident olmaq istəyən adamlar çoxdur. Amma mən Yeltsin ilə son görüşüm zamanı belə hiss etdim ki,
Yeltsin hələ 2000-ci ildə də yenidən prezident seçilmək arzusundadır.
O ki qaldı mənə, mən artıq başqa ölkənin vətəndaşıyam. Doğrudur, keçmişdə biz bir ölkənin vətəndaşı
olmuşuq. Mən Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olmuşam. O vaxt bir məqamda mənim həqiqətən Sovetlər
İttifaqının başçısı olmaq şansım var idi. Ancaq indi çox məmnunam ki, bu, baş vermədi. Çünki bugünkü
Azərbaycanın dövlət başçısı olmağı özüm üçün hər bir başqa dövlətin başçısı olmaqdan üstün tuturam. Çünki
bu, mənim doğma xalqımdır, doğma vətənimdir. Doğma xalqıma və vətənimə xidmət etməyi özümün ən şərəfli
vəzifəm hesab edirəm.
Rusiyada da əmin-amanlığın olmasını arzu edirəm. Çünki Rusiya böyük dövlətdir və bizimlə də qonşudur.
Rusiya ilə tarixi əlaqələrimiz də Sizə məlumdur. Ona görə əgər Rusiyada əmin-amanlıq olsa, bu, Azərbaycan
üçün də faydalıdır. Mən bir neçə dəfə bəyan etmişəm və bu gün də deyirəm, - prezident Boris Yeltsinə,
Rusiyanın başqa rəhbərlərinə də demişəm, - biz istəyirik ki, Rusiyada demokratiya inkişaf etsin, Rusiya
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müstəqil demokratik dövlət olsun. Yalnız belə halda Rusiyanın ətrafında olan, indi müstəqillik əldə etmiş
ölkələr Rusiya ilə normal əlaqələr saxlaya bilərlər. Rusiyanın keçmiş rejimə qayıtması isə, hesab edirəm ki, hər
bir ölkə üçün zərərli olar. Ona görə də biz Rusiyada əmin-amanlıq olmasını, demokratiyanın inkişafını
arzulayırıq.
Siz doğru buyurdunuz, bizim region mürəkkəb regiondur. Qafqaz, Qafqazətrafı region bu gün də, gələcəkdə
də özündə çox potensial münaqişələr saxlayan regiondur. Ona görə də bizim, şəxsən mənim də borcumuz ondan
ibarətdir ki, birinci növbədə bölgəmizdə – Azərbaycanda sülhün, əmin-amanlığın qorunub saxlanmasını təmin
edək. Mən çox məmnunam ki, Siz gördüyümüz bu işlərə və əldə etdiyimiz nəticələrə qiymət verirsiniz. Çünki
biz nəyə qabiliksə, onu görürük. Ancaq eyni zamanda bizə dəstək, başqa ölkələrin dəstəyi də lazımdır. O
cümlədən Avropanın dəstəyi lazımdır.
Sizin ölkəniz çox gözəl bir ölkədir. Keçmiş zamanlarda Sizin ölkəniz bizim xəyallarımızda bir cənnət kimi
təsəvvür olunurdu: dünyanın ən sakit, ən rahat, ən normal ölkəsi. Bu, böyük nailiyyətdir ki, Siz ölkənizi
qanunlar əsasında, qanunların gücü ilə idarə edirsiniz. Şübhəsiz ki, buna bir gündə, bir ildə nail olmamısınız.
Bu, ölkənizin, xalqlarınızın tarix boyu keçdiyi yolun nəticəsidir. Sizin bitərəfliyiniz də həm ölkəniz üçün çox
faydalar gətiribdir, həm də Dünya Birliyi üçün əhəmiyyətli bir amildir. Ona görə də mən Sizin ölkənizə,
quruluşunuza öz hörmət-ehtiramımı bildirirəm.
Siz bilirsiniz, - bunu keçən dəfə müzakirə etmişdik, - biz Avropa Şurası ilə çox geniş və sıx əməkdaşlıq
etmək istəyirik. Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olmaq arzusu və cəhdi təkcə ona görə deyil ki, biz bunu
moda üçün edirik. Biz Avropa Şurasına daxil olmaq istəyərkən və bu yolda addımlarımızı atarkən, şübhəsiz ki,
birincisi, üzərimizə böyük məsuliyyət götürürük, ikincisi də istəyirik ki, ölkəmizi Avropa Şurası ölkələrinin
standartları səviyyəsinə qaldıraq.
Cüman edirəm, Sizin müşahidələriniz bunu göstərməlidir ki, biz bu sahədə çox şeyə nail ola bilmişik. İndi
biz bu sınaq dövrünü keçirik və istəyirik ki, sınaqdan müvəffəqiyyətlə çıxaq, imtahanı verək. Siz də ki, bizim
bu imtahanımıza qiymət verənlərdənsiniz. Hansı qiyməti verəcəksiniz, - özünüz bilərsiniz. Amma aydındır ki,
imtahan verən hər bir adam istəyir ki, yüksək qiymət alsın.
Güman edirəm ki, keçmiş səfərinizlə bu səfəriniz arasındakı dövrdə də Azərbaycanda mövcud olan
dəyişiklikləri hiss etmisiniz. Bu meyl get-gedə güclənəcək və inkişaf edəcəkdir.
E r n s t M ü l e m a n: Cənab prezident, İsveçrə barədə dediyiniz tərifli sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm. Bitərəflilik o vaxt yaxşı olur ki, passiv şəkildə edilməsin. Bitərəfliyin o vaxt əhəmiyyəti olur ki,
başqalarına müşahidəçi gözü ilə baxılmasın, həm də onun taleyinin birbaşa iştirakçısı olsun. Mən müəllim
təhsili verən akademiyanın iki il rektoru olmuşam və rəqəmlərlə qiymət vermək işinə yaxşı yiyələnmişəm.
İnsanları rəqəmlərlə dəyərləndirmək, qiymətləndirmək olmaz. Yəqin ki, Siz heyrətlənməzsiniz ki, mən Əfqanıstana ən yuxarı qiymət olan 6 qiyməti verirəm. Mən Avropa Şurasında çox mübariz yol tutmuşam ki, bu da
Avropaya aid olan dövlətlərin hamısının bir yerdə birləşməsinə yönəlir.
Mənim yuxuma haram qatılıb ona görə ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Belarus hələ Avropa
Şurasının üzvü deyillər. Biz kiçik olmağımıza baxmayaraq, bu sahədə böyük işlər görürük.
Siz çox güclü prezidentsiniz. Avropa Şurası üçün çox böyük nümunələr göstərmisiniz. Azərbaycan üçüncü
ölkədir ki, burada ölüm cəzası ləğv olunmuşdur. Sizin qanunvericiliyinizdə yaxşılığa doğru həddən artıq
irəliləyişlər var. Sizin standartlarınız hətta Avropa Şurası üzvlərinin çoxlarının standartlarından yüksəkdir. Mən
bu gün ona görə məmnuniyyətlə buradayam ki, Sizinlə çox konstruktiv dialoq apara bilirəm. Sizin Minskdəki
həmkarınız Lukaşenko ilə söhbət aparmaq mənim üçün hədsiz dərəcədə ağırdır. O, bizimlə danışmağın yolunu
hələ tapmayıb, baxmayaraq ki, bu önəmli ölkələrdən biridir, Berlinlə Moskva arasında Polşa böyüklükdə bir
dövlətdir.
Cənab prezident, tam konkret olmaq üçün deyim ki, gələn həftənin birinci günü biz Lissabonda Avropa
Şurasının Siyasi Komitəsində Gürcüstanın məsələsi barədə söhbət aparacağıq. Mümkündür ki, o, birinci
görüşdən qəbul olunsun. Mən özüm Azərbaycanın, Gürcüstanın və Ermənistanın Avropa Şurasına eyni vaxtda
qəbul olunmasının tərəfdarıyam. Ola bilsin ki, bu, siyasi bir çeviklikdir ki, əvvəlcə Gürcüstan, sonra da çox qısa
bir vaxtda Azərbaycan və Ermənistan qəbul edilsinlər.
Əfsuslar olsun ki, Avropa Şurasında çoxlu formalistlər – sağlam insan düşüncəsi olmayan hüquqşünaslar var.
Onlar da deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmamış biz Avropa Şurasına qəbul edə bilmərik. Cənab
prezident, biz Moldovanı məhz münaqişə mərhələsində Avropa Şurasına qəbul etmişik. Orada da Kişinyovla
Tiraspol arasında münaqişə var idi, o məsələ bu günə qədər də həllini tapmayıbdır. Buna baxmayaraq, Moldova
Avropa Şurasının üzvüdür.
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Eyni hüquqla da Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü ola bilər. Siz həmişə aydın şəkildə ifadə etmisiniz ki,
Qarabağ probleminin həlli sülh, barışıq yolu ilə olmalıdır, hərbi yolla heç cür əldə edilə bilməz. Biz inanırıq ki,
elə bunun özü yetərlidir. Əgər Sizin Yerevandakı həmkarınız da eyni sözləri deyirsə, maneə görə bilmirəm ki,
Siz Avropa Şurasına nə üçün qəbul oluna bilməzsiniz. Cənab Bomel Avropa Şurasında Azərbaycan üzrə məsul
şəxsdir.
Cənab prezident, Siz də bilmirsiniz, Ermənistan prezidenti də bilmir və sevimli Allah da bilmir ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nə vaxt həll olunacaqdır. Ona görə də mənim fikrim belədir ki, Sizin Avropa
Şurasına qəbul edilməyinizi tam asanlıqla tələb etmək olar. Sizin nümayəndə heyəti Strasburqda həddən artıq
fəal olmalıdır. Onlar qapını aşkar döyməlidirlər, deməlidirlər ki, “Sim-sim, qapını aç, mən içəri girmək
istəyirəm”.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz Sizin Avropa Şurasındakı çox obyektiv, ədalətli mövqeyinizi həmişə yüksək
qiymətləndiririk. Bu gün ifadə etdiyiniz fikirlərə görə də Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Siz prinsip etibarilə
məsələni tamamilə düzgün qoyursunuz ki, Avropa ölkələrinin hamısı Avropa Şurasında olmalıdır. Mən çox
məmnunam ki, Siz dediniz yaxın vaxtlarda Gürcüstanın qəbul olunması haqqında müzakirə aparacaq və qərar
qəbul edəcəksiniz. Gürcüstan bizim qonşumuzdur, çox sıx dostluq əlaqələrimiz var. Onların da Abxaziya
münaqişəsi var və biz arzu edirik ki, o münaqişə sona çatsın, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun.
Ümumiyyətlə, mən istərdim Siz biləsiniz ki, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında sıx dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq əlaqələri Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın qorunub saxlanması üçün çox əhəmiyyətli amildir. Ona görə
də mən alqışlayıram ki, Siz Gürcüstanı yaxın zamanlarda qəbul edəcəksiniz.
Eyni zamanda anlamaq mümkün deyil: Nə üçün Avropa Şurasında üç Zaqafqaziya ölkəsini bir-birindən
ayırırlar? Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 10 ildir davam edir. Ancaq bu 10 ildən son dörd ilini biz atəşkəs rejimində
yaşayırıq. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş imzalanmasının dörd ili mayın 12-də
tamam olub və biz bu atəşkəs rejimini qoruyub saxlamışıq. Aprelin 29-da mən Moskvada Ermənistanın yeni
seçilmiş prezidenti Robert Koçaryanla görüşdüm. Görüşün nəticəsi olaraq biz birgə bəyanat verdik və orada
elan etdik ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bundan sonra da sülh yolu ilə həll
olunmasına söz veririk. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri bəyan etdilər ki, biz məsələ həll olununana
qədər atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacaq və onun pozulmasına yol verməyəcəyik.
Şübhəsiz ki, bu məsələnin tez həll olunmasını istəyirik. Çünki Siz bilirsiniz ki, ölkəmizin ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq
Azərbaycan vətəndaşı zorla çıxarılıb, onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayırlar. Ona görə də münaqişənin sülh
yolu ilə həlli, işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması, vətəndaşlarımızın öz yerinə-yurduna qayıtması bizim
üçün ən vacib məsələdir. Biz buna tezliklə nail olmağa çalışırıq. Ancaq hər şey bizdən asılı deyildir. Məsələn,
Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi – prezident dəyişikliyi olduğuna görə, demək olar, son beş ayda Minsk
qrupunun həmsədrləri heç bir fəaliyyət göstərə bilmədilər. Əlbəttə, bu məsələnin həlli müəyyən vaxt tələb edir.
Hesab edirəm ki, Avropa Şurasında kimsə əgər Ermənistanın və Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil
olmasını münaqişənin həlli ilə bağlayırsa, bu, çox perspektivsiz bir şeydir. Görünür, belə fikri irəli sürən
adamlar həqiqəti, reallığı olduğu kimi bilmirlər. Amma eyni zamanda Avropa Şurasında bu məsələlərə çox real
və ədalətli baxan Sizin kimi xadimlər də var. Güman edirəm ki, Avropa Şurasının Sizin kimi görkəmli
xadimlərinin fikirləri üstünlük qazanacaqdır. Güman edirəm ki, Siz hər halda çalışırsınız və bundan sonra da
çalışacaqsınız ki, bu məsələ tezliklə həll olunsun.
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GÜRCÜSTAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASININ YARANMASININ 80 İLLİYİ
MÜNASİBƏTİLƏ GÜRCÜSTANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN
TƏŞKİL OLUNMUŞ QƏBULDA NİTQİ
“Gülüstan” sarayı
23 may 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, qardaş gürcü xalqını, Gürcüstanın bütün vətəndaşlarını böyük bayram – Gürcüstanın müstəqillik
günü, ilk Xalq Cümhuriyyətinin, Demokratik Respublikasının yaranmasının 80 illik yubileyi münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm. Gürcü xalqına, Gürcüstanın vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Azərbaycan və gürcü xalqları həmişə bir-biri ilə dostluq, mehribanlıq, qonşuluq, qardaşlıq şəraitində
yaşamışlar, bu gün də yaşayırlar. Məhz buna görə də bizim xalqlarımızın, ölkələrimizin həyatında baş verən
tarixi hadisələr çox zamanlar eyni vaxtda və bir-birinə də bənzər olubdur. Bunun nəticəsində də 80 il bundan
əvvəl – 1918-ci ilin may ayında gürcü və Azərbaycan xalqları öz milli azadlığı, dövlət müstəqilliyi uğrunda
mübarizə apararkən bir yerdə idilər. Onlar bu mübarizəni bir yerdə aparıblar və eyni zamanda öz müstəqilliklərini bir yerdə elan ediblər. Mayın 26-da gürcü xalqı öz istiqlaliyyətini elan edibdir. Mayın 28-də isə Azərbaycan xalqının səlahiyyətli nümayəndələri Tbilisi şəhərində Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini elan ediblər.
Ona görə də biz bu bayramları birlikdə, eyni vaxtda keçiririk.
May ayında gürcü və Azərbaycan xalqlarının dostluğu, qardaşlığı, əməkdaşlığı haqqında, bizim bu
dostluğumuzun tarixi haqqında çox danışmışıq. Mənim əziz dostum, qardaşım Eduard Şevardnadze mayın 9-da
Bakıya ziyarətə gəldiyi, respublikamızın ictimaiyyəti ilə görüşdüyü zaman, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80
illik yubileyinin Gürcüstanda keçirilməsi ilə əlaqədar ölkəmizin nümayəndə heyətinin mayın 5-6-da Tbilisidə və
Gürcüstan Xalq Cümhuriyyətinin, demokratik respublikasının 80 illik yubileyinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar Gürcüstan nümayəndə heyətinin mayın 18-19-da Bakıda olduğu zaman biz böyük və təntənəli mərasimlərin
iştirakçısı olmuşuq. Bu təntənəli mərasimlərdə həm gürcü, həm də Azərbaycan xalqlarının keçdikləri tarixi şanlı yol
haqqında, xüsusən bizim xalqlarımızın dostluğunun tarixi və bu günü barədə ətraflı danışmışıq.
Mən Gürcüstanın müstəqillik günü münasibətilə qardaş ölkənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
tərəfindən bu gün burada təşkil olunmuş qəbulda iştirak etməyimi zəruri hesab etmişəm və bu münasibətlə də bir
neçə söz deyirəm. Bir daha deyirəm ki, bizim xalqlarımızın taleyi bir-birinə çox bənzərdir. Allah-təala xalqlarımıza
daim qonşu yaşamaq taleyi, qisməti bəxş edibdir. Biz qonşu kimi dost, qardaş olmuşuq. Bu dostluğumuz,
qardaşlığımız heç vaxt pozulmayıbdır və bu gün də pozulmayacaqdır. Gələcək nəsillər bu dostluğu, qardaşlığı daha
da yüksəklərə qaldıracaqlar.
Biz məhz Qafqazda iki böyük millət, ölkə, indi iki müstəqil dövlət bir-birimizlə səmimi dostluq, qardaşlıq
əlaqələri saxlayaraq Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın təmin olunmasına xidmət edirik. Biz öz varlığımızla, birbirimizə olan münasibətimizlə bu xidməti edirik. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri bu sahədə
çox lazımlı, dəyərli addımlar atıblar və bundan sonra da atacaqlar.
Bizim vətəndaşlarımız, ölkələrimizin insanları üçün hər şeydən əziz, vacib sülhdür, əmin-amanlıqdır, rahat
yaşamaqdır. Bizim ölkələrimizin böyük imkanları vardır. Təbii sərvətlərimiz, xalqlarımızın böyük istedadı,
intellektual və iqtisadi potensial ölkələrimizin müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsi üçün çox gözəl əsaslar yaradıbdır.
Onların hamısına nail olmaq, ölkələrimizi müstəqil, azad dövlət kimi daha da irəliyə aparmaq üçün bizə sülh və
əmin-amanlıq, xalqlarımıza rahatlıq lazımdır. Bu, xüsusən ona görə lazımdır ki, son illər Gürcüstan da, Azərbaycan
da təəssüf ki, münaqişələrlə rastlaşıbdır. Ancaq o da məlumdur ki, Azərbaycan da, Gürcüstan da bu münaqişələri sülh
yolu ilə həll etməyə çalışırlar, biz sülh siyasəti aparırıq.
Əminəm ki, Gürcüstanın, Azərbaycanın apardıqları bu sülh siyasəti öz müsbət nəticəsini verəcək və biz
ölkələrimizdə, ümumiyyətlə, Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranmasına nail olacağıq.
Bəşər mədəniyyətinə, sivilizasiyasına gürcü xalqının tarix boyu verdiyi dəyərli töhfələr məlumdur. Gürcü xalqı
bununla fəxr edir və əsaslı olaraq da fəxr edir. Biz – Azərbaycan xalqı dost, qardaş Gürcüstanın nailiyyətlərinə
həmişə sevinmişik.
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Tarixin bu çətin dövründə, müstəqillik əldə edəndən sonra, onu möhkəmləndirib inkişaf etdirdiyimiz zamanda
qarşımızda həm problemlər vardır, həm də ölkələrimizin, xalqlarımızın böyük imkanları mövcuddur. Biz bu
imkanlardan da birgə istifadə edirik.
Mən qardaşlıq hissiyyatı ilə, böyük məmnuniyyətlə bu bayram günü onu deyə bilərəm ki, gürcü xalqı, Gürcüstan
dövləti ağır, çətin dövrü məharətlə keçir, qarşısında duran bütün problemləri həll edir və öz dövlət müstəqilliyini,
milli azadlığını daim möhkəmləndirir. Gürcüstanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu, iqtisadi
islahatlar prosesinin sürətlə aparılması, Gürcüstanın Dünya Birliyində nüfuzunun artması, Qafqazda həm iqtisadi,
həm də siyasi sahədə onun mühüm rol oynaması bizi sevindirir. Ümid bəsləyirik ki, bu əlaqələrimiz daha da geniş
olacaq, yüksələcəkdir və gürcü xalqının, Gürcüstanın nailiyyətlərini biz bundan sonra da müşahidə edəcəyik və bu
nailiyyətlərə qardaş kimi gələcəkdə də sevinəcəyik.
Bütün sərvətləri, xalqın şanlı tarixi, çox gözəl ənənələri, iqtisadi, intellektual potensialı ilə bərabər Gürcüstanın,
gürcü xalqının ən böyük neməti ondan ibarətdir ki, bu ağır, çətin dövrdə gürcü xalqına sınanmış, dünyada böyük
şöhrət qazanmış, təcrübəli və çox zəkalı dövlət başçısı – mənim dostum, qardaşım Eduard Şevardnadze rəhbərlik
edir.
Eduard Şevardnadze keçmiş zamanlarda da Gürcüstanda böyük xidmətlər göstərmişdir. Gürcüstanın inkişafında
onun böyük rolu olmuşdur. Ancaq Eduard Şevardnadzenin gürcü xalqı qarşısında indiki zamanda, dövrdə xidməti
şübhəsiz ki, daha da yüksək qiymətə malikdir və bu, çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Məmnuniyyət hissi ilə deyirəm ki,
prezident Eduard Şevardnadze xalqının, tarixin onun üzərinə qoyduğu bu şərəfli missiyanı məharətlə və şücaətlə
yerinə yetirir, cürbəcür təxribatlardan, terrorlardan çəkinmir və gürcü xalqını bu çətinliklərdən çıxarır.
Mən əminəm ki, müstəqil Gürcüstanın, gürcü xalqının çox xoşbəxt gələcəyi vardır. Bu xoşbəxt gələcək də həm
xalqın fədakarlığına, istedadına, həm də bugünkü demokratik, hüquqi dövlət quruculuğuna və bu dövlət
quruculuğuna rəhbərlik edən liderin məharətinə əsaslanır. Bu bayram günü mən Azərbaycan xalqının dostluq,
qardaşlıq hissiyyatlarını gürcü xalqına, Gürcüstanın bütün vətəndaşlarına bir daha çatdırıram. Buradan bayram
salamlarımı Gürcüstana, dostum, qardaşım prezident Eduard Şevardnadzeyə göndərirəm. Gürcü xalqına, Gürcüstana
yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun!
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“İMPERİYA RUS BALETİ” ANSAMBLININ BƏDİİ RƏHBƏRİ, ƏFSANƏVİ BALERİNA
MAYYA PLİSETSKAYA İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
24 may 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mayya Mixaylovna, mən olduqca şadam ki, Siz bizə, ölkəmizə gəldiniz. Həmişə
istəyirdim ki, Siz Azərbaycanda çıxış edəsiniz, lakin bu, hətta SSRİ-də yaşadığımız vaxtlarda da mümkün
olmurdu. İndi, biz müxtəlif dövlətlərdə yaşadığımız bir vaxtda siz Bakıya gəlmisiniz. Mən bunu çox yüksək
qiymətləndirir və sizə təşəkkür edirəm. Sizinlə görüşə çox şadam və belə düşünürəm ki, Azərbaycanda sizin
istedadınızın pərəstişkarları olduqca çoxdur və onlar sizin istedadınızdan və sənətinizdən ilham almaq kimi
nadir imkana malik olacaqlar. Bu, ölkəmiz üçün, xalqımız üçün böyük hadisədir. Bilirəm ki, Sizi burada lap
çoxdan və səbirsizliklə gözləyirlər. Bu gün axşam biz sizin parlaq çıxışınızın şahidləri olacağıq.
M a y y a P l i s e t s k a y a : Cənab prezident, mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə böyük
təşəkkürümü bildirirəm. Mən Sizi, XX yüzilliyin görkəmli siyasi xadimini 75 illik yubileyiniz münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, şəxsi səadət, uzun ömür, işlərinizdə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Azərbaycan paytaxtında, Bakıda olmağıma çox şadam, çünki axırıncı dəfə burada qırx il əvvəl olmuşdum.
Onda biz vahid ittifaqın tərkibində yaşayırdıq. İndi sizin müstəqil dövlətiniz var. Mən bunu alqışlayıram.
Burada kiçik bir vaxt ərzində çox böyük tərəqqi baş verdiyini görürəm. Mən çox-çox şadam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xatırimdədir, biz Sizinlə Parisdə, məşhur musiqiçi, Azərbaycan xalqının dostu
Mstislav Rostropoviçin yubileyi qeyd edilən vaxt görüşmüşdük. Bilirsiniz, görkəmli musiqiçi iyunun 7-də
Bakıya gəlir və on gün burada qalacaqdır. O, Azərbaycanın musiqi məktəblərində ustad dərsləri keçəcək, bizim
orkestrlərlə görüşəcəkdir.
Mstislav Rostropoviç bakılıdır, burada doğulub, Bakıda yaşayıb, mənim köhnə dostumdur. Rostropoviç
Parisdə 70 illiyini qeyd edərkən o və Fransa prezidenti Jak Şirak mənə dəvət göndərmişdilər. Mən bu hadisə ilə
əlaqədar xüsusi olaraq Parisə gəldim.
Azərbaycan xalqı fəxr edir ki, bizim belə məşhur müsiqiçimiz, böyük mədəniyyət xadimimiz var.
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işlədiyim dövrdə mən Böyük Teatrın fəaliyyətini izləmişəm,
onun kollektivi ilə sıx, mehriban münasibətlərim olub, dəfələrlə teatrın kollektivinə və bir çox digər sovet
incəsənəti xadimlərinə böyük kömək göstərmişəm.
Azərbaycanda yaxşı balet məktəbi var. Hələ sovet dövründə mən Azərbaycana rəhbərlik edərkən çox
istəyirdim ki, Azərbaycanın milli baleti inkişaf etsin. Bizdə yaxşı balerinalar çoxdur. Onların arasında Qəmər
Almaszadə, Leyla Vəkilova, Rəfiqə Axundova, Tamilla Şirəliyeva, Çimnaz Babayeva və başqaları var. Lakin
çox istərdim ki, balet sənətinə imkan daxilində daha çox istedadlı və qabiliyyətli adamlar yiyələnsinlər, yeni
adlar, yeni ulduzlar meydana çıxsın… Buna görə də 70-ci illərin ortalarında mən Bakıda bütöv bir balet məktəbi
kompleksi tikdirdim. Bu məktəbin bədii rəhbəri Leyla Vəkilovadır. İndi, respublikaya yenidən rəhbərlik etdiyim
vaxtda Azərbaycan baleti yenidən dirçəlməkdədir. Buna görə də sizin gəlişiniz Azərbaycan milli baletinin
inkişafına təkan verəcəkdir.
M a y y a P l i s e t s k a y a: Heydər Əliyeviç, səmimi qəbula və qonaqpərvərlik və diqqətə görə Sizə bir
daha təşəkkür edirəm. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, mənim Bakıya indiki səfərim axırıncı səfər
olmayacaqdır.
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“İMPERİYA RUS BALETİ” ANSAMBLININ KONSERTİNDƏN SONRA
MAYYA PLİSETSKAYA VƏ ANSAMBLIN YARADICI KOLLEKTİVİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Respublika sarayı
24 may 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz Mayya Plisetskaya! Əziz dostlarımız, qonaqlarımız! Mən sizi əla çıxışınız
və tamaşaçılara, bizim hamımıza bəxş etdiyiniz sevinc münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Gözəl tamaşanıza görə, gözəl rəqslərə görə, heyrətamiz sənətinizə görə və indiyədək yaratmış olduğunuz hər
şeyə görə, bu gün Azərbaycan tamaşaçıları üçün belə parlaq ifanıza görə çox sağ olun.
M a y y a P l i s e t s k a y a: Biz xoşbəxtik, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, hər şey gözəl idi. Mən sizi səhnədə çoxdan görməmişdim, aradan
çox-çox illər ötmüşdür. Sizi səhnədə yenidən görməyimə şadam. Yadınızdadırmı, keçən il biz sizinlə Parisdə
görüşmüşdük. Sizin gözəl ansamblınız, gözəl adamlarınız var, onlar çox yaxşı rəqs edirlər. Lakin onlar sizin
rəhbərliyiniz altında rəqs edəndə bu, parlaq təsir bağışlayır. Görünür, onlar sizdən çox şey götürmüşlər. Odur ki,
sizi belə yaxşı ansambla malik olduğunuza görə təbrik edirəm. Siz əfsanəsiniz, siz XX əsrin əfsanəsisiniz,
dünyanın görkəmli balerinasısınız, siz Rusiyanın balet sənətinin fəxrisiniz, təkcə Rusiyanın deyil, eləcə də bütün
dünyanın. Biz sizin istedadınıza, sənətinizə, yaratdığınız hər bir şeyə həmişə heyran olmuşuq. Bu gün də
heyranıq ki, siz yorulmadan işləyirsiniz, çalışırsınız və öz sənətinizi bütün dünyaya daha tez-tez nümayiş
etdirirsiniz.
Bizim Bakıya, Azərbaycana gəldiyinizə və bizə çox böyük zövq verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Ümidvaram, tamaşaçıların reaksiyasından hiss etdiniz ki, Azərbaycanda baleti sevirlər, Azərbaycanda baleti
qiymətləndirirlər və Azərbaycanda görkəmli balerina Mayya Plisetskayanı hədsiz dərəcədə sevirlər.
M a y y a P l i s e t s k a y a: Səmimi təbriklərinizə, ünvanımıza deyilmiş xoş sözlərə görə Sizə ürəkdən
təşəkkür edirəm. Sizin gözəl xalqınız və gözəl Bakı şəhəriniz məndə böyük təəssürat yaratdı.
G i d e m i n a s T a r a n d a (ansamblın solisti): Hörmətli cənab prezident! Biz də Sizi və Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin bir neçə gündən sonra qeyd edəcəyiniz 80 illik yubileyi münasibətilə ölkənizi təbrik
edirik. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı və güclü ölkə qurmağı arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.Gələn görüşlərədək.
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ƏDƏBİYYAT, MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNİN BİR QRUPUNA
“İSTİQLAL” ORDENİNİN TƏQDİMETMƏ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident iqamətgahı
26 may 1998-ci il
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 80 illik yubileyini bayram edirik. Bu yubileylə
əlaqədar son aylar müxtəlif tədbirlər, təntənəli mərasimlər keçirilir. Milli Məclisin bugünkü iclası da xüsusən
buna həsr olunubdur. Mən indi Milli Məclisin iclasından gəlirəm. Sabah Respublika sarayında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumrespublika təntənəli mərasimi keçiriləcəkdir.
Beləliklə, biz Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasını bir daha dünyaya nümayiş etdiririk, onu təsdiq
edirik və sübut edirik.
Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi öz atributlarını yaradıbdır. Dövlət atributlarından biri də müstəqil Azərbaycanın dövlət mükafatlarıdır. Bunlar da ordenlərdən, medallardan, milli qəhrəman adı və bu adla əlaqədar
səkkizguşəli Qızıl Ulduz nişanından ibarətdir.
Biz respublikamızın görkəmli insanlarının bir hissəsini Azərbaycanın ordenləri və medalları ilə təltif etmişik.
Təltif olunanların əksəriyyəti Azərbaycanın torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzündən
qorunması ilə əlaqədar döyüşlərdə iştirak etmiş, qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş, fərqlənmiş insanlardır.
Bununla yanaşı, onların arasında Azərbaycanın elm, mədəniyyət, incəsənət sahəsində görkəmli xidmətlər
göstərmiş insanlar da vardır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının bir dəstəsinə Qızıl Ulduz nişanını artıq təqdim etmişəm.
Azərbaycanın bir neçə ordeni vardır. Onlardan ən yüksəyi Azərbaycanın “İstiqlal” ordenidir. “İstiqlal” ordeni
ilə təltif olunanlar yalnız Azərbaycanın ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət xadimləridir. Bu da təsadüfi deyildir,
təbiidir. Çünki Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda mübarizələr müxtəlif yollarla gedibdir. Ancaq Azərbaycanın
milli azadlığı, istiqlaliyyəti yolunda ən çox bizim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz xidmətlər
göstəribdir. Çünki əgər biz 70 illik totalitar rejim çərçivəsində milli ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi, dilimizi,
adət-ənənələrimizi qoruyub saxlaya bilmişiksə, hesab edirəm, bunlar böyük nailiyyətlərdir. Millət birinci
növbədə bu amillərə görə millətliyini təsdiq edir, millət olur və bir millət kimi tanınır.
Bizim mədəniyyət, incəsənət xadimlərimiz, yazıçılarımız, şairlərimiz, alimlərimiz bu sahədə böyük
xidmətlər göstəriblər. Əsrimizin ötən bütün illərindəki milli ənənələrimiz, ana dilimiz, milliliyimiz, adətənənələrimiz məhz onların əsərlərində yaşayıbdır. Bunlar böyük nailiyyətlərdir. Bununla yanaşı bizim
yazıçılarımız, şairlərimiz, rəssamlarımız, incəsənət xadimlərimiz öz əsərləri ilə insanları daim milli ruhda
tərbiyə etməyə çalışıblar və buna da nail olublar. İnsanlarda milli ruhun yaşamasının özü çox böyük nailiyyətdir.
Amma yaranan əsərlər bu milli ruhu nəinki yaşadıb, hətta inkişaf etdiribdir. Milli oyanış, dirçəliş prosesində də
bizim yazıçılarımızın, şairlərimizin, incəsənət xadimlərimizin, musiqimizin, mahnılarımızın böyük xidmətləri
olubdur.
Məhz buna görə də təsadüfi deyil ki, “İstiqlal” ordeni - Azərbaycanın ən yüksək ordeni ilə ilk təltif olunanlar
xalqımızın yazıçıları, şairləri, mədəniyyət, incəsənət xadimləridir.
Mən bu gün sizi – təltif olunanları buraya dəvət etmişəm. Görürəm ki, təltif olunanlarla yanaşı, onların
həmkarları da buraya gəliblər. Yəqin ki, təltif olunanlar kimi, onlar da sevinirlər. Güman edirəm ki, “İstiqlal”
ordeninə layiq görülən insanlar bu yüksək ordeni onların yaradıcılığına verilən qiymət kimi qəbul edirlər. Belə
hesab edirəm ki, “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunanlarla yanaşı, bizim mədəniyyət xadimlərimizin bir qismi də
məhz ona görə burada iştirak edir.
Əziz dostlar, Azərbaycanın ilk ən yüksək ordeni – “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunmağınız münasibətilə mən
sizi təbrik edirəm. Sizə, Azərbaycanın bütün mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq
uğurları arzulayıram. Sizi təbrik edirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN VƏ DİGƏR QOŞUN
BİRLƏŞMƏLƏRİNİN ALİ HƏRBİ RÜTBƏLƏR ALMIŞ ZABİTLƏRİNƏ GENERAL
POQONLARININ TƏQDİMETMƏ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
26 may 1998-ci il
Bir daha sizin hamınızı general rütbələri almağınız münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan silahlı
qüvvələrində gənc generallar nəsli bu gün təşkil olunur. Siz Azərbaycan silahlı qüvvələrində, Müdafiə
Nazirliyində xidmət edirsiniz. Sizin xidmətləriniz yüksək qiymətləndirildiyinə görə Ali Baş Komandan və
prezident kimi mən sizə general rütbələri vermək qərarı qəbul etmişəm və dünən fərman vermişəm.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz Azərbaycan dövlətinin, Ali Baş Komandanın, prezidentin sizə
göstərdiyi bu qayğıya öz xidmətinizdə nailiyyətlərlə cavab verəcəksiniz. Bizim ordumuz, hərbi hissələrimiz
Azərbaycan Respublikasının etibarlı müdafiəsini təmin etməyə qadir olmalıdır. Bunun üçün Azərbaycan dövləti,
prezidenti, Ali Baş Komandan lazımi tədbirlər görüb və bundan sonra da görəcəkdir.
Biz ölkəmizi müdafiə etmək üçün daim hazır olmalıyıq. Müstəqil Azərbaycan Respublikası sülhsevər
dövlətdir, bütün qonşuları ilə sülh, mehriban əlaqələr və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq, dostluq əlaqələri
saxlamaq, əməkdaşlığı genişləndirmək və inkişaf etdirmək istəyir. Biz Ermənistanın Azərbaycana etdiyi
təcavüzlə əlaqədar yaranmış vəziyyəti də sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bilirsiniz ki, may ayının 12-də
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsində atəşin dayandırılması haqqında imzalanmış sazişin dörd ili tamam
oldu. Tam dörd il bundan öncə sazişin imzalanması, atəşin dayandırılması və həm də atəşkəs rejiminin dörd il
müddətində qorunub saxlanılması bir daha sübut edir və dünyaya nümayiş etdirir ki, Azərbaycan sülhsevər
dövlətdir, ölkədir və Azərbaycana vurulmuş bütün bu zərbələrə və itkilərimizə, torpaqlarımızın bir qisminin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasına baxmayaraq biz bu münaqişəni də sülh yolu ilə həll
etmək istəyirik. Bunu mən dəfələrlə bəyan etmişəm, bu gün bir daha bəyan edirəm. Amma eyni zamanda,
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi öz silahlı qüvvələrini gücləndirməlidir və onun hərbi hazırlığının müasir
səviyyəyə qalxmasını təmin etməlidir.
Dünyanın hər bir ölkəsi silahlı qüvvələrə malikdir, hər bir ölkə öz silahlı qüvvələrini inkişaf etdirir, müasir
texnika ilə, bütün zəruri ləvazimatlarla təmin edir və beləliklə öz ölkəsinin müdafiəsinin etibarlı olmasını təmin
edir.
Biz də başqa ölkələr kimi, məhz bu məqsədlə, bunun üçün silahlı qüvvələrimizi inkişaf etdirmək,
möhkəmləndirmək və müasir səviyyəyə çatdırmaq istəyirik. Bizim tədbirlərimiz də yalnız və yalnız bu məqsədi
daşıyır. Silahlı qüvvələrin həmişə hərbi hazırlıq vəziyyətində olması və öz vətənini, torpağını, ölkəsini etibarlı
müdafiə etməsi üçün onun zabit və komandan heyəti gərək həmişə yüksək peşəkarlığa, biliyə malik olsun,
cəsarətli, cəsur, qorxmaz olsun və vətən yolunda hər bir çətinliyə dözə bilsin.
Mən arzu edirəm ki, bizim silahlı qüvvələrin bütün şəxsi heyəti və xüsusən zabit heyəti, o cümlədən
generallar heyəti bu tələblərə cavab versin və bu tələblərin səviyyəsində olsun.
Mən dünən sizə general rütbələri verilməsi haqqında qərar qəbul edərkən, fərman imzalayarkən bu barədə
düşünürdüm. Mənim bu fərmanım Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə dövlətin, Ali Baş Komandanın, prezidentin
qayğısıdır, bu qayğının təzahürüdür. Eyni zamanda mənim bu fərmanım sizə göstərdiyim etimaddır, etibardır və
ümid edirəm ki, siz bu qayğını lazımınca qiymətləndirəcəksiniz və mənim sizə göstərdiyim bu etimadı öz əməli
fəaliyyətinizlə, xidmətlərinizlə, xalqımıza, müstəqil Azərbaycana, vətənimizə, ana torpağımıza sədaqətinizlə
sübut edəcəksiniz.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı və Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin bütün şəxsi heyətinə
qarşılarında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində uğurlar arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 80 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ
MİLLİ MƏCLİSİN TƏNTƏNƏLİ İCLASINDA NİTQİ
26 may 1998-ci il
Hörmətli Milli Məclis!
Hörmətli sədr, hörmətli deputatlar!
Sizi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 80 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir,
Azərbaycanın müstəqilliyinin inkişafı naminə gələcək işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram.
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram, Azərbaycan dövlətinin böyük bir qanadını təşkil edən
Milli Məclisin deputatlarının hamısına öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyini böyük iftixar hissi ilə bayram edirik. Bu
münasibətlə son aylar Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər, təntənəli mərasimlər, elmi
konfranslar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini müasir Azərbaycan üçün daha da geniş təqdim etdi,
eyni zamanda ötən 80 ildə Azərbaycan xalqının keçdiyi yolu və əldə etdiyi nailiyyətləri də yüksək
qiymətləndirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az bir müddət yaşayıbdır. Ancaq o, XX əsrdə Azərbaycan xalqının həyatında
tarixi bir mərhələ olub və xalqımızın gələcəyinin, müstəqilliyinin, azadlığının, suverenliyinin təməlini
qoyubdur. Məhz buna görə də Azərbaycanın bütün vətəndaşları – biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranmasını, onun fəaliyyətini və Xalq Cümhuriyyətini yaradanları, o dövrdə qəhrəmanlıq nümunələri göstərən
insanları böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edirik. Eyni zamanda biz ondan sonrakı dövrü də yüksək
qiymətləndiririk.
1992-ci ilin sonunda Azərbaycan xalqı 1918-ci ildə əldə olunmuş və sonra itirilmiş müstəqilliyini bərpa
etmişdir. Ötən altı il müddətində biz müstəqillik şəraitində yaşayırıq. Azərbaycan öz müstəqilliyini dünyaya
sübut etdi, beynəlxalq təşkilatlarda təsdiq etdi və istiqlaliyyətimizin daimi, əbədi olmasının əsasını yaratdı.
1918-1920-ci illər kimi, son altı il də çox mürəkkəb, çox çətin dövr olmuşdur. Ancaq biz qürur hissi ilə deyə
bilərik ki, bu çətinliklərin öhdəsindən gələ bilmişik, mürəkkəb şəraitdə dövlətimiz yaşayır və yaşamaqdadır,
bundan sonra da uğurla yaşayacaqdır.
Azərbaycanda müstəqil dövlətin hüquqi-normativ əsaslarını yaratmaq üçün Azərbaycanın parlamenti, Milli
Məclisi bu illərdə çox iş görübdür. Xüsusən 1995-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikasının, müstəqil
Azərbaycanın ilk demokratik Konstitusiyasının ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi XX əsrin tarixi
hadisələrindəndir. 1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycanda demokratik seçkilər əsasında – açıq, sərbəst, ədalətli
seçkilər əsasında, çoxpartiyalı sistem əsasında müstəqil Azərbaycanın ilk parlamenti seçildi.
O gündən indiyə qədər parlament səmərəli fəaliyyət göstərir və Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesinin,
siyasi, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və inkişaf
etməsinin fəal iştirakçısı olubdur. Mən Milli Məclisin, parlamentin xüsusi son dövrdəki fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirirəm. Dövlət, hakimiyyət orqanları Konstitusiya ilə təsbit olunmuş funksiyalarına, səlahiyyətlərinə
ilbəil daha çox öyrəşirlər və bu səlahiyyətləri, prinsipləri daha da doğru-düzgün mənimsəyə bilirlər. Bunlar da
hər bir dövlət orqanının öz çərçivəsində, səlahiyyətləri dairəsində səmərəli işləməsi üçün yaxşı imkanlar yaradır.
Bu baxımdan son dövrdə Milli Məclisin, Azərbaycanın parlamentinin fəaliyyəti də təqdirəlayiqdir. Mən
bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Həyatımızın əsasını təşkil edən qanundur. Bizim əsas qanunumuz Konstitusiyamızdır. Konstitusiyamızın
əsasında qəbul olunan qanunlar bu gün də, gələcəkdə də Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan dövlətinin
inkişafını təmin edən əsas sənədlərdir. Bu qanunlar da Milli Məclisdə müzakirə edilir və Milli Məclis
tərəfindən qəbul olunur.
Hər bir demokratik dövlətdə, hakimiyyət bölgüsü prinsipi əsasında qurulmuş dövlətdə qanunvericilik
fəaliyyəti çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qanunvericilik fəaliyyəti nəticəsində qanunlar yaranır və bu
qanunlar əsasında da cəmiyyət formalaşır, qanunlar əsasında insanlar fəaliyyət göstərir, öz həyatını qurur,
qanunlar əsasında dövlətin bütün budaqları öz fəaliyyətini səmərəli apara bilir. Buna görə də qanunvericilik
fəaliyyəti, yenə də deyirəm, dövlətin ən mühüm bir hissəsidir. Bu baxımdan sizin gördüyünüz işlər yüksək əhəmiyyətə malikdir və əldə etdiyiniz nəticələr də təqdirəlayiqdir.
Bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə
yaranmış Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Biz bu varislik prinsipini şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk. Şübhəsiz
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ki, 1918-1920-ci illərlə 1990-cı illər arasında böyük fərq var, yaxud o dövrlə bu dövr arasında çox böyük məsafə
var. Bu məsafə də boşluqdan ibarət deyil – bu 70 ildə Azərbaycan xalqı yaşayıb, yaradıb, xalq kimi, millət kimi
inkişaf edibdir və Azərbaycanın bu gün mövcud olan iqtisadi, siyasi, intellektual, mədəni potensialını
yaradıbdır. Bunlar hamısı birlikdə bu 70 illik dövrü təşkil edir. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80
illiyini bayram edərkən Azərbaycan xalqının keçdiyi 80 illik yolu qiymətləndirir və əldə olunan bütün
nailiyyətlərə qiymət veririk, bizim nailiyyətlərimizi bayram edirik.
Şübhəsiz ki, heç bir ölkədə heç bir zaman nailiyyət qurbansız, itkisiz hasil olmur. Bu, bizim ölkəmiz,
Azərbaycan üçün də xasdır. Burada təəccüblü heç bir şey yoxdur. Bizim tarixçilər bunu təhlil edirlər,
etməlidirlər, hər şeyi də öz yerinə qoymalı, hər şeyə də özünəməxsus qiymət verməlidirlər. Ancaq bu gün biz
müstəqil Azərbaycan dövlətini qurub yaradanlarıq. Müstəqil Azərbaycan dövlətini qurub yaradarkən tarixi
keçmişimizi həmişə qiymətləndirir, nailiyyətlər üçün sevinir, itkilər, qurbanlar üçün kədərlənirik, təəssüf edirik.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı parlamentin indi də varisidir.
Varislik həmişə eyni zamanda böyük məsuliyyət demək olubdur. Varislik o demək deyil ki, sən o hadisəni
olduğu kimi təkrar edəsən, yaxud o səviyyədə yaşayasan. Hər bir varis varislik prinsipini əziz tutaraq, o dövrün,
o hadisənin varisi olaraq o hadisəni, o dövrü, o quruluşu daha da yüksəklərə qaldırmalıdır. Biz Azərbaycanda
bunu edirik və bu sahədə çox şeylərə nail olmuşuq.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugünkü Milli Məclisi varislik adını şərəflə daşıyır, eyni zamanda ötən
illərdə və xüsusən son dövrdə Azərbaycanın müstəqil dövlətini inkişaf etdirmək üçün çox işlər görübdür. Bütün
bunlara görə də mən sizə öz hörmət-ehtiramımı bildirirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz
qazandığınız nailiyyətləri gələcəkdə daha da yüksəldəcək və bu şərəfli ada layiq olacaqsınız.
Azərbaycanın bugünkü reallığı ölkəmizdə daha da sıx birliyin, həmrəyliyin olmasını tələb edir. Mən
məmnunam ki, Azərbaycanın indiki demokratik quruluşunda hakimiyyətin bütün budaqları, qanadları arasında
Konstitusiyanın prinsiplərinə əsaslanan sağlam münasibətlər yaranıb və bu da bizim hamımız üçün – həm
parlament, həm ali icra orqanı, bütün icra orqanları üçün, həm də məhkəmə orqanları üçün səmərəli işləməyə
çox yaxşı şərait yaradıbdır. Mən parlamentlə prezident arasında olan işgüzar, sağlam, prinsipial münasibətləri
xüsusi qeyd edirəm.
Bu gün çıxış edən deputatlar 1918-1920-ci illərdə Xalq Cümhuriyyətinin həyatında olmuş çəkişmələr,
didişmələr, hakimiyyət mübarizəsi və şəxsi mənafeyinə görə ümummilli mənafeyə zərbələr vurulması faktlarını
da xatırlatdılar. Bu da həqiqətdir. Biz bütün keçmişdən ibrət götürməliyik. Keçmişin yaxşı cəhətlərindən, bu gün
üçün xeyirli, yararlı tərəflərindən istifadə etməli, amma keçmişin zərərli tərəflərinin yenidən meydana gəlməsinə
yol verməməliyik.
Təəssüflər olsun ki, ötən altı il müddətində Azərbaycanın müstəqil yaşaması təxminən 1918-1920-ci illərdə
baş vermiş hadisələrə bənzər hadisələrlə də müşayiət olunubdur. Ancaq bunlar bizim üçün nə qədər çətinliklər
yaratmış olsa da, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi yolu ilə uğurla getməsinin qarşısını ala, buna mane ola
bilməyib və ola da bilməyəcəkdir. Amma bunlara baxmayaraq, bu gün də, gələcəkdə də həm Azərbaycanın
Milli Məclisində, həm bütün hakimiyyət orqanlarında, həm də bizim cəmiyyətimizdə, xalqımızda sağlam
prinsiplər əsasında, insan azadlıqlarının təmin edilməsi prinsipləri əsasında, fikir müxtəlifliyinin, siyasi
plüralizmin tamamilə bərqərar olması əsasında vətəndaş həmrəyliyi, vətəndaş birliyi, xalq birliyi, həmrəyliyi
olmalıdır.
Biz bu yolda çalışırıq və çalışacağıq. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın prezidenti kimi mən bu vəzifəni
özümün əsas vəzifəm hesab edirəm və güman edirəm ki, biz bu sahədə çox şeylərə də nail olmuşuq. Ancaq hələ
görüləsi işlər də çoxdur və aradan qaldırılası nöqsanlar da var. Ümidvaram ki, bizim müştərək işimizin
nəticəsində, indiyə qədər mövcud olmuş sağlam əlaqələrin bundan sonra daha da inkişaf etdirilməsi vasitəsilə
Azərbaycanda həm cəmiyyətdə, həm də hakimiyyət orqanlarında daha da sağlam mühit, sağlam əhval-ruhiyyə
yaradacağıq və daha da çox birliyə, həmrəyliyə nail olacağıq.
Mən bu böyük bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edir və Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin
Azərbaycanın parlamentində, Milli Məclisində xüsusi müzakirə olunmasını və bayram iclasının keçirilməsini
də çox əlamətdar hadisə hesab edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Bayramınız
mübarək olsun!
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RESPUBLİKA SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN MƏRKƏZİ KLİNİK XƏSTƏXANASINDA
GÖRKƏMLİ ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
26 may 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salam Tofiq müəllim. Mən səni təbrik etməyə gəlmişəm. Mən səni 80 yaşın tamam
olanda “İstiqlal” ordeni ilə təltif etmişəm. Bu, Azərbaycanın ən yüksək ordenidir. Mən bu gün bir qrup görkəmli
ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə ordenləri təqdim etdim. Ancaq mənə dedilər ki, Tofiq Quliyev
xəstəxanadadır. Fikirləşdim ki, bu ordenləri bunlara təqdim etmişəm, amma ona təqdim etməsəm olmaz. Ona
görə də onlara orden təqdim edəndən sonra bura, sənin yanına gəlmişəm. Birinci, ona görə ki, səndən hal-əhval
tutum, görüm nə var-nə yox. İkinci də, həmin “İstiqlal” ordenini sənə də təqdim etmək istəyirəm. Bu, müstəqil
Azərbaycanın ilk, ən yüksək ordenidir. Mən sənə cansağlığı arzu edirəm.
Səhiyyə naziri Əli İnsanov mənə məlumat veribdir – nə müalicə lazımdır, edirlər. İnşallah, tezliklə ayağa
duracaqsan, yenə də sağ-salamat olacaq, mahnılar bəstələyəcəksən, əsərlər yazacaqsan və səninlə yenə də
mərasimlərdə görüşəcəyik. Çox sağ ol, bayramın mübarək olsun.
T o f i q Q u l i y e v (xalq artisti, bəstəkar): Çox sağ olun, cənab prezident. Vəziyyətimlə yaxından maraqlandığınıza, ölkəmizin mədəniyyət və incəsənətinə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə təşəkkürümü və
minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi 75 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Macarıstan
prezidenti tərəfindən Qızıl medalla təltif olunmağınız münasibətilə də Sizi ürəkdən təbrik edir, uzun ömür,
cansağlığı arzulayıram.
C ö v d ə t H a c ı y e v (xalq artisti, bəstəkar): Cənab prezident, bu, bizim üçün çox əlamətdardır. Bu
günlərdə həm Sizin yubileyiniz, həm Tofiq Quliyevin orden alması, həm də mənim orden almağım hamımızı
sevindirir. Tofiq çox gözəl musiqiçidir, insandır, yoldaşdır. O, respublikamızda estrada musiqisinin əsasını
qoymuş, bir sıra filmlərə çox gözəl musiqi yazmışdır. Mənim konservatoriyaya daxil olmağıma əsas səbəbkar
Tofiq Quliyev olmuşdur. O, çox xeyirxah bir insandır, milli musiqimizin inkişafında böyük xidmətləri vardır.
Bu gün bizim hamımızın fərəhli və xoşbəxt günlərindən biridir.
Cənab prezident, Sizi 75 illiyiniz, Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi və Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl,
Macarıstan prezidenti Arpad Hents tərəfindən Sizə verilmiş təltiflər münasibətilə təbrik edirəm. Biz bunlardan
çox şadıq. Bunların hamısı çox gözəl, sevindirici anlardır. Bütün bunlara görə Sizi bir daha səmimi qəlbdən
təbrik edirəm.
S ü l e y m a n Ə l ə s g ə r o v (xalq artisti, bəstəkar): Cənab prezident, ədəbiyyatı, incəsənəti yüksək
dəstəkləməyiniz, hədsiz qayğınız bizi heyran qoyur. Biz prezident Heydər Əliyevin 75 illiyi ilə əlaqədar
bəstəkarların əsərlərindən ibarət konsert verməyə hazırlaşırıq. Sizi həmin konsertə dəvət edirik. Allah Sizə
cansağlığı versin, həmişə xoşbəxt olun.
***
Y u s i f S ə m ə d o ğ l u (xalq yazıçısı): Möhtərəm prezidentimiz, diqqət və qayğınıza görə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün bunların müqabilində Sizə Azərbaycan xalqının, millətinin, dövlətinin,
mədəniyyətinin naminə, Azərbaycanın gələcəyi naminə ancaq cansağlığı, uzun ömür diləyirəm. Allah qoysa,
prezident seçkilərinə qədər mən xəstəxanadan çıxacağam və hamımız, bütün ailə üzvlərim, qohum-əqrəbamız,
bütün tanışlar yekdilliklə Sizə səs verəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə çox sağ ol. Mən səni görməyə gəlmişəm və istərdim ki, səni xalq
yazıçısı adı almağın münasibətilə təbrik edim. Səni bizim bu bayramımız – Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik
bayramı münasibətilə də təbrik edirəm və sənə cansağlığı arzu edirəm. Sənin Almaniyada müalicə olunandan
sonra burada müalicən mənim nəzarətim altındadır. Bilirəm ki, müalicə edirlər və heç kəsdən də narahat olma.
Əli İnsanov dünən böyük iclas keçiribdir, bu barədə mənə deyibdir. Sən, inşaallah, bütün bu xəstəliyin
öhdəsindən gələcəksən, sağalacaqsan, ayağa duracaqsan. Mən sənə də deyirəm, anan Xavər xanım da, uşaqlar
da buradadır. Utanmaq lazım deyil, nə lazımdır – kömək edək. Birinci, narahat olmaq lazım deyil, Yusifi
müalicə edəcəklər. O, ayağa qalxacaqdır. Hər şey yaxşı olacaqdır. Heç nədən narahat olmayın. Çünki hamısını
mənə deyiblər.
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Yusif, sən Berlində olanda da oradan səfir mənə bu barədə məlumat veribdir və burada da nazir Əli İnsanov
bu işlərə nəzarət edir. Müalicəni aparırlar və aparacaqlar. Yenə də hara lazımdır, - Almaniya, Fransa, ABŞ,
Moskva və s., haranı istəyirsən, mən səni hökumətin hesabına müalicəyə göndərməyə hazıram. Heç nədən
narahat olma. Bütün müalicə xərclərinin də hamısı hökumətin hesabına götürülür. Bil ki, sən mənim üçün və
bütün xalqımız üçün əziz bir insansan. Sənin atanın Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri böyükdür. Mən
sənə bu günlərdə xalq yazıçısı adı verdim. Atan xalq şairi, sən də xalq yazıçısı.
Sənin bu xəstəliyin ötüb keçəcəkdir. İnşallaş, hər şey keçəcək və ayağa duracaqsan. Ona görə də sənin
vaxtını çox almaq istəmirəm. Mən bilirəm, çünki özüm də vaxtilə xəstə olmuşam. Bilirsiniz ki, mən üç ay
Moskvada xəstəxanada yatmışam. Özü də elə xəstə idim ki, deyirdilər heç ayağa dura bilməyəcəkdir. Çoxları
da deyirdi ki, o, ayağa dursa yaşaya bilməyəcəkdir. Hətta həkimlər də deyirdi. Düzdür, bu, həkimlərin öz işi
deyildi. O vaxt Qorbaçov onlara göstəriş vermişdi və onlar bütün professorlar, akademiklər gəldilər, yığıncaq
keçirdilər. Mənə dedilər ki, sən işləyə bilməyəcəksən. Mən dedim ki, siz nə istəyirsiniz? Dedilər ki, sən ərizə
ver, get, səni işdən çıxarsınlar. Mən də dedim ki, yaxşı, buradan çıxandan sonra işləyə bilməsən, onda işdən
çıxaram. Sonra xəstəxanadan da çıxdım və iki aydan sonra vəzifədən də getdim. Ondan sonra da, Allaha
şükürlər olsun ki, yaşayıram. İndi sən də sağalacaqsan, duracaqsan və on illərlə yaşayacaqsan.
X a v ə r x a n ı m (Yusif Səmədoğlunun anası): Cənab prezident, Sizə çox minnətdarıq, çox sağ olun.
Göydə Allah, yerdə Siz. Sizi Allah bizə çox görməsin. Sizi yüz yaşayasınız. Biz Sizə minnətdarıq.
***
H ö k u m ə B i l l u r i (xalq şairi): Əziz və hörmətli prezident, 75 illiyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən
təbrik edirəm. Cənab prezident, Sizə Azərbaycanın rifahı, inkişafı yolunda saysız və sonsuz uğurlar diləyirəm.
Mən həmişə Sizinləyəm. Sizi var olasınız. Qoy Allah Sizə yar olsun. Mən Sizə minnətdaram. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın xalq şairi kimi yüksək ada layiq görülməyiniz münasibətilə Sizi
təbrik edirəm, möhkəm cansağlığı, şəfa arzulayıram.
H ö k u m ə B i l l u r i: Hörmətli prezident, verilən yüksək ada görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yeni
əsərlərimlə və yeni arzularımın carçısı olmaqla bu adı doğruldacağam. Mənim arzum bütün xalqımın
arzusudur. Mən onu hər halda doğrultmağa çalışacağam. Buna əmin ola bilərsiniz. Allah Sizi bizə, xalqımıza
çox görməsin. Mən Sizə çox təşəkkür edirəm ki, məni yad etmisiniz. Siz bilirsiniz ki, mən son 53 ildə mühacir
həyatı sürmüşəm. Ona görə də Sizin bizə bu qədər qayğınız, təşəbbüsünüz mənim üçün xüsusi məna kəsb edir.
Sizi var olasınız. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayır, bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 80 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
27 may 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi, bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarını Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 80 illik yubileyi, Müstəqillik Günü bayramı münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm.
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik dövlətçilik tarixi vardır. Lakin XIX əsrin əvvəlində xalqımız dövlətçiliyindən
məhrum olmuşdu. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi
hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik salnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından keçən 80 il dörd mərhələyə bölünə bilər: birinci – 19181920-ci illər, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyət göstərdiyi illər; ikinci – 1920-1922-ci illər,
Azərbaycan Sovet Sosialist Cümhuriyyətinin hakim olduğu illər: üçüncü – 1922-1991-ci illər, Azərbaycanın
totalitar rejim, kommunist ideologiyası şəraitində yaşadığı dövr, Azərbaycan Sovet Sosialist Cümhuriyyətinin
Sovetlər İttifaqında başqa müttəfiq respublikalarla birgə fəaliyyət göstərdiyi dövr. Dördüncü dövr 1991-ci ilin
sonundan, dekabrından başlayır, Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
elan edilməsi günündən indiyədək keçən illərdir.
Bu mərhələlərin hər birinin tarixdə özünəməxsus yeri, Azərbaycan tarixində mənası, mahiyyəti və əhəmiyyəti vardır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci il may ayının 28-də “İstiqlal Bəyannaməsi”nin elan olunması ilə
yaranmışdır. Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin yaranması XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlindəki dövrdə
Azərbaycanın ictimai-siyasi, ədəbi, fəlsəfi mühiti ilə bağlıdır. Demək olar ki, o zaman Azərbaycanda və onun
ətrafında gedən proseslər həmin o mühitin məntiqi nəticəsi olmuşdur.
Şübhəsiz ki, bunun üçün lazımi şərait yaranmışdır. Birinci dünya müharibəsinin sona çatması, rus çarizminin
süqutu, Rusiyada Oktyabr inqilabı və ondan sonra yaranmış gərgin vəziyyət, Moskva hakimiyyətinin Rusiyanın
keçmiş ərazisinin hamısına lazımi qədər nəzarət edə bilməməsi, Cənubi Qafqazda, Zaqafqaziyada mövcud olan
siyasi qüvvələrin qızğın fəaliyyəti – bunların hamısı birlikdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması üçün
əlverişli şərait təmin etmişdir. Amma eyni zamanda belə bir cümhuriyyəti yaratmaq üçün Azərbaycanın
qabaqcıl insanları lazım idi. Bu gün biz məmnuniyyət hissi ilə qeyd edə bilərik ki, o zaman onlar artıq var idi,
yetişmişdi. Azərbaycanda o dövrdə böyük bir ziyalı dəstəsi meydana gəlmişdi. Onların əksəriyyəti Moskvada,
Peterburqda, Avropanın bir çox şəhərlərində yüksək təhsil almış, Avropa mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti ilə
yaxından tanış olan və bunları mənimsəmiş insanlar idilər.
Onlar öz intellektual potensialı, öz xalqına, millətinə olan qayğısı, sədaqəti ilə Azərbaycanda XX əsrin
əvvəlində gedən proseslərdə iştirak etmiş və birləşib Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratmışdılar. Biz o
dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, ictimai fikrinin inkişafında böyük xidmət göstərmiş insanları
da nəzərə almalıyıq və onların – Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət, incəsənət, ictimai xadimlərinin
xidmətlərini də bu münasibətlə qeyd etməliyik.
Əlibəy Hüseynzadə, Əhmədbəy Ağayev, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Üzeyir Hacıbəyov
və digərləri o illər yaratdıqları əsərlərlə xalqımızda milli şüurun oyanmasına, inkişaf etməsinə, milliliyin
yüksəlməsinə böyük təsir göstərmişlər və böyük xidmətlər etmişlər. Onlar hamısı 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasının əsasını demək olar ki, birlikdə təşkil etmişlər.
Məlumdur ki, o vaxt cürbəcür cərəyanlar mövcud idi. Zaqafqaziyadan Rusiya Müəssislər Məclisinə o vaxt
seçilmiş deputatlar Zaqafqaziyanın müstəqilliyini bəyan etmək, Zaqafqaziya Seymi yaratmaq istəyirdilər.
Nəhayət, bütün bu proseslər ona gətirib çıxardı ki, Zaqafqaziyada yerləşən əsas xalqlar öz dövlət
müstəqilliklərini bəyan etdilər.
Xalqımızın böyük insanları 1918-ci il may ayının 28-də Tiflisdə Azərbaycanın “İstiqlal Bəyannaməsi”ni elan
edərək respublikamızın müstəqilliyinin əsasını qoydular, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratdılar.
Məlumdur ki, o vaxt əvvəlcə Milli Şura yaranmışdı və Milli Şuranın qərarı ilə də “İstiqlal Bəyannaməsi” elan
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edilmişdi. Beləliklə, XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda xalqımız milli azadlığını bəyan etdi, öz milli dövlətini
yaratmağa başladı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması bizim vaxtilə itirilmiş dövlətçiliyimizi bərpa etdi Eyni
zamanda, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması xalqımızın tarixində ilk dəfə demokratik prinsiplər
əsasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin yaranmasının əsasını qoydu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, istiqlal Bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka,
uzaqgörənlik, cəsarət, iradə, qəhrəmanlıq tələb edirdi. Bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay bu
tarixi addımı atdılar.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması çox çətinliklərlə başa gəlmişdir. Çünki məlumdur ki, buna
kənardan mane olmaq istəyən qüvvələr də çox idi və Azərbaycanın həyatında da vəziyyət çox qarmaqarışıq,
ağır, çətin idi. Ancaq Xalq Cümhuriyyəti yaranandan sonra onun fəaliyyəti də böyük çətinliklərlə, problemlərlə,
böyük müqavimətlərlə, maneələrlə rastlaşmışdır. Biz bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, bütün bu
çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaşamış, fəaliyyət göstərmiş və iki il müddətində çox
böyük işlər görmüş, Azərbaycanın müstəqil gələcəyinin əsasını qoymuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradanlar bunu Azərbaycanın özündə edə bilməmişdilər. Çünki burada
cürbəcür xarici qüvvələr Azərbaycanı ələ keçirmək istəyirdilər. Məlumdur, - Azərbaycan öz coğrafi-strateji
əhəmiyyətinə, təbii sərvətlərinə, xüsusən zəngin neft yataqlarına görə dünyanın bir çox dövlətlərinin marağını
cəlb etmişdi. Azərbaycanı əhatə edən, Azərbaycanın daxilində olan, ayrı-ayrı millətlərə mənsub qüvvələr də
ölkəmizin müstəqil olmasını heç də istəmirdilər. Ona görə də Tiflisdə müstəqilliyi bəyan edəndən sonra
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzvləri Azərbaycanın paytaxtına gələ bilməmiş, Gəncəyə gəlmişdilər. Ancaq
onlar Gəncədə az bir müddətdə çox işlər görmüşlər və yalnız 1918-ci il sentyabr ayının 17-də Azərbaycanın
paytaxtı Bakıya gələ bilmişlər.
Ondan sonrakı dövr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çox qızğın fəaliyyət dövrüdür. Xalq
Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə respublikamızda hazırlıq aparılarkən elmi konfranslar, müxtəlif
müşavirələr, təntənəli mərasimlər keçirilib, tarixçilər, tədqiqatçılar, icmalçılar, ədəbiyyat, mədəniyyət
xadimlərimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti haqqında geniş tədqiqat işləri
aparıblar, çox maraqlı faktlar meydana çıxarıblar, bir çox yazılar dərc olunubdur. Ümidvaram ki, bu iş bundan
sonra da davam edəcək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, onun yaranmasından əvvəlki dövr və
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti, gördüyü işlər bizim tarix kitablarında, tarix əsərlərində öz əksini
olduğu kimi tapacaqdır. Ancaq hesab edirəm ki, indiyə qədər, xüsusən son aylarda görülən işlər də Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti haqqında ictimaiyyətimizə ətraflı məlumatlar vermişdir.
Ona görə də bu bayram mərasimində mən, sadəcə, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ağır şəraitdə fəaliyyət göstərmiş, həm xarici qüvvələrin güclü təzyiqi, həm də daxildə
Azərbaycanın müstəqilliyi əleyhinə çıxan qüvvələr və Xalq Cümhuriyyətinin içərisində, yəni Milli Şuranın,
sonra yaranan parlamentin daxilindəki cürbəcür partiyalara, firqələrə mənsub olan şəxslər, fərdlər Xalq Cümhuriyyətinin işinin müvəffəqiyyətlə aparılmasına, şübhəsiz ki, maneçilik törətmişlər.
Ancaq bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaşadığı dövrdə böyük işlər görmüşdür. Ən
əsası ondan ibarətdir ki, dünyanın bütün Şərq, müsəlman aləmində ilk dəfə Azərbaycanda demokratik üsul-idarə
prinsiplərinə əsasən dövlət, hökumət yaranmış, beləliklə də Azərbaycanda həm müstəqilliyin əsasını qoymuşlar,
həm də Azərbaycanda demokratiyanın, demokratik dövlət üsul-idarəsinin əsasını qoymuşlar. Bunlara görə və
bütün başqa sahələrdə göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa bir zamanda gördüyü
işlər yüksək qiymətləndirilir. Ümidvaram ki, bu dövr Azərbaycanın tarixində parlaq səhifələr kimi daim
yaşayacaq və gələcək nəsillər də ilk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə yüksək qiymət verəcəklər.
Bu gün, bu bayram günü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarının və Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin iki illik fəaliyyətini təmin edənlərin hamısını böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edirik. Onlar
həqiqətən vətəndaşlıq şücaəti göstəriblər, həqiqətən öz xalqı, milləti qarşısında böyük qəhrəmanlıq nümunələri
göstəriblər. Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcıları – Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Xan Xoyski, Əlimərdan bəy
Topçubaşov, Nəsib bəy Usubbəyov, Həsən bəy Ağayev, Xalq Cümhuriyyətinin ilk Milli Şurasının bütün
üzvləri, Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin üzvləri Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlər göstəriblər.
Xalqımız onların xidmətlərini bu gün minnətdarlıq hissi ilə yad edir. Onların gördüyü işlər və əziz xatirələri
Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.
1920-ci il aprelin 27-28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz fəaliyyətini sona çatdırmışdır. O vaxt,
şübhəsiz ki, Xalq Cümhuriyyətinin öz fəaliyyətini davam etdirməsi artıq mümkün olmamışdı. Bunun səbəbləri
çoxdur. Güman edirəm, bizim tarixçilər bu səbəbləri də doğru-düzgün, ədalətlə araşdıracaqlar. Məlumdur ki, bir
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tərəfdən Rusiyada artıq hakimiyyəti gücləndirən kommunist-bolşevik hakimiyyəti Rusiyanın keçmiş ərazisinin
hamısına hakim olmaq istəyirdi. İkinci tərəfdən də, Azərbaycanın daxilində çox ziddiyyətli proseslər gedirdi.
Parlamentdə ayrı-ayrı partiyalar bir-biri ilə rəqabət, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı. Şübhəsiz ki, bunlar
da Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini zəiflədirdi.
Belə bir şəraitdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, ilk Azərbaycan Demokratik Dövləti, hökuməti süqut etdi. Ancaq o
vaxt Xalq Cümhuriyyətinin liderlərindən bəziləri hesab edirdilər ki, onların tutduğu yol davam edəcəkdir. Məlumdur ki,
Məmməd Əmin Rəsulzadə hakimiyyəti bolşeviklərə təhvil verməyə razılıq verərkən bildirmişdi: o güman edir ki, yeni
hakimiyyət Azərbaycanın milliliyini, müstəqilliyini qoruyub saxlayacaqdır. Başqaları da belə düşünürdülər. Ola bilər, o
vaxt hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən alan azərbaycanlıların bəziləri də, o cümlədən, Nəriman Nərimanov da belə düşünürdü ki, onlar müstəqil cümhuriyyəti başqa ideologiya altında saxlaya biləcəklər. Ancaq təəssüflər ki,
belə olmadı.
İkinci mərhələ – 1920-ci ildən 1922-ci ilə qədər olan mərhələ Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının
hakimiyyəti dövrüdür. Bu zaman Azərbaycan Respublikası, Cümhuriyyəti bir dövlət kimi müstəqil olubdur,
başqa dövlətlərlə müstəqil əlaqələr qurub və bir neçə beynəlxalq müqavilə də imzalayıbdır. Bunlar hamısı
tarixdə məlumdur. Ancaq eyni zamanda bu cümhuriyyət, bu respublika kommunist rejiminin altında olub,
kommunist ideologiyasını həyata keçirməyə başlayıbdır. Nəhayət, 1922-ci ilin dekabr ayında Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqı yaranarkən Azərbaycan Cümhuriyyəti də o İttifaqın yaradıcılarından biri olmuşdur.
Azərbaycan xalqı 70 il Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası vasitəsilə Sovet Sosialist Respublikaları
İttifaqının tərkibində olmuş, kommunist, bolşevik ideologiyasını tətbiq etmiş, həyata keçirmişdir. 70 illik bu
dövr çox mürəkkəb, ziddiyyətli dövr olmuşdur. Bu dövrə doğru-düzgün qiymət vermək lazımdır. Azərbaycan
xalqına 70 il müddətində böyük zərbələr dəymiş, xalqımız böyük məhrumiyyətlərə uğramış, soyqırımına məruz
qalmış, böyük itkilər vermişdir.
1920-1930-cu illərdə Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyətləri əzilmiş, onların çoxlarının həyatı əzabəziyyət içində keçmiş və çoxları da repressiyaların qurbanları olmuşlar. 1920-1930-cu illərdə bilavasitə
repressiya qurbanları ilə bərabər, Azərbaycan xalqının böyük bir dəstəsi mərhələ-mərhələ öz doğma elobasından, torpağından uzaq yerlərə – Sibirə, Qazaxıstana, Orta Asiyanın ucqar guşələrinə sürgün edilmişdir.
Bu sürgün, repressiya əməliyyatları nəticəsində insanların çoxu məhv olmuş, onların ailələri, həyatı pozulmuşdur. Bu insanlar var-yoxlarını itirmişlər. Bu, Azərbaycan xalqının 1920-1930-cu illərdəki aqibətidir.
1937-1938-ci illərdə Azərbaycan xalqına, xüsusən onun görkəmli insanlarına, ziyalılarına, siyasi xadimlərinə, elmmədəniyyət xadimlərinə qarşı böyük repressiyalar edilmişdir. Onlar həbs edilmiş, həyatdan məhrum olmuşlar. Onların
ailələrinə əziyyətlər verilmişdir. Qəribə hal bundan ibarətdir ki, 1920-ci ildə hakimiyyəti ilk Xalq Cümhuriyyətindən
əlinə alan insanların – kommunist, bolşevik ideologiyasına xidmət edənlərin çoxu da 1937-1938-ci illərdə repressiya
qurbanları olmuşlar. Görün, Azərbaycan xalqı nə qədər faciələr içərisində yaşamışdır!
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı edilmişdir. Azərbaycan xalqına qarşı edilən soyqırımın tarixi mənim
imzaladığım fərmanda açıq-aydın göstərilmişdir. 1918-ci ilin mart ayında ermənilər tərəfindən Azərbaycan
xalqına qarşı edilən soyqırımı xalqımıza böyük zərbələr vurmuşdur.
1937-1938-ci illərdə azərbaycanlıların böyük bir hissəsi guya İran təbəəsi olduqlarına görə məcburən İrana
sürgün edilmişdir. Onlar da çox böyük itkilərlə rastlaşmışlar. 1944-1949-cu illərdə də Azərbaycandan xeyli
insan sürgün edilmişdir. Nəhayət, 1948-1953-cü illərdə Azərbaycan xalqına – indiki Ermənistan Respublikası
adlanan yerdə öz ata-baba torpaqlarında yaşayan azərbaycanlılara qarşı soyqırımı edilmiş, onlar məcburi
köçürülmüş, deportasiya olunmuş, yerlərini-yurdlarını, ellərini-obalarını itirmiş böyük itkilər vermişlər,
çətinliklərlə rastlaşmışlar.
İkinci dünya müharibəsi böyük qurbanlar aparmış və Azərbaycan xalqının da yüz minlərlə övladları alman
faşizminə qarşı müharibədə iştirak edərək həlak olmuşlar.
Bunlar hamısı o dövrdə bizim itkilərimizdir. Ancaq bunlardan ən böyük faciə – 1988-ci ildə Azərbaycanın
ərazisinin bir qismini Ermənistan tərəfindən ələ keçirmək məqsədi ilə respublikamıza qarşı edilmiş təcavüzdür.
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına göz dikməsi və tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində Azərbaycan torpaqlarını
ələ keçirməsi faktları dünyaya məlumdur. Bunlar həmin 70 il içərisində də olmuşdur. 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək üçün hərbi təcavüz başlanmışdır. Bu da böyük faciələrə gətirib
çıxarmışdır.
Nəhayət, bu, 70 ildə xalqımıza qarşı edilən daha bir soyqırımı, təcavüz 1990-cı il 20 Yanvar faciəsidir və bizim
ondan sonrakı itkilərimizdir, şəhidlərimizdir, qurbanlarımızdır.
Bunlar hamısı açıq göstərir ki, bu mərhələ, yəni üçüncü mərhələ – 70 il Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vurmuşdur.
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Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, bu 70 il müddətində bütün bu əzab-əziyyətlərə, zillətlərə, məhrumiyyətlərə baxmayaraq, xalqımız yaşamış, yaratmış, irəliyə getmiş, inkişaf etmişdir. Bu 70 il müddətində itkilərimizlə
yanaşı, Azərbaycan xalqının böyük nailiyyətləri də olmuşdur. Ən əhəmiyyətlisi odur ki, Azərbaycan xalqının savad,
bilik, elm, mədəniyyət səviyyəsi bu illərdə çox yüksəlmişdir. Azərbaycan xalqı kütləvi olaraq savadlanmış,
respublikamızda yüksək ali təhsil ocaqları yaranmış və azərbaycanlıların böyük bir hissəsi ali təhsil almağa və
həyatın müxtəlif sahələrində səmərəli iş görməyə nail ola bilmişdir. Azərbaycanın elmi, mədəniyyəti inkişaf etmiş,
çox dəyərli elm, mədəniyyət, incəsənət əsərləri yaradılmışdır.
Böyük Üzeyir Hacıbəyov 1919-cu ildə, bu gün hər dəfə sevinclə dinlədiyimiz İstiqlal marşını – müstəqil
Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini yaratmışdır. Üzeyir Hacıbəyov o vaxt dərk edirdi, anlayırdı ki, bu, xalqa
lazımdır. Bu gün fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, o dövrün çətinliklərinə, Üzeyir Hacıbəyovun da
nisbətən gənc olmasına baxmayaraq o, çox gözəl, əzəmətli dövlət himni yaratmışdır. İndi, biz başqa ölkələrlə əlaqələr
qurduğumuz zaman, onların da himnlərini diqqətlə, hörmətlə dinləyirik. Mən hər dəfə ayrı-ayrı ölkələrdə Üzeyir
Hacıbəyovun musiqisi ilə yaradılmış himnin səsləndiyini duyarkən qürur hissi keçirirəm. Təkcə ona görə yox ki,
müstəqil Azərbaycanın dövlət himni dünyanın bir çox ölkələrində səslənir və Azərbaycanın dövlət bayrağı qalxır.
Bir də ona görə ki, həqiqətən, himnin musiqisi çox cazibədardır, gözəldir.
Üzeyir Hacıbəyov 1937-ci ildə, repressiya illərində özünün şah əsərini – “Koroğlu” operasını yaratmışdır.
“Koroğlu” operasının uvertürası himnə bərabər bir əsərdir. Təsadüfi deyildir ki, “Koroğlu” operasının uvertürası
çalınarkən xalqımız çox hallarda onu himn kimi qəbul edir.
Təkcə bu faktı gətirməklə mən onu bir daha təsdiq etmək istəyirəm ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, o
illərdə Azərbaycan inkişaf etmişdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etmiş, böyük sənaye, aqrar potensialı
yaranmışdır. Mövcud olan şəhərlər tikilmiş, inkişaf etmiş, genişlənmişdir. Yeni-yeni şəhərlər yaranmış, yollar,
körpülər salınmış, dəmir yolları çəkilmiş, elektrik stansiyaları qurulmuş, böyük zavodlar, fabriklər, mədəniyyət
sarayları, böyük əsərə bənzəyən Bakı Metropoliteni yaranmışdır.
Bunların hamısı həmin 70 ildə Azərbaycan xalqının zəkası, fədakarlığı, əməyi, zəhməti nəticəsində meydana
gəlmişdir. Azərbaycanda böyük intellektual potensial yaranmışdır. Bunlar hamısı 1991-ci ildə Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini elan edərkən dövlət müstəqilliyinin əsaslarını təşkil etmişdir.
Nəhayət, dördüncü mərhələ 1991-ci ilin sonunda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi və
müstəqillik dövrüdür. Bu, bizim ən xoşbəxt dövrümüzdür. Çünki Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan edib, bu
illərdə dövlət müstəqilliyini təsdiq edib, qoruyub saxlaya bilib, dövlət müstəqilliyini möhkəmlədib və bu gün
bir də bəyan edirəm ki, dövlət müstəqilliyini əbədi edibdir.
Ancaq bu dövr müəyyən mənada 1918-1920-ci illərə bənzəyirsə də, bir çox səbəblərə görə ondan fərqlidir.
Çünki bu dövrdə Azərbaycan xalqı çox böyük faciələrlə rastlaşıbdır. Bir tərəfdən, biz xoşbəxtik ki, nəhayət,
dövlət müstəqilliyimizi elan etmişik, Dünya Birliyi bunu qəbul edibdir və biz müstəqil dövlətdə, azad ölkədə
yaşayırıq, milli azadlığa çıxmışıq. İkinci tərəfdən, bir çox ciddi problemlər Azərbaycanın vəziyyətini
ağırlaşdırıb və çətinləşdiribdir. Ən ağır, ən çətin problem Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz və bunun
ölkəmiz üçün çox ağır olan nəticələridir.
Mən artıq dedim ki, bu təcavüz, bu münaqişə 1988-ci ildə başlayıbdır. Bu gün mən bildirməliyəm ki, o vaxt bu
münaqişənin qarşısı alına bilərdi və alınmalı idi. Əgər o vaxt münaqişənin qarşısı alınmadısa, bu, bir tərəfdən, o
dövrdəki sovet hökuməti rəhbərliyinin Azərbaycana olan qəsdi idi, ikinci tərəfdən də Azərbaycan Respublikası
rəhbərlərinin fəaliyyətsizliyi, qeyrətsizliyi və fərasətsizliyi idi. Çünki 1918-1919, 1920-ci illərdə də Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Qarabağ problemi ilə rastlaşmışdı, Qarabağda döyüşlər gedirdi. O vaxt Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin hərbi hissələrinin böyük bir hissəsi Qarabağa göndərilmişdi. Çünki o vaxt da erməni millətçiləri
Qarabağda hakim olmaq və Qarabağı ələ keçirmək istəyirdilər.
Ondan sonrakı zamanda – 1920, 1921, 1922-ci illərdə də bu proseslər davam etmiş və nəhayət, Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti yaranmışdı. Ancaq sonrakı dövrdə – 30-cu, 40-cı, 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə də erməni
millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək cəhdlərindən əl çəkməmişdilər.
Onlar dəfələrlə çox qızğın fəaliyyətə başlamışdılar. Ancaq onların qarşısı alınmışdı. Mən bunların şəxsən
şahidiyəm və bir çox hallarda həmin cəhdlərin qarşısının alınmasının təşkilatçısıyam.
Ona görə də mən bu gün deyirəm ki, o vaxt – 1988-ci ildə onun qarşısı alına bilərdi. Sadəcə, onu deyim ki,
Sovet İttifaqının o vaxtkı rəhbərliyi və şəxsən Qorbaçov Azərbaycana mənfi münasibət göstərərək, həqiqətən
ermənilərə xidmət etmək məqsədi ilə buna yol verdi. Azərbaycanın o vaxtkı – 1988, 1989, 1990-cı illərdə olan
rəhbərləri də öz xalqının milli mənafeyini qoruya bilmədilər, xalqın onlara göstərdiyi etimada layiq ola
bilmədilər. Amma bunu etmək mümkün idi.
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Sonrakı dövrdə isə, münaqişə artıq müharibəyə çevriləndən sonra, şübhəsiz ki, vəziyyət çox çətinləşmişdi.
Beləliklə, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edərkən ağır bir problemlə rastlaşmışdı. O vaxtlar
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi gedirdi. Demək, bir tərəfdən müstəqil dövlət qurmaq, ikinci tərəfdən də
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsində Azərbaycan mənafelərini qoruyub saxlamaq lazım idi.
Şübhəsiz ki, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın o zamankı hakimiyyətinin vəzifəsi bütün qüvvələri səfərbər
etməkdən, əlbir olmaqdan, bütün siyasi qüvvələrin bir nöqtədə birləşib Azərbaycanın müstəqilliyini
möhkəmləndirməkdən və eyni zamanda Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini həll etməkdən ibarət olmalı idi.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bu, belə olmadı. Azərbaycanın daxilində gedən ictimai-siyasi proseslər Azərbaycan
Respublikasını çox ağır, gərgin bir vəziyyətə gətirib çıxardı. Bunlar hamısı da Azərbaycanın itkilər verməsinə
səbəb oldu, Azərbaycana zərbələr, zərərlər vuruldu.
Əgər təhlil etsəniz, bu dövrün də müəyyən mərhələləri var. Ancaq hesab edirəm ki, bu, dövrün ən böhranlı
nöqtəsi 1993-cü ilin iyun ayı və ondan sonrakı aylar idi. Məlumdur ki, beş il bundan öncə, 1993-cü il mayın
sonunda Azərbaycanda hakimiyyət böhranı baş verdi. Hakimiyyətdə olan qüvvələr artıq müstəqil Azərbaycanı
idarə edə bilmirdilər. Əhalidə narazılıq günü-gündən artırdı. Bunlardan istifadə edən xarici və daxili qüvvələr
Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdləri göstərirdilər. Nəhayət, iyun ayında bunların hamısı baş verdi
və Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlandı.
Məlum Gəncə hadisələrini xatırlayaq, Azərbaycan ərazisinin bir qismi artıq mərkəzi hakimiyyətin əlindən
çıxmışdı. Bununla bərabər, cənub bölgəsində hakimiyyəti ələ keçirən cinayətkar dəstələr cənubda yeddi rayonu
Azərbaycanın hakimiyyətindən çıxarmışdılar. Azərbaycanın şimalında da vəziyyət çox gərginləşmişdi.
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi şəraitində idi. Vətəndaş müharibəsi başlanmışdı, qan tökülürdü. Gəncədə də
qan töküldü, Bakıda da.
İndi beş il keçibdir. İnsan yaddaşı belə şeyləri tez unudur. Ancaq o günləri bir dəqiqəliyə xatirinizə salın.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 75 illiyi qeyd olunarkən Azərbaycan fövqəladə hərbi rejim şəraitində
yaşayırdı. Azərbaycanın bütün məntəqələrini təyin olunmuş hərbi komendantlar idarə edirdilər. İnsanlar bütün
azadlıqlardan məhrum olmuşdular. Küçələrdə qanunsuz silahlı dəstələr, cürbəcür cinayətkar qruplar tüğyan
edirdi. Nəhayət, bunlar hamısı vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxardı.
Bilirsiniz ki, biz bunların qarşısını ala bildik. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub
saxlanmasında 1993-cü il tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, 1993-cü ilin iyun
ayında Azərbaycan parçalanmaq və məhv olmaq təhlükəsi altında idi. Bunu hamınız gözünüzlə görmüsünüz.
Bizim xalq yazıçımız Anar dünən dedi ki, əgər 1993-cü ilin iyun ayında bu məsələlərin qarşısı alınmasaydı, biz
müstəqilliyimizi bəlkə, doğrudan da yenidən itirə bilərdik. Bu həqiqətdir. Çünki Azərbaycanın müstəqil dövlət
kimi yaşamasını, inkişaf etməsini xaricdəki düşmənlərimiz heç vəchlə istəmirlər. Bir tərəfdən Ermənistan
Azərbaycana qarşı ərazi iddiası edir, başqa ölkələrin də bəzi dairələri Azərbaycanı öz tabeliyində saxlamaq
istəyirlər. Onların bəziləri üçün müstəqil, bütöv, sərbəst və uğurla inkişaf edən Azərbaycan sərfəli deyildir.
1993-cü ilin iyunundakı və sonrakı aylardakı hadisələr təkcə ayrı-ayrı silahlı dəstələrin çıxışının və eyni
zamanda hakimiyyətin fəaliyyətsizliyinin nəticəsi deyildi. Bu həm də xarici xidmət orqanlarının Azərbaycanı
dağıtmaq, parçalamaq planları idi. Biz bu planları dağıtdıq, onların qarşısını aldıq. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildik.
Məlumdur ki, ondan sonrakı dövr də Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün asan olmamışdır.
1994-cü ilin oktyabr hadisələri və dövlət çevrilişinə cəhd xatirinizdədir. Yalnız və yalnız xalqın dövlətə,
hakimiyyətə, dövlət başçısına inamı və etibarı, etimadı o faciənin qarşısını aldı. Artıq onda da Gəncədə
hakimiyyət həmin o cinayətkar qüvvələrin əlinə keçmişdi. Onlar öz qüvvələrini elə qurmuşdular ki, əgər xalqın
birliyi, dövlətə dəstəyi olmasaydı, onlar öz silahları ilə çox qan tökə, çox cinayətlər edə bilərdilər.
Ondan əvvəl Lənkəran hadisələri baş verdi. Bunu heç vaxt unutmaq lazım deyildir. Bu, dəhşətli bir dövr idi.
1993-cü ildə Bakıda, Azərbaycanın başqa bölgələrində vəziyyət gərgin olduğu halda separatçı, cinayətkar
qruplar dəstələr Azərbaycan ordusunun böyük bir hissəsini – üç mindən artıq şəxsi heyəti olan hissəsini,
silahını, sursatını, texnikasını Lənkəran bölgəsinə çəkib gətirib, orada özünə dövlət qurmaq və Azərbaycanı
parçalamaq istəyirdilər. Biz onun da qarşısını topla - tüfənglə yox, xalqın gücü ilə aldıq. Biz onun qarşısını
xalqın, Lənkəranın, bu bölgənin camaatının Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə, Azərbaycanın dövlət
başçısına olan etimadının əsasında aldıq.
Nəhayət, 1995-ci ilin mart hadisələri və Azərbaycanda dövləti yenidən zorla, silahla, güclə devirmək və
hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdi oldu. Burada artıq həm xarici xüsusi xidmət orqanları, həm də daxildə olan
müxalifət qüvvələrinin hamısı böyük bir silahlı dəstənin – OMON-un ətrafında birləşmişdi. Qəribə haldır. Mən
bunu parlamentdə dünənki çıxışımda da dedim, bu gün də deyirəm ki, tarix hər kəs üçün ibrət dərsi olmalıdır.
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Biz tarixdən ibrət götürməliyik. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə yüksək qiymət verərək, onun
parlamentinin içində olan çəkişmələri də yaxşı bilirik. Öz şəxsi, firqə mənafelərini milli, ümumdövlət
mənafeyindən üstün qoyan və Azərbaycanın o ağır dövründə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələr də
tarixi sənədlərdən bizə yaxşı məlumdur. İndi həmin şey təkrar olunur.
1995-ci ilin mart ayında bütün o qüvvələr – 1993-cü ildə cinayətkar silahlı dəstələrin əlindən Azərbaycan
dövlətinin və dövlət başçısının fəaliyyəti nəticəsində qurtulmuş və gizlənmiş qüvvələr gəlib həmin OMON
dəstəsinin ətrafında toplaşıb hakimiyyəti yenidən devirməyə cəhd göstərirdilər. Soruşulur, - nədən ötrü, nə
üçün? Yenə də Azərbaycanı parçalamaq, yenə də dağıtmaq, qan tökmək üçün? Məhz ona görə ki, kimsə
hakimiyyət əldə etmək, vəzifə almaq istəyir. Öz şəxsi mənafelərini dövlət, milli, xalq mənafeyindən üstün
qoyan və dövləti idarə etmək imkanına, keyfiyyətinə malik olmayan insanlar hakimiyyət uğrunda mübarizə
apararaq 1995-ci ilin mart hadisələrinə qoşuldular.
Ancaq Azərbaycan dövləti artıq öz gücünü toplamışdı. Azərbaycan dövləti öz gücünü göstərdi və həmin
çevrilişə cəhdin də qarşısını aldı. Ondan sonrakı ayrı-ayrı təxribatlar, terror cəhdləri də həmin bu daxili
düşmənlərin xarici düşmənlərlə birlikdə Azərbaycana qəsd məqsədi ilə həyata keçirdikləri tədbirlərdir.
Mən bu bayram günü böyük iftixarla, qürur hissi ilə deyirəm:
Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətimiz ondan ibarətdir ki, biz xalqımızı bütün bu çətin mərhələlərdən
keçirmişik və respublikamızın dövlət müstəqilliyini qorumuşuq, saxlamışıq, onu daha da möhkəmləndirmişik.
Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən
yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa olunur. Mən bu gün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləriyik.
1918, 1919, 1920-ci illərdə Azərbaycanda əsası qoyulmuş demokratiya, demokratik dövlət quruculuğu bu
gün respublikamızda sürətlə həyata keçirilir, inkişaf etdirilir. Hesab edirəm ki, bu son illər Azərbaycanın çətin
şəraitdə çox əhəmiyyətli nailiyyətləri vardır.
Birinci nailiyyət ondan ibarətdir və bu, ən böyük nailiyyətimizdir ki, biz xalqımızı bu bəlalardan, cürbəcür
daxili dövlət çevrilişi cəhdlərindən xilas etdik və Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik yaratdıq. Bu
sabitlik Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün lazımdır. Bu sabitlik hər bir vətəndaşın hüquqlarının qorunmasını
təmin edir. Bu sabitlik Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin həyata
keçirilməsinin təmin olunması üçün əsas şərtdir. Bu sabitlik Azərbaycanda siyasi, iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsi üçün çox vacib bir vasitədir. Ona görə də bu, bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Mən əminəm ki, biz
xalqın birliyi və Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin düzgün siyasəti ilə bu sabitliyi bundan sonra daha da
möhkəmləndirəcəyik, qoruyacağıq və saxlayacağıq.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az yaşadı, əsas qanununu – Konstitusiyasını qəbul edə bilmədi. Biz 1995-ci
ildə demokratik, müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın ilk demokratik Konstitusiyasını ümumxalq səsverməsi ilə
yaratdıq. Bu, bizim əsas qanunumuzdur və biz bununla fəxr edə bilərik.
1995-ci ilin noyabrında çoxpartiyalı sistem əsasında demokratik, sərbəst seçkilər vasitəsilə Azərbaycanın ilk
parlamenti seçildi. Beləliklə, Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyəti, xalq tərəfindən bəyənilmiş və
təsdiq olunmuş Konstitusiyası, xalq tərəfindən seçilmiş parlamenti, xalq tərəfindən seçilmiş prezidenti vardır.
Biz Azərbaycanda daxili vəziyyəti sabitləşdirərək doğru-düzgün, düşünülmüş xarici və daxili siyasəti
müəyyən etmişik və onların həyata keçirilməsini təmin edirik. Azərbaycanın xarici siyasəti sülhsevər siyasətdir,
dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr saxlamaq, sülhü, əmin-amanlığı qorumaq,
qonşularla mehribanlıq, əmin-amanlıq, sülh şəraitində yaşamaq, bütün başqa ölkələrlə də mehriban əlaqələr
yaratmaq və bütün sahələrdə geniş əməkdaşlıq etmək siyasətidir. Biz bu siyasətimizi ardıcıl surətdə aparırıq və
bundan sonra da aparacağıq. Məlumdur ki, bizim bu siyasətimiz də dünya miqyasında Azərbaycana böyük
hörmət qazandırmışdır. Beynəlxalq təşkilatlarda – Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-də, Avropa
Birliyində, Avropa Şurasında, İslam Konfransı Təşkilatında, başqa təşkilatlarda Azərbaycanın özünə layiq yeri
vardır. Dünyanın bir çox ölkələri ilə bilavasitə əlaqələr qurulubdur, çoxsaylı müqavilələr, sazişlər imzalanıbdır,
onlar həyata keçirilir. Beləliklə, həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələr genişlənir, inkişaf edir.
Biz demokratik dövlət kimi dünyanın bütün demokratik dövlətləri ilə əlaqə qurmağı siyasətimizin üstün
cəhəti hesab edirik və bundan sonra da hesab edəcəyik. Biz demokratik ölkə kimi gəncik və gənc olaraq həm
ölkəmizdə demokratiyanı qurmağa, yaratmağa çalışırıq, həm də demokratiya cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin
təcrübəsindən istifadə edirik və bundan sonra da istifadə edəcəyik. Başqa dövlətlərlə, ölkələrlə əlaqələrimizdə
bu məsələlər xüsusi yer tutur.
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Biz Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Artıq dörd ildir ki,
atəş yoxdur. Biz dörd il bundan əvvəl atəşkəs haqqında imzaladığımız sazişə əməl edirik, atəşkəs rejimini
qoruyub saxlayırıq və bundan sonra da saxlayacağıq.
Biz hesab edirik ki, məsələni sülh yolu ilə həll etmək olar. ATƏT-in Minsk qrupunun Minsk qrupu
həmsədrlərinin – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın, Minsk qrupu üzvlərinin hamısının fəaliyyəti
ilə və bizim özümüzün fəaliyyətimizlə məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmağa çalışırıq. Bu gün mən bir də
bəyan edirəm ki, biz bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq və atəşkəs rejimini bundan sonra
da qoruyub saxlayacağıq.
Başqa ölkələrlə bizim iqtisadi əlaqələrimiz də çox genişdir. Siz bunu yaxşı bilirsiniz, bunların nəticələrini də
çox yaxşı bilirsiniz. İndi Azərbaycanın iqtisadiyyatına, ölkəmizlə iqtisadi əlaqələr qurmağa böyük maraq var.
Bilirsiniz ki, 1994-cü ildə böyük bir müqavilə – “Əsrin müqaviləsi”, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı
üç neft yatağında müştərək iş görmək üçün 11 şirkətlə müqavilə imzalanmışdır. Artıq bu müqavilə həyata
keçirilir. “Çıraq” yatağından neft alınır və bu neft ixrac olunur. Biz gördüyümüz işlərin nəticəsini müşahidə
edirik.
Ondan sonra daha 8 müqavilə imzalanıbdır. Yaxın vaxtlarda yeni müqavilələr də imzalanacaqdır. İyunun əvvəlində Azərbaycanda beşinci dəfə beynəlxalq neft-qaz sərgisi keçiriləcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan beynəlxalq
aləmdə öz siyasəti ilə, iqtisadiyyatında apardığı islahatlarla, iqtisadi əlaqələri ilə dünyanın böyük neft mərkəzi
kimi keçmiş adını özünə qaytarır və Azərbaycanın neft sənayesi, neft yataqları həm xalqımız üçün, həm də
bizimlə müştərək iş görənlər üçün böyük fayda gətirəcəkdir.
Azərbaycanın daxili siyasətində apardığımız işlər də sizə məlumdur. Azərbaycanda hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət qurulur. Azərbaycan Konstitusiyasının insan haqlarına aid olan maddələrinin hamısının həyata
keçirilməsi təmin edilir. İnsan haqları qorunur, insan haqlarına əməl olunur. Biz bu sahədə xeyli iş görmüşük,
ancaq demirəm ki, bütün işləri başa çatdırmışıq. Bu, elə bir sahədir ki, buna daim diqqət yetirilməlidir və biz də
bunu edirik. Bu sahəyə diqqətimizi və bu sahədəki fəaliyyətimizi göstərən cəhətlərdən biri də odur ki, biz bir
tərəfdən Azərbaycanda cinayətkarlıqla mübarizə aparırıq, cinayətkar silahlı dəstələri ləğv etdik, Azərbaycan
xalqını xilas etdik. Artıq Bakıda qanunsuz, azad, açıqca avtomatla gəzən quldurlar yoxdur, əgər belələri peyda
olursa, dərhal hüquq mühafizə orqanları tərəfindən zərərsizləşdirilirlər. Azərbaycanda cinayətkarlıqla mübarizə
güclənib və bunun nəticəsində də əmin-amanlıq yaranıbdır, ictimai-siyasi sabitliyə nail olmuşuq. Bu siyasət
bundan sonra da davam edəcəkdir.
Ancaq bununla yanaşı, biz cəza tədbirlərinin humanistləşdirilməsi sahəsində də çox işlər görmüşük və
görürük. Hüquqi islahatlar aparırıq, bu sahədəki tədbirlərimiz öz nəticəsini verir. Bilirsiniz ki, Şərq aləmində ilk
dəfə olaraq bu ilin əvvəlində Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildi. Bu, Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin
nə qədər demokratik, nə qədər humanist olduğunu dünyaya bir daha nümayiş etdirdi.
Cinayət edərək cəza çəkənlərə də bir çox əfv və amnistiya aktları tətbiq olunubdur. Mənim verdiyim
fərmanlarla son üç ildə həbs cəzası çəkən 1800 nəfər əfv edilibdir. Mənim təşəbbüsümlə və Milli Məclisin qəbul
etdiyi qərarla üç amnistiya həyata keçirilib, 37 min Azərbaycan vətəndaşı cəzadan azad olunub, onların
əksəriyyəti həbsxanalardan buraxılıbdır. Bunlar hamısı bizim bir tərəfdən qanunçuluğu möhkəmləndirmək,
ikinci tərəfdən də cəza qanunlarını humanistləşdirmək xəttimizi, eyni zamanda insanlara rəhm, humanistlik
etməyimizi göstərir. Biz bu siyasətimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Azərbaycanda demokratiyanın yaşaması, inkişaf etdirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılıbdır. Mətbuat,
vicdan, söz azadlığı, siyasi plüralizm – hamısı təmin olunub və bundan sonra da təmin ediləcəkdir. Bəlkə kimsə
hesab edir ki, bu azdır. Azərbaycan üçün bunlar heç də az deyil, amma bu azadlıqdan kimə nə qədər lazımdırsa,
qoy o qədər də istifadə etsin. Heç kəsə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycanda insan azaddır, müstəqildir,
öz müstəqil fikrini hər yerdə ifadə edə bilər, heç kəs bunun qarşısını ala bilməz.
Dövlət quruculuğu sahəsində islahatlar həyata keçirilir və bundan sonra da keçiriləcəkdir. Biz iqtisadiyyat
sahəsində çox ciddi islahatlar aparırıq və onların da müsbət nəticələrini əldə etmişik. Bunlar göz qabağındadır.
Biz 1994-cü ildən başlayaraq bu islahatları ardıcıl surətdə həyata keçiririk. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda
liberallaşdırma, xarici ticarətin liberallaşdırılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının tamamilə sərbəstləşdirilməsi
Azərbaycanın iqtisadiyyatında böyük müsbət dəyişikliklər əmələ gətiribdir.
Özəlləşdirmə proqramı qəbul olunub və ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Bildirmək istəyirəm ki, bu da öz
müsbət nəticələrini verir. Kiçik özəlləşdirmə artıq sona çatıb. İndi böyük özəlləşdirmə, yəni orta və iri
müəssisələrin özəlləşdirilməsi və səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi prosesi başlayıbdır. Bunları da ardıcıl
surətdə həyata keçiririk və keçirəcəyik. Özəlləşdirmə, xarici ticarətdə verilən sərbəstlik
sayəsində,
ümumiyyətlə, Azərbaycan əhalisinin həm ərzaq məhsulları, həm də bütün başqa istehlak malları ilə təmin
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olunması sahəsindəki problemlərin hamısı aradan götürülübdür. İndi Azərbaycanın hər yerində kim nə istəyirsə,
onu da ala bilər və istədiyi kimi də sərbəst ticarət apara bilər. Bunlar hamısı özəlləşdirmənin və iqtisadi
islahatların müsbət nəticələridir.
Aqrar sahədə aparılan islahatlar daha da çox nəticələr verir. 1996-cı ildə “Torpaq islahatı haqqında” qəbul
etdiyimiz qanun ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Torpağın çox hissəsi artıq şəxsi mülkiyyətə verilibdir.
Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, şəxsi mülkiyyətə verilən torpaqlardan daha çox məhsul götürülür, daha
səmərəli istifadə olunur. Aqrar sektorda heyvandarlıq sahəsi tamamilə özəlləşdirilib və bunun müsbət nəticələri
göz qabağındadır. Azərbaycanda ət-süd məhsullarının, bütün heyvandarlıq məhsullarının bu qədər bol olması
məhz özəlləşdirmənin nəticəsidir. Bu proses də davam edir və bundan sonra da davam edəcəkdir. Bir sözlə,
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu tutubdur, bu yolla gedir və gedəcəkdir.
Bütün Azərbaycan vətəndaşlarını əmin edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik sahəsində yolu
demokratiya yoludur, insan haqlarının qorunması yoludur. İqtisadiyyat sahəsində bazar iqtisadiyyatı, açıq qapı
siyasəti, dünya iqtisadiyyatı ilə geniş inteqrasiya yoludur. Biz bu yolla gedərək çox nailiyyətlər əldə etmişik və
ümidvaram ki, gələcəkdə daha çox nailiyyətlər əldə edəcəyik.
Aparılan islahatlar nəticəsində iqtisadiyyat sahəsində müsbət göstəricilər var. Bunlar ondan ibarətdir ki,
ümumi daxili məhsul istehsalı 1997-ci ildə 5,8 faiz artmışdır, 1998-ci ilin dörd ayında isə 8,5 faiz artmışdır.
Təsəvvür edin, ötən illərdə – 1991-1992-ci illərdə, ondan sonrakı illərdə ümumi daxili məhsul istehsalı hər il
təxminən 20, 21, 22 faiz aşağı düşürdü. Biz 1996-cı ildə bunu dayandırdıq, 1997-ci ildə 5,8 faiz artırdıq, 1998-ci
ilin dörd ayında isə 8,5 faiz artıbdır.
Sənaye istehsalı 1990-cı ildən aşağı düşürdü. 1996-cı ildə bunu da dayandırdıq. 1997-ci ildə az da olsa, artım
var. Bunun özü çox müsbət haldır – sənaye istehsalı 0,3 faiz artıbdır. 1998-ci ilin dörd ayında isə 0,4 faiz
artıbdır. Bunlar çox yaxşı göstəricilərdir.
Biz pul-maliyyə dövriyyəsində də yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Bilirsiniz ki, inflyasiya Azərbaycanı
boğurdu. 1994-cü ildə inflyasiya 1600 faiz idi. Biz bunu tədricən aşağı endirdik və son iki ildə inflyasiya,
demək olar, yoxdur, yaxud da dünyanın ən inkişaf etmiş dövlətlərinin səviyyəsindədir. Manatın dəyəri günügündən artır və ötən dörd ay müddətində dollara nisbətdə 4 faiz artmışdır.
Azərbaycana investisiya, ümumiyyətlə, kapital qoyuluşu artmışdır. Keçən il bu artım 60-70 faiz olmuşdur. Bu
ilin dörd ayında isə o səviyyə ilə müqayisədə 60 faiz də artmışdır Azərbaycana xarici investisiyanın gəlməsi ilbəil artır.
Keçən il xarici investisiyanın həcmi 1 milyard 300 milyon Amerika dolları olmuşdur. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında ən birinci yerdədir. Azərbaycanda adambaşına 160 dollar investisiya düşür.
Bunlar həm bu gün, həm də gələcək üçün çox əhəmiyyətli göstəricilərdir.
Mən dedim ki, biz açıq qapı siyasəti aparırıq. İndi Azərbaycana çox investorlar gəlir və bunlar da təkcə neft
və qaz sənayesinə yox, bir çox başqa sahələrə də gəlirlər. Biz onların gəlməsi və Azərbaycanda fəaliyyət
göstərməsi üçün bütün imkanları yaratmışıq. Birinci növbədə bizim qəbul etdiyimiz qanunlar onlar üçün
əlverişli şərait yaradıbdır. Bu qanunlardan əlavə, mən bir çox fərmanlar vermişəm. Bundan sonra da lazım olan
şərait yaradılacaq ki, Azərbaycana xarici investisiya axını daha da güclənsin. Hər halda, bu gün mövcud olan
vəziyyət, hesab edirəm ki, bizdə böyük məmnuniyyət hissi doğurmalıdır.
Bütün bunların nəticəsində Azərbaycanda insanların yaşayışı, güzəranı da müəyyən qədər yaxşılaşıbdır.
Məsələn, işçilərin əmək haqqı keçən il 60 faiz artmışdır. Bu ilin dörd ayında iqtisadiyyatda işləyənlərin əmək
haqqı 38 faiz yüksəlmişdir. 1997-1998-ci illərdə pensiyaçıların əksəriyyətinin pensiyaları təxminən iki dəfə
artmışdır. Büdcədən maliyyələşdirilənlərin əmək haqqı 50 faiz çoxalmışdır.
Şübhəsiz ki, bunlar hamısı müsbət göstəricilərdir. Mən anlayıram, başa düşürəm ki, bunlar Azərbaycan
vətəndaşlarının bu gün istədikləri kimi yaşamasına hələ imkan vermir, hələ çoxlu problemlər, ağır, çətin şəraitdə
yaşayan insanlar vardır. Bizi xüsusən narahat edən köçkünlər düşərgələrində, çadırlarda yaşayan, yerlərindən,
yurdlarından didərgin düşmüş insanlardır. Onların vəziyyəti bizi çox narahat edir. Bunların hamısı bizim diqqət
mərkəzimizdədir. Görülən işlər respublika əhalisinin bütün təbəqələrinə bu və ya başqa miqdarda öz bəhrəsini
gətirir və bundan sonra da gətirəcəkdir.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, özəlləşdirmə, iqtisadi islahatların, torpaq islahatının həyata keçirilməsi,
insanlara sərbəstlik verilməsi, sahibkarlara göstərilən yardım, diqqət, respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətinin
günü-gündən inkişaf etməsi – bunlar hamısı Azərbaycanın iqtisadiyyatını daha da dirçəldəcək və yüksəklərə
qaldıracaqdır.
Bunlar hamısı onu göstərir ki, biz müstəqil Azərbaycanda ağır şərtlər içərisində, bir çox problemlərlə
rastlaşaraq öz dövlət müstəqilliyimizi günü-gündən möhkəmləndiririk, inkişaf etdiririk. Azərbaycan bir müstəqil
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dövlət kimi son dövrdə, yəni 1990-cı illərdə müstəqillik qazanmış dövlətlər içərisində öz müstəqilliyinə görə
bəzən nümunə göstərilən ölkə səviyyəsinə gəlib çatmışdır.
Bunlar hamısı bizim sərvətimizdir. Biz bunlarla fəxr edirik. Azərbaycan xalqının bu yolda böyük itkiləri də
olubdur. Mən dedim, - bu 80 il müddətində bizim xalqımızın başına böyük bəlalar gəlibdir, qurbanlar vermişik,
itkilərimiz olubdur. Biz Azərbaycan torpaqlarının qorunması yolunda şəhidlər vermişik. 20 Yanvar faciəsi ilə
əlaqədar şəhidlərimiz vardır. Bütün bu şəhidlərin xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır. Bu gün, bu
bayram günü mən rica edirəm ki, şəhidlərin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə bir dəqiqə sükut edək.
Allah bütün şəhidlərə, Azərbaycan xalqının bütün qurbanlarına rəhmət eləsin.
Əziz dostlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Bu gün biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyini böyük iftixar, minnətdarlıq hissi ilə qeyd
edirik, bayram edirik. Bu gün biz Azərbaycanda müstəqilliyin, demokratiyanın əsaslarını yaradan insanları
böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edirik. Bu gün biz 80 illik yolumuza bir də nəzər salırıq. Nailiyyətlərimizlə fəxr
edirik, itkilərimizə görə kədərlənirik. Ancaq biz irəliyə baxırıq. Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi yaşaması
üçün artıq bütün əsaslar yaranıbdır. Bu gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi təmin olunubdur və əmin ola
bilərsiniz ki, bu dövlət müstəqilliyi etibarlı əllərdədir.
Mən bu gün Azərbaycanın milli azadlığı, müstəqilliyi yolunda xidmət göstərmiş, həlak olmuş, özünü qurban
vermiş insanların ruhu qarşısında baş əyirəm. Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını əmin
edirəm ki, biz bundan sonra da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli varisləri olacağıq, xalqımızın mili
azadlığını qoruyacağıq, saxlayacağıq. Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq
və günü-gündən möhkəmləndirəcəyik, daha da yüksəklərə qaldıracağıq!
Eşq olsun Azərbaycan xalqına!
Yaşasın sarsılmaz, əbədi, müstəqil Azərbaycan!
Təntənəli mərasimdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli xadimlərinin qohumları ilə
görüşdə çıxışı
Mən bu gün yubiley tədbirində elə böyük məruzə etmişəm ki, ikinci dəfə danışmaq istəmirəm. Yəqin ki,
mənim sözlərimi eşitdiniz. Mən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, xidmətləri, gördüyü işlər
haqqında və ondan sonrakı dövr haqqında öz fikirlərimi, ürəyimdən gələn, beynimdə olan sözləri necə hesab
edirəmsə, o cür də dedim. Bu, heç bir yerdə, heç bir kağızda yazılmayıbdır. Düzdür, gördüm ki, vaxt bir az çox
getdi, amma deyiləsi hələ bir neçə məsələlər də var idi. Mənə elə gəlir ki, hər halda, biz Xalq Cümhuriyyətinin
yaranmasının 80 illik yubileyi və ümumiyyətlə, 80 il müddətində xalqımızın keçdiyi yol barədə yanvar ayından
indiyədək keçirilən bayram mərasimlərində ictimaiyyətimizə, gənc nəslə, insanlara çox yaxşı məlumat çatdırdıq,
bugünkü nəslin Xalq Cümhuriyyətinə münasibətini göstərdik və öz minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildirdik.
Sizin də – o insanların qohum-əqrəbalarının, nəvə-nəticələrinin, onların nəslindən olanların bu günə, bu
hadisəyə bilavasitə münasibətiniz vardır. Çünki həmin 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyətini yaradanlar, iki il o
Xalq Cümhuriyyətini yaşadanlar, o insanlar sizin qohum-əqrəbanız olubdur, sizin balalarınız, atalarınız olubdur.
Ona görə də mən çox məmnunam ki, sizinlə görüşürəm, sizinlə tanış oluram.
Keçən o illərdə elə olubdur ki, yəqin ki, siz özünüz də onların qohumu olduğunuzu çox vaxt demək
istəməmisiniz. Bu, təbii idi. Çünki ondan ötrü adamları incidirdilər, həbs, sürgün edirdilər. Əlbəttə, - mən bu
gün dedim, - bu, 70 il müddətində nə qədər insanlar sürgün olundu, həbs olundu, nə qədər adam qırıldı.
İndi mən çox məmnunam ki, bu bayram gününə siz də gəlmisiniz, iştirak etmisiniz. Mən demişdim ki, kimi
tapmaq mümkündür, onları dəvət etsinlər. Siz də gəlmisiniz, iştirak etmisiniz və biz bu bayramı bir yerdə qeyd
etdik. Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Bu bayram münasibətilə sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Mən öz
nitqimdə də dedim və indi də deyirəm, - onların əziz xatirəsi bizim hamımızın,bütün Azərbaycan xalqının
qəlbində əbədi yaşayacaqdır.
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 80 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ MİLLİ
QVARDİYA QƏRARGAHINDA KEÇİRİLƏN BAYRAM MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
28 may 1998-ci il
Hörmətli, əziz qvardiyaçılar!
Hörmətli zabitlər, generallar!
Mayın 28-i Azərbaycan xalqının həyatında əlamətdar gündür. 80 il öncə - 1918-ci il may ayının 28-də
Azərbaycanın müstəqilliyini dünyaya elan edən «İstiqlal bəyannaməsi» verilmiş, Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti yaranmışdır. Bununla da XX əsrdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda müstəqil, demokratik hökumət
yaranmış, xalqımız milli azadlığa çıxmış, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin əsası qoyulmuşdur. Biz
bu hadisəni böyük qürur hissi ilə bayram edirik.
Son aylar respublikamızın hər yerində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 80 illiyinə həsr
olunmuş müxtəlif mərasimlər, bayram tədbirləri, təntənəli yığıncaqlar keçirilmişdir. Dünən də, bu gün də biz bu
bayram mərasimlərinin içərisindəyik.
80 il müddətində Azərbaycan xalqı ağır, lakin şərəfli yol keçmişdir. Ən böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan xalqı artıq öz milli azadlığına qovuşmuş, müstəqilliyini bərpa etmiş, suveren, demokratik dövlətini
yaratmış və indi quruculuq prosesini həyata keçirir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin müasir dövrdə dövlət atributları, orqanları vardır, silahlı qüvvələri
yaranmışdır. Ordumuz peşəkarlıq səviyyəsini, gücünü, qüdrətini gündən-günə artırır və ölkəmizin
müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün müdafiəsini hər an təmin etməyə hazırdır.
Respublikamızın dövlət atributları içərisində silahlı qüvvələrin və hərbi bölmələrin tərkibində Ali Dövlət
Hakimiyyət və İdarəetmə Orqanlarını Baş Mühafizə İdarəsinin və Azərbaycan Prezidentinin Qvardiyasının
xüsusi yeri var. Baş Mühafizə İdarəsi və Prezidentinin Qvardiyası son illər daha da mütəşəkkilləşmiş, öz
fəaliyyətini gücləndirmiş və əminəm ki, bu gün Azərbaycanın dövlətçiliyini, mövcud hakimiyyəti, dövlət
başçısını - ölkə prezidentini mühafizə etməyə qadirdir. Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi general-leytenant Vaqif
Axundovun verdiyi raportu mən etibarla, inamla qəbul edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu
idarənin bütün şəxsi heyəti, Prezident Qvardiyası üzərinə düşən şərəfli vəzifələri bundan sonra da layiqincə
yerinə yetirəcəkdir.
Azərbaycanın hakimiyyətini, onun bugünkü varlığını qoruyub saxlayan bu hakimiyyətin, demokratik
dövlətimizin prezidentinin xalq ilə birliyidir, xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyətə, dövlətimizə, onun başçısına prezidentə olan ümumxalq inamı və etimadıdır. Mən Azərbaycanın prezidenti kimi daim xalqa arxalanmışam,
xalqı həmişə özümün ən güclü dayağım hesab etmişəm, bu gün də belə hesab edirəm. Azərbaycan xalqının
mənə göstərdiyi etimadı hər gün doğrultmağı özümün ali vəzifəm və şərəfli borcum hesab edirəm. Eyni
zamanda inanıram ki, Azərbaycan xalqı və vətəndaşları da mənə göstərdikləri etimada görə həmişə arxayın ola
bilərlər. Xalq ilə Azərbaycan prezidentinin birliyi, həmrəyliyi dövlət müstəqilliyimizin bu gün də, gələcəkdə də
əsasını təşkil edir.
Azərbaycanın silahlı qüvvələri də xalqın bir hissəsidir. Silahlı qüvvələrimizdə xalqımızın seçilmiş, dəyərli
insanları xidmət edirlər. Ona görə də mən ölkəmizin bütün silahlı qüvvələrinə etibar edirəm, inanıram. Əminəm
ki, onlar üzərlərinə düşən şərəfli vəzifəni daim layiqincə yerinə yetirəcəklər. İnanıram ki, silahlı qüvvələrimiz
Azərbaycanın dövlətçiliyinin, torpaqlarımızın, müstəqilliyimizin qorunmasının keşiyində həmişə cəsarətlə
duracaqlar. İnanıram ki, onlar Azərbaycan Respublikasının, ölkəmizin müdafiəsinin etibarlı keşikçiləridir.
Azərbaycan Respublikasının Ali Dövlət Hakimiyyət və İdarəetmə Orqanlarını Baş Mühafizə İdarəsi və
Prezidentin Milli Qvardiyası bu baxımdan xüsusi yer tutur. Sizin üzərinizə mühüm vəzifələr düşür. Məmnunam
ki, siz bu vəzifələri indiyədək şərəflə yerinə yetirmisiniz.
Son beş ildə Azərbaycanın dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə qarşı çox qəsdlər və cəhdlər olmuşdur.
Azərbaycanda dövlət çevrilişi, terror aksiyalarının həyata keçirilməsi, prezidentə qarşı terror cəhdləri son beş
ildə baş vermiş hadisələrdir. Bunların qarşısı ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin xalq ilə birliyi nəticəsində,
dövlətimizin gücü və qüdrəti ilə alınmışdır. Bütün bunlarda Ali Dövlət Hakimiyyət və İdarəetmə Orqanlarını
Baş Mühafizə İdarəsinin və Prezidentinin Milli Qvardiyasının xüsusi xidmətləri vardır. Həmin o xidmətlərimizə
görə bu bayram günü sizə təşəkkür edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, əldə etdiyiniz nailiyyətlərə
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əsaslanaraq bundan sonra da işinizi daha da təkmilləşdirəcəksiniz və gücünüzü, qüdrətinizi artıracaqsınız,
gələcəkdə də üzərinizə düşən vəzifələrin şərəflə yerinə yetirilməsinə nail olacaqsınız.
Sizin vəzifələriniz mürəkkəbdir. Onları layiqincə yerinə yetirmək üçün birinci növbədə peşəkarlığınızı və
biliyinizi gündən-günə artırmalısınız, dünya təcrübəsini, başqa ölkələrin mühafizə orqanlarının, qvardiyalarının işini
öyrənməlisiniz. Sizin üçün yararlı olan təcrübədən səmərəli istifadə etməlisiniz. Öz fəaliyyətinizi müasir dünyanın
müvafiq orqanlarının peşəkarlıq səviyyəsinə qaldırmalısınız. Özünüzü fiziki cəhətdən daim sağlam, güclü və
hazırlıqlı etməlisiniz. Həm fiziki sağlamlığınız, həm mənəvi-əxlaqi saflığınız nailiyyətlərinizin əsasıdır. Ona görə də
fiziki hazırlığı və sağlamlığı təmin etməklə yanaşı, daim öz kollektivinizdə sağlam mühit, əhval-ruhiyyə və həyat
tərzinin yaranmasını təmin etməlisiniz.
Dövlətçiliyə, müstəqilliyə, vətənə, xalqa, Azərbaycan prezidentinə sədaqətiniz sizin uğurlu fəaliyyətinizin
əsasıdır. Öz peşənizə sədaqət əsas vəzifəniz və borcunuzdur. Bu hisslər sizin daxilinizdə, mənəviyyatınızda
olmalıdır. Bu hisslərə, mənəviyyata malik olmayan insanlar Baş Mühafizə İdarəsində, Prezidentin
Qvardiyasında xidmət edə bilməzlər. Ona görə də Baş Mühafizə İdarəsinin və Qvardiyanın komandanlığından
bu gün bir daha tələb edirəm ki, şəxsi heyətin mənəvi-əxlaqi saflığını, dövlətə, Azərbaycan prezidentinə
sədaqətli olmasını həmişə diqqət mərkəzində saxlasın və bu məsələlərlə daim məşğul olsunlar. Burada qiymət
birmənalı olmalıdır. Əgər başqa sahələrdə kiminsə hansısa nöqsanını, çatışmazlığını, qüsurunu aradan
qaldırmaq mümkündürsə, lakin ali dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanlarında dediyim prinsiplərdə, yəni
sədaqət prinsipində heç bir güzəşt və ikinci məna ola bilməz. Mən əminəm ki, bu gün qvardiyada və Baş
Mühafizə İdarəsində xidmət edənlər məhz belə keyfiyyətə, xüsusiyyətə malik insanlardır. Eyni zamanda bu
əsas şərti yada salmaqla, sizə xatırlatmaqla mən bunun şərtsiz həyata keçirilməsini tələb edirəm.
Siz respublikamızda gedən ictimai-siyasi prosesləri izləməlisiniz, öz təhsilinizi, biliyinizi və siyasi
hazırlığınızı artırmalısınız, özünüzü və bütün işlərinizi daim təkmilləşdirməlisiniz.
İdarənizin, qvardiyanın bugünkü vəziyyəti mənim üçün kafidir. Ancaq arzu edirəm ki, bütün işlərinizdə daha da
mükəmməl olasınız. Bunun da həddi yoxdur. Nə qədər çox çalışsanız, öyrənsəniz, dünya təcrübəsindən istifadə
etsəniz, o qədər də öz peşəkarlığınızı, biliyinizi, bacarığınızı artıracaqsınız.
Prezident Qvardiyasına, Baş Mühafizə İdarəsinin şəxsi heyətinə və onun komandanlığına bir daha öz etimadımı
bildirirəm, sizə inanıram, arxalanıram və gələcək işlərinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Bu böyük bayram
münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, səadət, xoşbəxtlik arzu edirəm.
Bu günlərdə Rusiyanın Ulyanovsk vilayətindən Azərbaycana böyük bir nümayəndə heyəti gəlmişdi. Onlar
həm vilayətin, həm də orada yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri idi. Bu vilayətdə çoxdandır
azərbaycanlıların «Nizami» cəmiyyəti yaranıbdır. Ulyanovsk vilayətində 30 mindən çox azərbaycanlı yaşayır.
Onlar Azərbaycanla müntəzəm əlaqə saxlayır, azərbaycançılıqlarını daim qoruyub saxlayırlar, Azərbaycan dilini
və mədəniyyətini inkişaf etdirirlər, özlərini daim azərbaycanlı kimi hiss edir və yaşayırlar. Orada böyük
avtomobil zavodu var. Azərbaycanlıların bir çoxu həmin zavodda işləyir. Onlar zavodun istehsal etdiyi bir
avtomobili mənə hədiyyə etmişlər. Həmin avtomobil gərək ki, buradadır. Bu avtomobili mən də sizə, Baş
Mühafizə İdarəsinə, Prezidentin Qvardiyasına hədiyyə edirəm. Bu avtomobilin açarlarını mən Vaqif Axundova
verirəm. İşinizi daha yaxşı aparmaq üçün bu avtomobildən istifadə edin.
***
Milli Qvardiyanın fəxri qonaqlar kitabına ürək sözləri:
«Azərbaycan Respublikasının Ali Hakimiyyət və İdarəetmə Orqanlarını Baş Mühafizə İdarəsinin, Prezident
Qvardiyasının işini yüksək qiymətləndirirəm, gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bayramı günü münasibətilə təbrik edirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
28.V.1998»

341

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

«SEVİL» AZƏRBAYCAN QADINLARI MƏCLİSİ ŞÖBƏLƏRİNİN SƏDRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
1 iyun 1998-ci il
Əziz bacılar!
Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm, zəhmət çəkib mənim yanıma gəlmisiniz. Bilirsiniz ki, mən sizin hər
birinizlə görüşməkdən məmnun oluram. Çünki qadınlar cəmiyyətimizin ən gözəl, ən güclü və çox hissəsini
təşkil edirlər. Qadınlar haqqında mənim fikirlərim hamıya məlumdur. Mən bunu dəfələrlə izah etmişəm,
söyləmişəm, öz fikirlərimi sizlərə, bütün ictimaiyyətə çatdırmışam. Ona görə də bunları təkrar etməyə ehtiyac
yoxdur. Sadəcə olaraq, onu bilin ki, mən bütün fəaliyyətimdə həmişə qadınlara arxalanmışam, onları özümün
dayağım hesab etmişəm. Bunlar sadəcə sözlər deyildir, mən onları sınaqdan keçirmişəm. Mənim həyatımın çox
ağır və çətin anları olubdur. Bütün bu mərhələlərdə qadınlar özlərini həmişə çox etibarlı göstəriblər və bu
sınaqlardan şərəflə çıxıblar.
Azərbaycanın prezidenti kimi, indi mən birinci növbədə qadınların cəmiyyətdə rolunun artmasına çalışıram.
İkincisi, sizə çox ümid edirəm, bel bağlayıram, sizi dayağım hesab edirəm. Şübhə etmirəm ki, siz həmişə
mənimlə olacaqsınız, mən də sizinlə olacağam.
Hesab edirəm ki, «Sevil» Azərbaycan Qadınları Məclisinin yaranması Azərbaycanın tarixində əlamətdar bir
hadisədir. Mən bu Məclisin gələcəkdə daha da genişlənməsini, inkişaf etməsini dəstəkləyirəm və sizin
fəaliyyətinizi təqdirəlayiq hesab edirəm. Güman edirəm ki, həm bu məclis, həm Qadın Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi çərçivəsində, həm də digər qadın təşkilatları ilə birlikdə Azərbaycanda fəallığı daha da artıracaqsınız,
qadınlar həyatımızın bütün sahələrində daha da fəal iştirak edəcəklər. Mən əminəm ki, Azərbaycanda hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunda, iqtisadi islahatlarda və digər proseslərdə siz həmişə fəal olacaqsınız
və ön sıralarda gedəcəksiniz.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, səadət, həyatınızda uğurlar arzulayıram. İstəyirəm ki, həmişə belə gözəl
olasınız. Qadın üçün gözəllik də çox vacibdir. Sağ olun, təşəkkür edirəm.



Görüşdə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, «Sevil» Azərbaycan Qadınları Məclisi sədrinin müavini
Zəhra Quliyeva respublika qadınları adından prezident Heydər Əliyevi 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik etdi.
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«KÜRDAŞI» DƏNİZ BLOKUNUN VƏ «CƏNUB-QƏRBİ QOBUSTAN», «KÜRSƏNGİ –
QARABAĞLI» BLOKLARININ BİRGƏ İŞLƏNİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT
NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ XARİCİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA MÜQAVİLƏLƏRİN
İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
2 iyun 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycanda böyük bir gündür. Azərbaycanda, Bakıda dalbadal beşinci ildir ki, Beynəlxalq
«Xəzərneftqaz» sərgisi keçirilir. Bu gün biz bu sərginin açılışında sizinlə birlikdə iştirak etmişik, ötən beş il
müddətində sərginin nə qədər inkişaf etməsinin şahidi olmuşuq. Beş il müddətində sərginin iştirakçıları 1994-cü
ildəki 120 şirkətdən 1998-ci ildə 400 şirkətə çatmışdır. Bu gün açılan sərgidə 29 ölkənin şirkətləri təmsil olunur.
Ancaq məsələ təkcə şirkətlərin sayının artması ilə əlaqədar deyildir. Bu gün biz sərginin eksponatları ilə tanışlıq
zamanı gördük ki, ötən bu illər ərzində dünyanın neft şirkətləri, xüsusən bu sərgidə təmsil olunan və neft, qaz
sənayesi ilə əlaqədar şirkətlər texnika, texnologiya sahəsində nə qədər inkişaf ediblər.
Bu işlərin əsası 1994-cü ilin mayında qoyulubdur. Həmin o il - 1994-cü il, dörd il bundan əvvəl Azərbaycan
öz təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə etmək, dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri ilə əlaqələr
qurmaq üçün, respublikamıza məxsus neft və qaz yataqlarından dünyanın böyük neft şirkətləri ilə birlikdə
səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə çox böyük və cəsarətli addım atmışdır.
Dörd il bundan əvvəl sentyabrın 20-də Azərbaycanda, Bakıda, bu möhtəşəm «Gülüstan» sarayında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti dünyanın 11 neft şirkətinin yaratdığı konsorsiumla böyük bir müqavilə
imzalamışdır. O vaxt bu müqaviləyə «Əsrin müqaviləsi» adı verilmişdir.
Bu müqavilə əsasında Xəzərin Azərbaycan sektorunda «Azəri», «Çıraq» neft yataqlarında və «Günəşli»
yatağının dərin hissəsində müştərək iş görülməyə başlandı. Ötən illərdə müştərək işlər sayəsində yaxşı nəticələr
əldə olunmuşdur. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti çox səmərəli fəaliyyət göstərir və bunun
nəticəsində «Çıraq» neft yatağında müasir texnikaya və texnologiyaya əsaslanan çox gözəl bir platforma
yaranıbdır. Aparılan qazma işləri nəticəsində keçən ilin noyabr ayında ilkin neft hasil olunubdur. Ancaq bu
platformanı qurmaq, quyular qazmaq və neft əldə etməklə bərabər, hasil ediləcək neftin istifadə olunması üçün
neft və qaz kəmərləri çəkilibdir, Səngəçalda böyük bir neft terminalı tikilibdir, böyük infrastruktur yaranıbdır.
«Çıraq» yatağından hasil olunan neft borular vasitəsilə Səngəçal terminalına çatdırılır, oradan isə tikilmiş və
istifadəyə verilmiş Bakı - Novorossiysk neft kəməri vasitəsilə dünya bazarlarına ixrac olunur.
Bizim gördüyümüz işlər əvvəlcədən nəzərdə tutulduğundan da çox yaxşı nəticələr veribdir. «Çıraq» neft
yatağında bu günədək beş quyu qazılıbdır. Həmin beş quyudan gündə 9 min ton neft hasil olunur.
Bu gün səhər sərginin açılışı zamanı mən bəyan etdim ki, dörd quyu qazılıbdır və gündə 7 min ton neft hasil
olunur. Amma indi deyirəm ki, beş quyu qazılıbdır və gündə 9 min ton neft hasil edilir. Mən səhv etmirəm.
Səhər də düz demişəm, indi də düz deyirəm. Səhər dediyim sözlər məndə olan dünənki məlumatlara əsaslanırdı.
Bu gün isə sərgini gəzərkən, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərləri ilə görüşərkən onlar böyük sevinclə
bildirdilər ki, beşinci quyu da qazılıb istismara verilibdir və həmin quyudan gündə 2 min ton neft alınır. Mən
ona görə deyirəm ki, gündə 9 min ton neft hasil edilir. Görürsünüz, quyular nə qədər sürətlə qazılır ki, hətta mən
onların qazılıb istifadəyə verilməsi haqqında vaxtında məlumat ala bilmirəm. Bu, sevindirici haldır.
Xatirinizdədir, 1994-cü ildə biz müqaviləni imzalayanda ayrı-ayrı ölkələrdən, yerlərdən bu işin əleyhinə
çıxanlar çox oldu. Bəziləri də hesab edirdilər ki, bu müqavilə imzalanıbsa da, işləməyəcək, nəticə
verməyəcəkdir. Çünki hansı ölkələrsə, kimsə bu müqavilələrin mövcud olmasını istəmirdilər. Bəziləri isə bizə
deyirdilər ki, siz bu yolla nahaq gedirsiniz, çünki Qərb şirkətlərinin, o cümlədən Amerika şirkətlərinin xasiyyəti
belədir ki, onlar gəlib müqaviləni bağlayırlar, yatağı ələ keçirirlər, amma ondan sonra işləmirlər. Onlar onu
saxlayırlar, nə vaxt lazım olsa, onda da işlədirlər.


Müqavilələr İtaliyanın «ACİP», Yaponiyanın «Mutsui», Türkiyənin «Türk Petrolları», ABŞ-ın «Yunion Teksas»,
Böyük Britaniya və Kanadanın «Komonvels Oyl Ənd Qaz», ABŞ-ın «Frontera Resouses», «Aşirada Hess», Səudiyyə
Ərəbistanının «Delta» şirkətləri arasında imzalanmışdır.
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Ancaq bu gün sevinc hissi ilə demək olar ki, bütün bu bədxah fikirlərin hamısı bədxah fikirlər kimi də qaldı.
Biz müqaviləni cəsarətlə imzaladıq və onun həyata keçirilməsinə səmərəli işlə nail olduq. Biz bu gün bunun
nəticələrini gördük. Müqavilə imzalanarkən həmin neft yataqlarından 510 milyon ton neft gözlənilirdi. Bu,
müqavilədə də öz əksini tapıbdır. İndi isə məlumat verirlər ki, həmin yataqlardan 630 milyon ton neft gözlənilir.
Güman edirəm ki, bir ildən sonra bu rəqəm dəyişiləcək və daha da artacaqdır.
Ancaq biz bu müqaviləni yerinə yetirərək, eyni zamanda bu təcrübədən istifadə edərək Xəzərin Azərbaycan
sektorunda olan başqa neft yataqlarında da dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görmək üçün lazımi
tədbirlər həyata keçiririk. Bunların nəticəsində biz ötən illər ərzində - birinci müqavilədən sonra əlavə 8 böyük
müqavilə imzaladıq. Bu müqavilələrin hər birinin çox böyük perspektivi vardır. Onların əksəriyyəti üzrə artıq
əməli iş aparılır. Məsələn, bu gün sərgidəki görüşlərim zamanı «Şahdəniz», «Qarabağ» «Lənkəran-dəniz»,
«Talış-dəniz» yataqlarında görülən işlər barədə mənə məlumat verdilər.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan gözlənilən neftin miqdarı daha da artır. Məhz buna görə də biz
qərb istiqamətində Bakı - Supsa marşrutunun, ikinci neft kəmərinin tikilməsi ilə məşğuluq. Əminəm ki, 1999-cu
ilin əvvəlində bu neft kəməri hazır olacaqdır. Bu müddətdə biz əsas neft kəmərinin - böyük neft borusunun
tikilməsi məsələləri ilə ciddi məşğuluq. Hesab edirəm ki, bu ilin sentyabr ayında bu barədə son qərar qəbul
olunacaqdır. Azərbaycan dövləti, hökuməti bütün mümkün marşrutların hamısını təhlil edərək hesab edir ki,
Bakı - Ceyhan ən əlverişli marşrutdur. Güman edirəm ki, biz bu ilin sonunadək bu sahədə də əməli işə
başlayacağıq.
Ancaq Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların çoxu hələ işlənilməyibdir. Bu neft yataqlarında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə müştərək iş görmək üçün dünyanın bir çox ölkələrindən xeyli neft şirkətləri
respublikamıza fəal surətdə müraciət edirlər. Yenə də bildirmək istəyirəm ki, belə müraciətlər çoxdur. Ona görə
də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti indi tender keçirmək, müsabiqə aparmaq imkanına malikdir. Nəticədə ən
yüksək iqtisadi göstəricilər təklif edən şirkətlər Xəzərin Azərbaycan sektorunda və ölkəmizin quruda olan
yataqlarında müştərək iş görmək hüququ qazanırlar.
Mən tam əsasla deyə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikasının son illər bu sahədə apardığı işlər Xəzər
dənizinin dünya iqtisadiyyatı üçün nə qədər əhəmiyyətli, Xəzər dənizi hövzəsinin neft və qaz yataqları ilə nə
qədər zəngin olduğunu açıq göstərmişdir. Mən hesab edirəm ki, bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən
böyük nailiyyətidir.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır və dünyada ilk dəfə neft fontanı bizim ölkəmizdə olubdur. Dənizdə, suyun
dibində olan neft yataqlarının istifadə edilməsində, neft hasilatında da Azərbaycan birinci yerdədir. 50 il bundan
əvvəl - 1949-cu ildə Xəzərdə, Neft Daşları adlanan yerdə böyük neft yataqları açılıb istifadəyə verilmişdir və
bununla da bütün dünyaya bəyan edilmişdir ki, dənizdə, suyun dibindən neft və qaz hasil etmək mümkündür.
Bir daha qeyd edirəm ki, indi - XX əsrin sonunda Azərbaycan Xəzər dənizinin böyük potensialını, yəni mineral
ehtiyatlar, neft və qaz potensialını aşkara çıxararaq dünyaya bəyan edibdir.
Bizə yaxşı məlumdur ki, Xəzərin digər sektorlarında da zəngin neft və qaz yataqları vardır. Xəzəryanı hər bir
ölkə özünə məxsus olan sektorlarda bu neft və qaz yataqlarını istifadə edib işlədə bilər. Məmnuniyyətlə qeyd
edirəm ki, artıq bu işlərə başlanıbdır. Azərbaycan isə Xəzərin ona məxsus olan sektorunda öz iş dairəsini
genişləndirir və vaxtilə kəşf olunmuş yataqlarından indi müştərək istifadə edilməsi üçün əməli tədbirlər görür.
Bununla bərabər, Azərbaycanın ərazisinin quru yerlərində də ölkəmizin hələ çox zəngin neft yataqları vardır.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın yer altında olan neft və qaz məhsulunun hələ tam əksəriyyəti çıxarılmayıbdır.
Ona görə də Azərbaycanın quru yerlərdə olan yataqlarından da dünyanın neft şirkətləri ilə müştərək istifadə
edilməsi indi böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bu sahədə də təkliflər alırıq və onların əsasında da müəyyən işlər
görürük.
Bütün bu işlərin nəticəsində bu gün biz buraya, üç neft yatağı ilə əlaqədar müqavilələrin, sənədlərin
imzalanması mərasiminə toplaşmışıq. Onlardan biri Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan «Kürdaşı» neft
yatağıdır. Bu, çox zəngin neft yatağıdır. İlkin məlumatlara görə, buradan 100 milyon tondan artıq neft
çıxarılması proqnozlaşdırılır. Şübhəsiz ki, orada qaz da vardır. Azərbaycan neftçiləri, alimləri, geoloqları
tərəfindən bu neft yatağı təxminən 1940-1950-ci illərdə kəşf olunubdur. Vaxtilə orada müəyyən işlər aparılıbdır.
Sonra həmin işləri davam etdirməyə imkan olmayıbdır. Bu yatağa dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri maraq
göstəriblər. Verilən təkliflərin təhlili nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu yataq üzrə müqavilənin
layihəsini hazırlayıbdır. Bu yataqda işlər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bərabər İtaliyanın «ACİP»,
Yaponiyanın «Mitsui» və Türkiyənin «Türk Petrolları» şirkətləri ilə yaranan konsersium vasitəsilə
aparılacaqdır. Bunun üçün müəyyən müqavilə layihəsi hazırlanıbdır və bu gün burada bu müqavilə imzalanacaqdır.
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Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanın quru ərazisində olan neft yataqlarına da çox böyük maraq vardır.
Bunlardan biri Cənub-Qərbi Qobustan ərazisində yerləşən yataqlardır. Verilən təkliflər əsasında «Cənub-Qərbi
Qobustan» yatağının müştərək işlənilməsi üçün də müqavilə layihəsi hazırlanıbdır. Burada Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının «Yunion Teksas», Böyük Britaniyanın və Kanadanın «Komonvels
Oyl ənd Qaz» şirkətləri birlikdə iş görmək haqqında qərar qəbul ediblər.
Azərbaycanın quruda yerləşən çox zəngin yataqlarından biri də «Kürsəngi-Qarabağlı»dır. Bu yataqda da
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının «Frontera Resourses», «Amirada Hess» və
Səudiyyə Ərəbistanının «Delta» şirkətləri ilə birlikdə konsorsium yaradıb müştərək iş görmək üçün lazımi sənəd
hazırlamışlar.
Məlumdur ki, ölkəmizin bütün neft yataqları Azərbaycan xalqına, dövlətinə mənsubdur. Ona görə də bunlar
hamısı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sərəncamındadır. Xarici şirkətlərlə hər bir belə müştərək iş görmək
üçün şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin xüsusi sərəncamı, qərarı olmalıdır. Mən bu təkliflərə baxmışam, onları
Azərbaycan üçün səmərəli hesab edirəm. Ona görə də bu təkliflər əsasında dediyim yataqlarda müştərək iş
görülməsi üçün lazımi qərarlar qəbul etmişəm.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın öz təbii sərvətlərindən istifadə etməsi ilə əlaqədar
apardığı strateji siyasət Azərbaycanın milli mənafeyinə tamamilə cavab verən siyasətdir.
Biz müxtəlif ölkələrin neft şirkətlərinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə respublikamızda müştərək iş
görməsini səmərəli hesab edirik. Şübhəsiz ki, bu, hər iki tərəf üçün - həm ayrı-ayrı ölkələrdən gəlib
respublikamızda iş görmək istəyən şirkətlər və onların təmsil etdiyi ölkələr üçün, həm də Azərbaycan üçün eyni
dərəcədə faydalıdır. Biz bunların nəticəsində Azərbaycana xarici ölkələrdən böyük miqyasda investisiya
gəlməsinə, dövlətimizə məxsus təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə etməyə, respublikamızın neft və qaz
sənayesinə müasir texnikanın və texnologiyanın gəlməsinə nail oluruq. Bunlar hamısı ali məqsədə - Azərbaycan
xalqının, respublikamızın vətəndaşlarının rifahının yaxşılaşmasına xidmət edir.
Mən bu prinsipləri rəhbər tutaraq bu barədə qərarlar qəbul edirəm. Bu gün burada təqdim olunan müqavilələr
haqqında da qərar qəbul etmişəm və onların bu gün imzalanmasını məqsədəuyğun hesab edirəm.
Beləliklə, biz dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, bir çox ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsi sahəsində
yeni addımlar atırıq. Mən ümidvaram ki, bu addımlar uğurlu olacaqdır. Mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm.
Sağ olun.
YEKUN SÖZÜ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz həmvətənlər!
Bugünkü tarixi, əlamətdar hadisələr münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını,
vətəndaşlarını təbrik edirəm.
Azərbaycana gəlmiş və bugünkü mərasimlərdə iştirak etmiş, müqavilələri imzalamış qonaqlarımızın
hamısına təşəkkür edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, əmin-amanlıq, sülh və səadət arzulayıram.
Gələn müqavilələrə, görüşlərə qədər. Sağ olun.

345

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ NÖVBƏTİ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK
ETMƏK ÜÇÜN KRIMA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
4 iyun 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində keçirilən bu cür
görüşlərin əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bu görüşlər əhəmiyyətlidir. Biz bunun daha da əhəmiyyətli olduğunu ilbəil hiss edirik. Qara dəniz
hövzəsinin müştərək əməkdaşlıq edən ölkələri son altı ildə bu sahədə iqtisadi inteqrasiya baxımından xeyli
irəliləmişlər. Ona görə də biz belə əməkdaşlığa həmişə yüksək qiymət veririk və bu əməkdaşlıqda iştirak edirik.
Ona görə də mən indi Krıma, Yaltaya gedirəm. Orada dövlət başçılarının görüşü olacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, mənim verəcəyim sual səfərlə bağlı deyildir. İcra hakimiyyəti orqanlarında
çalışanların əmək haqqının artırılması ilə əlaqədar fərmanınızın Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının
alınmasında rolu olacaqdırmı?
C a v a b: Gərək olsun. Təkcə icra aparatlarında deyil, hər yerdə korrupsiya vardır. Bizim
problemlərimizdən biri də koppursiyanı aradan götürməkdir. Ona görə də hər bir addımı atarkən mənim
qarşımda şübhəsiz ki, korrupsiyanı sıxışdırmaq, azaltmaq, tamamilə ləğv etmək məqsədi durur. Sağ olun.
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QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ 4-cü ZİRVƏ TOPLANTISINDA ÇIXIŞI
Yalta
5 iyun 1998-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Möhtərəm dövlət və hökumət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Sizi - Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı çərçivəsində yüksək səviyyədə ənənəvi görüşün iştirakçılarını
ürəkdən salamlayıram. Hörmətli Leonid Daniloviç, sizə, Ukrayna hökumətinə və xalqına mehriban qəbul və
qonaqpərvərlik üçün, bizim sammitin işindən ötrü yaradılmış gözəl şərait üçün səmimi minnətdarlığımı
bildirirəm.
Dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin möhkəmlənməsinə, xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə
yönəldilmiş ölkələrimizin səmərəli iqtisadi əməkdaşlığı Avrasiya iqtisadi inteqrasiyası üçün böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Ötən altı ildə QİƏ-nin fəaliyyəti və əldə edilmiş nəticələr göstərir ki, Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı öz təşəkkül dövrünü keçmişdir və tamhüquqlu beynəlxalq təşkilata çevrilə bilər. Bununla əlaqədar
əminəm ki, əsas sənədin - QİƏ Təşkilatı Nizamnaməsinin imzalanması QİƏ Təşkilatının üzvü olan ölkələr
arasında əməkdaşlığın inkişafına yeni təkan verəcək, təşkilatın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu yüksəldəcəkdir.
QİƏ bölgəsinin əlverişli coğrafi mövqeyi, xaricə çıxan nəqliyyat və telekommunikasiya arteriyalarının
çoxşaxəli sistemi var. Onların inkişafı iqtisadi əməkdaşlığın, ticarətin güclənməsinə, istehsal kooperasiyasının,
turizmin inkişafına kömək edəcəkdir.
Qabaqcıl texniki sistemlər tətbiq olunmaqla telekommunikasiyalar sahəsində ilk konkret layihələr artıq əməli
surətdə həyata keçirilir. Bu işi gələcəkdə genişləndirmək və təkmilləşdirmək lazımdır.
QİƏ ölkələrinin nəqliyyat infrastrukturu layihələrinin - Avropa nəqliyyat sistemi ilə inteqrasiyanın nəzərdə
tutulduğu layihələrin işlənib hazırlanması sahəsində əməkdaşlıq dinamik gedir. QİƏ-nin iştirakçısı olan
ölkələrdən bəziləri Avropa - Qafqaz - Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması layihəsində iştirak edirlər.
Azərbaycan bu layihənin fəal iştirakçılarından biridir, ona böyük əhəmiyyət verir, Avropa və Asiya ölkələri
arasında yükdaşımalara geniş imkanlar açan yeni nəqliyyat şəbəkələrinin inkişafı üçün mühüm mexanizm kimi
baxır.
TRASEKA proqramının yerinə yetirilməsi çərçivəsində bu il sentyabrın 7-8-də Bakıda Avropa Birliyinin
himayəsi ilə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafına dair beynəlxalq konfrans keçirmək nəzərdə
tutulmuşdur.
Bütün ölkələr üçün digər mühüm sahədə - elektroenergetika sahəsində əməkdaşlıq çox ümidvericidir. QİƏnin üzvü olan ölkələrin elektroenergetika sistemlərini birləşdirmək layihəsi Birləşmiş Avropa - Asiya
energetika sisteminin işlənib hazırlanmasında mühüm addımdır.
Ticarət QİƏ-nin üzvü olan ölkələrin iqtisadi inkişafının əsas hərəkətverici qüvvələrindən biridir. İştirakçı
ölkələrin qarşılıqlı ticarət-iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsi QİƏ bölgəsində ticarət sədlərini tədricən aradan
qaldırmaq, milli gömrük və tranzit qaydalarını sadələşdirmək və uyğunlaşdırmaq məsələsini daha da
aktuallaşdırır.
Bu məqsədlə gələcəkdə QİƏ bölgəsində azad ticarət zonaları yaradılması işinə başlanmışdır ki, bu da
ölkələrimiz arasında ticarət münasibətlərini fəallaşdırmaq üçün konkret addımdır.
QİƏ-nin iştirakçısı olan dövlətlərdə xüsusi sahibkarlığın inkişafı, kiçik və orta müəssisələrin fəaliyyətinə
kömək və işgüzar əlaqələrin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılması işini bundan sonra da gücləndirmək
lazımdır. Bununla əlaqədar QİƏ-nin İşgüzar Şurası tərəfindən son illərdə keçirilən biznesforumlar olduqca
perspektivlidir.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bölgələrimizdə sülh və sabitlik Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı planlarının uğurla reallaşdırılması üçün
zəruri şərtdir.
Bölgəmizdəki silahlı münaqişələr, təcavüzkar separatçılıq, millətçilik, cürbəcür silahlı birləşmələrin
terrorçuluq fəaliyyəti səylərimizi ləngidən böyük maneə olaraq qalmaqdadır. Gürcüstan və Dağıstanda onları
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silahlı toqquşmalara və yeni insan qurbanlarına gətirib çıxaran son hadisələr, dövlət çevrilişi cəhdləri, müstəqil
dövlətlərin liderlərinin həyatlarına edilən sui-qəsdlər ciddi narahatlıq doğurur.
Təəssüf ki, artıq 10 ildən çox davam edən Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi həll edilməmiş qalır. Erməni
silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan artıq əhali
doğma yerlərindən qovulmuş və qaçqın vəziyyətinə düşmüşdür.
Biz 1994-cü ilin mayında böyük səylər hesabına hərbi əməliyyatlara son qoymağa, atəşkəsə nail ola bildik.
Biz atəşkəs rejimini tam sülh əldə edilənədək qoruyub saxlamaq əzmindəyik və beynəlxalq hüquq normalarına
əsaslanan sülh danışıqlarına üstünlük veririk.
ATƏT-in əsasında möhkəm sülh əldə etmək mümkün olan prinsipləri təsdiq etmiş 1996-cı il Lissabon zirvə
görüşündə bu istiqamətdə böyük siyasi tərəqqi əldə edilmişdir. Bu prinsiplər Ermənistan və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün tanınmasına, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək özünüidarə statusu
verilməsinə, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün möhkəm təhlükəsizliyin təminatına əsaslanır.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin nizama salınmasına dair təkliflər işləyib hazırlamışlar.
Bu təkliflər sülh əldə etmək və dayandırılmış sülh danışıqları prosesinə Minsk qrupu çərçivəsində yenidən
başlamaq üçün yaxşı əsasdır.
Ümid edirəm ki, bu təkliflər üzərində konstruktiv iş bizə silahlı münaqişəyə son qoymağa və xalqlarımızın
rifahı naminə dinc əməkdaşlığa başlamağa imkan verəcəkdir.
Hörmətli dostlar!
Ümidvaram ki, QİƏ çərçivəsində birgə işimiz səmərəli əməkdaşlığımız üçün əlverişli şərait yaradacaq və
xalqlarımıza sülh, sabitlik və tərəqqi gətirəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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ZİRVƏ GÖRÜŞÜ İCLASININ FASİLƏSİNDƏ ONU ƏHATƏYƏ ALAN JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
Yalta
5 iyun 1998-ci il
R ə h i m H ü m b ə t o v: Cənab prezident, xoş gəlmişsiniz, Sizi görməyimə çox şadam. Mən
Krımdakı «Ocaq» Azərbaycan Mədəni-Maarif Cəmiyyətinin sədri, «Millət» qəzetinin redaktoruyam.
Azərbaycanda aparılan islahatları, Sizin gördüyünüz işləri və bu işlərin gündən-günə müsbət nəticələr verdiyini
biz daim izləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyə bilərsənmi Krımda nə qədər azərbaycanlı yaşayır?
R ə h i m H ü m b ə t o v: Krımda 7 minədək azərbaycanlı yaşayır. Burada rus dilində nəşr etdirdiyim
qəzetdə onların günü-güzəranı haqqında materiallar verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin hər biriniz harada yaşamasından, doğulmasından asılı olmayaraq mənim üçün
çox əzizdir. Mənim məsləhətim ondan ibarətdir ki, siz Azərbaycanla sıx əlaqə saxlayın, tez-tez vətənə gedibgəlin.
S u a l: Cənab prezident, neftin Xəzər dənizindən nəqli barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Nə deyə bilərəm? Neft nəql olunacaqdır. Əgər biz Xəzərdə neft çıxarırıqsa, daha çox neft hasil
edəcəyik, deməli, onu daşımaq lazım gələcəkdir. Biz artıq nefti Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına
nəql edirik və neft sonra buradan Qərbə göndərilir.
S u a l: Bu sahədə Gürcüstanla nə kimi münasibətlər olacaq?
C a v a b: Çox yaxşı. Siz Gürcüstandansınız?
M ü x b i r: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hələ bir soruşursunuz? Yoxsa bilmirsiniz?
S u a l: QİƏ sizin üçün alternativ MDB ola bilərmi?
C a v a b: Xeyr. Bunlar müxtəlif strukturlardır. Niyə alternativ olmalıdır? MDB mövcuddur, onun öz
vəzifələri, QİƏ-nin isə öz vəzifələri var. Bir də ki, bəzi ölkələri MDB-yə daxil edə bilməzsən; elə ölkələri ki,
onlar QİƏ-də iştirak edirlər və onlarla da əməkdaşlıq etmək lazımdır. MDB-yə daxil olan ölkələrdən 6-sı QİƏdə iştirak edir. Çox yaxşıdır ki, biz həm QİƏ-də, həm də MDB-də əməkdaşlıq edirik.
S u a l : Cənab prezident, Ukrayna ilə əməkdaşlıq necə olacaq?
C a v a b: Ukrayna ilə çox yaxşı əməkdaşlığımız, böyük dostluğumuz var. Biz Ukraynada dövlət
müstəqilliyinin, samostinostun möhkəmlənməsi sahəsində görülən bütün tədbirləri yüksək qiymətləndirir və
dəstəkləyirik. Bizim iqtisadi münasibətlərimiz yaxşı inkişaf edir və biz onları inkişaf etdirəcəyik.
S u a l: Neftin nəqli yollarından biri kimi, Odessadan istifadə olunması mümkündürmü?
C a v a b: Bilirsinizmi, variantlar olduqca çoxdur. Variantlardan biri də Odessa terminalıdır.
S u a l: Bu, perspektivli variantdır?
C a v a b: Bütün variantlar perspektivlidir.
S u a l: GUAM-ın perspektivliyi barədə Sizin fikriniz necədir?
C a v a b: Çox perspektivli təşkilatdır.
S u a l: Bəs Siz belə bir rəyə necə baxırsınız ki, bu ittifaqı guya nəsə hədələyir?
C a v a b: Bilirsinizmi, həmişə kimsə nəyisə hədələyir. Əgər kiminsə hədələdiyi barədə düşünsək, onda heç
nə etmək lazım deyildir. Hədələyirsə, qoy hədələsin.
S u a l: Cənab prezident, necə bilirsiniz, bu qədər müxtəlif dövlətlərin münasibətləri QİƏ çərçivəsində
iqtisadi və siyasi cəhətdən necə inkişaf edəcək?
C a v a b: Ötən altı il göstərdi ki, ölkələrin iqtisadiyyatlarının vəziyyətinin müxtəlif səviyyəsindən, bu
ölkələrdə ictimai-siyasi şəraitdəki fərqlərdən asılı olmayaraq, inteqrasiya imkanları var. Lakin iqtisadiyyatların
vəziyyətinin müxtəlif səviyyədə olması, ictimai-siyasi şəraitdəki fərqlər bizə əməkdaşlıq etməyə maneəçilik
törətmir. Ötən altı il göstərdi ki, əməkdaşlıq uğurlu ola bilər.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, çox sağ olun. Biz Sizə uğurlu və işgüzar səfər arzulayırıq.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN ƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞDƏKİ
SÖHBƏTDƏN
Yalta
5 iyun 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, qardaşım Süleyman
Dəmirəl!
Sizi səmimiyyətlə salamlayıram, bu görüşdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Bir daha vurğulayıram ki, iki
qardaş ölkə arasında mövcud olan tarixi dostluq, qardaşlıq əlaqələrini yüksək qiymətləndirirəm və bu dərin
köklü əlaqələrin daha geniş inkişafına böyük əhəmiyyət verirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Əziz dostum, qardaşım Heydər Əliyev! Sizi Yaltada, bu görüşümüzdə
qardaşcasına salamlayıram. Bizim hər bir görüşümüz mənim üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Müstəqil
Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığın gündən-günə inkişaf etməsinə Türkiyənin böyük maraq göstərdiyini
vurğulamaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm. Biz bu əlaqələri yüksək qiymətləndirir, qardaş Türkiyə ilə
bütün sahələrdə əməkdaşlığı siyasətimizin əsas istiqamətlərindən sayırıq. Azərbaycanla Türkiyə arasında bu sıx
münasibətlərə heç nə mane ola bilməz.
Bizim ölkələrimiz arasında yaranmış hərtərəfli əməkdaşlıq Azərbaycan Türkiyə əlaqələrinin bu günü və
gələcəyi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İqtisadi əməkdaşlığımızın əsas hissəsi Xəzər dənizi hövzəsindəki
yataqlardan neft və qaz hasilatının müştərək işlənməsi, enerji daşıyıcılarının nəqli marşrutları ilə əlaqədardır. Bu
barədə çox dəyərli və böyük gələcəyi olan müqavilələr imzalanmışdır. Biz bu müqavilələrin artıq əməli
nəticələrini görürük.
Hörmətli Süleyman bəy! Biz artıq əsas neft kəmərinin – böyük neft borusunun tikilməsi məsələləri ilə ciddi
məşğul olmalıyıq. Hesab edirəm ki, bu ilin sentyabrında TRASEKA proqramının yerinə yetirilməsi çərçivəsində
Bakıda keçiriləcək Avropa Birliyinin himayəsi ilə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafına dair
beynəlxalq konfransda bu barədə son qərar qəbul olunacaqdır.
Fürsətdən istifadə edərək Sizə türk xalqına sülh, əmin-amanlıq və xoşbəxtlik arzulayıram.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
5 iyun 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Kuçma! Ukraynanın füsunkar guşəsində – Yaltada Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının ənənəvi görüşünün yüksək
səviyyədə təşkilinə, burada iştirakçılara göstərilən qonaqpərvərliyə, səmimi qəbula və zirvə görüşünün işi üçün
yaradılmış gözəl şəraitə görə sizə, Ukrayna hökumətinə minnətdarlığımı bildirirəm, dost ölkənin xalqına ən
xoş arzularımı çatdırıram.
L e o n i d K u ç m a: Səmimi və xoş sözlərə görə, cənab prezident Heydər Əliyev, sizə öz dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Sizin, Azərbaycan Respublikasının rəhbərinin Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının zirvə görüşündə iştirak etməsindən çox məmnun qaldığımı bildirirəm.
Zirvə görüşündə Azərbaycan prezidentinin dərin məzmunlu çıxışını böyük diqqətlə dinlədiyimi nəzərə
çarpdırıram və sizin qaldırdığınız məsələlərin Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinin
genişləndirilməsi üçün son dərəcə vacibliyini və aktuallığını qeyd edir və onunla həmrəy olduğumu bildirmək
istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan ilə Ukrayna arasında, xalqlarımız arasında həmişə dostluq və mehriban
əməkdaşlıq əlaqələri olmuşdur. Bu səmimi münasibətlərin çoxəsrlik tarixi vardır.
Ukrayna olduqca böyük iqtisadi potensiala, çox geniş bir əraziyə, zəngin təbii ehtiyatlara, həm də olduqca
böyük intellektual potensiala malikdir.
Ukrayna müstəqillik əldə etdikdən sonra burada gedən demokratikləşdirmə proseslərinin, siyasi və iqtisadi
islahatların aparılmasının çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Biz bu prosesləri böyük maraqla izləyirik.
Ukraynanın müstəqillik qazanandan sonra, hörmətli prezident Leonid Kuçmanın rəhbərliyi altında əldə etdiyi
nailiyyətlər məni qəlbən çox sevindirir.
L e o n i d K u ç m a: Cənab Heydər Əliyev, xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsi, iki ölkənin iqtisadiyyat,
mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığı bizi daha da yaxınlaşdırır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən minnətdarlıqla qeyd edirəm ki, bütün beynəlxalq məclislərdə Ukrayna, onun
prezidenti siz Leonid Kuçma və Ukrayna nümayəndə heyəti Azərbaycanın ədalətli xarici siyasətini, xüsusən
Ermənistanla münaqişədə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə
aradan qaldırılmasına yönəldilmiş mövqeyini dəstəkləyirlər. Bizim bütün görüşlərimizdə mövqelərimiz,
baxışlarımız uyğun gəlir. Bütün bunlar münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi və dərinləşməsi üçün yaxşı
əsasdır.
L e o n i d K u ç m a: Ölkələrimizin əlaqələrinin gündən-günə inkişaf etməsini mən də bir daha yüksək
qiymətləndirirəm. Bu, bizim cəmiyyətimiz tərəfindən də məmnuniyyətlə qarşılanır.
Cənab prezident, biz neft-qaz sahəsinin inkişaf etdirilməsində sizin xidmətlərinizi yüksək qiymətləndiririk.
Siz bu sahədə çox böyük işlər görmüsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bilirsiniz ki, 1994-cü ildə imzalanmış «Əsrin müqaviləsi» adlandırılan ilk neft
müqaviləsi çox böyük nəticələr verir. Bu müqavilənin Xəzər və Qara dəniz hövzələri zonasındakı ölkələrin
qarşılıqlı əlaqələrində çox böyük əhəmiyyəti var. Bu prosesdə dost bir ölkə kimi Ukrayna da iştirak edir. Artıq
ölkəmizdə ilkin neftin hasilatına, onun Şimal marşrutu ilə nəqlinə başlanmışdır. Xəzərin enerji ehtiyatlarından
daha geniş surətdə istifadə olunması, hasil edilən neftin dünya bazarına çıxarılması problemləri geniş müzakirə
olunur. ABŞ, Türkiyə, Gürcüstan və başqa ölkələrin neft şirkətləri ilə də danışıqlar aparırıq və bildirmişəm ki,
məsələni artıq əməli hala gətirmək lazımdır.
Azərbaycan dövləti, hökuməti bütün mümkün marşrutların hamısını araşdıraraq hesab edir ki, neftin nəql
olunması üçün ən əlverişli marşrut haqqında qəti qərar Avropa Birliyinin himayəsi altında TRASEKA proqramı
çərçivəsində Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakıda
keçiriləcək beynəlxalq konfransda qəbul ediləcəkdir. Güman edirəm ki, növbəti görüşümüzdə biz bu məsələni
geniş şəkildə müzakirə edəcəyik.
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RUMINİYA PREZİDENTİ EMİL KONSTANTİNESKU İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
5 iyun 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident Emil Konstantinesku! Bu gün Sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Sizə səmimi salamlarımı yetirir, hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Rumıniyaya rəsmi səfərimi böyük
məmnunluqla xatırlayıram. Bizim çox səmərəli, əhəmiyyətli görüşlərimiz, danışıqlarımız oldu. Rumıniya ilə
Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlığı təmin etmək üçün müqavilələr, o cümlədən dostluq və əməkdaşlıq
haqqında müqavilə imzalandı. Azərbaycan-Rumıniya əməkdaşlığının genişlənməsindən razı qaldığımı
bildirirəm.
Emil
K o n s t a n t i n e s k u: Cənab prezident Heydər Əliyev, bu görüşümüzdən böyük şərəf
duyduğumu vurğulayıram və vaxt tapıb mənimlə görüşdüyünüzə görə hədsiz dərəcədə minnətdaram. Qeyd
etmək istəyirəm ki, Rumıniya Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə xüsusi maraq
göstərir. Yadımdadır apardığımız danışıqlar və imzalanmış sənədlər Rumıniya ilə Azərbaycan arasında
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün olduqca əlverişli imkan
yaradacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın
inkişafına böyük əhəmiyyət verir. Artıq aydın olmuşdur ki, Azərbaycanın Qafqazda, ümumiyyətlə, AvropaAsiya bölgəsində mühüm strateji əhəmiyyəti və Xəzər hövzəsinin neft ehtiyatlarından istifadə olunmasında
Azərbaycanın xüsusi rolu vardır. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil edilən neftin daha
geniş miqyasa çıxması, ixracı da çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Qədim «İpək yolu»nun bu vasitə ilə bərpa
olunması Şərq ilə Qərbin, Asiya ilə Avropanın bilavasitə əlaqələrinin yaranmasında çox faydalıdır. Çox güman
ki, biz Avropa Birliyinin himayəsi ilə TRASEKA proqramı çərçivəsində Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat
dəhlizinin inkişafı üzrə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda bu məsələləri
geniş şəkildə müzakirə edəcəyik.
E m i l K o n s t a n t i n e s k u: Rumıniya bu beynəlxalq konfransın keçirilməsinə çox böyük əhəmiyyət
verir və əmin olduğumu bildirirəm ki, indiki dövrdə bu konfrans Qara dəniz əməkdaşlığının bütün ölkələri üçün
faydalı olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, səmimi söhbətimizdən razı qaldığımı bildirirəm və bir daha Sizi
Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
E m i l K o n s t a n t i n e s k u: Cənab prezident Heydər Əliyev! Dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Mənim Azərbaycana səfərim çox güman ki, iyun ayının axırlarında baş tutacaqdır. Sağ olun.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
5 iyun 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum Eduard Amvrosiyeviç! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və bundan
məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm. Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında həmişə xoş və
mehriban münasibətlər mövcud olmuşdur. Mən dövlətlərimizin, xalqlarımızın ənənəvi dostluq və qardaşlıq
əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verirəm.
Biz müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən dövlətləri yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycanın çox hörmət
bəslədiyi qonşu Gürcüstan da belə dövlətlərdən biridir. Vurğulamaq yerinə düşər ki, Gürcüstanın da,
Azərbaycanın da müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir.
Biz bu gün Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iştirakçısı olan ölkələrin dövlət başçıları zirvə
toplantısında, habelə dövlət başçıları ilə təkbətək görüşlərdə çox yaxşı danışıqlar aparmışıq. Əminəm ki, bunlar
dövlətlərimiz arasında münasibətlərin daha da inkişafına xidmət edəcəkdir.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e : Sizin, zəmanəmizin qüdrətli siyasətçisi və müdrik dövlət başçısı, mənim
dostum, qardaşım Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycan dünya birliyində öz layiqli yerini tutur, müstəqillik
yolunda inamlı addımlarını atır. Az bir müddət ərzində Azərbaycan yaxşı nəticələrə nail olmuşdur. Həyata
keçirilən daxili islahatlar, ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatın bir çox sahələrində əldə etdiyiniz uğurlar,
xarici ölkələrlə əlaqələrinizin genişlənməsi, müvafiq qanunvericilik bazasının yaradılması, Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına qoşulması, inflyasiyanın qarşısının alınması sahəsində qazandığınız
uğurlar bizi, Gürcüstan xalqını çox sevindirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostum, qardaşım Eduard Amvrosiyeviç, Azərbaycan Respublikası, onun
xalqı, ölkəmizdə aparılan demokratik proseslər haqqında, şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə
görə sizə təşəkkür edirəm. Dəfələrlə sizinlə görüşlərimiz, danışıqlarımız zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bir
sıra siyasi və iqtisadi problemlərin həlli yollarını nəzərdən keçirmişik, Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin daha
da genişlənməsinin və inkişafının vacib olduğunu vurğulamışıq. Bundan ötrü bütün imkanlar, şərait var, ən
başlıcası isə, həm Azərbaycan tərəfindən, həm də Gürcüstan tərəfindən böyük səy və istək var.
Bizim bu əməkdaşlığımız ən əvvəl ona yönəlmişdir ki, həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan Qafqazda
sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın bərqərar olunmasını istəyir, buna böyük cəhd göstərir.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Bütün bunlar da bizi yaxınlaşdırır, münasibətlərimizin, iqtisadi
əlaqələrimizin genişlənməsi və daha da inkişaf etməsi üçün son dərəcə əlverişli şərait yaradır.
Heydər
Ə l i y e v: Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında əlaqələrin genişləndiyini nümayiş etdirən
faktlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan ilkin neftin Qara dənizə ixracı üçün Gürcüstan ərazisi ilə
Supsa limanına gedəcəyinin şahidi olacağıq. Xəzər dənizi hövzəsindəki yataqlardan hasil edilən nefti dünya
bazarına çıxaracaq boru kəmərlərinin marşrutları barədə dəfələrlə sizinlə danışıqlar, müzakirələr aparmışıq.
Qətiyyətlə bildirməliyəm ki, Azərbaycanda hasil edilən neftin dünya bazarına çatdırılması üçün Gürcüstan,
Türkiyə əraziləri ilə Aralıq dənizinə, Ceyhan limanına gedəcək böyük neft kəməri çəkmək də planlaşdırılıb. Bu
kəmərlərin tikintisində işlərin daha da sürətləndirilməsinin və həyata keçirilməsinin vacib olduğunu
vurğulayıram. Biz bu mövzuda sizinlə, hörmətli Eduard Amvrosiyeviç, dəfələrlə danışmışıq. Hesab edirəm ki,
bu barədə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə 1998-ci il sentyabr ayının 7-8-də Bakıda
keçiriləcək beynəlxalq konfransda qərar qəbul ediləcəkdir. Bununla da biz Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlığın yeni yollarını açırıq.
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BOLQARISTAN PREZİDENTİ PETER STOYANOV İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
5 iyun 1998-ci i l
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Peter Stoyanov, sizi ürəkdən salamlayıram və bu görüşdən məmnun qaldığımı
bildirirəm. Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında daim dostluq əlaqələri olmuşdur. Bu əlaqələr uzun müddət davam
etmişdir. Bizim əlaqələrimiz 70 il ərzində – Sovetlər İttifaqı dövründə də çox sıx və yaxın idi. Biz həmişə birbirimizin təcrübəsini öyrənmişik. Hesab edirəm ki, bu əlaqələrin inkişaf etməsi, genişlənməsi üçün bizim
tərəfimizdən böyük addımlar atılmalıdır.
P e t e r S t o y a n o v: Hörmətli prezident Heydər Əliyev, tamamilə düz buyurursunuz ki, Bolqarıstan ilə
Azərbaycan dostluğunun böyük tarixi vardır. Bolqarıstan-Azərbaycan arasında ötən illər ərzində dostluq və
əməkdaşlıq münasibətləri yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Ölkələrimiz arasında bu gün də iqtisadi sahədə,
elm və mədəniyyət sahəsində çox geniş əməkdaşlıq əlaqələri vardır. Hər iki ölkənin mənafeyinə uyğun olaraq
bu faydalı əməkdaşlığı, Bolqarıstan-Azərbaycan dostluğunu bundan sonra daha da möhkəmləndirməli və inkişaf
etdirməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə məlumdur ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
gedir, sərbəst iqtisadiyyatı inkişaf etdirir. Biz qapılarımızı xarici ölkələrin investisiya gətirməsi üçün açmışıq.
Siz bilirsiniz ki, 1996-cı ildən Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik, rahatlıq təmin olunubdur. Azərbaycanın
ən böyük problemi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Bu müharibədə çox qanlar töküldü, torpaqlarımızın
20 faizi işğal olundu, bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma yerindən-yurdundan zorla çıxarıldı, indi onlar
ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrində çadırlarda yaşayırlar.
Biz 1994-cü ilin may ayında Ermənistan ilə atəşkəs sazişi imzalamışıq. Hazırda atəşkəs şəraitində yaşayırıq.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında ədalətli sülh yaranmalıdır. Sülh yolu bizim tutduğumuz əsas yoldur. Mən
məmnunam ki, siz də, Bolqarıstan da bizim sülhsevər siyasətimizi dəstəkləyirsiniz.
1994-cü ildə imzalanmış ilk neft müqaviləsi – «Əsrin müqaviləsi» artıq öz böyük nəticələrini verir. Bu
müqavilə imzalanandan Xəzərin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması, hasil edilən neftin daşınması, dünya
bazarına çıxarılması problemləri geniş müzakirə olunur, danışıqlar aparılır. Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığının
iştirakçısı olan ölkələrin bəziləri, o cümlədən Bolqarıstan Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin
yaradılması layihəsində iştirak edir. Zənnimcə, neft borusu üçün ən məqbul marşrut Avropa Birliyinin himayəsi
ilə TRASEKA proqramı çərçivəsində Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə 1998-ci il
sentyabr ayının 7-8-də Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda qəti qərar qəbul ediləcəkdir. Və biz artıq bu
neft kəmərinin inkişafına başlamalıyıq.
Cənab prezident, səmimi və mehriban görüş üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm və sizi Azərbaycana rəsmi
səfərə dəvət edirəm.
P e t e r S t o y a n o v: Hörmətli prezident, mən bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
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İTALİYANIN MİLLİ BAYRAMI – RESPUBLİKA GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ İTALİYANIN
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
«Hyatt-Recensi-Naxçıvan»
mehmanxanası
8 iyun 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi İtaliya Respublikasının elan olunmasının 52-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, İtaliya
xalqına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
Biz müstəqil Azərbaycan ilə İtaliya Respublikası arasında əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət veririk. Son zamanlar
bu əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf etməsi bizdə böyük razılıq hissi doğurur. Məmnuniyyət hissi ilə demək
istəyirəm ki, Azərbaycanda İtaliyanın səfirliyinin açılması və onun fəaliyyəti İtaliya – Azərbaycan əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsində mühüm hadisə olmuşdur.
Keçən ilin sentyabr ayında mənim İtaliyaya rəsmi səfərim zamanı İtaliya Respublikasının prezidenti cənab
Skalfaro, Baş nazir cənab Prodi və başqa dövlət xadimləri ilə apardığımız danışıqlar və imzalanmış çox
əhəmiyyətli sənədlər İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün böyük bir mərhələ açmışdır. İmzaladığımız
sənədlər İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin hüquqi-normativ bazasının yaranmasının əsasını qoymuşdur və
əminəm ki, əməkdaşlığımız nəticəsində bundan sonra da ölkələrimiz arasında müxtəlif sənədlər imzalanacaq və
onlar əlaqələrimizin genişlənməsinə kömək edəcəkdir. Keçən il İtaliyada olduğum günləri, Romada, Neapolda,
Kapridə keçirdiyim saatları və çox mehriban görüşləri böyük məmnuniyyət hissi ilə xatırlayıram. Azərbaycan
nümayəndə heyətinə İtaliyada çox böyük qonaqpərvərlik, diqqət və qayğı göstərilmiş və bizim səfərimiz,
görüşlərimiz, danışıqlarımız dostluq və mehribanlıq şəraitində keçmişdir.
Şübhə yoxdur ki, bizim əlaqələrimiz, yəni dövlət rəhbərlərinin və hökumətə daxil olan şəxslərin İtaliyadan
Azərbaycana, Azərbaycandan İtaliyaya səfərləri davam edəcəkdir və bu da əməkdaşlığımız üçün çox gözəl imkanlar yaradacaqdır. Bu baxımdan İtaliyanın sənaye nazirinin iyun ayının əvvəlində Azərbaycana səfəri, bizim
görüşlərimiz, danışıqlarımız da böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hesab edirəm ki, iqtisadi sahədə əməkdaşlığımız müvəffəqiyyətlə irəliləyir. Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda olan «Kürdaşı» yatağının müştərək işlənilməsi barəsində iyun ayının 2-də Bakıda Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə İtaliyanın «Eni/ACİP» şirkəti arasında böyük müqavilə imzalandı. Məlumdur ki, İtaliyanın «ACİP»
şirkəti Azərbaycana ilk dəfə 1995-ci ilin noyabr ayında gəlmişdir və o zaman bir çox şirkətlərlə, xüsusən
Rusiyanın «LUKoyl» şirkəti ilə birlikdə «Qarabağ» neft yatağında iş görmək üçün müqavilənin iştirakçısı
olmuşdur. İndi «Eni/ACİP» şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətini həddindən artıq genişləndirir. Hesab edirəm ki, bu
əməkdaşlıq Azərbaycan ilə İtaliya arasında bütün başqa sahələrdə olan əməkdaşlığa da öz təsirini göstərəcəkdir.
Şübhə yoxdur ki, İtaliyanın başqa şirkətləri üçün də Azərbaycanda yer var. Mən keçən ilin sentyabr ayında
İtaliyada olarkən bu barədə öz fikirlərimizi bəyan etmişəm və bu gün də bəyan edirəm ki, İtaliyanın xüsusən
orta və kiçik şirkətləri Azərbaycanda müştərək çox iş görə bilərlər və biz də bunu arzu edirik.
İtaliya Avropanın böyük dövlətlərindən biridir, Avropa Birliyində və ümumiyyətlə dünya birliyində
özünəməxsus, xüsusi yer tutur. İtaliya iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkədir. İtaliya xalqı zəngin, qədim tarixə
malik olan xalqdır. Bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan İtaliya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlıq etmək
arzusundadır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu
yaranandan sonra İtaliya 1992-1993-cü illərdə ATƏT-in Minsk qrupunun sədri vəzifəsini həyata keçirmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi məqsədi ilə 1993-cü ilin ikinci yarısında mən
Minsk qrupunun sədri, İtaliyanın nümayəndələri ilə dəfələrlə görüşüb danışıqlar aparmışam. Hesab edirəm ki,
onların burada gördükləri iş, bizim danışıqlarımız çox əhəmiyyətli olmuşdur.
İtaliya indi də ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür və bizimlə əməkdaşlıq edir. 1996-cı ilin dekabr ayında
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün prinsiplərin
müəyyən edilməsi və qəbul olunmasında İtaliyanın da səsi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Məmnuniyyətlə qeyd
edirəm ki, Minsk qrupunun üzvü kimi İtaliya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
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olunmasında həmişə ədalətli və prinsipial mövqe tutmuşdur. Bu gün də İtaliya ATƏT-in Lissabon zirvə
görüşündə qəbul olunmuş prinsipləri Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün yeganə
əsas kimi qəbul edir və əsas hesab edir.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu sahədə, yəni Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə tam həll olunması istiqamətində Minsk qrupunun üzvü kimi İtaliya Azərbaycanla əməkdaşlığını davam
etdirəcək və öz səylərini bundan sonra da əsirgəməyəcəkdir.
İtaliya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin bir cəhəti də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə İtaliya insanları çox
cəlb edən ölkədir. İtaliyanın görməli yerləri ilə tanış olmaq üçün, yaxud ticarət məqsədi ilə Azərbaycandan
İtaliyaya çox insanlar gedirlər. Bu da İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin genişlənməsinə kömək edir.
Bir sözlə, müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında çox gözəl əlaqələr yaranmışdır
və biz bunların sürətlə inkişaf etməsi üçün tələb olunan tədbirlərin hamısını öz tərəfimizdən həyata keçirəcəyik.
İtaliya Respublikasının və hökumətinin qarşısında da çox mühüm vəzifələr var. İtaliya Respublikası Avropa
Birliyində, Dünya Birliyində fəal iştirak edərək, eyni zamanda öz ölkəsinin iqtisadiyyatının inkişafı və
vətəndaşlarının rifahının daha da yaxşılaşdırılması sahəsində lazımi tədbirlər görür. Mən İtaliya Respublikasına
və İtaliya xalqına gələcək bütün işlərdə müvəffəqiyyət arzu edirəm. İtaliyanın bütün vətəndaşlarına sülh, əminamanlıq və rifah arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun.
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ NÖVBƏTİ ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNDƏ VƏ ASTANA ŞƏHƏRİNİN YENİ PAYTAXT ELAN OLUNMASI
MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN QAZAXISTAN
RESPUBLİKASINA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
9 iyun 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Qazaxıstan Respublikasına səfəriniz barədə mətbuat nümayəndələrinə nə
demək istərdiniz?
C a v a b: Bu səfər iki hadisə ilə əlaqədardır. Birincisi, Qazaxıstanın paytaxtında türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının növbəti görüşü olacaqdır. İkincisi, Qazaxıstanın yeni paytaxtı var, bu paytaxtın açılışı, yəni dünyaya
bəyan edilməsi münasibətilə orada görüş keçiriləcəkdir. Mən bu iki hadisə münasibətilə oraya gedirəm.
Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında çox sıx dostluq əlaqələri mövcuddur. Türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının ənənəvi görüşlərinin də çox əhəmiyyəti vardır. Mən bütün bunları nəzərə alaraq bu dəvəti qəbul
etmişəm və oraya gedirəm. Hesab edirəm ki, orada görüşlərim, danışıqlarım olacaqdır və bunların hamısı bizim
üçün faydalıdır.
M ü x b i r: Cənab prezident, bu gün iyunun 9-dur. Yəni Sizin Naxçıvandan Bakıya qayıtmağınızın
beş ili tamam olur.
C a v a b: Mən bunu unutmuşdum, çox sağ ol ki, yadıma saldın.
S u a l: Biz həmin günü Sizə xatırlatmaq istəyirik. Prezident Heydər Əliyev həmin gün nə düşünürdü
və indi, bu gün – beş ildən sonra nə düşünür?
C a v a b: Doğrudan da, iyunun 9-da bu hava limanına gəlmişəm. Başım o qədər qarışıqdır, unutmuşam ki,
bu gün ayın 9-dur. Siz bilirsiniz ki, o vaxtdan beş il keçibdir. Bu beş il sizin gözünüzün qabağındadır. Mən o
günü xatırlayıram. Çünki o, çox gərgin gün idi, Azərbaycanın çox mürəkkəb bir dövrü idi. Mənim üçün də
Bakıya qayıtmaq çox çətin bir problem idi. Mən qayıtmaq istəmirdim, siz bunu bilirsiniz. Mənimlə dörd gün
danışıqlar getmişdi. Ancaq mən vəziyyəti dərk edəndən sonra Bakıya gəldim. Amma, doğrusu, gələndə heç
bilmirdim nə olacaqdır. Çünki burada, Azərbaycanda, Bakıda vəziyyət o qədər ağır, gərgin idi ki, mən sadəcə,
xalqın bu çağırışına səs verərək gəldim, özümü xalqın içinə atdım. İndi Allaha şükür olsun ki, bu beş ildə biz
çox şeylərə nail olmuşuq. Sağ olun.
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ASTANA HAVA LİMANINDA QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏN SONRA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
9 iyun 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Qazaxıstana səfərinizin məqsədi barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Mən buraya dostumun – prezident Nursultan Nazarbayevin dəvəti ilə türkdilli dövlətlərin zirvə
görüşündə, habelə Qazaxıstanın yeni paytaxtının təqdimatına həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etməyə gəlmişəm.
Bu tədbir çox böyük əhəmiyyəti olan hadisədir.
Türkdilli dövlətlərin başçılarının görüşləri, demək olar, altı ildir keçirilir və yaxşı ənənəyə çevrilmişdir.
Lakin Qazaxıstan paytaxtının təqdimat mərasimi böyük tarixi hadisədir. Bununla əlaqədar mən qazax xalqının,
Qazaxıstanın, onun prezidenti Nursultan Nazarbayevin sevincinə şərikəm. Təbrik edirəm. Bütün Qazaxıstan
vətəndaşlarına, Astana şəhərinin bütün sakinlərinə səadət, firavanlıq və uğurlar arzulayıram.
S u a l: Heydər Əliyeviç, necə bilirsiniz, yeni Qazaxıstanın inkişafı üçün Astananın nə kimi əhəmiyyəti
olacaqdır?
C a v a b: Hesab edirəm ki, bu ideya özlüyündə dahi bir ideyadır və şadam ki, o, həyata keçirilir. Əminəm
ki, bunun bütün Qazaxıstanın çoxtərəfli, ahəngdar, geniş miqyaslı inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyəti
olacaqdır.
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ASTANA ŞƏHƏRİNDƏ TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
9 iyun 1998-ci il
Hörmətli dövlət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Sizi ürəkdən salamlayıram. Sizə və sizin xalqlarınıza xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram.
Prezident Nursultan Nazarbayevi Qazaxıstan Respublikasının yeni paytaxtının – Astananın əsasının
qoyulması münasibətilə təbrik edirəm, qonaqpərvərliyə və görüşümüzün gözəl təşkil olunmasına görə ona
təşəkkürümü bildirirəm.
Türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə görüşü yaxşı ənənəyə çevrilmişdir və bu ənənə bizə problemlərimizi
birlikdə, qardaşlıq şəraitində müzakirə etməyə, məsələlərin geniş dairəsi barədə fikir mübadiləsi aparmağa,
gələcək üçün planlar müəyyənləşdirməyə imkan verir.
Dövlətlərimizin sıx, bərabərhüquqlu və səmərəli əməkdaşlığı zamanın hökmüdür, bizim bütün əvvəlki
tariximizdən və müasir siyasi və iqtisadi proseslərin gedişindən irəli gələn obyektiv zərurətdir.
Yeni minilliyin astanasında ölkələrimizi nəinki tarixi köklər, adət və ənənələr, həm də dövlətlərimizin
müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi, regionumuzda sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsi,
vətəndaşlarımızın həyatının, rifahının yaxşılaşdırılması kimi ümummilli mənafelər birləşdirir.
Əminəm ki, dünya sivilizasiyasının inkişafına böyük töhfə vermiş olan xalqlarımız bu vəzifələri uğurlu
yerinə yetirəcək və XXI əsrə ulu əcdadlarımızın layiqli varisləri kimi qədəm qoyacaqlar.
Çox zəngin təbii ehtiyatlar, dünya iqtisadi sisteminə uğurlu inteqrasiya, yeni Avrasiya nəqliyyat dəhlizləri
layihələrinin həyata keçirilməsi, Transxəzər enerji magistrallarının çəkilməsi, «Böyük İpək yolu»nun
dirçəldilməsi ölkələrimiz üçün yaxşı perspektiv yaradır.
Yeni kommunikasiya sistemləri dünya bazarlarını təbii sərvətlərimiz üçün açacaq, xalqlarımızın
firavanlığının artmasını təmin edəcək, onların təhlükəsizliyi və tərəqqisi üçün möhkəm zəmin yaradacaqdır.
Məmnunluqla qeyd etmək lazımdır ki, 1996-cı ilin may ayında Türkmənistanın Sərəxs şəhərində
Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi haqqında imzalanmış saziş uğurla həyata keçirilir. Bunun sayəsində Avropadan
Asiyaya daşınan yüklərin miqdarı artaraq 1995-ci ildəki 352 min tondan 1997-ci ilin axırınadək 1 milyon 340
min tona çatmışdır. Gözlənildiyinə görə, 1998-ci ildə Transqafqaz dəhlizi ilə 4 milyon tondan çox yük
daşınacaqdır.
Bakı-Ceyhan boru kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı böyük və fəal iş görülür. Ümidvaram ki, Transxəzər enerji
magistrallarının çəkilməsi məsələləri də yaxın vaxtlarda öz həllini tapacaqdır.
TRASEKA proqramı üzrə «Avropa-Qafqaz-Asiya» nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasına dair Avropa
Birliyinin layihəsinin həyata keçirilməsinə hazırlıq uğurla gedir. Bu ilin aprelində Bakıda hazırlıq müşavirəsi
keçirilmişdir. Müşavirədə Avropa və Asiyanın on iki ölkəsinin ekspertləri, habelə Avropa komissiyasının nümayəndələri iştirak edirdilər.
Müşavirənin iştirakçıları əsas çoxtərəfli sazişin layihəsini və onun texniki əlavələrini müzakirə edib ümumən
razılaşdırmışlar. Müşavirədə hazırlanmış sənədlər qəti şəkildə razılaşdırılmaq və paraflanmaq üçün iştirakçı
ölkələrin hökumətlərinə göndərilmişdir.
Sentyabrın 7-8-də Bakıda «Avropa–Qafqaz–Asiya» nəqliyyat dəhlizi layihəsində iştirak edən ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşünü keçirmək nəzərdə tutulur. Hörmətli dostlar, sizi bu zirvə
görüşünə dəvət edirəm və onun nəticələrinin səmərəli olacağına ümid bəsləyirəm.
1992-ci ildə Ankarada keçirilmiş ilk zirvə görüşümüzdən sonra ölkələrimizin və xalqlarımızın həyatında çox
hadisələr baş vermişdir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz dövlətlərimizin müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsində, siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasında, xalqlarımızın rifah halının
yaxşılaşdırılmasında ciddi uğurlar qazanmışıq.
Bu müddətdə ikitərəfli münasibətlərimiz və regional əməkdaşlıq daha da inkişaf etmişdir. Şəxsi görüşlərimiz
və dostluq münasibətlərimiz getdikcə daha da sıx xarakter alır və bunlar qarşıya çıxan problemləri uğurla həll
etməyimizə imkan verir.
Dərin məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, ümumi mənəvi irsimizin təbliğinə və inkişafına böyük
diqqət yetirilir. Qırğızların «Manas» eposunun minilliyinin, özbək xalqının böyük oğlu Əmir Teymurun 660
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illiyinin, Şərqin görkəmli mütəfəkkiri, Azərbaycan şairi Füzulinin 500 illiyinin, böyük qazax şairi Abayın 150
illiyinin bayram edilməsi xalqlarımızın mədəni həyatında mühüm hadisələrə çevrilmişdir.
Ümumi sərvətimiz olan məşhur «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi 1999-cu ildə
YUNESKO ilə birlikdə Azərbaycanda geniş qeyd ediləcəkdir.
Hörmətli dövlət başçıları!
Xalqlarımızın səadət və tərəqqisi üçün ən mühüm şərtlərdən biri sülh, təhlükəsizlik və sabitlikdir. Biz silahlı
münaqişələrə, separatizm, təcavüzkar millətçilik təzahürlərinə, mövcud dövlət sərhədlərini zor gücünə
dəyişdirmək, müstəqil dövlətlərin ərazi bütövlüyünü pozmaq cəhdlərinə yol verməmək üçün səylərimizi
əsirgəməməliyik.
Azərbaycana qarşı Ermənistan Respublikasının təcavüzünün nəticələri sizin hamınıza yaxşı məlumdur.
Ermənistan silahlı birləşmələri ərazilərimizin 20 faizini işğal ediblər, bir milyondan çox vətəndaşımız öz doğma
yerindən-yurdundan didərgin salınıbdır, onlar qaçqına çevrilibdir və son dərəcə ağır şəraitdə yaşayırlar.
Azərbaycan xalqına çox böyük maddi və mənəvi ziyan vurulmasına baxmayaraq, biz münaqişənin sülh yolu
ilə aradan qaldırılmasına tərəfdarıq, möhkəm və uzunmüddətli sülhə nail olmaq üçün hər şeyi edirik.
Atəşkəs haqqında 1994-cü ilin may ayında imzalanmış sazişin böyük əhəmiyyəti vardır. Münaqişə tamamilə
aradan qaldırılanadək biz atəşkəs rejiminə ciddi şəkildə əməl edəcəyik.
Biz ATƏT-in Minsk qrupu ilə, onun həmsədrləri olan Rusiya, ABŞ və Fransa ilə fəal əməkdaşlıq edirik.
Azərbaycanın ədalətli, konstruktiv mövqeyi ATƏT-in 1996-cı ildə keçirilmiş Lissabon zirvə görüşündə
dəstəklənmişdir. Bu zirvə görüşü Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması yolunda mühüm
hadisə olmuşdur. Lissabon zirvə görüşü sülh sazişinin əsasını təşkil etməli olan başlıca prinsipləri təsdiqləmiş,
hərtərəfli nizamasalma üçün lazımi hüquqi baza yaratmışdır.
Bu prinsiplər Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq
Qarabağa yüksək özünüidarə statusu verilməsini və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinə təhlükəsizlik üçün
təminatı təsdiq edir.
Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
aradan qaldırılması üçün konkret təkliflər işləyib hazırlamışlar. Ümidvarıq ki, Ermənistan tərəfi həmsədrlərin
təkliflərinə konstruktiv mövqelərdən yanaşacaq, bu isə dayandırılmış danışıqlar prosesinə yenidən başlamağa və
çoxdan gözlənilən sülhə nail olmağa imkan verəcəkdir.
Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri azad edilməlidir. Dinc sakinlər doğma yerlərinə-yurdlarına
qayıtmalıdırlar. Bu labüddür və sülh nə qədər tez bərpa olunarsa, bunun həm Azərbaycana, həm Ermənistana,
həm də bölgəmizin bütün ölkələrinə daha çox xeyri dəyər.
Hörmətli dövlət başçıları!
Keçən altı il bizi bir daha inandırır ki, türkdilli dövlətlərin zirvə görüşü öz zəruriliyini, həyat qabiliyyətini
sübuta yetirmişdir və fəal əməkdaşlığımız üçün əlverişli şərait yaradaraq fayda gətirir. Biz türkdilli dövlətlərin
forumunun fəaliyyətini dəstəkləyir və xalqlarımızın həyatında onun rolunu və əhəmiyyətini yüksək qiymətləndiririk.
Növbəti görüşümüzü Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirməyi və onu xalqlarımızın böyük mədəniyyət
abidəsi olan «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illiyinin bayram edilməsi ilə bir vaxta salmağı təklif
edirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN V ZİRVƏ GÖRÜŞÜ İŞTİRAKÇILARININ BİRGƏ
MƏTBUAT KONFRANSI
Astana
9 iyun 1998-ci il
Türkdilli dövlətlərin V zirvə görüşü yenicə başa çatmışdır. Görüşdə məsələlər müzakirə edildi,
dövlətlərimizin gələcək iqtisadi, mədəni əməkdaşlığının inkişafını, dövlətlərimiz arasında qarşılıqlı anlaşmanın
və etimadın dərinləşməsini müəyyənləşdirən V zirvə görüşünün bəyannaməsi qəbul olundu. Əvvəllər olmayan
və indi bir orqan kimi Xarici İşlər Nazirləri Şurası yanında işləyəcək katiblik haqqında əsasnamə qəbul edildi.
Bu, bizim üçün çox mühümdür. Növbəti zirvə görüşünü gələn ilin yayında Bakıda keçirmək nəzərdə
tutulmuşdur.
Dövlət başçıları sərhədlərimizin yaxınlığında – Hindistanda və Pakistanda nüvə sınaqları keçirilməsi ilə
əlaqədar birgə bəyanat qəbul etdilər. Sənəddə deyilir ki, biz nüvə silahının yayılmasının əleyhinəyik, belə
sınaqların əleyhinəyik və qonşularımızı – Hindistanla Pakistanı nüvə silahı sınaqlarının qadağan edilməsi
haqqında müqaviləyə və bu silahın yayılması haqqında müqaviləyə dərhal qoşulmağa çağırırıq. Biz bir
bölgədəyik, buna görə də bu məsələnin üstündən keçə bilməzdik. Biz istəyirik ki, bölgəmizdə sülh olsun,
xalqlarımızın tərəqqisi naminə ticarət, qarşılıqlı etimad, mehriban qonşuluq münasibətləri olsun.
Bununla da V zirvə görüşü başa çatdı. İndi biz sizin qarşınızdayıq. Sizin hər bir prezidentə bir sual verməyə
imkanınız var. Sağ olun.
Sonra türkdilli dövlətlərin başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
S u a l: Mənim sualım cənab Süleyman Dəmirələdir. Cənab prezident, təbiidir ki, Türkiyə Qazaxıstanı
və onun paytaxtını dəstəkləyərək, böyük məbləğdə sərmayə qoymuşdur. Bunun nə kimi siyasi cəhəti var?
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Əziz dostum, prezident Nursultan Nazarbayevin qərarı ilə qardaş Qazaxıstanın
paytaxtının Astanaya köçürülməsi sayəsində biz bu şəhəri görmək imkanına malikik. Sabah Astana bütün
dünyaya məlum olacaqdır. Gələcək üçün ümidlər də bu qərarlarla bağlıdır. Türk xalqı adından qazax qardaşlara
arzu edirəm ki, bu hadisə onlara səadət və uğurlar gətirsin. Arzu edirəm ki, Qazaxıstan Respublikası əbədi
yaşasın.
S u a l: Sual Qazaxıstan prezidentinədir. Siz bölgədə islam fanatizmi hərəkatına necə baxırsınız?
Ölkənizdə belə bir problem varmı? Əgər varsa, onu necə həll etməli?
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Dostum İslam Kərimovdan xahiş edirəm ki, mənim çıxışımı
tamamlasın.
Hesab edirəm ki, belə bir problem bütövlükdə dünyada var. Biz bunu bilirik və özümüzü elə
göstərməməliyik ki, belə bir problem yoxdur. Buna görə də dövlətlərimiz, - mən Mərkəzi Asiya dövlətlərini
nəzərdə tuturam, - öz konstitusiyalarında yazmışlar ki, biz dünyəvi dövlətlərik, hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparan dini partiyaları qadağan etmişik. Bununla eyni zamanda konstitusiyalarımızda yazılmışdır ki, biz vicdan
azadlığına tərəfdarıq, lakin vicdan azadlığı ölkələrimizin konstitusiyaları və qanunları ilə uyğunlaşdırılmalıdır.
Biz hamımız öz konstitusiyalarımızda yazmışıq ki, bazar iqtisadiyyatlı demokratik cəmiyyətlər qururuq və
onları inkişaf etdirməyə çalışırıq. Buna görə də hakimiyyətə və konstitusiyaya qeyri-konstitusiya yolu ilə qarışmaq məqsədi ilə ekstremizmin islamdan və ya xristianlıqdan, hər hansı digər dinlərdən və ya siyasi hərəkatlardan yaranıb-yaranmamasından asılı olmayaraq, biz ona mənfi münasibət göstərəcəyik.
Bununla əlaqədar biz öz sərhədlərimizin yaxınlığında baş verən hadisələrdən narahatıq. Bu gün biz dedik ki,
başı müsibətlər çəkən Əfqanıstan xalqı üçün sülhün tezliklə bərqərar olmasını arzulayırıq, arzu edirik ki,
Tacikistana da tezliklə sülh gəlsin. Biz bu dövlətlərlə əməkdaşlıq, ticarət etmək istəyirik. Bu isə bizim hamımız
üçün faydalı olacaqdır. Buna görə də dövlətlərimiz hər hansı tərəfdən, o cümlədən də dini tərəfdən olan
ekstremizmi qətiyyən qəbul etmirlər. O, hətta islam ekstremizmi olsa da biz onu qəbul etməyəcəyik, hərçənd biz
hamımız islam mədəniyyətinə mənsubuq.
İslam Abduqaniyeviç, xahiş edirəm bir şey əlavə edəsiniz.
İ s l a m K ə r i m o v: Nursultan Abişeviçin dediklərinə qısaca olaraq bir şey əlavə etmək lazımdırsa, onda
demək istərdim ki, bəli, həqiqətən, Mərkəzi Asiya bölgəsində müstəqil dövlətlər meydana gəldikdən sonra
onların birmənalı şəkildə başlıca məqsədi açıq, demokratik, hüquqi dövlətlər yarat-maqdan ibarətdir; elə
dövlətlər ki, onların qarşılarına qoyduqları başlıca dəyərlər insan hüquqları, dini etiqad azadlığı, vicdan
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azadlığıdır. Biz bunu əsas tutaraq yol verə bilmərik ki, Mərkəzi Asiya dövlətlərinin hüdudlarından kənarda olan
bəzi şəxslər burada ideoloji boşluq əmələ gəldiyi barədə, demokratik dövlətlər deyil, islam dövlətləri və ya
tamam başqa məqsədlər güdən dövlətlər yarandığı barədə təsəvvür, mif yaratsınlar, oyatsınlar. Bu mifi
yaratmaq, məqsədinin həyata keçirilməsinin istiqamətlərindən biri belə bir haldan istifadə etməkdir ki, bu
dövlətlərdə, məsələn, Özbəkistanda əhalinin təxminən 70-80 faizi islama etiqad edir.
İslam atalarımızın dinidir, bizim müqəddəs dinimizdir. Biz öz atalarımızın dinini əsla rədd etmirik. Əksinə,
biz hesab edirik ki, əcdadlarımızdan bizə necə miras qalmışdırsa, elə həmin şəkildə də bu din mənəvi paklığa və
mənən zənginləşməyə kömək edir.
Belə bir fikri bir daha nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. İslamın ən mühafizəkar, mürtəce cərəyanlarından biri
kimi vəhhabiliyə qarşı Özbəkistanda mübarizə aparılması qətiyyən o demək deyil ki, Özbəkistanda atalarımızın
dini kimi islama qarşı mübarizə aparılır. Bu boşboğazlıqla adamları qəsdən çaşdırmağa can atanlar məşğul
olurlar.
İslamın mürtəce, ekstremist cərəyanının təzahürlərindən biri olan vəhhabilik bizim üçün məhz ona görə
təhlükəlidir ki, bu dinə etiqad edən gənclərimizə ideoloji təsir göstərilə bilər, gənclərimizin tərbiyəsinə lazımi
diqqət yetirmədiyimiz üçün onlar kor-koranə surətdə vəhhabilik ideologiyası təsirinə düşə bilərlər.
Vəhhabilik nədir? Vəhhabilik bizə islam dininin köklərinə, yəni VII-VIII əsrlərə qayıtmağı təklif edən
cərəyandır və tariximizin yeni, mütərəqqi, təkamül yolu ilə inkişafına aid nə varsa, onların hamısının qatı
əleyhdarı olan cərəyandır. Buna görə də o, bolşeviklərin cərəyanı kimi bir cərəyandır. Təxminən belə bir
ideologiyanın təbliğ edildiyi yadınızdadırmı: bizimlə olmayanlar bizim əleyhimizədirlər. Dinimizdəki
vəhhabilik cərəyanı məhz bununla təhlükəlidir ki, o, vicdan azadlığını, dini etiqad azadlığını inkar edir. O, məhz
buna görə çox təhlükəlidir. Məsələn, bu gün Özbəkistanda 12 dini konfessiya var, bizdə yəhudilər də var.
Özbəkistanda 16 sinaqoq fəaliyyət göstərir. Bizdə katoliklər də, pravoslavlar da, bizim əsas dinimiz olan
ənənəvi islam dini də dinc yanaşı yaşayırlar. Vəhhabilər isə təklif edirlər ki, hər şey rədd olunsun və ancaq
onların dininə etiqad bəslənilsin. Lakin biz onlarla heç cür razılaşa bilmərik. Bu, çox təhlükəli bir cərəyandır.
Biz bunu başa düşərək, dövlətlərimizin ərazisində, xüsusən də Özbəkistanda bu cərəyanın yayılmasına heç
vəchlə yol verə bilmərik. Mən bax bunları əlavə etmək istərdim.
S u a l: Sual prezident Heydər Əliyevədir. Cənab prezident, Siz belə bir iddianı şərh edə bilərsinizmi
ki, Bakı-Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsinə mane olmaq məqsədilə Rusiya Federasiyası Sizə təsir
göstərir? Daha bir sual. İmzalanması sentyabr ayı üçün nəzərdə tutulan əsas boru kəmərinə dair sənəd
nə dərəcədə hazırdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilmirəm hansı dildə cavab verim. Rus dilində cavab verəcəyəm ki, hamıya aydın
olsun.
Bakı-Ceyhan neft kəməri Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundan neftin ixracı üzrə əsas boru kəmərinin
marşrutlarından biridir. 1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorundakı üç neft yatağının işlənilməsi haqqında 11 dünya neft şirkətindən ibarət konsorsiumla iri bir
müqavilə imzaladı. Bu müqavilədə neftin ixracı üçün əsas neft kəməri çəkilməsi nəzərdə tutulur. Neftin Xəzər
hövzəsindən dünya bazarlarına ixracı marşrutlarının bu müddətdə çox variantları tədqiq edilmişdir. Bilirsiniz ki,
artıq bir neft kəməri – Bakı-Novorossiysk kəməri mövcuddur və 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış
müqaviləyə uyğun olaraq konsorsium tərəfindən çıxarılan neft bu boru kəməri ilə ixrac edilir. Bakı-Supsa
marşrutu ilə ikinci neft kəməri çəkilir. Supsa Gürcüstanda Qara dəniz limanıdır. Bu iki boru kəməri ilkin neftin
ixracı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin böyük neft üçün, təkrar edirəm, 1994-cü ilin layihəsində əsas neft
kəməri çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bu vaxt ərzində axtarışlar aparılmış, əsas neft kəmərinin müxtəlif
marşrutları öyrənilmişdir.
Həqiqətən, çox marşrutlar var. Müxtəlif ölkələr gah bir, gah da digər marşruta üstünlük verirlər. Lakin
Azərbaycan bəyan etmişdir və bu gün mən bir daha bəyan edirəm ki, biz Bakı-Ceyhan xəttini neft borusu üçün
ən məqbul marşrut sayırıq. İndi çox böyük hazırlıq işləri aparılır. Zənnimcə, sentyabrda konsorsium qəti qərar
qəbul edəcəkdir və biz bu neft kəmərinin inşasına başlamalıyıq.
Lakin məsələ bundadır ki, son illərin iş təcrübəsinin göstərdiyi kimi, Xəzər hövzəsi neft və qaz ehtiyatları ilə
çox zəngindir. 1994-cü ildə imzaladığımız birinci müqavilədən başqa, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
yataqlara dair daha 10 müqavilə imzalamışıq. Bilirsiniz ki, Xəzər dənizində hər bir Xəzəryanı dövlətin öz
sektoru var. Xəzər dənizinin başqa sektorlarında da çox zəngin yataqlar var. Buna görə də söhbət nəinki
Azərbaycan sektorunda, həm də digər sektorlarda artıq çıxarılmaqda olan və çıxarılacaq neftin ixracından gedir.
Buna görə də indi söhbətlər gedir və bu gün mən öz çıxışımda da dedim ki, görünür, Xəzəraşırı neft və qaz ma362
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gistrallarının inşası ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Bu magistrallar da Qafqazla, Türkiyə, Qara dəniz vasitəsilə
Avropa ölkələrinə gedə bilər.
Biz Bakı-Ceyhan boru kəməri barədə qəti fikirdəyik və onu həyata keçirəcəyik.
S u a l : Sual prezident İslam Kərimovadır. Siz Daşkənddən yola düşərkən bildirdiniz ki, türkdilli
dövlətlərin başçılarının V görüşündən əsas məqsəd ən əvvəl iqtisadi vəziyyətlə, əhalinin həyat səviyyəsi ilə
iqtisadi, humanitar məsələlərin, xalqlarımızın tarixinin, dilinin, mənəvi yaxınlığının oxşarlığını nəzərə
alaraq, mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi məsələlərinin həlli ilə bağlı problemdir. Siz bildirdiniz ki, bu
zirvə görüşünə siyasi və ya hərbi-siyasi xarakter verilməsinin əleyhinəsiniz. Siz bugünkü müzakirədən və
bugünkü zirvə görüşündə qəbul edilmiş qərarlardan razısınızmı?
İ s l a m K ə r i m o v: Çox qısa cavab vermək istərdim. Bəli, mən türkdilli dövlətlərin başçılarının V
görüşünün qərarından da, qəbul edilmiş bəyannamədən, hər bir dövlətin qarşısında duran, eyni zamanda hamımız
üçün ümumi olan çox mühüm problemləri müəyyənləşdirən qərardan da razıyam. Zirvə görüşü, həllinə bütün
ehtiyatlarımızı və imkanlarımızı yönəltməli olduğumuz məsələləri, problemləri göstərmişdir. Bu istiqamət hər
şeydən əvvəl hərbi-siyasi məsələlərlə yox, həyati əhəmiyyətə malik olan iqtisadi əməkdaşlıqla – bu regionun
ölkələrini, xalqlarını müxtəlif təhlükələrdən, xüsusilə bu gün açıq şəkildə özünü büruzə verən təhlükələrdən
qorumaqla bağlı əməkdaşlıqla müəyyən edilir. Bəzi təhlükələr haqqında mən artıq qismən dedim, bu barədə başqa
rəhbərlər də danışdılar. Bu əməkdaşlıq dini və digər ekstremizmin, terrorizmin ərazilərimizə yol tapmasına imkan
verməməklə, narkotik vasitələrin yayılmasına qarşı mübarizə ilə bağlıdır. Hörmətli Heydər Əliyevin bir az əvvəl
dediyi kimi, bizim əməkdaşlığımız həm də neftin nəqli ilə bağlıdır. Bəs neftin nəqli nə deməkdir? Bu,
torpaqlarımızın, ərazilərimizin təkindəki zəngin ehtiyatları, hələ istifadə olunmamış böyük imkanları mümkün
qədər tam reallaşdıraraq, bu ərazilərdə yaşayan xalqların həyatını daha da firavanlaşdırmaqla bağlıdır. Ona görə də
bəyannamədə razılaşdırılan və öz əksini tapan məsələlərin siyahısının hətta təqribən təhlili də göstərir ki, biz bu
məsələlərdən yayınmamışıq və onlar burada iştirak edən dövlətlərin hər biri üçün məqbuldur.
Nursultan Abişeviç də bu gün çox mühüm bir məsələni – Hindistanda və Pakistanda atom partlayışlarının
keçirilməsi ilə bağlı yaranmış təhlükəyə bizim münasibətimizi vurğuladı, bu təhlükənin həmin ölkələrə
bilavasitə yaxın olan ərazilər üçün böyük qorxu törətdiyini qeyd etdi. Biz, yəqin ki, bu təhlükəyə biganə qala
bilmərik. Ona görə də, zənnimcə, Nazarbayevin təklif etdiyi bəyanatın layihəsi sərhədlərimizin bilavasitə
yaxınlığında baş verən hadisələrə bizim ümumi münasibətimizi bildirir.
Ən başlıcası isə, təkrar edirəm, odur ki, biz bir daha yəqin etdik ki, bizim olduqca çox iqtisadi, mənəvi,
humanitar xarakterli problemlərimiz, ərazilərimizdə sabitlik, onun qorunub saxlanılması məsələləri var. Bu
məsələlər hər bir dövlət üçün eyni dərəcədə maraq doğurur. Mən çox şadam ki, hazırkı görüş bu problemlərin
həll edilməsinə yönəldilmişdir.
Daha bir məsələ. Bizim zirvə görüşünün iclasını Qazaxıstanın yeni paytaxtı Astananın təqdimatı ilə bağlamaya
bilmərəm. Hesab edirəm ki, bu iki hadisənin qovuşmasının və ya bir-birinin məntiqi davamı olmasının böyük mənası
var. Yəqin ki, Bakıdakı növbəti görüş də Azərbaycan xalqının həyatındakı böyük hadisələrə təsadüf edəcəkdir.
Təkrar edirəm, tariximizin böyük hadisələrini bir yerdə bayram etməyimizin mühüm mənası var. Astananın yeni
paytaxt olması isə təkcə qazax xalqının deyil, həm də bir-birinə çox yaxın olan bütün türkdilli dövlətlərin tarixində
yeni bir mərhələdir. Sizin sualınızın cavabında, bax, bunları demək istəyirdim.
S u a l: Sual Mərkəzi Asiya İttifaqında sədrlik edən şəxs kimi prezident Əsgər Akayevədir. Hörmətli
Əsgər Akayeviç, xahiş edirəm deyəsiniz, türkdilli dövlətlərin zirvə görüşünün qərarı Mərkəzi Asiya
İttifaqının fəaliyyətinə hər hansı şəkildə təsir göstərirmi? Bizim İssık-Kul gölündə baş vermiş bədbəxt
hadisə barədə ikinci sualımla, deyəsən, bir çox həmkarlarımın suallarını qabaqlamış olacağam. Prezident
kimi siz bütün türkdilli xalqların bu sevimli istirahət zonasının indiki və gələcək taleyi barədə öz fikrinizi
söyləyə bilərsinizmi?
Ə s k ə r A k a y e v: Birinci suala cavab verərək deyim ki, türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə görüşü
Mərkəzi Asiya İqtisadi İttifaqına müsbət təsir göstərəcəkdir, çünki bu, açıq ittifaqdır. Buna belə bir fakt
sübutdur ki, bu il Mərkəzi Asiya İqtisadi İttifaqı öz tərkibini Tacikistanın hesabına genişləndirmişdir. Rusiya
Federasiyası bu ittifaqda müşahidəçidir, ona digər ölkələr də maraq göstərirlər. Hesab edirəm ki, türkdilli
ölkələrlə, Türkiyə Respublikası, Azərbaycan, Türkmənistan ilə nəqliyyat kommunikasiyaları, ticarət-iqtisadi
əməkdaşlığı genişləndirmək imkanları gələcəkdə iqtisadiyyatlarımızın daha sürətlə inteqrasiyasının və daha
sabit iqtisadi artımın təmin edilməsinin, əlbəttə, mühüm amilinə çevrilə bilər.
İkinci sual ilə əlaqədar deyim ki, İssık-Kul gölündə baş vermiş qəza, əlbəttə, bütün xalqımız üçün dərddir.
Siz yəqin bilirsiniz ki, «Kurtor» qızıl mədəni kombinatına natrium-sianid aparan yük maşını qəzaya uğramışdır.
Bu qəzanın iki xüsusiyyəti var. Əvvəla, bunun qəzanın baş verdiyi yerin sakinləri üçün, ikincisi isə,
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Qırğızıstanın, Mərkəzi Asiyanın incisi və nəinki bölgəmizin, həm də uzaq xarici ölkələrin bütün sakinlərinin
sevimli istirahət yeri olan İssık-Kul gölü üçün ağır nəticəsi olacaqdır.
Ən əvvəl deməliyəm ki, bədbəxtlikdən, bu qəza gölün təxminən 20 kilometrliyində baş vermişdir və natrium
sianidin düşdüyü bütün sudan həmin vaxt tarlaları suvarmaq üçün istifadə etmişlər. Kaş bu su gölə töküləydi.
Bunun səbəbini aydınlaşdırım. Natrium-sianidin düşdüyü bütün su 20 minədək insan yaşayan 2-3 yaşayış
məntəqəsinin tarlalarına axmışdır. Əlbəttə, ən böyük ziyan bu adamların səhhətinə vurulmuşdur. Biz elə həmin
gün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssislərini dəvət etdik. Sonra Rusiya Federasiyasının və Kanadanın
mütəxəssisləri də onlara qoşuldular.
Natrium-sianidlə bu və ya digər dərəcədə zəhərlənmiş olan əhalinin tamamilə sağaldılması üçün indi belə bir
beynəlxalq komissiya işləyir. Bədbəxtlikdən, bir ölüm hadisəsi olmuşdur. Cavan bir qadın zəhərlənərək
ölmüşdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, Müstəqil Beynəlxalq Komissiyanın köməyi ilə biz bu qəza
nəticəsində zəhərlənmiş olan əhalinin tamamilə reabilitasiyası üçün bütün tədbirləri görürük. Deyərdim ki, bu,
həmin qəzanın Qırğızıstan üçün ən dəhşətli nəticəsidir. Bu gün biz natrium-sianidlə zəhərlənmiş bütün
torpaqları dezaktivizasiya edir və yenidən yararlı hala salmağa çalışırıq.
Göl məsələsinə gəldikdə, bəli, biz bu məntəqələrin əhalisinə vurulmuş mənəvi və maddi dəyərin tam
ödənilməsini tələb etdik. Həmin zərər «Kurtor» yatağını işlədən Kanada firmasının hesabına tamamilə ödənildi.
Siz bilirsiniz ki, natrium-sianid suda tezliklə zərərsiz komponentlərə ayrılır və yaxşı olardı ki, dağ çayı ilə gölə
axaydı. Çayın mənsəbində bir qədər balıq tələf olardı. Əvəzində isə natrium-sianid zərərsiz komponentlərə
ayrılardı. Dediyim kimi, çox təəssüf ki, bu su suvarılan sahələrə axdı. O ki qaldı gölə, beynəlxalq təşkilatların,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı mütəxəssislərinin mötəbər rəyinə görə, hazırda göl natrium-sianidlə qətiyyən
zəhərlənməyibdir. Respublika prezidenti kimi, mən bütün məsuliyyətimlə bəyan edirəm ki, İssık-Kul gölü
yaşayır, sağlamdır və hamının sağlamlığını yaxşılaşdırmaq üçün istirahətə gəlməsini səbirsizliklə gözləyir. Çox
sağ olun.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Hörmətli prezident həmkarlarım, hörmətli kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələri, həmkarlarıma – dövlət başçılarına dəvəti qəbul etdiklərinə və bu zirvə görüşünü
bizim yeni paytaxtımızın beynəlxalq təqdimatı ilə birləşdirmək təklifini qəbul etdiklərinə görə böyük
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yalnız xeyir və şərdə bir olan dostlar belə hərəkət edirlər.
Dünyanın hörmət etdiyi, nüfuzlu dövlət başçılarının sabah keçiriləcək təqdimatımızda iştirakı ona böyük məna
verir. Biz, qazaxıstanlılar öz tərəfimizdən bildiririk ki, biz də qardaşlarımızın şənliklərində, burada olduğu kimi,
onlarla bir yerdə olacağıq.
Astana Qazaxıstanın gələcəyi, dövlətimizin yeni qüdrətidir. Biz buradan bütün dünyaya demək istəyirik ki, biz
heç kəsə iddiası olmayan, bütün yaxın və uzaq qonşuları ilə dostluq və mehribanlıq şəraitində yaşamaq istəyən
sülhsevər xalqıq. Biz iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirməklə adamlarımızın rifahını yaxşılaşdırmaq üçün gələcəyə
baxırıq. Qonşularımızla, türkdilli qardaşlarımızla əməkdaşlıq dövlətlərimizin hamısının iqtisadiyyatının inkişafına
yardım göstərəcəkdir. Mən onlara çox minnətdaram.
İcazə verin öz adımdan, sizin adınızdan bu masa arxasında əyləşən prezidentlərə möhkəm cansağlığı, çox
zəhmətli işlərində böyük uğurlar, onların xalqlarına tərəqqi, dilək və istəklərinin həyata keçməsini arzulayım.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞDƏKİ
SÖHBƏTDƏN
Astana
9 iyun 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Qardaş Türkiyə dövlətinin başçısı, əziz dostum Süleyman Dəmirəl!
Sizi Qazaxıstanın yeni paytaxtı Astana şəhərində zirvə görüşündə dostcasına və mehribanlıqla salamlayıram.
Bu yeni görüşməyimizdən şərəf duyduğumu bildirirəm və bizim bu görüşümüz də dostluğumuz,
əməkdaşlığımız üçün bir daha əhəmiyyətli olacağına əminəm.
Türkdilli dövlətlərin, xalqların rifahının yüksəlməsinə yönəldilmiş, böyük əhəmiyyətə malik bu görüşün
ölkələrimiz arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişaf etməsinə yeni təkan verəcəkdir.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Mən də, əziz dostum, qardaşım Heydər bəy, sizi səmimi-qəlbdən
salamlayıram. Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının Astana zirvə toplantısında görüşlərimiz və orada qəbul
olunmuş sənədlər dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın dərinləşməsinə geniş şərait yaradır və mühüm imkanlar
açır. Hesab edirəm ki, çoxtərəfli iqtisadi əməkdaşlığımızda əldə olunmuş xeyli irəliləyiş sülhün, sabitliyin və
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə kömək edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı tarixi dostluq, qardaşlıq əlaqələri daim inkişaf
edir. Bu əlaqələrin bütün xətlər, istiqamətlər üzrə gündən-günə inkişaf etməsini yüksək qiymətləndirirəm. Bu,
bizi çox sevindirir və Azərbaycan tərəfindən məmnuniyyətlə, böyük sevinclə qarşılanır. Bizim müstəqilliyimiz
əldə olunan kimi, Türkiyə Cümhuriyyəti dünya dövlətləri içərisində birinci olaraq dərhal Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyini tanıdı. Bu dövrdə sizin daim qayğınız, diqqətiniz, Azərbaycanın müstəqilliyi
üçün fəaliyyətiniz unudulmazdır, bizim üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Ancaq Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna
qısqananlar, mane olmaq istəyənlər də var. Xoşbəxtlikdən bunların heç biri mane ola bilmir və bilməyəcəkdir.
Bizim dostluğumuz, qardaşlığımız əbədidir, nə vaxtsa heç kəs bu dostluğu poza bilməz.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bu gün siz müstəqil Azərbaycan respublikasının müdrik rəhbəri, bütün
dünyada böyük nüfuza və hörmətə malik olduğunuzu bir daha sübut etdiniz. Azərbaycan Respublikasında son
illər əldə olunmuş uğurları, apardığınız sülh siyasətini böyük iftixar hissi ilə vurğulamaq istəyirəm. Siz həqiqətən çox böyük işlər görmüsünüz. Azərbaycanın müstəqilliyinin və təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində
sizin xidmətləriniz çox böyükdür. Bütün bunlar təkcə Türkiyədə deyil, bütün dünyada izlənilir. İndi Azərbaycan
dünya birliyində nüfuzlu yer tutur və biz onun müstəqilliyinin əbədi olmasını istəyirik.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əməkdaşlığı ardıcıl surətdə inkişaf etdirməliyik, ikitərəfli
münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə olunmasını vacib hesab edirəm. Heç
bir qüvvə iki qardaş ölkənin dostluğuna, qardaşlığına və əməkdaşlığına zərər vura bilməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlum olduğu kimi, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları və təcavüzü
nəticəsində yaranmış 10 ildən çox davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll edilməmiş qalıb, bu
günə kimi davam edir. Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına səy göstərir. Biz bu
münaqişənin ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər və həmsədrlərin irəli sürdükləri
təkliflər əsasında tezliklə aradan qaldırılmasına çalışırıq.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bu münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Minsk qrupu
çərçivəsində aparılan danışıqlar Türkiyədə də diqqətlə izlənilir.
Türkiyə qardaş Azərbaycanın ədalətli işini həmişə müdafiə etmiş və bu problemin Lissabon zirvə
görüşündə müəyyənləşdirilmiş prinsiplər əsasında həll olunması sahəsində öz səylərini bundan sonra da davam
etdirəcəkdir.
Türkiyə bir daha Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasının
və yurd-yuvalarından didərgin düşmüş insanların öz yerlərinə qaytarılmasının, ölkələrimiz arasında mədəni və
iqtisadi əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin labüdlüyünü vurğulayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Süleyman bəy, artıq sizə məlumdur ki, Xəzər bölgəsi olduqca böyük neft
və qaz ehtiyatlarına malikdir. 1994-cü il sentyabrın 20-də biz xarici ölkələrin neft şirkətləri konsorsiumu ilə
«Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq. Həmin kontraktın bağlanması Azərbaycanın suveren hüquqlarının bərqərar
edildiyinin, tam
müstəqil dövlət kimi öz sərvətlərinin sahibi olduğunun, iqtisadiyyatımızın dünya
iqtisadiyyatına qoşulması üçün zəmin yaradıldığının, Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək əzmində
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olduğunun, ictimai-siyasi həyatımızda hökm sürən sabitliyin ifadəsi idi. «Əsrin müqaviləsi»nin, onun ardınca
digər neft kontraktlarının bağlanması Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişinin başlanması üçün çox zəngin potensial
yaratdı.
Bilirsiniz ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundan neftin ixracı üzrə müxtəlif marşrutlar irəli
sürülmüşdür. Bu barədə dəfələrlə danışıqlar, müzakirələr aparılmış, marşrutlar nəzərdən keçirilmişdir.
Müzakirələr zamanı mən hər dəfə eyni fikri demişəm ki, Azərbaycanda hasil edilən neftin dünya bazarına
çatdırılması üçün Bakı-Ceyhan neft kəmərini yaratmaq lazımdır. Bu əsas məsələlərdən biridir. Bu gün də mən
bir daha bəyan etdim ki, Xəzər dənizi hövzəsindən enerji ehtiyatlarının Bakı-Ceyhan marşrutu üzrə dünya
bazarına çıxarılmasını məqbul sayırıq və onu həyata keçirəcəyik. Bu barədə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat
dəhlizinin inkişafı üzrə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakda keçiriləcək beynəlxalq konfransda qəti qərar qəbul
ediləcəkdir. Bu, bir daha Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdiyini, genişləndiyini bildirir.
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ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İSLAM KƏRİMOV İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Astana
9 iyun 1998-ci il
İ s l a m K ə r i m o v: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və
Sizinlə yenidən görüşməkdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Siz zəmanəmizin görkəmli dövlət xadimisiniz.
Azərbaycanın müstəqilliyinin və təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində, son illər Gənc Azərbaycan
Respublikasının Dünya Birliyində layiqli yer tutmasında Sizin misilsiz xidmətləriniz var. Sizin rəhbərliyiniz
altında Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu, iqtisadi islahatlar müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilmiş, bu sahədə əldə olunmuş böyük uğurları xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu gün Azərbaycanı sizsiz,
sizi Azərbaycansız təsəvvür etmək mümkün deyildir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, müstəqil Azərbaycan
tezliklə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevriləcəkdir.
Bölgədə olan ağır bir problemin – Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını əsas
kimi qəbul etməyinizin bölgədə əmin-amanlığın bərpa olunmasında xüsusi əhəmiyyəti vardır. Özbəkistan
Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyir və bu münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Lissabon prinsipləri
əsasında həllinə tərəfdardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə, cənab prezident, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan və
özbək xalqları arasında gözəl ənənələrə malik tarixi dostluq münasibətlərinin gündən-günə
möhkəmləndirilməsindən, ölkələrimizin bütün sahələrdə əməkdaşlığının sürətlə inkişaf etməsindən razı
qaldığımı vurğulayıram.
Demokratiya, bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş Azərbaycan və Özbəkistan respublikalarının müstəqilliyi və
suverenliyi əbədi və sarsılmazdır. Dost ölkələrimizin əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılması sahəsində görülən
işlərin böyük əhəmiyyəti vardır.
Bildiyiniz kimi, bizim bölgəmizdə son illər mövcud olan müsbət dəyişikliklərlə yanaşı, ağır problem –
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi də vardır. Biz bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasını əsas kimi qəbul
etmişik və bu sahədə təşəbbüslər irəli sürmüşük. Məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri bu məsələnin həll olunmasına çox böyük maraq göstərirlər. Münaqişənin sülh yolu ilə
aradan götürülməsi, bölgəmizdə sülhün yaranması Azərbaycan xalqı üçün çox vacib bir problemdir.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, Astana zirvə görüşündə müzakirə olunmuş məsələlər türkdilli ölkələrin
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Bizim ölkələrimiz arasında yaranmış iqtisadi əməkdaşlıq Özbəkistan – Azərbaycan əlaqələrinin bu günü və
gələcəyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində
Avropa – Qafqaz – Asiya nəqliyyat dəhlizinin daha da inkişaf etdirilməsi əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Sağ
olun. Səmimi söhbət üçün təşəkkür edirəm.
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QAZAXISTANIN YENİ PAYTAXTI ASTANA ŞƏHƏRİNİN BEYNƏLXALQ
TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ – RƏSMİ AÇILIŞINDA NİTQİ
10 iyun 1998-ci il
Hörmətli prezident Nursultan Nazarbayev, möhtərəm dövlət, hökumət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Sizi böyük və fərəhli bayram – Qazaxıstanın yeni paytaxtı Astananın əsasının qoyulması münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm və Astana şəhərinə xoşbəxt gələcək arzulayıram.
Sizə, bütün qazax xalqına, bütün Qazaxıstan vətəndaşlarına Azərbaycan xalqının səmimi qardaş salamını
yetirirəm.
Qazax xalqının zəngin, qədim tarixi var. Bu tarix ərzində qazax xalqının çox qələbələri, nailiyyətləri, habelə
müsibətləri və məğlubiyyətləri olmuşdur. Lakin qazax xalqının ən xoşbəxt dövrü onun öz dövlət müstəqilliyini
əldə etdiyi, Milli azadlıq qazandığı və öz problemlərini özünün həll etmək, öz müqəddəratını özünün
müəyyənləşdirmək imkanı tapdığı dövrdür.
Elə bugünkü tarixi hadisə – Qazaxıstanın yeni paytaxtı Astana şəhərinin əsasının qoyulması hadisəsi də
qazax xalqının, Qazaxıstanın dövlət müstəqilliyinin və Milli azadlığının nəticəsidir.
Açığını deyək, Qazaxıstan həm öz ərazisinə görə, həm də təbii sərvətlərinə, coğrafi, coğrafi-siyasi
mövqeyinə, əhalisinin sayına görə böyük ölkədir. O, öz məsələlərini əvvəllər də özü həll edə bilərdi, lakin bu
imkandan məhrum idi. İndi biz görürük ki, qısa müddətdə, müstəqillik illərində Qazaxıstan necə də dəyişir və
necə böyük işlər görülür. Şübhə yoxdur ki, bu işlər gələcəkdə öz gözəl nəticələrini verəcəkdir. Bu dövrün ən
görkəmli nəticələrindən biri də Qazaxıstanın yeni paytaxtı Astana şəhərinin əsasının qoyulmasıdır.
Mən xoşbəxtəm və şadam ki, bu şənliklərdə iştirak edirəm və tarixi hadisənin şahidiyəm. Bu, həqiqətən tarixi
hadisədir, çünki dövlətin paytaxtının bir yerdən başqa yerə köçürülməsi faktları dünya tarixində o qədər də çox
deyildir. Ancaq mən əminəm ki, bu gün müstəqil Qazaxıstanın paytaxtına çevrilən Astana şəhəri Qazaxıstanın
həmişəlik paytaxtı olacaq və paytaxt bir daha heç yerə köçürülməyəcəkdir.
Bu gün həmin tarixi hadisədən danışarkən qazax xalqının lideri, Qazaxıstanın prezidenti Nursultan
Nazarbayevin rolunu və xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Açığını deyək, siz dövlət adamlarısınız, nəyin
necə edildiyini bilirsiniz. Bu, çətin bir iş, çətin bir vəzifə idi. Əlbəttə, bu, özlüyündə böyük ideyadır. Lakin
bununla yanaşı, bu ideyanın reallaşması çoxlu qüvvə, enerji və ən başlıcası isə iradə tələb edirdi. Bu işdə parlamentin, hökumətin iradəsi, xalqın iradəsi də olub, lakin, başlıcası, prezident Nursultan Nazarbayevin təşkilatçı
rəhbər iradəsi özünü göstərmişdir.
Mən bu gün qazax xalqını, bütün Qazaxıstan vətəndaşlarını təbrik edirəm. Mən prezident Nursultan
Nazarbayevi bu görkəmli qələbə münasibətilə çox böyük sevinc hissi ilə təbrik edirəm. Şübhə yoxdur ki, bu
qələbə tarixdə qalacaq və gələcək nəsillər tərəfindən layiqincə qiymətləndiriləcəkdir.
Azərbaycan və qazax xalqları arasında dostluğun qədim kökləri var, bu köklər əsrlərin dərinliklərinə gedib
çıxır və biz sevinclə deyə bilərik ki, indi, bizim günlərdə bu dostluq yeni məna kəsb etmişdir, çünki bu
münasibətlər artıq müstəqil Qazaxıstanın və müstəqil Azərbaycanın münasibətlərinə əsaslanır. Biz Qazaxıstanın
uğurlarına sevinirik, biz qazax xalqının azadlıq, müstəqillik yolunda qazandığı uğurlara sevinirik, şadıq ki,
Qazaxıstan yeni paytaxtını yaratmaq üçün indiki mürəkkəb keçid dövründə bu qədər çox qüvvə, enerji, maliyyə
vəsaiti sərf edə bilmişdir.
Əziz dostlar, mən sizi təbrik edirəm, əziz Nursultan Nazarbayev, Sizi təbrik edirəm. Sizə xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayır
və inanıram ki, Qazaxıstanın müstəqilliyi əbədi və dönməz olacaqdır.
Astana şəhərinə eşq olsun!
Yaşasın müstəqil Qazaxıstan!
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ZƏMANƏMİZİN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ MSTİSLAV ROSTROPOVİÇƏ «ŞÖHRƏT»
ORDENİNİN TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident iqamətgahı
13 iyun 1998-ci il
Hörmətli Mstislav Leopoldoviç Rostropoviç, əziz Slava!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün mən çox xoş bir missiyanı yerinə yetirməli – zəmanəmizin böyük musiqiçisi Mstislav Postropoviçə
müstəqil Azərbaycanın yüksək mükafatı olan «Şöhrət» ordenini təqdim etməliyəm.
Mstislav Leopoldoviç Rostropoviç Azərbaycanda, Bakıda doğulmuş, yeniyetmə illərini burada keçirmişdir.
Rostropoviçlər ailəsi uzun illər ərzində Bakıda yaşamışdır. Mstislav Rostropoviçin atası Leopold Rostropoviç
Azərbaycanda yüksək professional musiqi təhsilinin təşəkkülünə və inkişafına böyük töhfə vermişdir. Böyük
Üzeyir Hacıbəyovla, musiqi sənətinin digər çox görkəmli xadimləri ilə birlikdə o, Şərqdə ilk ali musiqi
məktəbinin – Azərbaycanda konservatoriyanın əsasını qoymuşdur. Leopold Rostropoviç ali musiqi
məktəbimizin, indiki Musiqi Akademiyasının təşəkkülündə və inkişafında bir çox illər iştirak etmişdir.
Rostropoviçləri Azərbaycanla bir çox başqa şeylər də bağlayır. Sonralar Mstislav Rostropoviç Moskvada
məşhur musiqiçi, musiqi sənəti xadimi olmuş, ən əvvəl özünün qeyri-adi istedadı, əməksevərliyi, fədakarlığı
sayəsində böyük şan-şöhrət qazanmışdır. O özünün bir çox əsərləri ilə, coşğun, geniş fəaliyyəti ilə rus, dünya
musiqi sənətini zənginləşdirmişdir. Bu gün biz həmyerlimiz, dostumuz barədə böyük sevinc hissi ilə deyə
bilərik ki, Mstislav Rostropoviç bir musiqiçi kimi, musiqi sənəti xadimi kimi formalaşmaqda böyük yol keçərək
dünyanın görkəmli musiqiçilərindən biri olmuş, bütün dünyada şöhrət, nüfuz qazanmışdır.
Onun yaradıcılıq fəaliyyəti, musiqi sənətinin, ümumən dünyada bütün mədəniyyətin inkişafına töhfəsi bir
çox ölkələr, dövlətlər tərəfindən, dünyanın bir çox məşhur mədəniyyət, incəsənət, musiqi xadimləri tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmişdir.
Slava Rostropoviç dünyada belə yüksək nüfuza nail olmuş, belə yüksək ad və belə şöhrət qazanmış tək-tək
insanlardan biridir. Yenə deyirəm, bu, ən əvvəl onun fitri, bənzərsiz istedadı və fədakarlığı, əməksevərliyi, öz
peşəsinə, sənətinə, öz işinə sədaqəti ilə bağlıdır.
Bununla yanaşı, Mstislav Rostropoviç dünyada digər cəhətdən də məşhurdur. O öz professional musiqiçi
fəaliyyəti, mədəniyyət sahəsində yaradıcılıq fəaliyyəti ilə yanaşı, azadlıq, müstəqillik, insan hüquqlarını müdafiə
rəmzinə, zorakılığa, ədalətsizliyə qarşı etiraz rəmzinə çevrilmişdir. Bu baxımdan musiqi, incəsənət və
mədəniyyət sahəsində fəth etdiyi uca zirvələrlə müqayisədə onun vətəndaş mövqeyi həyatında heç də az
əhəmiyyət kəsb etmir.
Sovet İttifaqında totalitar rejimin mövcud olduğu o ağır illərdə Mstislav Rostropoviçin özündə cəsarət
taparaq, bütün bunlara qarşı öz etiraz səsini ucaltması, nəinki sadəcə olaraq öz fikrini bildirməsi, həm də
adamların hüquqlarının, azadlığın müdafiəsi uğrunda fəaliyyət göstərməsi, özü də qətiyyətlə fəaliyyət
göstərməsi həqiqətən hünərdir, qəhrəmanlıqdır.
Hər şeyin artıq arxada qaldığı indiki vaxtda bu, müəyyən dərəcədə adi, özlüyündə təbii olan bir hala
çevrilmişdir. Əgər fikrən o illərə qayıtsaq və o vaxtlar Mstislav Rostropoviçin coşğun vətəndaş fəaliyyəti ilə
bağlı hər şeyi və o dövlətdə – bizim hamımızın yaşadığı Sovet İttifaqında onun ətrafında yaranmış vəziyyəti
xəyalımızda canlandırsaq, bunun nə demək olduğu aşkar olar. Ona görə də hesab edirəm ki, bu, həqiqətən
hünər, qəhrəmanlıqdır və özünü tamamilə doğrultmuşdur.
İndi dünya dəyişmişdir, dünya azadlıqsevər adamların görmək istədikləri kimi, Mstislav Rostropoviçin
görmək istədiyi kimi olmuşdur. Buna görə də indi biz demokratiyadan, azadlıqdan, şəxsiyyət azadlığından,
insan hüquqlarından danışarkən yaşamış olduğumuz o ölkədə, o rejimdə bu proseslərin necə baş verdiyini, bu
gün reallığa çevrilmiş hallar barəsində öz fikirlərini yalnız və yalnız tək-tək adamların, - onların arasında
Mstislav Rostropoviç də vardı, o vaxtlar mərd-mərdanə söyləməyə necə cürət etdiklərini aydın təsəvvür edirik.
Öz dahi musiqi fəaliyyəti, mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti ilə yanaşı, Rostropoviç özünün məhz
vətəndaşlığı, vətəndaş hüquqları uğrunda coşğun, cəsarətli fəaliyyəti sayəsində dünyada nüfuz qazanmışdır.
Azərbaycanda biz, Mstislav Rostropoviçin həmyerliləri bütün bunları izləyirdik. Şəxsən mən Mstislav
Rostropoviçin şəxsiyyətinə dərin hörmət bəslədiyimə görə, onun nəinki musiqi sahəsində, həm də vətəndaş
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyətini çox diqqətlə izləyirdim.
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Əlbəttə, biz təşviş keçirir, narahat olurduq. Lakin həyat Mstislav Rostropoviçin haqlı olduğunu təsdiq etdi.
İndi biz Azərbaycanda milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi əldə edərək, bu azadlığın olmasını istəyənlərin hamısına
öz ehtiramımızı böyük minnətdarlıq hissi ilə bildiririk. Onlardan biri, ən parlaq, ən görkəmli şəxsiyyət Mstislav
Rostropoviç idi.
Mstislav Leopoldoviç Moskvada özünün coşğun fəaliyyəti illərində Azərbaycanla əlaqələrini heç vaxt
kəsməmiş, Azərbaycanın incəsənət, musiqi xadimləri ilə yaradıcılıq və dostluq münasibətləri saxlamış, onlara
kömək etmiş, dəstək vermişdir. Yəni o, - mən bunu xüsusi sevinc hissi ilə deyirəm, - doğulduğu, yaşadığı,
valideynlərinin də yaşayıb-yaratdıqları torpağı heç zaman unutmamışdır. Buna görə də Azərbaycanın musiqi,
incəsənət xadimləri ona həmişə böyük hörmət və məhəbbət hissləri bəsləmişlər.
Bilirəm ki, hətta o illərdə, Rostropoviç totalitarizmə qarşı etiraz səsini qaldırdıqda, vətəndaş hüquqları
uğrunda çıxış etdikdə onun hərəkətinin müdafiəsi üçün kimlərinsə öz fikrini açıq söyləməsinin çətin olduğu
vaxtlarda çoxları qəlbində onunla razı idi. Hərçənd ola bilsin ki, məlum səbəblərə görə o adamlar eynilə onun
kimi hərəkət edə bilmirdilər. Buna görə də biz Mstislav Rostropoviçin Azərbaycanla həmişə yaradıcılıq
əlaqələri saxlamasını, öz təsirini və köməyini göstərməsini qiymətləndiririk.
Mstislav Rostropoviçin Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətlərində ötən ildən yeni mərhələ başlanmışdır. Bu
mərhələ 1997-ci il martın 27-də Parisdə mən əziz dostum Slava ilə görüşdüyüm və bu böyük musiqiçinin,
həmyerlimizin 70 illiyinə həsr olunmuş şənliklərdə onun dəvəti ilə, Fransa prezidentinin dəvəti ilə iştirak
etdiyim vaxtdan başlanmışdır. Onda mən onun yubileyinin Azərbaycanda, öz vətənində mütləq qeyd olunmasını
təklif etdim. Ona görə ki, əgər həmyerlimizin yubileyi Parisdə təntənə ilə qeyd edilmişsə, onun doğulduğu
Azərbaycanda belə şənliklər keçirilməsəydi, torpaq bundan inciyərdi.
Əlbəttə, insan həyatı boyu öz yaşayış yerini, öz iş yerini dəyişir. Bu, istənilər adam üçün təbii haldır. Az
insan tapılar ki, onlar doğulduqları yerlərdə bütün ömürləri boyu qalsınlar. Slava da Azərbaycandan, Bakıdan
getdikdən sonra bir çox şəhərlərdə və ölkələrdə yaşamışdır. Lakin insanın doğulduğu torpaq onun əsas vətənidir.
Bilmirəm kim necə hesab edir, ancaq mən belə hesab edirəm. Buna görə də ötən il biz dostumuz Slava
Rostropoviçin 70 illiyini burada böyük sevinclə qeyd etdik.
Mən şadam ki, o günlər yaxşı keçdi və nəinki yubilyar üçün, bizim üçün, həm də bütün Azərbaycan
ictimaiyyəti üçün hadisəyə çevrildi. Buna görə də mən Rostropoviçin Azərbaycanla münasibətlərinin məhz yeni
mərhələsinin başlandığını deyirəm. Bu mərhələnin epizodik deyil, əksinə, sabit, daimi xarakter daşıdığını belə
bir fakt sübut edir ki, dostumuz Slava iyunun 7-dən Bakıdadır, burada böyük və səmərəli iş aparır, gənc musiqiçilərimizlə məşğul olur və bununla da müstəqil Azərbaycanın musiqiçi kadrlarının hazırlanmasına çox böyük
kömək və dəstək göstərir. Bu, çox yüksək qiymətə layiqdir.
Rostropoviçin il ərzindəki iş cədvəlinin necə olduğunu biz bilirik, hər halda, mən yaxşı bilirəm. O, dünyanın
bir çox musiqi mərkəzləri ilə, müxtəlif ölkələrin paytaxtları, müxtəlif ölkələrlə o dərəcədə bağlıdır ki, aldığı
böyük təkliflər, öz yaradıcılıq fəaliyyətini həyata keçirməyə dair özünün planları əsas götürülərək, onun bütün
vaxtı tam bir il əvvəlcədən nəinki günlər üzrə, hətta saatlar üzrə bölünmüşdür.
Belə bir fəaliyyət şəraitində Azərbaycana bu qədər günlər ayırmaq, Azərbaycanın musiqi sənətinin gənc
kadrlarının hazırlığı ilə məşğul olmaq son dərəcə böyük köməkdir. Ümid etmək istəyirəm ki, incəsənət
xadimlərimiz, xüsusən Mstislav Rostropoviç ilə təmasda olmaq, onun məsləhətlərini almaq, ondan dərs almaq
xoşbəxtliyi nəsib olmuş gənc musiqiçilər bu gözəl imkandan maksimum səmərə ilə istifadə edəcəklər.
Buna görə də bu gün qeyd etməyə şadam ki, Azərbaycan ilə böyük musiqiçi Rostropoviç arasında əlaqələrin,
münasibətlərin yeni mərhələsinin artıq öz konkret nəticələri var. Ümidvaram ki, bu nəticələr gələcəkdə daimi və
sabit xarakter daşıyacaqdır.
Mstislav Rostropoviç dünyanın bütün ölkələrində böyük nüfuza malikdir. O, haraya gedirsə-getsin, harada olursaolsun, hər yerdə nəinki incəsənət, mədəniyyət xadimlərinin, həm də bütün ölkə ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir.
Bu, onun malik olduğu keyfiyyətlərə və xidmətlərə görə təbii haldır.
Azərbaycanda ona xüsusi hörmət, məhəbbət hissləri bəslənilir və onun burada olması ilə əlaqədar xüsusi
sevinc hissi duyulur. Buna görə də, əziz Slava, sizin Azərbaycanda olmağınız bizim üçün, ictimaiyyətimiz,
dövlətimiz üçün böyük hadisədir.
Əziz Slava, bunu da ayrıca qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlər siz Azərbaycanın həyatının çox ciddi
problemlərinə – Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü ilə, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin işğalı ilə,
işğal olunmuş torpaqların sakinlərinin öz doğma yerlərindən didərgin salınması ilə bağlı problemlərə də böyük
diqqət yetirdiniz və dünən gördüyünüz kimi, bu insanlar çox ağır şəraitdə, çadırlarda və həyat üçün
uyğunlaşdırılmamış digər müxtəlif yerlərdə yaşayırlar. Dünən bütün gününüzü buna həsr etməyinizi mən
yüksək qiymətləndirirəm.
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Bizə çoxlu qonaqlar gəlir, biz hamıya Azərbaycanın indiki reallığı ilə tanış olmağı təklif edirik. Deməliyəm
ki, onların çoxu bizim xahişimizi qəbul edir, öz yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış köçkün insanların
yaşadıqları yerlərə gedirlər. Bunlar Bakıda, onun ətrafında olan yerlər, Azərbaycandakı çoxlu çadır şəhərcikləridir, siz dünən onlardan bəzilərində olmusunuz. Ancaq öz yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış köçkün
insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının yaşadıqları yerlərə belə geniş proqram üzrə sizin etdiyiniz səfəri çox az
adam etmişdir. Siz burada da özünüzün böyük diqqətinizi, həssaslığınızı və insaniyyətinizi nümayiş
etdirmisiniz.
Sizi müşayiət edən şəxslər Azərbaycanın bugünkü həyatının bu sahəsi ilə necə diqqətlə tanış olmağınız və
dünən necə həyəcan keçirməyiniz barədə mənə danışıblar. Bəlkə də sırf qonaqpərvərlik baxımından sizdə belə
həyəcan doğurmağımız lazım deyildi. Ancaq, eyni zamanda, siz dözümlü, bir çox sarsıntılara, məhrumiyyətlərə,
çətinliklərə məruz qalmış insansınız, siz bərkdən-boşdan çıxmış insansınız. Ona görə də həmin saatlar sizin
üçün ağır olsa da, öz doğma yerlərindən zorla qovulub çıxarılmış, altı ildən artıq çox çətin şəraitdə yaşayan və
yalnız bir şeyi – öz doğma yurdlarına qayıtmağı gözləyən bu insanlar, hər halda, sizin torpağınızın övladlarıdır.
Onlar hər şeylərinin – evlərinin, şəhərlərinin, kəndlərinin, qəsəbələrinin dağıldığını, talan olunduğunu bilsələr
də, öz yerlərinə qayıtmaq istəyirlər. Mən onlarla dəfələrlə görüşmüşəm və həmişə də deyirlər ki, təki öz
torpaqlarına, hətta quruca yerlərinə, doğmalarının, əzizlərinin, əcdadlarının dəfn olunduğu torpaqlara
qayıtsınlar, sonra isə necə yaşamağın çarəsini özləri tapacaqlar.
Siz bütün bunları öz gözünüzlə gördünüz. Əziz Slava, dünənki səfərinizə görə sizə xüsusi təşəkkür etmək
istəyirəm. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki şəxsiyyət kimi siz öz fəaliyyətinizlə mədəniyyətin, incəsənətin,
musiqinin hüquqlarını çoxdan aşmısınız. Siz vətəndaş hüquqları uğrunda çıxış etdiyiniz vaxtdan etibarən
vətəndaş kimi, şəxsiyyət kimi bu cür fəaliyyətə geniş şəkildə qoşulmusunuz. Sizin dünən gördükləriniz bu
təcavüz, vəhşilik nəticəsində tək-tək adamların deyil, Azərbaycanın bir milyon vətəndaşının hüquqlarının
tapdalandığını, pozulduğunu göstərən haldır.
Əziz Slava, həyatımızda belə iştirakınıza görə çox sağ olun. Bu səbəbdən də şəxsən mən sizi təkcə qonaq,
bizim keçmiş həmyerlimiz, görkəmli musiqiçi hesab etmirəm. Mən sizin simanızda həmişə böyük vətəndaşı,
təkcə bir çox məsələlərə biganə qalmayan cəsarətli insanı deyil, həm də insan azadlığı, hüquqları pozularkən
bütün işlərə fəal surətdə qarışan bir insanı görmüşəm.
Bəzi fikirlərimi deyərkən eyni zamanda hesab edirəm ki, bütün ictimaiyyətin, Azərbaycan dövlətinin rəyini
və fikirlərini ifadə edirəm. Əziz Slava, uğurlarınız münasibətilə, gözəl fəaliyyətiniz münasibətilə və müstəqil
Azərbaycanın yüksək dövlət mükafatı olan «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməyiniz münasibətilə sizi bir daha
təbrik etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu da çox əlamətdardır. Siz Azərbaycan torpağında doğulanda Azərbaycan
azad, müstəqil deyildi. İndi isə Azərbaycan azad ölkədir, müstəqil dövlətdir. Dünya Birliyində özünün layiqli
yerini tapmış ölkədir, demokratikləşdirmə prosesinin fəal getdiyi, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulan,
demokratik cəmiyyət formalaşdırılan, demokratikləşdirməyə, bazar iqtisadiyyatı yaradılmasına və Azərbaycanın
dünya iqtisadi sisteminə, ümumən dünya birliyinə qovuşmasına yönəldilən siyasi və iqtisadi islahatlar həyata
keçirilən ölkədir.
Ölkəmizin əvvəllər malik olmadığı öz atributları, ordenləri var. «Şöhrət» ordeni də Azərbaycanın dövlət
mükafatıdır. Yeri gəlmişkən, mənə xoşdur ki, bu ordenin adı ilə sizin adınız eynidir.
Sizi bir daha təbrik edirəm və bu yüksək mükafatı sizə böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Əziz
Slava, sizə möhkəm cansağlığı arzulayıram. Şadam ki, səhhətiniz yaxşıdır, mən bunu görürəm.
Mən sizdən bir qədər yaşlıyam, lakin biz bir nəslin adamlarıyıq. Ona görə də kimin səhhətinin necə olduğunu
uzaqdan müəyyənləşdirə bilərəm. Allaha şükür ki, səhhətiniz çox yaxşıdır. Qoy o, daha da möhkəm olsun, çünki
sizin planlarınız, niyyətləriniz elədir ki, onları həyata keçirmək üçün ən azı hələ bu qədər də ömür gərəkdir. İstəyirəm
ki, bunların hamısı çin olsun.
Sizə yeni yaradıcılıq uğurları, bütün ictimai, siyasi fəaliyyətinizdə yeni müvəffəqiyyətlər arzulamaq
istəyirəm.
Sizin gözəl ailəniz, Qalina Pavlovna Vişnevskaya kimi qəşəng xanımınız var. Ərlə arvadın eyni bir sahədə
çalışması, üstəlik, onların eyni baxışlara malik olması xoşbəxtlikdir. Görkəmli müğənni olan Qalina Pavlovna
Vişnevskaya o çətin dövrdə, siz cəsarətli vətəndaş addımı atanda sizə vəfalı dost oldu. O, həmişə sizinlə birlikdə
idi. Bu gün də sizinlədir. Bu, böyük səadətdir. Möhkəm arxa olanda insan həmişə daha cəsarətlə hərəkət edir.
Sizin yaxşı uşaqlarınız, nəvələriniz var. Şadam ki, Allah bu baxımdan səxavətini sizdən əsirgəməyib, sizə sərvət
veribdir. İstəyirəm ki, sizin bu sərvətiniz daha da artsın.
Sizə ən xoş, ən yaxşı arzularımı bildirirəm. Sizi bir daha təbrik edirəm!
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RUSİYANIN MİLLİ BAYRAMI – RUSİYA FEDERASİYASININ DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ
HAQQINDA BƏYANNAMƏNİN QƏBUL OLUNMASI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ RUSİYANIN
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
12 iyun 1998-ci il
Tərcüməçi olmadığını nəzərə alaraq, rusca danışmalı olacağam. Hesab edirəm ki, əgər indi mən dövlət
dilində, Azərbaycan dilində deyil, bizim çox hörmət etdiyimiz və Azərbaycanda geniş yayılmış rus dilində
danışsam, məni Rusiya nümayəndələri də, Azərbaycan vətəndaşları da düz başa düşərlər.
Hörmətli cənab səfir!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Sizi bayram münasibətilə – Rusiya Federasiyasının dövlət suverenliyi haqqında bəyannamənin qəbul
olunmasının 8-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Rusiyanın zəngin tarixində əlamətdar hadisələr çoxdur. Lakin bu hadisənin xüsusi əhəmiyyəti var. Məhz
1990-cı ilin iyununda Rusiyanın dövlət suverenliyi haqqında bəyannamənin qəbul edilməsi ilə Rusiya
Federasiyasının həyatında yeni mərhələ – yeni Rusiya, bazar iqtisadiyyatına malik yeni demokratik dövlət quruculuğu mərhələsi, demokratik cəmiyyətin formalaşması, Rusiyanın həyatının bütün sahələrini
demokratikləşdirməyə yönəldilmiş siyasi və iqtisadi islahatlar aparılması mərhələsi başlanmışdır.
Bu, Rusiya üçün, rusiyalılar üçün böyük hadisədir. Lakin onun həm Azərbaycan üçün, həm də Sovet
İttifaqının süqutu ilə əlaqədar öz dövlət müstəqilliyini qazanmış digər ölkələr üçün böyük əhəmiyyəti var. Məhz
Rusiya dövlət suverenliyi haqqında bəyannaməni qəbul etməklə Sovetlər İttifaqının süqutunun bünövrəsini
qoydu, Sovetlər İttifaqına daxil olan digər respublikalara dövlət suverenliyi haqqında aktlar qəbul etməyin
zəruri olduğunu nümunə göstərdi. Bu, tarixi hadisədir və o, keçmişdə Sovetlər İttifaqının tərkibinə daxil olan
respublikalar əsasında müstəqil dövlətlər yaranmasına gətirib çıxardı. Bu, öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiş və
azad, müstəqil dövlətə çevrilmiş Azərbaycan üçün də tarixi hadisədir.
Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, 1990-cı ildən sonra getmiş proseslər hər bir respublikaya ziyan vursa
da, Azərbaycan isə keçmişdə Sovet İttifaqına daxil olan hər hansı digər respublikaya nisbətən bəlkə daha çox
zərər çəksə də, nəticə etibarilə bu proses çox müsbətdir, çünki dövlət müstəqilliyi qazanmış ölkələr azad inkişaf
yoluna qədəm qoymuş və müəyyən uğurlara nail olmuşlar.
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlətlərarası münasibətlər məhz bu əsas üzərində
təşəkkül tapmışdır. Bu gün biz böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, bu münasibətlər dostluğun, bütün
sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın möhkəm təməlinə əsaslanır. Ötən il iyulun 3-də Moskvada
Kremldə Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında imzalanmış müqavilə də dostluq münasibətlərimizi daha da inkişaf etdirmək üçün, bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı genişləndirmək və dərinləşdirmək
üçün etibarlı normativ-hüquqi zəmindir. Bu əməkdaşlıq uğurla həyata keçirilir, biz xeyli nəticələr əldə etmişik.
Səfirin öz çıxışında gətirdiyi bəzi rəqəmlər, məlumatlar buna inandırıcı sübutdur ki, Rusiya Federasiyası ilə
Azərbaycan Respublikası arasında dövlətlərarası münasibətlərin inkişafının həqiqətən çox müsbət prosesi gedir.
Biz Azərbaycanda buna böyük əhəmiyyət veririk.
Azərbaycan Rusiya ilə iki əsr ərzində bağlıdır. Bir dövlətin tərkibində olduğumuz dövrdə Azərbaycan
Rusiyadan çox şey almışdır. Elmin, mədəniyyətin, təhsilin, iqtisadiyyatın və həyatın bir çox digər sahələrinin
inkişafı – bütün bunlar Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərin, onunla ünsiyyətin Azərbaycan xalqına, Azərbaycana
səmərəli təsirilə bağlıdır. Bu, bizim keçmişimizdir və biz bunu qiymətləndiririk, indi Rusiya Federasiyası ilə
Azərbaycan Respublikası arasında dostluq münasibətləri, xoş münasibətlər də bu əsas üzərində qurulur.
Həyata keçirilmiş işləri layiqincə qiymətləndirərək bu gün demək olar ki, əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək
üçün, əlaqələrimizi genişləndirmək üçün imkanlar hələ çoxdur. Böyük xoşbəxtlikdir ki, bütün bunlar baş verir,
bütün sahələrdə əməkdaşlıq ildən-ilə genişlənir və dərinləşir. Biz Azərbaycanda buna böyük əhəmiyyət veririk
və bu əməkdaşlığın səmərəli və qarşılıqlı surətdə faydalı olmasına səy göstəririk.
Mən əsla şübhə etmirəm ki, Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin yaxşı
perspektivi var, bu münasibətlər əbədi, pozulmaz olacaqdır. Biz belə hesab edirik və zənnimcə, bizim bu
mövqeyimizi Azərbaycan vətəndaşları, ölkəmizin bütün əhalisi dəstəkləyir.
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Biz Azərbaycanda yaşayanların hamısını ölkəmizin tamhüquqlu vətəndaşları hesab etmişik və edirik.
Azərbaycanın rus əhalisi burada bir ildir, on ildir yaşamır, ruslar Azərbaycanın yerli sakinləri, onun tamhüquqlu
vətəndaşlarıdır. Mən «Sodrujestvo» cəmiyyətinin, habelə Moskvadakı Rusiya – Azərbaycan Cəmiyyətinin
gördüyü işləri çox yüksək qiymətləndirirəm. Əlbəttə, bu cəmiyyətlər insanlar, vətəndaşlar arasında əlaqələrin
daha da yaxınlaşmasına və möhkəmlənməsinə imkan yaratmaq üçün gərəkdir və təbii ki, bizə, dövlətə,
hökumətə münasibətlərimizin möhkəmlənməsi və inkişafı sahəsində öz fəaliyyətimizi həyata keçirməyə kömək
edirlər.
Lakin açığını demək istəyirəm ki, Azərbaycandakı rus əhalisi Rusiya Federasiyası tərəfindən hər hansı
xüsusi yardıma və ya xüsusi qayğıya möhtac deyildir. Çünki ruslar Azərbaycanın yerli vətəndaşlarıdır, onun
tamhüquqlu vətəndaşlarıdır. Buna görə də əmin ola bilərsiniz ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasəti –
bütün sənədlərimizdə, xüsusən 1995-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyamızda elan olunmuş siyasətimiz
milliyyətindən, dilindən, dini etiqadından asılı olmayaraq bütün Azərbaycan vətəndaşlarının tam hüquqlarını
təmin edir.
Rus əhalisinə, rus dilinə, rus mədəniyyətinə Azərbaycanda xüsusi hörmət var. Bu təbiidir və bunu başa
düşmək olar. Ona görə ki, bir çox mədəniyyət, elm, təhsil xadimlərimiz, iqtisadiyyat sahəsində, digər sahələrdə
uğurla çalışmış və bu gün də çalışan insanlar rus dilində, Moskvanın, Peterburqun, digər Rusiya şəhərlərinin ali
məktəblərində təhsil almışlar, çox yüksək elmi hazırlıq keçmişlər. Məgər bütün bunları unutmaq olarmı? Yaxud,
bütün bunları lazımınca qiymətləndirməmək mümkündürmü? Azərbaycan xalqı çox qədirbilən xalqdır. O bu
xalqın, - mən Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam, - xeyrinə atılan hər bir yaxşı addımı həmişə çox yüksək
qiymətləndirmişdir. Azərbaycan xalqının Rusiya ilə, rus xalqı ilə, rus mədəniyyəti, elmi ilə ünsiyyət sayəsində
qazandıqları unudulmazdır və çox qiymətlidir.
Buna görə də əgər burada hansı dövrdəsə Azərbaycanın rusdilli əhalisinin və ya rus millətindən olan
əhalisinin, hörmətli səfirin dediyi kimi, həqiqətən köçüb getməsi prosesi baş vermişsə, bu, qeyri-normal haldır. Bu,
bir tərəfdən Azərbaycanda baş vermiş mürəkkəb proseslərlə, digər tərəfdən isə 1993-cü ilədək Azərbaycanda
hakimiyyətdə olan adamların ümumən milli siyasət sahəsində, o cümlədən rus əhalisinə münasibətdə siyasət
sahəsində yeritdikləri düzgün olmayan siyasətlə bağlı idi. Bildiyiniz kimi, o vaxtdan bəri bu məsələlər
tənzimlənmişdir və təkrar edirəm, 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş konstitusiyada öz
təcəssümünü tapmışdır. Mən isə suveren, müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi, Azərbaycan Konstitusiyasının
həyata keçirilməsinin təminatçısıyam. Mən milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o
cümlədən rus millətinə mənsub hər bir adamın hüquqlarının müdafiəsinin təminatçısıyam.
Hesab edirəm ki, indi bu məsələdə bizim heç bir problemimiz yoxdur və olmayacaq, onlar gələcəkdə də
olmayacaqdır. Çünki Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz siyasət dönməzdir və əbədi xarakter daşıyır.
Şadam ki, bu gün bu gözəl «Gülüstan» sarayında Rusiyanın milli bayramına çoxlu adam toplaşmışdır. Mən
buraya daxil olanda səfirə dedim: «Bir bax, burada nə qədər adam var». O dedi: «Biz çox adam dəvət etmişik və
hamı gəlmişdir». Çox yaxşı ki, səfirlik çox adam dəvət etmişdir, o da yaxşıdır ki, dəvət alanların hamısı
gəlmişdir. Bunların hər ikisi bir-birini tamamlayır, Rusiya ilə Azərbaycan arasında, rus xalqı ilə Azərbaycan
xalqı arasındakı münasibətləri göstərir.
İnanıram ki, Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlər dönmədən inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir.
Biz əməkdaşlığımızın genişlənməsi və dərinləşməsi üçün öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Rusiyada gedən demokratikləşdirmə prosesləri, siyasi və iqtisadi islahatların aparılması, əlbəttə, ən əvvəl
Rusiyanın özü üçün, rusiyalıların özləri üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Ancaq eyni zamanda bunun ötən
bir çox illər, onilliklər ərzində Rusiya ilə bağlı olmuş ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün də əhəmiyyəti
var. Biz bu prosesləri böyük maraqla izləyirik, çətinlikləri, mürəkkəb halları görürük. Bununla yanaşı, əminik
ki, Rusiyada demokratikləşdirmənin həyata keçirilməsi istiqamətində güclənən irəliləyiş dönməzdir. Biz
Rusiyada demokratiyanın inkişafı və möhkəmlənməsi naminə, siyasi və iqtisadi islahatlar aparılması naminə
görülən, Rusiyanın birdəfəlik və həmişəlik, bütün zamanlarda sülhsevər, demokratik, azad dövlət olması üçün,
Rusiyanın həmişə dostumuz, mehriban qonşumuz olması üçün görülən bütün işləri və tədbirləri tamamilə
dəstəkləyirik.
Sizin hamınızı bugünkü bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Bütün rusiyalılara sülh, əmin-amanlıq,
firavanlıq arzulayıram. Sizə cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun.
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RUSİYA TELEVİZİYASININ «TEMA» PROQRAMININ MAESTRO,
MSTİSLAV ROSTROPOVİÇİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞINA HƏSR EDİLMİŞ
VERİLİŞİN ÇƏKİLİŞ İŞTİRAKÇILARI İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
15 iyun 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi, ümumiyyətlə və xüsusən Azərbaycanda həyata keçirdiyiniz bütün işlərə görə
təbrik edirəm. Sabah sizin konsertinizi gözləyirik. Yeri gəlmişkən, keçmiş vaxtlarda necə olduğunu bilmirəm,
amma, ola bilsin, bu, birinci haldır ki, siz Bakıda simfonik orkestrə dirijorluq edəcəksiniz.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç : Bəli, bu, ilk dəfə olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v : Siz dünyanın bir çox şəhərlərində, paytaxtlarında olduqca uğurla dirijorluq
etmisiniz, hər yerdə yolunuzu gözləyirlər. Amma öz vətəninizdə siz Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Simfonik
Orkestrinə ilk dəfə olaraq dirijorluq edəcəksiniz.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç : Heydər Əliyeviçin mühafizəsi barədə bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
Bu, dünyada ən çox musiqisevər mühafizə dəstəsidir. Ona görə ki, hər hansı digər prezidentə nisbətən Heydər
Əliyev konsertlərdə daha tez-tez olur. Buna görə də onlar musiqini dinləyir və başa düşürlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Musiqini, xüsusən də sizin musiqinizi onlar nəinki başa düşür, həm də sevirlər. Bu
qədər dostlarım, - bu dostlar isə siz və buraya toplaşanlardır, - olduğu halda mən prinsipcə mühafizə dəstəsinə
ehtiyac duymuram. Hərçənd ki, prezidentin mühafizə edilməsinə ehtiyac var.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Biz istəyirik ki, Sizi mühafizə etsinlər.
Y u l i Q u s m a n: Biz artıq dedik ki, maestro qaçqınların yanında olmuşdur, Siz onu «Şöhrət» ordeni ilə
təltif etdiniz, onun doğma şəhərinin fonda olması üçün Bakıda belə yüksək nöqtəni məxsusi seçdik. Lakin
maestronun bu sözləri xüsusilə təsirlidir ki, Azərbaycan musiqiçilərinin yeni nəsli – Üzeyir Hacıbəyovun,
Bülbülün, Qara Qarayevin işlərinin davamçıları yetişirlər. Maestronun öz gözəl məktəbi barədə söhbəti gözəldir.
Burada Mstislav və Leopold Rostropoviçlər adına məktəbin uşaqları çıxış etdilər – bu, tamamilə fantastik aləm
idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, Bakı özünün digər layiqli keyfiyyətləri ilə yanaşı, sözün ən yüksək
anlamında həmişə ən musiqili şəhər olmuşdur. Professional, simfonik musiqi, opera musiqisi burada həmişə
böyük nüfuza malik olmuşdur. Buna görə də təsadüfi deyil ki, Mstislav Rostropoviç kimi dahi musiqiçi də
Azərbaycan torpağında, Bakıda doğulmuşdur. Təsadüfi deyil ki, bir vaxtlar onun atası buraya məhz işləməyə,
bununla bərabər, Azərbaycan xalqına yüksək professional musiqi məktəbi yaradılmasına kömək etməyə
gəlmişdi. Bu, təsadüfi deyildi.
Vaxt vardı, buna maraq nəinki azalmırdı, həm də vəziyyət sadəcə olaraq elə idi ki, bəlkə də adamların
musiqidən istədikləri kimi bəhrələnməyə, simfonik orkestrin konsertlərində olmağa və ya məhz simfonik
yönümdə musiqi təhsili almağa imkanı yox idi. Amma srağagün, biz Musiqi Akademiyasında olarkən və bir
neçə gün ərzində sizinlə birlikdə olmuş adamları birlikdə dinləyərkən mən oturub düşünürdüm – bu, necə böyük
səadətdir, yeni nəsil yetişir, istedadlar var. Onlar həqiqətən çox görkəmli istedadlardır və Azərbaycan xalqı
arxayın ola bilər ki, Azərbaycanda musiqi sənətinin, professional musiqi ənənəsi irəliləyəcək, inkişaf edəcəkdir.
Slava, bu baxımdan sizin xidmətiniz, sizin rolunuz qiymətsizdir.
Bu gün biz sizinlə Bakı şəhərinin yüksək bir nöqtəsindəyik, bura elə bir yerdir ki, adətən, bütün bakılılar
buradan şəhərin, dənizin seyrinə dalırlar, Azərbaycanla, Bakı ilə ilk dəfə tanış olanlar hökmən buraya gəlirlər,
çünki buradan çox şey görünür. Burada, vaxtilə sizin də dəfələrlə olduğunuz, - burada mən də çox olmuşam, bu yüksək nöqtədə şadam ki, sizinlə birlikdəyəm, şadam ki, siz öz dostlarınızın əhatəsindəsiniz. Aydın səmaya,
Xəzər dənizinə, gözəl şəhərə baxaraq deyirəm: Ümumən incəsənətin, musiqinin inkişafı üçün etdiyiniz hər şeyə
görə sağ olun, Azərbaycana, Azərbaycan incəsənətinə, Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyiniz çox böyük
köməyə görə sağ olun.
Y u l i Q u s m a n: Heydər Əliyeviç, bu gün bizimlə birlikdə olduğunuza görə sağ olun. Bu gün biz çox
dedik ki, Mstislav Rostropoviç BMT-nin sülh və xoşməramlı elçisidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, onun sənəti,
musiqisi ölkələrimizi bütün söhbətlərə, bütün siyasətçilərə nisbətən daha möhkəm bağlayır.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Balaca bir əlavə. Heydər Əliyeviç buraya gələndə biz onun bundan əvvəl
mənim ciddi musiqi barəsində dediyim belə bir fikri təkrarladığını qeyd etdik: Ciddi musiqini qavramaq üçün
dinclik gərəkdir. Heydər Əliyeviç dedi ki, vaxt var idi musiqi tənəzzül edirdi. Çünki qarmaqarışıqlıq, hər şeyə
görə – həyata görə, quruluşa görə narahatlıq dövrü idi. Mən bu dəfə buraya gələndə gördüm ki, ötən ildəkinə
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nisbətən daha çox dinclik, daha çox əminlik var. Əgər bundan sonra da belə getsə, - hökmən belə olacaq, klassik musiqi çağı da gələcək, onda Siz könül xoşluğu ilə, can rahatlığı ilə konsertə gələcək və böyük
musiqidən həzz alacaqsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün mənim Bakıya qayıtmağımın beş ili tamam olur. O günləri xatırlayıram –
1993-cü ilin iyun ayını və bu günü. Sual verə bilərlər: mən bu beş ildə nəyi ən mühüm nailiyyət hesab edirəm?
Əvvəla, müharibəni, qan tökülməsini, ikincisi, ictimai-siyasi sabitliyi, dincliyi, insanların azadlığını təmin etmək
mümkün oldu. Buna görə də əmin ola bilərsiniz ki, vaxt ötdükcə daha çox sabitlik olacaq, daha çox azadlıq
olacaq, daha çox dinclik olacaqdır. Sağ olun.
Y u l i Q u s m a n: Heydər Əliyeviç, proqramda olduğunuza görə sağ olun.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bu gün Sizin hamınızı Milli Qurtuluş günü münasibətilə bir daha təbrik
etmək istəyirəm. Mən bu günü Sizinlə birlikdə bayram edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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ZƏMANƏMİZİN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ MSTİSLAV ROSTROPOVİÇLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
17 iyun 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz Mstislav Leopoldoviç! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Çox böyük
təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, Bakını belə tez tərk edirsiniz. Bütün bu günlər ərzində siz Azərbaycan
ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində idiniz. Bu günlər maestro üçün də, xalqımız üçün də maraqlı, səmərəli,
məzmunlu və böyük əhəmiyyətə malik günlər idi.
Coşğunluqla çalışan, fəaliyyətiniz təkcə mədəniyyət, musiqi sahəsini deyil, məsələlərin, o cümlədən ictimaisiyasi fəaliyyətlə bağlı məsələlərin daha geniş dairəsini əhatə edən bir insan kimi Siz öz üzərinizə belə böyük
yük götürən dahi musiqiçi bunu öz ürəyinizin çağırışı ilə, vicdanınızın tələbi ilə və öz insani təbiətinizin hökmü
ilə edirsiniz.
Ona görə də bizə təəccüblü deyil ki, iyunun 7-dən başlayaraq Siz burada gərgin cədvəllə işləmisiniz. Sizin
bütün həyatınız gərgin cədvəl üzrə gedir. Mən bunu başa düşürəm. Lakin bu, bizim ictimaiyyətimiz üçün
təəccüblüdür, çünki insan istedadının yüksək sahəsi ilə – musiqi, özü də yüksək professional musiqi ilə məşğul
olan yaradıcı insan düşüncələr, yaradıcılıq axtarışları, ona yeni ilham verən istirahət üçün, adətən, çox vaxta
malikdir. Mənim fikrimcə Mstislav Rostropoviç bu kateqoriyadan olan adamlardan özünün məhz coşğun, fəal
işi ilə, gərgin fəaliyyət cədvəli ilə fərqlənir və onun xoş təəccüb doğuran, qeyri-adi təəssürat yaradan xüsusiyyəti
və bənzərsizliyi də elə bundan ibarətdir. Sizi kim tanımasa da, mən yaxşı tanıyıram, ona görə də buna çox
təəccüblənmirəm, əksinə, heyranam. Belə düşünürəm ki, bu günlər siz öz vətəninizi – Azərbaycanı, Bakını
yenidən fəth etdiniz. Sizin bu günlər Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatına verdiyiniz töhfəyə görə,
indi göstərdiyiniz çox böyük köməyə görə və Azərbaycanda musiqi sənətinin, yüksək professionalizmin
inkişafına gələcək köməyinizə görə, habelə maestronun köhnə dostlarının və Azərbaycan musiqiçilərinin gənc
nəslinin taleyinə qayğıkeş münasibətinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzlə bağlı işlərə, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin işğal olunması,
vətəndaşlarımızın öz doğma yerlərindən zorla didərgin salınması ilə əlaqədar xalqımızın düşdüyü vəziyyətə
canıyananlıqla yanaşdığınıza görə, təcavüzlə əlaqədar hər şeylərini itirən və bütün çətinliklərə baxmayaraq,
başlıca niyyətləri doğma yerlərinə qayıtmaq olan bu mərd, qəhrəman insanların yaşadıqları çadır şəhərciklərinə
getdiyinizə görə Sizə ayrıca təşəkkür etmək istəyirəm.
Mən çox şadam ki, bir gün əvvəl olmuş o əla konsertinizdə iştirak etdim və bu konsertdən çox məmnun
qaldığımı bildirirəm. Sizin Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri ilə dirijor kimi çıxış
etməyiniz, Qərbin dahi ustadlarının və Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin mürəkkəb və maraqlı əsərlərinin
səsləndirilməsi böyük mədəniyyət, incəsənət, musiqi bayramı oldu. Bununla bərabər, bu, sizin yeni yaradıcılıq
qələbənizdir, müvəffəqiyyətinizdir. Bilirəm ki, siz uzun illər ərzində Londonda, Parisdə, Nyu-Yorkda,
Vaşinqtonda, Tokioda dünya şöhrətli simfonik orkestrlərə dirijorluq etmisiniz, mən hələ Moskva və SanktPeterburqu demirəm. Bakı bu şəhərlərlə və onların orkestrləri ilə hələlik bəhsləşə bilməz, amma, zənnimcə,
orkestrimizin daha yüksəyə qalxmasında sizin iştirakınız ona belə orkestrlərlə bir sırada olmağa kömək
edəcəkdir. İndiki halda musiqiçilərimiz də, mən də sizə böyük ümidlər bəsləyirik. Dünən siz belə böyük və
nəcib işin yaxşı bünövrəsini qoydunuz.
Sizin Bakıdan getməyinizdən bir daha təəssüfləndiyimi bildirirəm. Sizin bu günlərdə gördüyünüz bütün işlər
Azərbaycanın, onun mədəniyyətinin tarixinə, şübhəsiz, ən parlaq səhifə kimi daxil olacaqdır. Hesab edirəm ki,
bu, gələcəkdə böyük əməkdaşlığımızın, böyük yolun başlanğıcıdır; elə yolun ki, biz sizinlə bu yolla gedərək,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirəcək, onu demokratiyanın, azadlığın, sivilizasiyanın bütün
müasir dünya standartlarına cavab verən dövlətə çevirəcəyik. Bununla birlikdə, bu, Azərbaycan mədəniyyətinin,
xüsusən onun simfonik musiqisinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün bizim sizinlə birlikdə getdiyimiz yolun
başlanğıcıdır. Çox sağ olun.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Hörmətli prezident, mənim unvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə, görülən
işlər barədə ətraflı məlumat verdiyinizə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm
ki, mən Azərbaycanı tərk etmirəm. Bu fikirlə razılaşmaq mənim üçün çox çətindir. Mən buradan yalnız
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müvəqqəti olaraq gedirəm. Həmişə sevdiyim Azərbaycan mənim üçün yeni səpgidə açılmış, məndə yeni ruh
yüksəkliyi yaratmışdır.
Cənab Heydər Əliyev! Gördüyünüz bu iki fotoalbomu Sizə hədiyyə olaraq hazırlamışam. Onlardan biri
mənim qaçqınların çadır şəhərciyinə getməyimdən bəhs edir və jurnalistlərə üz tutub demək istəyirəm ki, bu
səfəri mən öz təşəbbüsüm ilə həyata keçirmişəm. Həmin şəhərciklərdə yaşayan insanların layiq olmadıqları
bədbəxtlik barədə fikir məni həmişə narahat edibdir. Mən öz sənətimlə qaçqınları sevindirmək üçün
violonçelimi özümlə oraya aparmaq istəmişdim. Lakin belə etmədim, yalnız ona görə ki, indi güzəranı çox pis
olan qaçqınların məni düzgün başa düşməməsini istəməmişəm. Amma bunu mən adamlar öz doğma yerlərinə
qayıtdıqdan sonra onları sevindirmək üçün, onlara həyatlarının yaxşı olacağına ümid vermək üçün mütləq
edəcəyəm.
Çadır şəhərciyinə səfərdən aldığım təəssüratı bölüşərək vurğulamaq istəyirəm ki, mənim orada gördüklərim
bütün həyatımda bəlkə də ən güclü təəssüratdır. Bütün bunlar mənim yaddaşıma həmişəlik həkk olacaqdır. Mən
söz verirəm ki, qaçqınların öz doğma yerlərinə qayıtması məsələsində irəliləyişlə hər gün maraqlanacağam. Belə
düşünürəm ki, vicdanın oyanacağı və hər şeyin öz yerini tutacağı vaxt gəlib çatmalıdır.
Cənab Heydər Əliyev! Bu ikinci fotoalbom isə mənə «Şöhrət» ordeni təqdim olunmasına həsr edilmişdir.
Bunu mən həyatımda ən mühüm, unudulmaz anlar adlandırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Mstislav Leopoldoviç! Sizin Bakıya indiki səfərinizə həsr olunmuş bu
fotoalbomu, «Şöhrət» ordenin təqdim olunmasına dair materiallar verilmiş «Bakinski raboçi» qəzetinin
nömrəsini, habelə bu saatı unudulmaz görüşlərimizdən yadigar olaraq hədiyyə verirəm.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bakıya səfərim məndə çox böyük sevinc hissləri doğurmuşdur. Lakin indiki
səfərimdə mütəəssir olmuşam. Mən özümü həmişə dünyada ən xoşbəxt insan sanmışam, hətta məruz qaldığım
çətinliklər mənim xeyrimə olmuşdur – mən zəmanəmizin dahi insanları ilə – Pikasso, Şaqal, Araqon, Çarli Çaplin,
Sikorski ilə görüşmək imkanı qazanmışam. Lakin mən Azərbaycan qaçqınlarının düşərgələrində olduqdan, öz
doğma ocaqlarını itirmiş insanların ağır həyat və məişət şəraiti ilə tanış olduqdan sonra özümü xoşbəxt hesab edə
bilmirəm. Hesab edirəm ki, bu adamlar xoşbəxt olduqdan sonra mən özümü yenidən xoşbəxt saya bilərəm.
Üzümü mətbuat nümayəndələrinə tutaraq, Azərbaycan qaçqınlarının faciəsi barədə, habelə prezident Heydər
Əliyevə qaçqınların böyük məhəbbəti, ona böyük ümidlər bəslədikləri barədə dünyaya daha çox məlumat
verməyin zəruri olduğunu söyləmək istəyirəm. Belə düşünürəm ki, bu, məhəbbət və bu ümidlər onların ən gözəl
keyfiyyətidir. Müharibənin dayandırılmasında Azərbaycan dövlətinin başçısının xüsusi xidməti olduğunu nəzərə
çarpdırıram. Mən bu insanı çox sevirəm və ona inanıram.
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RUSİYANIN MƏŞHUR BALET USTALARI N ADEJDA PAVLOVA
VƏ VYAÇESLAV QORDEYEVİN, HABELƏ MOSKVANIN
«RUS BALETİ» DÖVLƏT TEATRININ İŞTİRAKI İLƏ BALET
GECƏSİNDƏN SONRA GÖRKƏMLİ SƏNƏTKARLARLA
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Respublika sarayı
18 iyun 1998-ci il
Uğurlu çıxışlarınıza görə Sizə ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. Sizin hamınızı gözəl çıxışınız
münasibətilə təbrik edirəm. Bu gün bizdə incəsənət bayramı, balet bayramıdır. Hər şeydən öncə sizə
Azərbaycana, Bakıya gəlməyə imkan tapdığınıza və bugünkü gözəl çıxışlarınızı iyunun 15-də qeyd etdiyimiz
milli Qurtuluş günümüzə həsr etdiyinizə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Respublikamıza, xalqımıza böyük
diqqətinizə görə sağ olun.
Siz çıxışınızı layiqincə alqışlayan bütün tamaşaçılara böyük sevinc və zövq verdiniz. Siz Bakıya ilk dəfə
gəlmişsiniz. Rus baletinin gözəl ustaları Nadejda Pavlova və Vyaçeslav Qordeyev və bütün bu qədd-qamətli və
qəşəng balerinalar Bakıya ilk dəfə gəlmişlər. Siz bu gün çox əla rəqs etdiniz. Bu, böyük bayramdır və yəqin hiss
etdiniz ki, tamaşaçılar sizi səhnədən buraxmaq istəmirdilər. Mən çox şadam ki, siz öz gözəl sənətinizi bizim
tamaşaçılarımıza, xalqımıza göstərdiniz. Mən şadam ki, bu gün saraya toplaşmış ictimaiyyətimiz sizi bir daha
şəxsən gördü. Çünki siz böyük incəsənət ustalarısınız və sizinlə hər görüş estetik zövqdən başqa, həm də böyük
hadisədir. Çox sağ olun. Sizə ürəkdən təşəkkür edir, cansağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Siz
hamınız gözəl formadasınız və öz parlaq sənətinizi hələ uzun illər nümayiş etdirəcəksiniz. Rus baleti ən yüksək
sənətkarlıq nümayiş etdirir. Mən şadam ki, rus baleti öz layiqli adını, ənənələrini saxlayır və siz bu gün bunu
çox gözəl nümayiş etdirdiniz. Bir daha çox sağ olun.

378

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BÖYÜK BRİTANİYANIN MİLLİ BAYRAMI – KRALİÇA II YELİZAVETANIN
DOĞUM GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ BÖYÜK BRİTANİYANIN AZƏRBAYCANDAKI
SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
«Hyatt-Recensi-Naxçıvan»
mehmanxanası
19 iyun 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Böyük Britaniyanın Milli bayramı – kraliçanın doğum günü munasibətilə ürəkdən təbrik edir, sizə və
Böyük Britaniyanın bütün vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq, səadət və tərəqqi arzulayıram.
Böyük Britaniyanın zəngin tarixi, onun xalqının bəşər mədəniyyətinə verdiyi dəyərli töhfələr Azərbaycanda
da yüksək qiymətləndirilir. Müasir dövrdə Böyük Britaniya dünyanın aparıcı dövlətlərindən biri olaraq
beynəlxalq aləmdə özünəməxsus yer tutur və dünyada gedən proseslərdə fəal iştirak edir. Dünyada sülhü, əminamanlığı təmin etmək üçün Böyük Britaniyanın apardığı siyasəti və əməli fəaliyyəti biz yüksək qiymətləndiririk.
Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr ölkəmiz dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra
yaranıbdır və məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. 1994-cü ilin fevral ayında Böyük
Britaniyaya səfərim zamanı aparılan danışıqlar və keçirilən görüşlər nəticəsində ölkələrimiz arasında böyük
əhəmiyyət kəsb edən sənədlər imzalanmışdır. Bunların əsasında ötən illər Böyük Britaniya–Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün xeyli iş görülüb və biz müsbət nəticələr əldə etmişik.
Bizim iqtisadi sahədəki əməkdaşlığımızı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə görülən müştərək işlərdə Böyük Britaniyanın şirkətləri görkəmli
yer tutur. Keçən il noyabr ayının 12-də «Çıraq» yatağından ilk neft alınmasında da Böyük Britaniyanın «Bi-Pi»
şirkəti ilə Azərbaycanın əməkdaşlığının rolu olmuşdur.
Sevindirici hal budur ki, bizim əməkdaşlığımız təkcə neft şirkətləri çərçivəsində yox, bir çox başqa sahələrdə
də uğurla irəliləyir. Biz bunların hamısını yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə əlaqələri respublikamızın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, xüsusən
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
istiqamətində də müvəffəqiyyətlidir.
Böyük Britaniya hökumətinin Şimali İrlandiyada münaqişənin həll olunması sahəsində əldə etdiyi
nailiyyətlər bizi sevindirir və mən bu münasibətlə təbrik edirəm. Şübhəsiz ki, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında bu təcrübədən istifadə etməyə çalışacağıq. Ancaq biz hesab edirik ki,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi Böyük Britaniyanın ümumiyyətlə Azərbaycanın
hüquqlarının qorunması və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası sahəsində daha da çox imkanları var. Bu
imkanlardan istifadə edilməsi bizim üçün çox əhəmiyyətli olardı.
Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın elm, mədəniyyət və həyatın başqa sahələrində də
irəli getməsi bizi sevindirir. İqtisadi əməkdaşlığımızın yeni perspektivləri açılır və güman edirəm, gələn ay
Böyük Britaniyaya rəsmi səfərim zamanı müvafiq danışıqlar aparmağa və sazişlər əldə etməyə nail olunacaqdır.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələr yaradaraq, Böyük Britaniya ilə əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verir. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı
səfirliyi də bizim bu əlaqələrimizin inkişaf etməsi üçün faydalı fəaliyyət göstərir.
Mən bu bayram günü Böyük Britaniyanın bütün vətəndaşlarına, bütün xalqlarına Azərbaycan xalqı adından
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim əlaqələrimiz getdikcə
genişlənəcək və daha da yüksək səviyyələrə qalxacaqdır. Bayram münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik
edirəm. Bayramınız mübarək olsun!
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MOSKVA AKADEMİK SATİRA TEATRININ QRİQORİ QORİNİN EYNİ ADLI PYESİ
ƏSASINDA HAZIRLANMIŞ «BƏXTLİ VƏ BƏXTSİZ» TAMAŞASINA BAXDIQDAN SONRA
TEATRIN YARADICI KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Azərbaycan Dövlət Akademik
Milli Dram Teatrı
20 iyun 1998-ci il
Mən sizə təşəkkür etməyə, Azərbaycana gəldiyinizə görə, Bakıda istilərə baxmayaraq, burada çox
müvəffəqiyyətlə keçən tamaşalarınıza görə və parlaq sənətinizə görə sizə çox sağ olun deməyə gəldim. Çox sağ
olun.
Bakıda bu vaxt belə isti olduğunu xatırlamıram. Bizdə adətən iyulda çox isti olur. Sizin teatr böyük şöhrətə
malikdir. Azərbaycanda sizin teatrı həmişə sevmişlər. Mən, oğlum, övladlarım sizin teatrın, sizin sənətin
pərəstişkarlarıyıq. Keçmiş vaxtlarda siz Bakıya gəlirdiniz və biz görüşürdük. Mən Moskvada yaşayıb işləyən
vaxtlarda da sizin teatrınıza gedirdim. Şadam ki, sizi böyük fasilədən sonra yenidən görürəm. Doğrudur, sizi,
xüsusən Mixail Mixayloviçi və Aleksandr Anatolyeviçi televiziya ilə bəzən görürəm. Sizə baxdıqda sevinirsən
ki, heç dəyişməyibsiniz, qocalmayıbsınız, yenə də gözəl, yenə də şən, gülərüzsünüz, həmişə də öz
yaradıcılığınızı təkmilləşdirirsiniz. Mən sizin teatrın uğurlarına çox şadam. Sizi Azərbaycanda uğurlu qastrol və
Bakı səhnəsində müvəffəqiyyətli çıxışlar münasibətilə təbrik edirəm.
Teatra, konsertə getmək mənim üçün heç də vəzifələrin formal şəkildə yerinə yetirilməsi demək deyildir, bu
mənim şəxsi istəyimdir. Bizdə hamının, o cümlədən də mənim işlərim çoxdur. Respublikamızda işlər və
problemlər hər hansı ölkədəkinə nisbətən daha çoxdur. Siz ölkəmizdə nə kimi mürəkkəb məsələlər və çətinliklər
olduğunu yəqin bilirsiniz. Lakin çox məşğul olsaq da, teatrla görüş, incəsənətlə görüş həmişə bizi sevindirir,
böyük ilham verir və işdə kömək edir. Buna görə də mən Azərbaycanda olmuş Slava Rostropoviçin
konsertlərinə, bizim Musiqi Akademiyasında onun şagirdlərinin konsertinə getdim, Nadejda Pavlovanın və
Vyaçeslav Qordeyevin balet gecəsində oldum. Söz düşmüşkən, onlar Azərbaycana ilk dəfə olaraq gəlmişdilər.
Ancaq biz öz mədəniyyətimizi də unutmuruq. Mən milli teatrımızın tez-tez qonağı oluram. Teatrsız həyat
yoxdur.
Bilirsinizmi, mən Respublika sarayında Nadejda Pavlovanın və Vyaçeslav Qordeyevin balet gecəsində
olarkən ziyalıların nümayəndələri ilə görüşdüm və onların çoxu mənimlə söhbət əsnasında dedi ki, maddi
çətinliklərə baxmayaraq, incəsənət onlar üçün hər şeydən mühümdür. Azərbaycanda dünya incəsənətinin
nümayəndələri ilə görüşmək üçün hər cür şərait yaradılması ziyalılarımızı çox sevindirir.
Biz öz milli incəsənətimizi çox qiymətləndiririk, lakin Rusiya incəsənətini də dəyərləndiririk, bizim
mədəniyyətimiz qarşılıqlı surətdə çox sıx bağlıdır. Azərbaycan incəsənəti kimi bizə rus incəsənəti də əzizdir.
Çox sağ olun. Sizə yeni -yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
A l e k s a n d r Ş i r v i n d t «Rusiyanın xalq artisti»: Hörmətli cənab prezident, səmimi, xoş sözlərə görə
sağ olun! Sağ olun ki, vaxt tapıb tamaşamıza gəldiniz. Biz artıq dörd gündür Bakıdayır. Sizinlə birlikdə biz də
Slava Rostropoviçin konsertində, sonra Vyaçeslav Qordeyevin və Nadejda Pavlovanın balet gecəsində olduq.
Bu gün Siz bizim qonağımızsınız. Elə təsəvvür yarana bilər ki, Sizin dövlət işləriniz çox deyildir, amma əslində
başqa cürdür. Yəni dövlətin rəhbəri onun ölkəsinin mədəniyyətinin nə ilə yaşadığını bilmək istəyir. Əgər Siz
üstəlik başqa ölkənin mədəniyyətinə də diqqət yetirirsinizsə, deməli, mədəniyyət yaşayacaqdır. Çox sağ olun.
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AZƏRBAYCAN MİLLİ ORDUSUNUN YARADILMASININ 80 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
26 iyun 1998-ci il
Əziz əsgərlər, zabitlər, döyüşçülər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü, Azərbaycan Milli Ordusunun yaranmasının 80
illik yubileyi, bayram münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrində öz şərəfli xidmətlərini yerinə yetirən, səngərlərdə duran, hərbi hissələrdə
fəaliyyət göstərən, cəbhə bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələri ilə üz-üzə duraraq Azərbaycanın torpaqlarını,
vətənimizi qoruyan əsgərləri, döyüşçüləri ürəkdən təbrik edirəm.
Biz 26 iyun gününü bayram elan etmişik. Bu, tam əsaslıdır, məqsədəuyğun, qanunauyğundur. Çünki 80 il
bundan öncə məhz bu gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin- ölkəmizin müstəqilliyini elan edən xalq
cümhuriyyətinin, müstəqil Azərbaycanı qurub-yaradan, hələ Gəncədə fəaliyyət göstərən hökumətin ilk
addımlarından biri Azərbaycanın Milli Ordusunun yaranması haqqında verdiyi qərar olmuşdur. Həmin qərara,
addıma böyük hörmət əlaməti olaraq biz 26 iyun gününü Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri, ordusu günü elan
etmişik.
Ötən 80 il müddətində Azərbaycan xalqı ordu quruculuğu sahəsində mürəkkəb, ziddiyyətli və eyni zamanda
şərəfli bir yol keçmişdir. Bu 80 ilin mərhələləri, hər mərhələnin də özünəməxsus əhəmiyyəti vardır. Bu, bizim
80 illik tariximizdir. Bizim bugünkü ordumuz, Silahlı Qüvvələrimiz, müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri
bu 80 illik yoldan keçərək bugünkü nizami ordu səviyyəsinə gəlib çatmışdır.
Azərbaycan xalqının qədim, zəngin dövlətçilik tarixi vardır. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ordu
qurulması, yaranması, dövləti, ölkəni qorumaq üçün qüdrətli olması həmişə diqqət mərkəzində dayanıbdır.
Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində çox döyüşlərdən çıxmış, yadelli basqınlara cavab verərək, torpaqlarını
qoruyaraq, qonşu xalqların, ölkələrin təcavüzünün qarşısını alaraq, yaxud da öz ərazisinin bərpasını təmin
edərək çox döyüşlər etmiş, döyüşlərdən çıxmışdır. Azərbaycan xalqı tarix boyu görkəmli qəhrəmanlıq
nümunələri göstərmişdir. Azərbaycan xalqının igid oğulları öz qəhrəmanlıqları ilə dastana çevrilmişlər,
nəsillərdən-nəsillərə, dillərdən-dillərə keçmişlər. Koroğlu, Babək kimi adlar bizim tarixi keçmişimizə aid olsa
da, xalqımız üçün bu gün də qəhrəmanlıq, cəsurluq nümunələridir, hər bir Azərbaycan gənci üçün örnəkdir.
XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan öz dövlətçiliyindən məhrum olandan sonra, çar Rusiyasının tərkibində olduğu
zaman da Azərbaycan xalqının görkəmli nümayəndələri həmin orduda xidmət etmiş və Azərbaycan oğlunun,
əsgərinin hərbi peşəkarlıq sahəsində nəyə qadir olduğunu dəfələrlə sübut etmişlər.
Doğrudur, respublikamız çar Rusiyasının tərkibində olduğu zaman azərbaycanlıları, müsəlmanları orduya
cəlb etmirdilər, ordudan azad edirdilər. Biz tarixi təhlil edərkən bunun nə qədər mənfi nəticələr verdiyini
görürük. Millətimiz, xalqımız hərbi peşədən məhrum olmuşdu. Ancaq bununla yanaşı, o dövrdə hakim
dairələrlə bağlı olan xan sülalələri övladlarını hərbi xidmətə göndərir, bunu özlərinə böyük şərəf hesab edirdilər.
Onlar yüksək səviyyəli hərbi məktəblərdə təhsil alaraq böyük rütbələr almağa nail olurdular. Onlar hamısı çar
Rusiyasının ordusunda xidmət etmişlər. Azərbaycanlı bəzi görkəmli sərkərdələr, generallar Rusiyanın XIX
əsrdə apardığı müharibələrdə iştirak etmiş və qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər. Bununla bərabər, xatırladığım bu faktların bu gün bizim üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bunlar xalqımızın, millətimizin nəyə qadir
olduğunu göstərir.
Çar Rusiyasının ordusunda azərbaycanlılar, müsəlmanlar xidmət etmədikləri halda Azərbaycan oğulları rus
ordusunun yüksək səviyyəli hərbi məktəblərini bitirib, döyüşlərdə böyük peşəkarlıq, qəhrəmanlıq nümunələri
göstərib, general rütbələri alıb, yüksək ordenlərlə təltif ediliblərsə, bunlar Azərbaycan xalqının, oğullarının nəyə
qadir olduğunu göstərir. Bunlar tariximizin sovet dövründə unudulmuş səhifələridir, faktlardır. Ancaq biz bu
gün tariximizi bərpa edərkən bunların hamısını öyrənməliyik və xalqımız bunu bilməlidir.
Naxçıvan xanları sülaləsindən bir neçə general çox uğurla xidmət etmişlər: general Ehsan xan, general
Kalbalı xan, Hüseyn xan, İsmayıl xan, Cəmşid xan Naxçıvanskilər. Bakıxanovlar sülaləsindən bir çox generallar
Azərbaycanın tarixində və rus ordusunun tarixində görkəmli yer tutmuşlar. Talışxanovlar sülaləsindən bir çox
generallar bizim tariximizin səhifələrində öz yerlərini tutmuşlar. General Fərəc bəy Ağayev, general Ağalarov,
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general Ərəblinski və başqaları - bunlar hamısı XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində orduda xidmət etmiş yüksək
rütbəli generallar, Azərbaycan oğullarıdır.
Rus ordusunda böyük hörmət qazanmış Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski tariximizdə adlarını
çəkdiyim generallara nisbətən daha da tanışdırlar. Onlar Rusiya - Yaponiya müharibəsində iştirak etmişlər,
qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər, sonra isə 1918-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda Silahlı Qüvvələrin
yaranmasında böyük xidmətləri olmuşdur.
Bəli, bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək olar ki, 1918-ci ildə xalq cümhuriyyəti, Azərbaycanın
ilk demokratik hökuməti dövlət quruculuğu işini çox mürəkkəb və çətin bir dövrdə apardığı zaman Silahlı
Qüvvələrin yaranmasına və ordu quruculuğuna xüsusi əhəmiyyət vermiş, qayğı gös-tərmişdir. Xalq
Cümhuriyyətinin iki illik - iki il tam olmamışdır - tarixini bu gün vərəqləyərkən ordu quruculuğu sahəsində nə
qədər dəyərli işlər gördüyü doğrudan da böyük hörmət hissi doğurur.
Azərbaycanın ilk hərbi naziri – Baş nazir Fətəli xan Xoyski olmuşdur. Ancaq az bir müddətdən sonra Səməd
bəy Mehmandarov hərbi nazir, Əliağa Şıxlinski hərbi nazirin müavini təyin edilmişlər. Baş qərargahın rəisi isə
polyak millətindən olan Sulkeviç olmuşdur. Onlar çox işlər görmüşlər. O vaxt gənc, müstəqil Azərbaycan
Ermənistan təcavüzünə, Ermənistanın Azərbaycanda törətdiyi təxribatlara qarşı mübarizə, döyüşlər aparırdı və
uğurlu işlər görürdü.
Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yaşadığı əvvəlki iki il
müddətində ordu quruculuğu ilə məşğul olmuşdur. O vaxt, 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının Hərbi Dəniz Nazirliyi yaranmışdı. Azərbaycan öz Silahlı Qüvvələrini yaradır və inkişaf etdirirdi. Doğrudur, bu ordu dərhal sonra XI Qızıl Ordunun tərkibinə keçmişdi. Ancaq buna baxmayaraq bu,
Azərbaycan Respublikasının özünün yaratdığı hərbi hissələr olmuşdur. Xalq Cümhuriyyəti kimi, Azərbaycan
Sovet Sosialist Respublikasının hökuməti də Azərbaycanın mövcud olan hərbi mütəxəssislərindən istifadə
etmişdir.
Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski uzun müddət çar Rusiyasının ordusunda xidmət edəndən, Xalq
Cümhuriyyəti dövründə müstəqil Azərbaycan ordusunun yaranmasına rəhbərlik edəndən sonra Azərbaycan
Sovet Sosialist Respublikasında da ordu qurmaq, yaratmaq, azərbaycanlılara hərbi təhsil, təlim vermək işləri ilə
məşğul olmuşlar. Bu, çox maraqlıdır, səciyyəvidir, amma eyni zamanda təbiidir. Çünki hərbi peşə, ixtisas
birinci növbədə hərbi təhsil, təcrübə, bilik, hərbi təlim-tərbiyə, döyüş təcrübəsi tələb edir. Bunlar olmayanda
ordu qurmaq, Silahlı Qüvvələr yaratmaq mümkün deyildir. Əgər bunlar, peşəkar hərbçilər varsa, ordu
quruculuğunda onlardan səmərəli istifadə etmək olar. Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski buna əyani
sübutdur.
Qeyd etdiyim kimi, Cəmşid Naxçıvanski Naxçıvan xanları sülaləsindən çıxmış generallardan biridir. O, çar
Rusiyası ordusunda xidmət etmiş, xalq cümhuriyyəti zamanı Azərbaycanın diviziya komandiri olmuş və
Qarabağda erməni təxribatçılarına, təcavüzkarlarına qarşı döyüşlər aparmış, sonra isə sovet ordusunda xidmət
etmişdir. O, nə qədər böyük təcrübəli bir insan olmuşdur ki, o vaxt Sovetlər İttifaqının ən yüksək hərbi məktəbi
olan Frunze adına Moskva Hərbi Akademiyasında kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir.
Doğrudur, təəssüf etməliyik ki, belə kadrların bəziləri, bəlkə də çoxları sonralar sovet hakimiyyətinin
repressiya qurbanları oldular. Onların çoxu 30-cu illərdə öldürüldülər, məhv oldular, o cümlədən Cəmşid
Naxçıvanski də 1937-ci ildə repressiya qurbanı oldu.
Mən bu fikirləri deməklə onu bildirmək istəyirəm ki, ordu quruculuğu, Silahlı Qüvvələrin yaranması böyük
səriştə, təcrübə, bilik tələb edir. Bunu ilk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, hökumətinin rəhbərləri çox gözəl
bilirdilər. Ona görə də hərbi mütəxəssislərin, keçmişdə xidmət etmiş generalların, zabitlərin təcrübəsindən,
xidmətlərindən səmərəli istifadə edirdilər.
Bunlar hamısı Azərbaycanda ordu quruculuğunun tarixinə aid səhifələrdir. Çünki 80 illik yubiley deyəndə
biz ortada heç bir şeyi itirməməliyik. Bir daha deyirəm, Azərbaycan xalqı keçmiş dövrlərdə də, öz ordusu
olduğu zamanda da güclü ordu yaratmağa qabil olubdur. Azərbaycan xalqı hətta müstəqil olmadığı halda da,
başqa dövlətin tərkibində, yaxud başqa bir rejimdə yaşadığı zamanda da yenə hərbi peşəni mənimsəməyə çalışıb
və çox gözəl nümunələr göstəribdir.
İkinci dünya, Böyük Vətən müharibələri zamanı Azərbaycanın yeni böyük hərbçilər, zabitlər, generallar korpusu
yarandı. 1941-ci ildə, Böyük Vətən müharibəsi başlayan zaman, ümumiyyətlə müharibənin gedişi dövründə
Azərbaycan vətəndaşlarının 700 mini cəbhəyə göndərilmiş, onlardan 300 mini həlak olmuş, geriyə qayıtmamışdı.
Onların əksəriyyəti azərbaycanlılar olmuş və Azərbaycan oğulları alman faşizmi ilə aparılan döyüşlərdə böyük
qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər.
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Onların adları xalqımızın tarixində daim yaşayacaqdır. İsrafil Məmmədov, Qafur Məmmədov, Hüseynbala
Əliyev, Mehdi Hüseynzadə kimi Sovet İttifaqı qəhrəmanları həqiqətən böyük igidliklər göstərmişlər. O illərdə
azərbaycanlılardan yüksək səviyyəli zabitlər və generallar da yetişmişdir. Həzi Aslanovun qəhrəmanlığı bütün
dünyaya məlumdur. General Həzi Aslanov, general Akim Abbasov, general Mahmud Əbilov və bir çox başqa
generallar, zabitlər İkinci dünya müharibəsi zamanı yetişmiş Azərbaycan generalları, zabitləridirlər.
O illər Azərbaycan xalqının müharibədə iştirakı bir neçə xüsusi Azərbaycan diviziyalarının tərkibində
olmuşdur. 1941-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda 402-ci, 369-cu, 223-cü, 416-cı diviziyalar təşkil olunmuşdur
və onların əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət idi. Onlar Qafqazın müdafiəsində, sonra isə alman faşist
qoşunlarının Sovet İttifaqı ərazisindən çıxarılmasında, hətta Berlinə qədər qovulmasında iştirak etmişlər. Bu
diviziyalar vaxtilə, hələ 20-ci illərdə Azərbaycanda yaranmış 77-ci diviziyanın əsasında 1941-1944-cü illərdə
yaranmış diviziyalar idi. 77-ci diviziya da çox böyük döyüş, qəhrəmanlıq yolu keçmişdir. 416-cı Taqanroq
diviziyası Berlinə qədər getmişdir. 223-cü diviziya Belqradın alınmasında, Rumıniya və başqa ölkələrdə faşist
ordularının məhv olunmasında iştirak etmişdir. Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının hərbi peşəyə bağlı və hərbi
peşə kimi bir peşəyə yiyələnməyə qadir olduğunu əyani surətdə göstərir.
İkinci dünya, Böyük Vətən müharibələrində Azərbaycandan iştirak edənlərin çoxları yüksək qəhrəmanlıq
nümunələri göstərib ordenlərlə, medallarla təltif olunmuşlar. Ancaq təəssüflər olsun ki, müharibə zamanı
yaranmış milli diviziyalar müharibə qurtarandan sonra, 1940-cı illərin sonunda, 1950-ci illərdə dağıdıldı.
Beləliklə də Azərbaycan millətindən olan zabit korpusu da get-gedə dağıldı. Demək olar ki, 1960-cı illərdə
azərbaycanlılardan sovet ordusunda yüksək zabit, general səviyyəsində xidmət edənlər azaldı və yoxa çıxdı.
Şübhəsiz ki, həmin dövrdə biz hərbi peşəkarlıq sahəsində, xalqımızın bu işə münasibətində müəyyən mənada
itirmişik. Ancaq biz bunu da aradan götürməyə çalışdıq. 1960-1970-ci illərin əvvəllərində müşahidələr onu
göstərdi ki, sovet ordusuna Azərbaycandan hər il 60-70 min gənc səfərbər edilir, onlar hərbi mükəlləfiyyət, iki
illik hərbi xidmət keçirlər. Ancaq bunların içərisində peşəkar hərbçilər ya olmur, ya da çox az olurdu.
Azərbaycanlı gənclərin hərbi məktəblərdə təhsil almağa marağı çox azalmışdı. Bu, müəyyən qədər təbiidir.
Çünki əgər XIX əsrdə Azərbaycan xanları öz övladlarını çar ordusunda xidmət etməyə, yüksək dərəcəli hərbi
məktəblərdə oxumağa göndərməyi özləri üçün böyük şərəf hesab edirdilərsə və bu, onlara hörmət gətirirdisə,
bu, öz-özünə yox, onların fəaliyyəti nəticəsində olurdu.
İkinci dünya müharibəsi zamanı ümumi səfərbərlik oldu. Azərbaycan oğulları qəhrəmanlıq nümunələri
göstərdilər, müharibə zamanı yetişdilər, yüksək zabit, general rütbələri aldılar. Əgər təkcə Azərbaycan
diviziyalarını yox, ümumiyyətlə milli diviziyaları dağıtmasaydılar, şəbhəsiz ki, bizim peşəkar hərbi kadrlarımız
daha da çox ola bilərdi.
Ona görə də biz 1970-ci illərin əvvəllərində azərbaycanlılardan ibarət peşəkar hərbi kadrlar hazırlanması
məsələsini xalqımızın əsas vəzifələrindən biri kimi ortaya atdıq. Nə üçün?
Birincisi, mən bu gün açıq deməliyəm ki, bizim, xalqımızın şərəfinə toxunurdu ki, orduda azərbaycanlı zabit,
general ya yoxdur, ya da azdır. İkinci tərəfdən, bu, bizə ona görə toxunurdu ki, səfərbər olunanların əksəriyyəti
ikinci-üçüncü dərəcəli hissələrə, inşaat batalyonlarına göndərilirdi. Beləliklə də onlar ikiillik xidmət zamanı
yüksək hərbi peşəkarlıq təcrübəsi əldə edə bilmirdilər. Əgər XIX əsrdə millətimizin orduda xidmət etməsinə
məhdudiyyət qoyulurdusa Azərbaycan xanları generallar hazırlanmasına xüsusi diqqət verirdilərsə, bəs XX
əsrin ikinci yarısında nə üçün biz azərbaycanlılardan generallar, yüksək rütbəli zabitlər hazırlamamalıyıq? Ona
görə də biz bu işlə çox ciddi məşğul olduq və 1972-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına orta hərbi məktəb yarandı,
indi onun adı hərbi kollecdir. O, xalqımıza çox böyük xidmət etdi və bu gün də xidmət edir. Ancaq biz təkcə
bununla kifayətlənmədik.
Azərbaycanda 1939-cu ildə sovet ordusunun iki hərbi məktəbi yaranıbdır. Onlardan biri Ümumi Hərbi
Komandirlər Məktəbi, ikincisi Hərbi Dəniz Donanması Məktəbidir. Bu məktəblər Azərbaycanda 1939-cu ildən
yaranıbdır, on illərlə respublikamızda yerləşibdir. Ancaq mən 1970-ci ildə bu məktəblərin işi ilə tanış olarkən
gördüm ki, hər bir məktəb ildə 300 müdavim qəbul etdiyi halda, Ümumi Hərbi Komandirlər Məktəbində cəmisi
10-15 nəfər azərbaycanlı təhsil alır, Hərbi Dəniz Donanması Məktəbində isə 1-2 nəfər azərbaycanlı oxuyur.
Hərbi məktəblər Azərbaycanda, Bakıda yerləşirdi, amma orada oxuyanların tam əksəriyyəti azərbaycanlı
deyildi. Bu, bir tərəfdən o vaxt aparılan siyasət - sovet hakimiyyətinin siyasəti idi. Onlar o vaxt orduda yüksək
vəzifələrdə başqa millətlərdən və xüsusən, Azərbaycan millətindən olan insanları görmək istəmirdilər. İkinci
tərəfdən də Azərbaycanda hərbi peşəyə soyuq münasibət var idi. Biz bunların aradan qaldırılması üçün tədbirlər
gördük. Biz Naxçıvanski adına hərbi məktəb yaratmaqla yanaşı, Azərbaycanda yerləşən iki ali hərbi məktəbə baxmayaraq ki, onlar birbaşa Moskvaya, Sovet İttifaqı Müdafiə Nazirliyinə tabe idilər - hər il azərbaycanlıların
qəbul edilməsinə nail olduq.
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Bununla yanaşı, 1970-ci illərdən bu iş tədricən getdi. 1970-ci illərin axırında biz hər il Sovetlər İttifaqının
cürbəcür şəhərlərində yerləşən təxminən 45-dən artıq hərbi məktəbə hərbi təhsil almaq üçün Azərbaycandan
ümumən 800-900 nəfər gənc göndərirdik. Bunların hamısını edərkən biz öz xalqımız haqqında düşünürdük.
Düşünürdük ki, xalqımızda hərbi peşə itməsin, - çar Rusiyası vaxtı demişdilər ki, «müsəlmanlar orduda qulluq
edə bilməz», - xalqımız hərbi peşədən məhrum olmasın. Mən eyni zamanda o vaxt düşünürdüm ki, gələcəkdə bu
bizə lazım olacaqdır.
İndi təsəvvür edin, əgər bunları etməsəydik, müstəqillik əldə edəndə ordumuzda hansı zabitlərdən istifadə
edə biləcəkdik? O illərdə biz eyni zamanda, sovet ordusunun sıralarında azərbaycanlıların irəliyə çəkilməsi ilə
də məşğul olurduq. Biz hər bir belə işi Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirirdik.
Məsələn, hələ 1940-cı illərdən Bakıda böyük bir hərbi hissə - hava hücumundan müdafiə dairəsi yerləşirdi.
Onun vəzifəsi təkcə Bakını mühafizə etmək deyildi. O, bütün Qafqazı, hətta Rostova, Volqoqrada qədər olan
ərazini mühafizə etməkdən ötrü böyük bir hərbi hissə idi.
Amma orada azərbaycanlılar xidmət etmirdilər. Nəhayət, bir neçə azərbaycanlının orada xidmət etməsi mümkün
oldu. Orada zenit-raket qoşunlarına komandan ilk dəfə azərbaycanlı Hüseyn Rəsulbəyov təyin olundu. O, generalleytenant rütbəsinə gəlib çatdı. Bu, xalqımız üçün böyük bir hadisə oldu.
O vaxt mən arayırdım ki, sovet ordusunda harada azərbaycanlı var, onlara kömək edək, irəliyə çəkək, onların
inkişafına yardım göstərək.General Bərşadlı da onlardan biridir. O vaxt mən arayarkən onu sovet ordusunun
Almaniyadakı hissəsində tapdım. O, orada ordu komandanının müavini idi. Mən onu Azərbaycana dəvət etdim və
Bakıda yerləşən Hərbi Komandirlər Məktəbinə rəis təyin etdim. Həmin məktəbin rəisi həmişə rus olurdu, müavini isə
mən işlədiyim dövrdə bir neçə erməni idi. Amma bu məktəb Azərbaycanda yerləşirdi. General Bərşadlını həmin
məktəbə rəis təyin etmək asan məsələ deyildi. Ancaq mən onu təyin etdirdim ki, onun vasitəsilə oraya çoxlu
azərbaycanlılar qəbul olunsun, hərbi peşəyə alışsınlar və bu peşəni, zabit peşəsini öyrənsinlər və fəaliyyət
göstərsinlər.
Bakıda Xəzər Hərbi Dəniz Donanması 1920-ci ildə yaranıbdır. Hələ çar Rusiyası vaxtından var idi. Orada da
qətiyyən azərbaycanlı yox idi. Biz admiral Qasımbəyovu Kronştadtdan tapıb gətirdik. İlk dəfə olaraq Xəzər
Hərbi Dəniz Donanmasına komandan admiral Qasımbəyovu təyin etdim.
Xatirimdədir, general-polkovnik Ağahüseynov 1970-ci illərin əvvəllərində burada polk komandiri, zabit idi. Mən
çox qayğı göstərdim, çalışdım ki, o, inkişaf etsin, inkişaf da etdi. Sonra Volqoqradda diviziya komandanı, Rostovda
korpus komandanı oldu və nəhayət, Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Hərbi Dairəsinin komandan müavini, generalpolkovnik rütbəsinə gəlib çatdı. O vaxta qədər sovet ordusunda bir nəfər də azərbaycanlı general-polkovnik rütbəsinə
çatmamışdı. Bir azərbaycanlı kimi bu məni narahat edirdi və biz buna da nail olduq. Mən o vaxt bir çox belə yüksək
zabit, general rütbəli kadrların irəliyə çəkilməsinə, Azərbaycanın bugünkü hərbi mütəxəssis, zabit kadrlarının
yetişməsinin əsasını qoymağa çalışırdım.
Allaha şükürlər olsun ki, görülən bu işlər öz nəticəsini veribdir. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev indi bu gün
raport verir ki, iki hərbi məktəb fəaliyyət göstərir və Hərbi Dəniz Donanması Məktəbi bazasında hərbi
akademiya yaranır. Bunlar çox sevindirici hallardır. Çünki bizim ordumuzun gələcək inkişafı hərbi kadrların
hazırlanması və onların peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəlməsi ilə bağlıdır.
Mən bu tarixi məqamları bu gün yada salaraq, eyni zamanda, qeyd etmək istəyirəm, - təəssüflər olsun ki,
Azərbaycan Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qaldığı halda, xüsusən Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
əldə etdiyi zaman bu peşəkar hərbi kadrlardan istifadə edə bilmədi, ola bilər ki, bu da bizim
məğlubiyyətlərimizin səbəblərindən biri oldu.
Yəni biz əgər iki əsri - XIX, XX əsrləri götürsək, Azərbaycan xalqı bu hərbi ixtisası mənimsəmiş bir xalq
olmuşdur. Azərbaycan xalqı ayrı-ayrı mərhələlərdə görkəmli hərbi mütəxəssislər, zabitlər, generallar meydana
çıxarmışdır. Belə olan halda 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz
qaldığı zaman bu kadrların hamısını yığıb onlardan istifadə etmək lazım idi. Ancaq təəssüf ki, bunlar
olmamışdır. O vaxt biz çox itkilər vermişik. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev bu barədə danışdı, bunu təkrar etməyə
ehtiyac yoxdur.
Ölkəmizin ordu quruculuğunun son mərhələsi Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən indiyə qədər
olan mərhələdir. Bu mərhələ çox çətin, ağır olubdur. Çünki Azərbaycanın ümumiyyətlə, müstəqillik əldə etdiyi
dövr başdan-ayağa ağır, çətin dövr olubdur. Öz torpaqlarını Ermənistanın təcavüzündən müdafiə etdiyi zaman
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edibdir. Amma eyni zamanda Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi
vəziyyət qeyri-sabit, çox gərgin olubdur. Bunlar hamısı da Azərbaycanda normal ordu qurmaq üçün şərait
yaratmayıbdır, bəziləri bunu heç qurmaq da istəməyiblər. Ancaq son beş ildə aparılan işlər indi Azərbaycanda
nizami ordunun yaranmasını göstərir.
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Mən bu gün böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq Azərbaycanın müasir tələblərə cavab verə
biləcək nizami ordusu vardır. Orduda lazımi nizam-intizam, qanun-qayda var və Azərbaycanın bugünkü ordusu,
Silahlı Qüvvələri Azərbaycan torpaqlarını etibarlı müdafiə etməyə qadirdir.
Biz buna çətin yollardan keçərək nail olmuşuq. Ancaq əldə etdiyimiz nailiyyət bizi arxayınlaşdırmamalıdır.
Azərbaycanda ordunun inkişaf etməsi, möhkəmlənməsi dövlətimizin və xalqımızın ən əsas vəzifəsidir. Biz
həmişə həmrəy olaraq bəyan etmişik ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir və sarsılmazdır. Bu bəyanatı
həmişə reallaşdırmaq üçün, bu fikirləri əməli surətdə daim həyata keçirmək üçün biz orduya xüsusi qayğı
göstərməliyik, onu möhkəmləndirməli və inkişaf etdirməliyik.
Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Biz heç vaxt müharibə istəmirik. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlət kimi
qarşısında duran problemləri həll etməlidir. Onları hətta həll etdikdən sonra da Azərbaycanın kiminləsə
müharibə etməyə ehtiyacı yoxdur. Bizim siyasətimiz məlumdur: bütün qonşularımızla sülh, mehribanlıq və
qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamaq, yaşadığımız bölgədə sülh və əmin-amanlıq yaratmaq istəyirik. Məhz
buna görə də Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsini, Dağlıq Qarabağ problemini sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Bu səbəbdən 1994-cü ilin may ayında atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq və atəşkəs
rejimini qoruyub saxlayırıq.
Bu gün qeyd etmək istəyirəm ki, atəşkəs rejiminin qorunub saxlanması, birinci Azərbaycanın apardığı
prinsipial, sülhsevər siyasətin nəticəsidir. İkincisi, bu siyasətin həyata keçirilməsi Azərbaycanın Silahlı
Qüvvələrinin, ordumuzun xidmətlərinin nəticəsidir.
Dünyada, demək olar, analoqu olmayan bir haldır ki, bir-biri ilə müharibə vəziyyətində olan Ermənistanın və
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri yaxın məsafədə qarşı-qarşıya durduqları halda heç bir ayırıcı, kənar qüvvənin
iştirakı olmadan dörd ildir ki, atəşkəsi qoruyub saxlayırıq. Biz bununla özümüzün sülhsevər, atəşkəsə sadiq
olduğumuzu sübut edirik. Həqiqət budur ki, burada Ermənistan tərəfinin də səylərini qiymətləndirmək lazımdır.
Bu müddətdə onlar da atəşkəsin saxlanmasına çalışıblar. Əgər belə olmasaydı, bir tərəf heç vaxt atəşkəsi saxlaya
bilməzdi. Ancaq fərq ondan ibarətdir ki, hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycanın torpaqlarının bir qismi işğal
olunubdur. Bu torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaşımız zorla çıxarılıbdır. İşğal olunmuş ərazilərdə
varidatımız talan edilibdir, dağıdılıbdır, yaşayış yerlərimiz viran qoyulubdur. Böyük itkilər vermişik. Bütün
bunlara baxmayaraq biz sülhsevər siyasət yeridirik, atəşkəs rejiminə riayət etmişik və edirik.
Bu gün Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində müəyyən çətinliklər
yaranıbdır. Sülh danışıqları prosesi bir qədər tormozlanıbdır. Bu, bizim günahımız deyil. Biz bu prosesi
sürətləndirmək istəyirik. Minsk qrupunun həmsədrlərinə bu barədə öz fikirlərimizi dəfələrlə demişik. Bu gün də
bəyan edirəm ki, ATƏT-in Lissabon sammitinin prinsipləri üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa nümayəndələrinin keçən ilin sentyabr ayında verdikləri təkliflər əsasında
məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə tərəfdar olmuşuq və bu gün də tərəfdarıq. Problemin bu yolla həll
edilməsini sürətləndirmək istəyirik. Güman edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bu sahədə öz səylərini
artıracaqlar və danışıqlar prosesi sürətlənəcəkdir. Ancaq bunlara baxmayaraq mən bu gün bir daha bəyan edirəm
ki, Azərbaycan atəşkəs sazişinə sadiqdir,məsələ sülh yolu ilə həll olunana qədər bu rejimi bundan sonra da
qoruyub saxlayacaqdır.
Bu fikirləri bir daha bəyan edərək bildirmək istəyirəm ki, ordumuzu daha da inkişaf etdirib gücləndirərək heç
də döyüşlər aparmaq istəmirik.
Müharibə etmək istəmirik, sadəcə olaraq biz bir müstəqil dövlət kimi öz ölkəmizin ərazisinin etibarlı
qorunması üçün müvafiq səviyyəli Silahlı Qüvvələrə malik olmaq istəyirik. Bu baxımdan ordumuzun, Silahlı
Qüvvələrimizin, bizim hamımızın qarşısında çox böyük vəzifələr durur. Biz orduya, Silahlı Qüvvələrə qayğını
artırmalıyıq. Onun hər bir problemi dövlətin və hökumətin himayəsi altında olmalı, vaxtlı-vaxtında baxılmalı və
həll edilməlidir.
Mən dövlət başçısı və Ali Baş Komandan kimi bəyan edirəm ki, bundan sonra da bu vəzifənin yerinə
yetirilməsinə çalışacağam.
Xalqımızın, ictimaiyyətin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Bu da ondan ibarətdir ki, xalqın ayrılmaz hissəsi
sayılan ordumuz xalqın və vətəndaşların qayğısı altında olmalıdır. Xalq ordunu daim sevməli, ona kömək
etməlidir. Əgər xalq azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə,
gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Ordunun hörmətini qaldırmaq lazımdır. Hərbi peşə
Azərbaycanda ən hörmətli peşələrdən biri olmalıdır. Hər bir vətəndaş Azərbaycan əsgərinə, zabitinə hörmət,
ehtiram və qayğı göstərməlidir. Güman edirəm ki, xalqımızda vətənpərvərlik hissi güclüdür. Vətənpərvərlik
hissi güclü olduqda isə orduya qayğı və münasibət gündən-günə artacaqdır.
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Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir gənc orduda xidmət etməyi özünün şərəfli borcu hesab etməlidir. Bu,
vətəndaşlıq borcudur. Xatırladım ki, Sovet İttifaqının tərkibində olarkən hər il Azərbaycandan 60, hətta 70 min
gənc sovet ordusu sıralarına səfərbər edilirdi. İndi ordumuza ildə bu qədər gənc lazım deyil. Amma nə qədər
lazımdırsa, o qədər də olmalıdır. Hər bir azərbaycanlı gənc bilməlidir ki, orduda xidmət etməyən cəmiyyətdə
hörmət qazana bilməz. Əksinə, cəmiyyətdə insanlara orduda xidmət etmələrinə görə yaxşı münasibət, xüsusi
hörmət göstərilməlidir. Belələri orduda xidmət etməyənlərdən fərqləndirilməlidir. Mən üzümü Azərbaycan
gənclərinə tutub bildirirəm ki, onlar öz vətəndaşlıq borclarını şərəflə yerinə yetirməlidirlər. Gənclər bu şərəfə nə
qədər nail ola bilsələr, cəmiyyətimizdə o qədər də hörmət qazanacaqlar.
Eyni zamanda mən gənclərin valideynlərinə müraciət edirəm. Nahaq yerə valideynlər öz övladlarını orduda
xidmət etməkdən yayındırmaq istəyirlər. Siz öz övladınıza kömək etmirsiniz. Çünki orduda xidmət edən hər bir gənc
mətinləşir, bərkiyir. Orduda xidmət etmək kimi çətin yolu keçənlər gələcək həyatlarında hər bir çətinliyin öhdəsindən
gəlməyə qadir olurlar. Hörmətli valideynlər, ona görə də övladlarınızın həyatda müvəffəq olmalarını, uğur
qazanmalarını istəyirsinizsə birinci növbədə onları hərbi xidmətə göndərin. Qoy getsinlər, əsgər olsunlar. Əsgər adı
Azərbaycanda ən şərəfli ad olmalıdır. Kim ki, əsgər olub, o, hörmətli adam hesab edilməlidir. Əsgər olmayan isə qoy
özü hesabını aparsın. Bir sözlə, xalqın, vətəndaşların, ictimaiyyətin orduya qayğısı, münasibəti müxtəlif yollarla
həyata keçirilməlidir. Bunların bəzilərini mən bildirdim.
Həhayət, ordunun qarşısında duran vəzifə barədə. Ordu, Müdafiə Nazirliyi, Silahlı Qüvvələrin komandanları,
bütün Silahlı Qüvvələr dövlətin, hökumətin, xalqın onlara göstərdikləri qayğıya layiq xidmət etməlidirlər. Biz
orduda xidmət edənlərin maddi vəziyyətini daim yaxşılaşdırmağa, ayrı-ayrı təşkilatların da orduya yardımı
artırmasına çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq.
Biz mövcud imkanlarımız daxilində orduya qayğı göstəririk. Ordumuz, hərbi hissələrimiz, Silahlı
Qüvvələrimiz, əsgərlər və zabitlər bu qayğıya cavab olaraq, birincisi, gərək sədaqətlə xidmət etsinlər. İkincisi,
gərək onlar hərbi hissələrdə yüksək vətənpərvərlik, sədaqət, mənəviyyat əhval-ruhiyyəsi yaratsınlar, bu
keyfiyyətlərə malik olsunlar. Bəli, ordu siyasətə qarışmamalıdır. Kim ordunu siyasətə qatmaq istəyirsə o,
Azərbaycan Konstitusiyasını pozur və biz buna yol verməyəcəyik, belə halların qarşısını alacağıq. Ancaq
orduda xidmət edən hər bir əsgər, zabit, general bilməlidir ki, o, müstəqil Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə
xidmət edir. Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin, ərazimizin müdafiəsi, ölkəmizin konstitusion əsaslarının
qorunması hər bir əsgərin, zabitin, döyüşçünün borcudur. Zabitlərin öz peşəkarlıqlarını artırması, ali hərbi
məktəblərdə təhsil sisteminin yaxşılaşdırılması, hərbi hissələrdə sağlam mənəvi mühitin yaradılması və bütün
yabançı meyllərin aradan qaldırılması komandirlərimizin, zabitlərimizin, Silahlı Qüvvələrin rəhbərlərinin müqəddəs vəzifəsidir. Bu vəzifələri gərək hamı yerinə yetirsin.
Mən Azərbaycanda ordu quruculuğunun 80 illik tarixini müəyyən qədər xatırlatdım. Bu gün Azərbaycanda
İkinci dünya müharibəsinin iştirakçıları yaşayır. Yəqin ki, onlardan bu salona dəvət olunanlar da var. Biz onlara
həmişə hörmət və ehtiramla yanaşmalı, qayğı göstərməliyik. Onlar cəmiyyətimizin hörmətli adamlarıdır.
Yüksək mənəviyyata malik olan hər bir azərbaycanlı gərək İkinci dünya müharibəsinin veteranlarına hörmət və
ehtiram göstərsin. Eyni zamanda onların da təcrübəsindən istifadə etmək, onlarla hərbi hissələrin əlaqələrini
genişləndirmək lazımdır. Onlar böyük döyüşlərdən keçmiş, zəngin həyat təcrübəsi görmüş adamlardır.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü başlanandan indiyədək xalqımız itkilər, şəhidlər veribdir. O illər hərbi
hissələrimizdə müxtəlif mənfi hadisələrlə, hərəkətlərlə yanaşı, Azərbaycan oğullarının əksəriyyəti qəhrəmanlıqla
vuruşublar, qan töküblər, şəhid, əlil olublar. Şəhid olmuş Rasimin atası bu gün burada həyəcanlı nitq söylədi. Onun
sözlərini həyəcansız dinləmək mümkün deyil, yeganə oğlunu itiribdir, gənc mayor oğlunu. Şəhid olmuş belə gənclər,
Rasim kimilər Azərbaycan xalqının fəxridirlər. Biz onların xatirəsini həmişə qəlbimizdə saxlamalı, qəhrəmanlıq
nümunələrindən gənclərin tərbiyə olunmasında, onlarda hərbi peşəyə həvəs oyatmaqda istifadə etməliyik.
Azərbaycanın torpaqlarının qorunması uğrunda həyatını qurban vermiş, şəhid olmuş Azərbaycan oğullarının
xatirəsi bizim üçün əzizdir. Bu bayram günü onların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyinizi rica edirəm.
Allah rəhmət eləsin.
Mən bu gün şəhidlərin xatirəsi qarşısında baş əyərək bəyan edirəm ki, Azərbaycan ordusu dövlətçiliyimizin, ərazi
bütövlüyümüzün qorunmasında, torpaqlarımızın azad edilməsində bundan sonra da fədakarcasına çalışacaq və biz
ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsinə nail olacağıq. Yeritdiyimiz daxili və xarici siyasət ölkəmizin qüdrətini
gündən-günə artırır.Sülhsevər siyasətimiz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə
təminat verir. Ölkəmizin Silahlı Qüvvələri, ordumuz Azərbaycanın etibarlı müdafiə olunmasının qarantıdır.
Mən Silahlı Qüvvələrimizə, Azərbaycan əsgərinə qarşılarında duran bütün vəzifələrin yerinə yetirilməsində
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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Bu gün biz ilk dəfədir ki, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri gününü yüksək səviyyədə bayram edirik. Bununla da
yeni bir ənənə yaranır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri günü bir bayram kimi xalqımızın həyatına
daxil olacaq, xalqla ordunun birliyini, dövlətimizin və xalqımızın orduya olan qayğısını nümayiş etdirəcəkdir. Mən
bütün Azərbaycan xalqına sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Əmin-amanlığımızın və sülhün keşiyində bizim
qəhrəman əsgərlərimiz durubdur.
Azərbaycan əsgərinə eşq olsun!
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QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN MƏSƏLƏLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
ÜMUMRESPUBLİKA MÜŞAVİRƏSİNDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
27 iyun 1998-ci il
Hörmətli bacılar, qardaşlar, həmvətənlər!
Xanımlar və cənablar!
Azərbaycan Respublikasının bugünkü respublika müşavirəsi ölkəmizdə mühüm problemlərdən biri olan
qaçqınların və məcburi köçkünlərin məsələlərinə həsr olunubdur.
Azərbaycanda kütləvi surətdə qaçqın və köçkün problemləri 1988-ci ildən başlayıbdır. Mən son mərhələni
nəzərdə tuturam. Bu da Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiasından – Dağlıq Qarabağ vilayətinə,
respublikamızın Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı sərhədlərdə olan bəzi yaşayış məntəqələrinə iddiasından
başlanıbdır. Bu iddialar sonra hərbi əməliyyatlara və Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünə
çevrilibdir. Biz artıq Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində respublikamızın ərazi bütövlüyünün pozulmasını görürük. 1988-ci ildə Ermənistanda Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları hərəkatı
başlayandan Ermənistanın ekstremist, mürtəce qüvvələri ölkəmizin daxilində olan separatist qüvvələrlə bərabər,
bütün bu faciələrin baş verməsinə gətirib çıxardılar.
Bu tarixi mərhələlər sizə məlumdur, ancaq bir daha yadınıza salmaq istəyirəm. İlk dəfə 1988-ci ildə, demək
olar, hələ 1986, 1987-ci illərdə Ermənistan Azərbaycanın sərhədindəki yaşayış məntəqələrinin, kəndlərin
bəzilərinin guya ona mənsub olduğunu iddia edərək həmin torpaqları zəbt edə bilmişdi. Sonra 1988-ci ildən
Ermənistanın bu sahədə təcavüzkar, qəsbkar əməlləri başladı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən
çıxarılıb Ermənistana verilməsi haqqında Ermənistanın təzyiqi, apardığı işlər nəticəsində və respublikamızın o
vaxtkı rəhbərliyinin bu məsələlərə diqqət yetirməməsi, məsuliyyətsiz yanaşması nəticəsində Dağlıq Qarabağ
vilayəti Azərbaycanın tərkibindən çıxıb Ermənistana daxil olmaq barədə qərar qəbul etdi. Bu, çox ciddi bir hal
idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, o vaxt Azərbaycanın rəhbərliyi buna lazımi münasibət göstərə bilmədi.
Azərbaycanın ərazisinə edilən qəsdin, başlanan təcavüzün qarşısını vaxtında ala bilmədi. Bu da münaqişənin
başlanmasına səbəb oldu.
O dövrdəki hadisələr sizə məlumdur. 1988-ci ildə ermənilər özləri törətdikləri bütün cinayətlərdən,
təxribatlardan və Azərbaycana qarşı təcavüzkar hərəkətlərindən istifadə edərək, Ermənistanda yaşayan
azərbaycanlıların zorla çıxarılmasına, onların qaçqın vəziyyətinə düşməsinə nail oldular.
Azərbaycan tərəfi, rəhbərliyi yenə də buna qarşı adekvat addımlar ata, tədbirlər görə bilmədi, ən azı passiv
müdafiə mövqeyini tutdu. Beləliklə, Ermənistanda, öz doğma torpaqlarında, diyarlarında yaşayan
azərbaycanlılar Ermənistandan kütləvi surətdə çıxarıldılar, qaçqın oldular.
Siz bu barədə bilirsiniz ki, XX əsrdə Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və qədim Azərbaycan
torpaqlarında vaxtilə yaranmış Ermənistan dövlətinin azərbaycanlıları öz doğma torpaqlarından tədricən
çıxarması, onları deportasiya etməsi haqqında məlumatlar, faktlar bizim qərarlarımızda, fərmanlarımızda,
sənədlərimizdə öz əksini tapıbdır. Ermənistan hakimiyyəti əsrin əvvəlindən başladığı bu siyasətə 1988-ci ildə
demək olar ki, son nöqtəni qoymağa nail oldu və azərbaycanlılar öz doğma yurdlarından, torpaqlarından zorla
çıxarıldılar, qaçqın oldular. Onların bir qismi o vaxtkı Sovetlər İttifaqının respublikalarında, Rusiyada, tam
əksəriyyəti isə gəlib Azərbaycanda yerləşdilər.
Sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiası davam etdi. Bunlar hamısı müharibəyə çevrildi, qanlı
döyüşlər getdi. Nəhayət, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü baş verdi. Məhz bunların nəticəsində Dağlıq
Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar o illər, hələ 1989-1990-cı illərdə öz yerlərindən-yurdlarından zorla
çıxarıldılar, köçürüldülər. Hətta o illər Orta Asiyada baş vermiş hadisələrlə əlaqədar Azərbaycana pənah
gətirmiş, Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş Axısxa türklərinin bir qismi də oradan zorla çıxarıldılar,
köçürüldülər.
Beləliklə, 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ Vilayətinin ərazisi azərbaycanlılardan demək olar ki, tamamilə
təmizləndi, yəni azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağ Vilayətinin ərazisindən zorla çıxarıldılar, köçürüldülər.
Bununla yanaşı, həmin illər gedən müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ ətrafında olan bir neçə rayonunu işğal etdi. Həmin rayonların sakinləri, bizim soydaşlarımız bu işğal
nəticəsində öz yerlərini-yurdlarını tərk etməyə məcbur oldular, məcburi köçkün vəziyyətinə düşdülər.
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Azərbaycan bu on il ərzində böyük bir faciə içərisində yaşamış, qurbanlar vermiş, insanlar tələf olmuş,
böyük itkilərə məruz qalmışlar və bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma yerindən-yurdundan didərgin,
qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşərək belə vəziyyətdə yaşayır.
Beləliklə, biz qaçqınlar və köçkünlər haqqında danışanda birinci növbədə Ermənistandan zorla çıxarılmış və
qaçqın düşmüş insanları nəzərdə tuturuq. Sonra Ermənistan ilə Azərbaycanın sərhədlərində olan bir sıra yaşayış
məntəqələri, kəndlər Ermənistan tərəfindən işğal olunduğuna görə həmin yerlərdən zorla çıxarılmış, didərgin
düşmüş soydaşlarımızı, Dağlıq Qarabağ Vilayətinin ərazisindən çıxarılmış azərbaycanlıları və respublikamızın
Dağlıq Qarabağ ətrafında olan inzibati rayonlarının işğalı nəticəsində oradan zorla çıxarılmış soydaşlarımızı
nəzərdə tuturuq. Bütün bunlarla bərabər, 1944-cü ildə vaxtilə Gürcüstanla Türkiyə sərhədində olan doğma
yurdlarından çıxarılmış Axısxa türkləri sonralar – 1960-1970-ci illərdə Orta Asiyadan köçüb Azərbaycanda
məskunlaşmış, artıq respublikamızın vətəndaşlarına çevrilmişlər. Ancaq Axısxa türklərinin ikinci belə böyük bir
hissəsi Orta Asiyada Fərqanə və Oş hadisələri baş verdiyi zaman oradan köçürülmüş və onların bir qismi
Azərbaycana gələrək respublikamızda özlərinə məskən tapmışlar.
Beləliklə, Azərbaycanda əhalinin bir milyondan çoxu qaçqın və köçkün statusuna malikdir. Bunların
əksəriyyətinin yaşamaq üçün lazımi şəraiti yoxdur. Məlumdur ki, onlar respublikamızın müxtəlif rayonlarında dövlət
binalarında, yataqxanalarda, istirahət evlərində, sanatoriyalarda, məktəblərdə, başqa cürbəcür binalarda - yaşayış üçün
normal şəraiti olmayan binalarda yerləşdiriliblər. Onların böyük bir hissəsi neçə ildir ki, çadırlarda, dəmir yolu
vaqonlarında yaşayır. Yenə də deyirəm, onların əksər hissəsi çox ağır vəziyyətdə yaşayır.
Son illər Azərbaycan bir çox sosial-iqtisadi problemlərlə rastlaşmaqla yanaşı, belə bir ağır, faciəli sosialiqtisadi, mənəvi, humanitar problemlə də üzləşibdir. Mən deyə bilərəm ki, bu amilə görə dünyada Azərbaycana
bərabər bir dövlət tapmaq mümkün deyildir. Hər halda biz öz işlərimizi həmişə keçmişdə Sovet İttifaqına
mənsub olmuş respublikalarla müqayisə edirik. Heç bir respublika belə ağır və çətin problemlə rastlaşmayıbdır.
Bütün bu problem həmişə Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin, ictimaiyyətinin əsas problemi olub və bu gün də
əsas problemidir.
Bu problemlə biz son beş ildə çox ciddi məşğul oluruq, mümkün olan işləri görürük, lazımi tədbirləri həyata
keçiririk. Ancaq şübhəsiz ki, bunlar hamısı yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanların həyatını normal
səviyyəyə çatdırmayıb və çatdıra da bilməz. Çünki bu insanların normal vəziyyətdə yaşaması yalnız və yalnız
onların öz yerlərinə-yurdlarına qayıtması və müvafiq yaşayış şəraiti yaranması nəticəsində ola bilər. Ancaq
bizim apardığımız tədbirlər, gördüyümüz işlər əhalimizin bu hissəsinin vəziyyətini mümkün qədər
yaxşılaşdırmaqdan və mövcud çətinlikləri aradan qaldırmaqdan ibarət olubdur.
Ötən bu illər həmin problemlərlə əlaqədar bir çox qərarlar qəbul etmişik, fərmanlar imzalanıbdır, tədbirlər
görülübdür. Bu gün isə belə bir müşavirənin çağırılması indiki zərurətdən doğubdur. Bugünkü müşavirənin
məqsədi mövcud vəziyyəti - qaçqınların, köçkünlərin vəziyyətini təhlil etmək və problemlərini həll etməkdən
ibarətdir, mövcud nöqsanları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməkdən, Azərbaycanda qaçqın və köçkün
vəziyyətində yaşayan insanların özlərini dinləmək və onların fikirlərini bilməkdən ibarətdir. Buna görə də bu
gün biz demək olar, ilk dəfə olaraq bütün köçkün və qaçqın əhalinin nümayəndələrini bir yerə yığmışıq, bu
salona dəvət etmişik.
Ötən illərdə şəxsən mənim qaçqınlarla, köçkünlərlə çox görüşlərim olubdur. Çadır şəhərciklərində də,
onların yaşadıqları, məskunlaşdıqları ayrı-ayrı yerlərdə də, rayonlarda da görüşlərim keçirilibdir. İşğal edilmiş
rayonların nümayəndələri ilə görüşlərim olubdur. Belə görüşlər eyni zamanda bəzi xarici ölkələrin başçılarının
Azərbaycana səfəri zamanı onlarla birlikdə də həyata keçirilibdir. Bunlarla yanaşı, mən bu məsələ ilə daim
maraqlanaraq, vəziyyət haqqında məlumatlar alıram. Ancaq bugünkü müşavirədə daha geniş, ətraflı, düzgün,
obyektiv məlumat almaq bizim hamımız üçün lazımdır.
Qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşayanların nümayəndələri ilə yanaşı, bu müşavirəyə Azərbaycanın dövlət
və hökumət orqanlarının rəhbərləri, şəhər və rayonların icra hakimiyyəti başçıları, bu məsələyə münasibəti olan
təşkilatların və mətbuatın nümayəndələri də dəvət ediliblər.
Mən hesab edirəm ki, biz bu gün dövlət və hökumət orqanlarının bu məsələ ilə məşğul olan məsul
şəxslərinin, həm də qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşayanların nümayəndələrinin məlumatlarını və fikirlərini
dinləyib, bu sahədə işlərimizin bundan sonra daha da yaxşı aparılması üçün lazımi tədbirlər görə bilərik.
Bizim müşavirəmiz tam işgüzar xarakter daşıyır. Mən çox arzu edirəm ki, burada söz demək istəyənlərin
hamısı fikirlərini bildirsinlər. Hər bir adama söz demək imkanı veriləcəkdir. Mən çox arzu edərdim ki, çıxış
edən şəxslər hər şeyi doğru-düzgün, obyektiv bildirsinlər.
Biz Azərbaycanda belə bir ağır problemin olduğunu heç vaxt inkar edə bilmərik. Əksinə, bu, bizim həyatımızın
bir hissəsidir və çox çətin, ağır hissəsidir. Heç vaxt inkar etmək olmaz ki, bu sahədə problemlər var. Bu problemlər
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şübhəsiz ki, vardır. Bunu inkar etmək mümkün deyildir. Heç kəs deyə bilməz ki, bu işlərdə nöqsanlar yoxdur.
Nöqsanlar da vardır, - haradasa çoxdur, haradasa azdır. Bu da vardır. Eyni zamanda heç kəs inkar edə bilməz ki,
Azərbaycanın dövləti, hökuməti daim məşğuldur və qaçqınların, köçkünlərin yaşaması, əmək fəaliyyətinə cəlb
olunması və onların həyatındakı çətinliklərin aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülür. Ancaq bütün bunlara
baxmayaraq, mən arzu edərdim ki, bugünkü müşavirəmizdə biz bu problemlə əlaqədar daha da doğru-düzgün
təsəvvür əldə edək və gələcək işlərimizi bunun əsasında daha yaxşı qura bilək.
Bu sahə ilə məşğul olan şəxslər müşavirədə məlumat verməlidirlər. Mən arzu edərdim ki, bundan sonra
qaçqınlar, köçkünlər öz fikirlərini, təkliflərini, arzularını bildirsinlər.
Bilirsiniz ki, hələ 1995-ci ildə bu problemlərlə daha da ciddi məşğul olmaq üçün mənim fərmanımla Nazirlər
Kabinetində xüsusi vəzifə - Baş nazirin müavini vəzifəsi təsis edilibdir və qaçqınların, köçkünlərin problemi ilə
əlaqədar hökumət komissiyası yaradılıbdır.
YEKUN NİTQİ
Əziz dostlar, bacılar, qardaşlar!
Müşavirə iştirakçılarından çoxsaylı yazılı müraciətlər almışam. Bunların hamısı buradadır. Ancaq saat artıq
7-dir. Əgər səhərə qədər dözə bilərsinizsə, hamıya söz verə bilərəm. Neçə saat dözə bilərsinizsə, o qədər də
işləyək. Mən belə başa düşürəm ki, dözə bilərsiniz, amma eyni zamanda hesab edirsiniz ki, daha deyilənlər
bəsdir.
Əziz dostlar! Əziz bacılar, qardaşlar!
Mən hesab edirəm ki, bugünkü gün bizim ölkəmizin, xalqımızın tarixinə düşəcəkdir. Çünki Azərbaycana
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində qaçqınlar və köçkünlər yaranandan indiyə qədər ilk dəfədir ki, burada, möhtəşəm
Respublika sarayında bütün qaçqınların, köçkünlərin nümayəndələri toplaşmış və Azərbaycanın dövlət, hökumət
orqanlarının rəhbərləri ilə birlikdə problemləri müzakirə edirlər. Mən şəxsən sizinlə yenidən görüşməyimdən çox
məmnunam. Sizinlə görüşmək həmişə məndə çox həyəcan doğurur. Ona görə həyəcanlanıram ki, sizin vəziyyətinizi
yaxşı bilirəm və anlayıram. Eyni zamanda ona görə həyəcanlanıram ki, sizi belə mərd, dözümlü, etibarlı insanlar kimi
görürəm, sizi qəhrəman insanlar kimi görürəm.
Bu gün də çox həyəcanlı gündür. Mən hər bir çıxışı çox diqqətlə dinlədim. Düzdür, bəzi natiqlər vaxtdan çox
istifadə etdiklərinə görə digərlərinin çıxış etmək imkanına mane oldular. Ancaq mən bunlara baxmayaraq, hər
bir deyilən sözdə səmimiyyət hiss etdim. Mən bu gün fürsətdən istifadə edərək sizə, əziz bacılar, qardaşlar,
köçkünlər, qaçqınlar və sizin simanızda, Azərbaycanda yaşayan bütün qaçqınlara, köçkünlərə öz hörmətehtiramımı bildirirəm, sizə olan sevgi, məhəbbətimi izhar edirəm və sizi əmin edirəm ki, mən sizin və bütün
vətənimizin ən böyük problemi ilə bundan sonra da daim məşğul olacağam.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən və ondan öncəki illərdə də Ermənistanın təcavüzü ilə
rastlaşmışdır və hamıya məlum olan səbəblərdən bu təcavüz Azərbaycan ərazisinin bir qisminin işğalına gətirib
çıxarıbdır. İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından bizim soydaşlarımız zorla çıxarılıb didərgin düşüblər. O
zaman Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar da zorla, böyük təzyiqlər və böyük təcavüzlər nəticəsində qaçqın
düşüblər. Qeyd etdiyim kimi, Orta Asiyadan da Azərbaycana gəlib yerləşmiş Axısxa türkləri, qaçqınları vardır.
Ona görə də Azərbaycanda indi iki problem vardır, - bu, əslində bir problemdir, - birincisi, Azərbaycan
torpaqlarının bir qisminin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasıdır, ikincisi də işğal edilmiş
torpaqlardan bu ərazilərin sakinlərinin didərgin salınması, zorla çıxarılması, köçkün vəziyyətinə düşməsidir.
Qeyd etdim ki, bu, bir problemdir, amma iki hissədən ibarətdir və bir-biri ilə bağlıdır. Biz bu problemləri həll
etmək istəyirik. Yəni, bizim qarşımızda duran ali vəzifə, ali məqsədimiz işğal olunmuş torpaqları azad etmək,
Azərbaycan ərazisindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hamısını çıxarmaqdır, bunun nəticəsində isə yerindənyurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızın öz torpaqlarına, öz evlərinə, öz yurdlarına qayıtmasıdır.
Bilirsiniz ki, biz bu problemlə daim məşğul oluruq. Bu gün sizə bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, bu,
Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin və şəxsən Azərbaycanın dövlət başçısı, prezidenti kimi, mənim qarşımda
duran ən əsas vəzifədir və daim - hər gün, hər saat mənim diqqət mərkəzimdədir.
Burada, Bakıda Azərbaycanın başçısı kimi fəaliyyət göstərdiyim beş il müddətində mənim fəaliyyətimin
əksər hissəsi yalnız və yalnız bu problemin həll olunmasına həsr edilibdir. Ancaq problem həll olunmayıbdır.
Ona görə də biz seçim qarşısındayıq. Nə etməli? Qeyd etdim ki, bizim ali vəzifəmiz, məqsədimiz işğal olunmuş
torpaqları azad etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və yerlərindən didərgin düşmüş
soydaşlarımızı öz yurdlarına qaytarmaqdır. Seçim qarşısındayıq. Hansı yol ilə getməliyik, nə etməliyik? Bunun
iki mümkün yolu vardır: bir yol yenidən döyüşləri başlayıb, işğal olunmuş torpaqları müharibə yolu ilə nəyin
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bahasına olur-olsun azad etmək və sizləri, bütün qaçqınları, köçkünləri öz yerlərinə-yurdlarına qaytarmaq, digər
yol həmin məsələni sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə həll etməkdir. Başqa yol yoxdur. Hər halda mən başqa yol
görmürəm. Bilirsiniz ki, şəxsən mən ikinci yolu seçmişəm, ona üstünlük yermişəm. Bu məqsədlə də 1994-cü il
may ayının 12-də Ermənistanla Azərbaycan arasında 1988-ci ildən gedən hərbi münaqişədə atəşkəs haqqında
saziş imzalanıbdır və bu saziş dörd ildən artıqdır yerinə yetirilir. Atəş yoxdur, döyüşlər getmir, qan tökülmür,
insanlar tələf olmur, atəşkəs rejimi yaşayır. Ancaq atəşkəs haqqında saziş imzalayarkən biz, şübhəsiz ki, bunu
məsələnin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində bir vasitə kimi qəbul etmişik. Bu gün də belə hesab edirik.
Bizim ötən dörd il müddətində bu istiqamətdə, bu sahədə gördüyümüz işlər göz qabağındadır, sizə
məlumdur. Hesab edirəm ki, çox iş görmüşük və müəyyən nailiyyətlər əldə etmişik. Mən bunu tam
məsuliyyətlə, tam qətiyyətlə deyirəm. Çünki, təkrar edirəm, görülən işlər, bizim əməli fəaliyyətimiz, hər gün,
hər dəqiqə bu sahədə həyata keçirdiyimiz tədbirlər həm respublika ictimaiyyətinin, həm də dünya
ictimaiyyətinin gözünün qarşısındadır. Siz bunları görürsünüz, müşahidə edirsiniz. Ən böyük nailiyyət ondan
ibarətdir ki, dörd ildən artıqdır atəş yoxdur. Bu, bizim sülhsevər siyasətə, sülh siyasətinə sadiqliyimizi nümayiş
etdirir və həqiqətən məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına üstünlük verdiyimizi nümayiş etdirir. Biz bunun
nəticəsində ölkəmizdə daxili ictimai-siyasi vəziyyəti sağlamlaşdırdıq. Siz bu gün bu barədə çox danışdınız.
1988-ci ildən Azərbaycanın daxilində baş vermiş qarmaqarışıqlığı, pozuculuğu, hakimiyyətsizliyi,
məsuliyyətsizliyi aradan qaldırdıq, ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirdik.
Şübhəsiz ki, bilirsiniz, - bu, asan olmadı. Çünki daxildə yaranmış vəziyyətdən öz şəxsi mənafeləri üçün
istifadə edən şəxslər, qruplar, cinayətkar dəstələr həddindən ziyadə idi, həddindən çox idi. Onlar artıq belə
vəziyyətə öyrənmişdilər və bu yolda özlərinə görə çoxlu mənfəət götürmüşdülər, özlərinə görə «uğurlar» əldə
etmişdilər. Ona görə bu, bir-iki adamın qarşısını almaq deyildi. Böyük cinayətkar silahlı dəstələrin, qrupların
qarşısını almaq lazım idi, onları zərərsizləşdirmək lazım idi, insanları onlardan xilas etmək lazım idi.
Azərbaycan onlardan qurtulmalı idi və biz Azərbaycanın bu qurtuluşuna nail ola bildik. İndi Azərbaycanda
daxili vəziyyət sabitdir, insanlar rahat yaşayırlar. Doğrudur, bunu pozmaq istəyənlər də vardır. Siz bu barədə öz
fikirlərinizi bildirdiniz. Amma mən bu gün bəyan edirəm ki, heç kəs buna nail ola bilməz. O ağlını itirmiş
adamlar heç olmasa qoy ağıllarını yerinə qoysunlar.
Beləliklə,bizim əldə etdiyimiz nailiyyət atəşkəsin yaranması, atəşkəsin nəticəsində Azərbaycanda daxili
ictimai-siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi, sakitliyin əldə olunması və bunların nəticəsində də Azərbaycanda
siyasi, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və insanların rifah halının yaxşılaşdırılması üçün lazım olan
tədbirlərin görülməsidir. Siz bunları görülən işlərin nəticəsində bilirsiniz, görürsünüz.
Ən əsas nəticə ondan ibarətdir ki, biz beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanın haqlı olduğuna inandıra
bilmişik. Beynəlxalq ictimaiyyətdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin səbəbləri və səbəbkarları haqqında
fikri demək olar ki, çox mənada müsbət istiqamətdə dəyişdirə bilmişik. Yəni ədalətli, obyektiv fikir
formalaşdırmağa nail ola bilmişik. Məhz bunların nəticəsində beynəlxalq təşkilatlarda və xüsusən ATƏT-in
1994-cü ilin dekabrında Budapeştdəki zirvə görüşündə, sonra ATƏT-in 1996-cı ildəki Lissabon zirvə
görüşündə Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün müəyyən
irəliləmələrə nail olmuşuq. Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş qərar, bəyanat nəhayət, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin prinsiplərini müəyyən edibdir. Bu prinsiplər əsasında ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, ABŞ, Fransa 1997-ci ildə və 1998-ci ilin ötən aylarında çox səylər
göstərmişlər, konkret təkliflər irəli sürmüşlər. Beləliklə, sülh prosesi gedir. Ləng, çətin gedir, ağır gedir, amma
irəliyə gedir. Bunun ləng getməsinin səbəbi də şübhəsiz ki, Ermənistanın bu barədə tutduğu qeyri-konstruktiv
mövqeyidir. Ancaq ATƏT, onun Minsk qrupu və Minsk qrupunun həmsədrləri öz səylərini davam etdirirlər və
mən ümidvaram ki, bundan sonra da davam etdirəcəklər.
Beləliklə, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması bir günün, bir ayın, bir ilin işi deyildir. Bunun üçün vaxt,
zaman lazımdır. Dediyim kimi, ötən dörd il müddətində biz xeyli iş görmüşük və mən məsələnin sülh yolu ilə
həll olunmasına nikbin əhval-ruhiyyə ilə baxıram.
Ancaq mən dedim, - işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinin digər yolu da vardır. O yol işğal olunmuş
torpaqları döyüşlər, vuruşlar vasitəsilə, müharibə vasitəsilə azad etməkdir. Bu, bizim haqqımızdır. Biz heç bir
ölkənin, dövlətin torpağına göz dikməmişik və bu gün də dikmirik. Baxmayaraq ki, XIX-XX əsrlərdə
Azərbaycanın xəritəsi Azərbaycanın zərərinə olaraq dəyişilibdir və tarixi torpaqlarımızın bir qismi bu gün bizim
müstəqil Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənardadır. Bu, böyük məsələdir. Amma biz isə öz haqqımız
uğrunda – Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı tərəfindən tanınmış ərazimizin bütövlüyü uğrunda mübarizə aparırıq, bu xəritənin üzərində mübarizə
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aparırıq, yəni bu xəritənin bərpa olunması uğrunda mübarizə aparırıq. Ona görə də mən deyirəm ki, bu, bizim
haqqımızdır.
Mən bu gün sizə bunu açıq-aydın deyirəm və radio, televiziya vasitəsilə ölkəmizdə bizi dinləyənlər də bunu
eşidirlər. Deyirəm ona görə ki, bir daha sizinlə, xalqla məsləhətləşək: hansı yolla getməliyik? Mən sizinlə
məsləhətləşməyi daha da vacib hesab edirəm. Çünki siz işğal olunmuş torpaqların sahiblərisiniz. Sizin ata-baba
yurdunuz, doğma torpaqlarınız işğal altındadır. Bu, bütün Azərbaycan Respublikasınındır, Azərbaycan
xalqınındır. Amma bilavasitə sizin yaşadığınız yerlərdir. Ona görə də mən sizinlə məsləhətləşməyi vacib hesab
edirəm: biz hansı yolla gedək? Sülh, danışıqlar yolu ilə, yaxud da özümüzü səfərbər edək, gücümüzü toplayaq,
nəyin bahasına olur-olsun torpaqlarımızın azad edilməsinə qalxaq? Fikriniz nədir? Qoy sizin fikirlərinizi bir-iki
nəfər uca səslə ifadə etsin.
Y e r d ə n s ə s l ə r:
Cənab prezident, siz bizim ağsaqqalımızsınız.Bu milləti bəladan Siz xilas edə bilərsiniz. Ona görə də Siz nə
məsləhət görürsünüz, o da olsun. Biz Sizin arxanızca getməyə hazırıq.
Cənab prezident, əgər bu məsələ sülh yolu ilə həll olunmasa, biz torpaqlarımızı nəyin bahasına olursa-olsun
almağa hazırıq. Sizin fikriniz bütün xalqın fikridir. Siz hansı yolu göstərirsinizsə, biz o yolla getməliyik. Bütün
Azərbaycan xalqı Sizin mövqeyinizi, fikirlərinizi dəstəkləyir.
Möhtərəm prezident, halva-halva deməklə heç vaxt ağız şirin olmur. Burada hərə bir söz danışır. Biri deyir,
torpaqlarımızı müharibə yolu ilə alaq. Amma çox adam öz övladını əsgəri xidmətə göndərmir, göndərəndə də
gündə gedib oğlunu hərbi hissədən evə gətirib yanında saxlayır. Siyasət ancaq və ancaq sülh siyasəti olmalıdır.
Biz Sizin sülh siyasətinizi möhkəm müdafiə etməliyik. İnanırıq ki, Sizin şəxsinizdə, sizin sayənizdə
torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik.
Mən bütün anaların, qadınların hamısının adından deyirəm: Biz müharibə istəmirik, buna razı deyilik. İndiyə
qədər verdiyimiz şəhidlər bəs deyilmi? Biz sülh istəyirik. Arzu edirik ki, dünya şöhrətli siyasətçi, xalqımızın
müdrik oğlu Heydər Əliyev sülh yolu ilə torpaqlarımızı azad eləsin və biz qaçqın və məcburi köçkünləri öz
yerimizə-yurdumuza qaytarsın. Cənab prezident, bu yolda Sizə Allahdan kömək diləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Aydındır, sakit olun. Mən bəzi sözləri və çox gur səslə danışan insanları eşitdim.
Sizin sözlərinizin tam əksəriyyəti onu ifadə edir ki, siz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarısınız.
Mən hesab edirəm ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində hələ böyük imkanlar vardır. Bu imkanlar
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bütün dünyaya sübut edib ki, ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsinə, böyük
itkilər verməsinə baxmayaraq, işğal olunmuş torpaqlarda sizin, Azərbaycanın var-dövlətinin viran olmasına,
dağıdılmasına baxmayaraq, biz sülhsevər siyasət aparırıq. Biz bunu dünyaya nümayiş etdirmişik. Dünya
ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar bunu yüksək qiymətləndirirlər. O mənada yox ki, yüksək qiymətləndirirlər
və hesab edirlər ki, biz elə belə vəziyyətdə olmalıyıq. Yüksək qiymətləndirirlər və hesab edirlər ki, məsələni
məhz sülh yolu ilə daha da müvəffəqiyyətlə həll etmək olar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məsələnin sülh
yolu ilə həll edilməsi sahəsində hələ böyük imkanlar vardır. Biz bu imkanlardan istifadə etməliyik. Mən sizin
ümumi fikrinizi cəmləyərək bəyan edirəm ki, bundan sonra da biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına
çalışacağıq. Ancaq siz də bilin, Azərbaycanın bütün vətəndaşları da, dünya da bilməlidir ki, Azərbaycan heç
vaxt öz ərazisinin bir qarışını belə heç bir ölkəyə, başqa dövlətə verə bilməz. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan
topağıdır və Dağlıq Qarabağa Lissabon sammitinin qərarına görə Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək
dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilə bilər. Biz heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqil olmasına, yaxud da
Ermənistana bağlanmasına razı ola bilmərik və buna heç vaxt yol verməyəcəyik.
Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olmalıdır, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın bütün
ərazisindən çıxarılmalıdır. Azərbaycan dövləti bütün ərazisinə tam nəzarət etməlidir və işğal olunmuş
torpaqlardan didərgin düşmüş soydaşlarımız yerlərinə-yurdlarına qayıtmalıdır. Mən inanıram ki, biz buna nail
olacağıq. Siz öz yerinizə-yurdunuza, doğma torpağınıza qayıdacaqsınız. Biz bu məsələ ilə məşğul olacağıq.
Ancaq bu da vaxt tələb edir. Hesab edirəm ki, indiyə qədər hamımız dözmüşük, bundan sonra da dözməliyik ki,
məsələni dediyiniz kimi, sülh yolu ilə həll edək. Bu yolda, bu istiqamətdə bu siyasəti aparmaq üçün birinci
növbədə mən sizin, işğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş bacı-qardaşlarımızın və bütün Azərbaycan
xalqının dəstəyinə arxalanıram.
Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması və sizin yerinizdən-yurdunuzdan didərgin düşməyiniz bizim
hamımız üçün dərddir. Bu, bütün xalqın, bizim millətimizin, dövlətimizin dərdidir. Bu, sizin dərdinizdir, amma
bu dərdi hamımız çəkirik. Siz hamıdan çox çəkirsiniz. Çünki əgər biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünün pozulmasının, əhalimizin bir qisminin yerindən-yurdundan didərgin düşməsinin dərdini çəkiriksə, şəhidlərin, itkilərin
dərdini bir yerdə çəkiriksə, amma siz bütün xalqın, vətənimizin dərdini çəkməklə yanaşı, hərəniz öz dərdinizi,
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ailənizin, evinizin dərdini də çəkirsiniz. Ona görə mən sizi anlayıram. Kim desə ki, hamının dərdi sizin dərdiniz
kimidir, bu, doğru, düz olmazdı. Mən bir dövlət başçısı kimi sizin - yerindən, obasından didərgin düşmüş hər bir
ailənin, evin dərdini çəkirəm. Amma hər bir ailə öz dərdini daha da əziyyət içində çəkir. Ona görə bu dərdi
hamımız bir yerdə çəkirik.
Bilirsiniz, mən də sizin nə qədər əziyyət içində olduğunuzu, nə qədər problemlər içində olduğunuzu yaxşı
bilirəm. Bilin, əmin olun ki, hər birinizin dərdi mənim şəxsi dərdimdir, qəlbimi incidir. Mən sizin, xalqımızın
hamısının bu dərddən qurtarmasını özüm üçün ən böyük xoşbəxtlik hesab edirəm.
Bizim hamımızı incidən və yaralarımızı sızıldadan verdiyimiz şəhidlərdir. Azərbaycan xalqı 1988-ci ildən
indiyə qədər çox şəhidlər veribdir. Bu, bizim xalqımızın şəhidləridir. Amma sizlərin, əziz bacılar, qardaşlar, hər
birinizin öz ailənizin, evinizin, kəndinizin, qəsəbənizin, rayonunuzun şəhidi vardır. Ona görə də deyirəm ki,
sizin dərdiniz hamının dərdindən ağırdır. Mən Azərbaycanın torpaqlarının müdafiəsi yolunda şəhid olmuş bütün
övladlarımızın ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etməyinizi xahiş edirəm.
Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin.
Əminəm ki, biz torpaqlarımızı azad edəndən sonra, sizin yerlərinizə-yurdlarınıza qayıtmağınızı təmin
edəndən sonra şəhidlərin xidməti daha da yüksəklərə qalxacaqdır. Biz onları heç vaxt unutmayacağıq. Onlar öz
şəhidliyi, qəhrəmanlığı ilə öz adlarını millətimizin tarixinə yazıblar. Bu da böyük şərəfdir.
Belə bir dövrdə, belə bir zamanda sizin, elindən-obasından didərgin düşmüş qaçqınların, köçkünlərin
vəziyyəti və problemlərinin həll olunması bizim əsas vəzifəmizdir. Bu barədə bu gün ətraflı danışıldı.
Məruzələrdə geniş məlumatlar verildi. Sizin çıxışlarınızda bu barədə həm məlumatlar verildi, həm də bir çox
məsələlər irəliyə sürüldü, təkliflər verildi. Hesab edirəm ki, bugünkü müşavirə bundan sonra qaçqınların,
köçkünlərin, didərgin düşmüş insanların problemlərinin həll olunması üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən hesab
edirəm ki, bu gün verilən təkliflərin hamısı öyrənilməlidir və imkan dairəsində onlar öz həllini tapmalıdır.
Sizin verdiyiniz təkliflər, irəli sürdüyünüz fikirlər hamısı yazılıbdır. Mən sabah, ola bilər, o biri gün xüsusi
sərəncam verəcəyəm. Komissiya təşkil edirəm. O komissiyaya Baş nazir Artur Rasizadə sədrlik edəcəkdir və
onlar qısa bir zamanda problemlərin həll olunması üçün əməli təkliflər hazırlayıb təqdim edəcəklər. Bu, təkcə
sizin verdiyiniz təkliflərlə əlaqədar deyildir. Sizin verdiyiniz təkliflər eyni zamanda bir çox başqa fikirləri də
meydana çıxarır. Ona görə mən bu məsələyə çox geniş çərçivədə baxıram və hesab edirəm ki, biz əməli işlər
görməliyik. İndi verilən təkliflərin hansının yerinə yetirilməsinin mümkün olub-olmamasını demək istəmirəm.
Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, bizim imkanlarımız da məhduddur. Ancaq sizi əmin edirəm ki, bütün
Azərbaycanın bugünkü iqtisadi potensialını, imkanlarını səfərbər edib sizin vəziyyətinizin yüngülləşməsi,
yaxşılaşması üçün, verdiyiniz təkliflərin həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görəcəyik.
Biz son vaxtlar iqtisadi islahatlar apararaq iqtisadiyyatda müəyyən dirçəlişə nail olmuşuq. Bu çətindir. Çünki
bilirsiniz ki, Azərbaycan keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan başqa ölkələr kimi, ağır və çətin iqtisadi keçid
dövrünü yaşayır. Biz bütün sahələrdə keçid dövrünü yaşayırıq. Mən indi iqtisadiyyatdan danışıram. Çünki bu
problemlərin həll olunmasının əksəriyyəti iqtisadiyyatla, maddi və maliyyə imkanlarımızla bağlıdır. Bu dövrü
yaşayırıq. Yenə də deyirəm, bizim apardığımız iqtisadi islahatlar müəyyən nəticələr verir. Ancaq bunlar o qədər
deyil ki, biz sizin problemlərinizin həll edilməsi üçün istənilən qədər vəsait ayıra bilək.
İndi baxın, Azərbaycan müharibə aparıbdır, böyük itkilər veribdir, ərazisinin 20 faizi işğal olunubdur.
Azərbaycanda bir milyondan artıq qaçqın, köçkün, didərgin yaşayır. Burada çıxışlarda deyildi, - qaçqınlardan,
köçkünlərdən nə qədər adam işsizdir.
Bunların hamısı Azərbaycanın dövlət büdcəsinin çərçivəsində həll olunmalıdır. Amma dövlət büdcəsinə də
gəlir gərək istehsalatdan gəlsin, iqtisadi fəaliyyətimizdən gəlsin. Əgər bəzi obyektiv səbəblərə görə bizim
istehsal sahələrinin çoxu işləyə bilmirsə, məhsul istehsal edə bilmirsə, yaxud istehsal olunan məhsul dünya
bazarında özünə yer tapa bilmirsə, biz onda hansı mənbələrdən vəsait alıb bu işlərimizi görə bilərik?
Əgər biz müəyyən dirçəliş əldə edə bilmişiksə, bunlar apardığımız iqtisadi siyasətin, iqtisadi islahatların
nəticəsidir və Azərbaycana xarici investisiyanın, sərmayənin gətirilməsinin nəticəsidir. Təsəvvür edin, keçən il
Azərbaycana bir milyard 300 milyon dollar xarici sərmayə gəlibdir. Əgər bunlar olmasaydı nə olardı? Amma
çətinlik dövrü keçirən başqa ölkələrdən bizim fərqimiz odur ki, bizim bir milyondan artıq qaçqınımız vardır,
bunların əksəriyyəti işləmir. Siz Rusiyanı götürün. Əgər Rusiyanın, Moskvanın televiziyasına baxırsınızsa,
görürsünüz, - 15-20 gündür ki, Komidən gəlmiş şaxtaçılar Moskvada hökumətin binasının qabağında məskən
salıblar, gecə-gündüz orada qalırlar. Ona görə ki, neçə aylardır maaşlarını ala bilmirlər. Yolları kəsirlər. Təkcə
Moskvada deyildir, başqa yerdə də vardır. Dünən göstərdilər - Kiyevdə beş saat ərzində şəhərin mərkəzi
prospektlərindən birinin yolunu kəsiblər. Orada qaçqın yoxdur, onlar müharibə aparmayıblar, onlar böyük
dövlətlərdir, onların böyük iqtisadi imkanları vardır.
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Amma görürsünüz, büdcəni normal hala sala bilmirlər. Prezident hökuməti istefaya göndərdi, yeni bir
hökumət yaratdı. Həmin hökumət indi böhrana qarşı proqram hazırlayır, yəni böhranın əleyhinə proqram. Bu
proqram nə deməkdir? O deməkdir ki, xərcləri azaltmaq lazımdır. Xərclər isə insanlara verilən məvaciblərdir,
müavinətlərdir və s. Bunları azaltmaq, gəlirləri artırmaq istəyirlər. Gəlirləri artıra bilmirlər. Xərcləri də
azaltmağa məcburdurlar. Çünki büdcə buna dözmür. Bunu siz bilirsiniz, bilməyənlər üçün də mən deyirəm. Bu,
bizə bənzər ölkələrdə hazırda ümumi problemdir. Ona görə də biz gərək bütün imkanlarımızı ölçək-biçək ki,
görək nə edə bilərik.
Biz qaçqınlara, köçkünlərə kömək etmək üçün beynəlxalq humanitar təşkilatların yardımlarını alırıq. Bu
yardımlar haqqında burada İzzət Rüstəmov, Gülabbas Qəhrəmanov, Abid Şərifov və başqaları məlumat verdilər.
Mən bu gün fürsətdən istifadə edərək Azərbaycana humanitar yardım göstərən bütün ölkələrə, beynəlxalq
təşkilatlara təşəkkürümü bildirirəm. Hesab edirəm ki, biz bu ölkələrə, beynəlxalq təşkilatlara minnətdar
olmalıyıq. Çünki onların göstərdikləri humanitar yardım sizin problemlərin həll olunmasına müəyyən qədər
kömək edir. Mən onların hamısına Azərbaycan dövləti adından təşəkkür edirəm. amma eyni zamanda hesab
edirəm ki, Azərbaycana bu yardımlar daha da artıq ola bilər.
Məsələn, bilirsiniz ki, 1992-ci ilin oktyabr ayında ABŞ Konqresi Azərbaycana qarşı ədalətsiz bir qərar qəbul
edibdir. Bu qərar da ondan ibarətdir ki, «Azərbaycan Ermənistanı blokadaya aldığına görə» Azərbaycana ABŞ
hökuməti tərəfindən hər bir yardım qadağan edilir, ona embarqo qoyulur. Deyə bilərəm ki, bu, ABŞ-ın Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin içərisində yeganə bir ölkəyə göstərdiyi belə münasibətdir. Bu
ədalətsizlikdir.
Bilirsiniz ki, biz neçə ildir danışıqlar aparırıq ki, həmin 907-ci maddə aradan götürülsün və Azərbaycana
yardım edilsin. Əgər bu maddə olmasa idi, başqa humanitar yardımlarla bərabər, Azərbaycan ABŞ-dan ildə azı
100 milyon dollar birbaşa yardım ala bilərdi. Ermənistan, Gürcüstan belə yardımı hər il alırlar. Ermənistan
həddindən artıq çox alır. MDB-yə daxil olan başqa ölkələr də alırlar. Amma Azərbaycan bundan məhrumdur.
Bilirsiniz, bu ədalətsizlikdir. Biz son illər ABŞ-la çox sıx əlaqələr yaratmışıq, dövlətlərarası xoş
münasibətlər, tərəfdaşlıq münasibətləri vardır. ABŞ-ın böyük şirkətləri Azərbaycanda neft sənayesində və
sənayenin başqa sahələrində çox işlər görürlər. Demək, gəlir götürürlər. Biz onlarla bir-iki il yox, otuz-qırx illik
müqavilələr imzalamışıq. ABŞ-ın Azərbaycana böyük maddi marağı vardır və bu maddi marağı Azərbaycan
dövləti təmin edir. Belə olan halda gərək Azərbaycana qarşı bu ədalətsizlik olmasın. Ancaq təəssüf ki, bu vardır.
Bilirsiniz ki, mən və mənimlə bərabər bizim hökumət üzvləri, parlament bu barədə çox danışıqlar aparırıq.
Mən Amerikanın prezidenti ilə bu barədə dəfələrlə danışıqlar aparmışam. Keçən il Amerikada rəsmi səfərdə
olarkən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonla və başqa dövlət rəhbərləri ilə danışıqlar aparmışam.
Həmin o qərarı qəbul etmiş Konqresdə 40-dan çox konqresmen, senat üzvü ilə danışıq aparmışam. Onlar
vaxtaşırı buraya da gəlirlər və onların hər biri ilə bu barədə danışıqlar aparıram.
Ancaq hələ məsələ həll olunmur və hər dəfə bizə deyirlər ki, bilirsiniz, bu qərar, doğrudan da, ədalətsizdir.
Ancaq vaxtilə bunu Konqresdə erməni diasporunun təsiri altında ayrı-ayrı konqresmenlər veriblər, qəbul edilib,
indi bunu ləğv etmək mümkün deyildir və bunun ləğv olunmasına yenə erməni diasporu təsir edir, öz
tərəfdarları olan konqresmenlərin vasitəsilə bunun ləğv olunmasının qarşısını alırlar.
Erməni diasporunun Azərbaycana qarşı düşmən münasibəti 1988-ci ildən məlumdur. Həmin ildən,
Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi yaranandan erməni diasporu bütün dünyada, o cümlədən ABŞ-da,
Fransada belə bir əhval-ruhiyyə, fikir yaratdı ki, guya Azərbaycan burada erməniləri öldürür, dağıdır, ermənilərin hüquqlarını tapdalayır. Guya burada Azərbaycan günahkardır, ermənilər isə günahsızdırlar və guya
ermənilər zərərçəkmiş tərəfdir. Mən sizə dedim ki, biz son illər bu fikri müəyyən qədər dəyişdirə bilmişik.
Amma hələ ki, erməni diasporu ABŞ-da güclüdür və bunu Amerikanın prezidenti, Fransanın prezidenti də etiraf
edirlər.
Məsələn, Ermənistan Amerikanın birbaşa dövlət yardımından savayı, ayrı-ayrı zəngin ermənilərin də
yardımını alır. Bu yaxınlarda məlumat verdilər ki, ABŞ-da yaşayan zəngin bir erməni Ermənistana 100 milyon
dollar yardım etmək haqqında qərar qəbul edib və bu günlərdə o, Ermənistanda olubdur. Danışıqlar aparıblar ki,
bu yardımı hara göndərəcəklər. Görürsünüz, onlara bir tərəfdən ABŞ dövləti 100 milyon dollardan artıq yardım
edir, digər tərəfdən bir şəxs 100 milyon dollar yardım edir, amma qalanları da yardım edirlər. Humanitar
təşkilatlar bizə yardım etdikləri kimi, onlara da yardım edirlər.
Beləliklə, biz eyni şəraitdə, vəziyyətdə deyilik. Biz bu gün də 907-ci maddənin ləğv olunması uğrunda
mübarizə aparırıq və burada çıxışlarda da deyildi ki, ayın 23-də senator Braunbəkin təşəbbüsü ilə «Böyük İpək
yolu» haqqında qanun layihəsi Senatın birinci komitəsində qəbul olunubdur. Əgər bu qanun tam qəbul olunarsa,
907-ci maddənin zəifləməsi, yaxud da tamamilə aradan götürülməsi olacaqdır. Ancaq eyni zamanda siz eşitdiniz
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ki, özlərini müxalifət səviyyəsində aparan bəzi vətəndaşlarımız hətta orada bizim bu işimizə də mane olurlar.
Yalnız öz şəxsi mənafelərinə görə. Ancaq onlar heç bir şeyə nail ola bilməzlər. Biz öz işimizi aparırıq və
aparacağıq.
Beləliklə, mən beynəlxalq təşkilatların yardımı haqqında burada təəssüf hissi ilə deyirəm ki, biz ABŞ-ın
yardımından məhrumuq. Ancaq güman edirəm ki, bizim ardıcıl surətdə apardığımız iş öz nəticəsini verəcəkdir.
Ümumiyyətlə, mən bunları çatdırmaqla bizim imkanlarımızı sizə daha da aşkar bildirmək istəyirəm. Bunların
hamısına baxmayaraq, bir də qeyd edirəm və bəyan edirəm ki, biz bütün mövcud imkanlardan istifadə edib
qaçqınların, köçkünlərin maddi vəziyyətinin yaxşılaşması üçün tədbirlər görəcəyik.
Ancaq hesab edirəm ki, əgər elə mövcud şəraitdə də buraxılmış nöqsanlar olmasaydı, ayrı-ayrı insanlar
vəzifəsindən sui-istifadə edərək qaçqınlar, köçkünlər üçün ayrılmış vəsaitləri, yaxud gələn yardımın bir qismini
mənimsəməsəydilər, şübhəsiz ki, vəziyyət başqa cür ola bilərdi. Mən bu baxımdan hesab edirəm ki, Nazirlər
Kabineti, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən aparılan işlər hələ
qənaətbəxş deyildir. Burada bildirildi, mən də müşavirəni açarkən dedim ki, hələ 1995-ci ildə məhz bu sahəyə
xüsusi diqqət yetirərək mən Baş nazirin bu məsələ üzrə müavini vəzifəsini təsis etdim və bu vəzifəyə İzzət
Rüstəmovu təyin etdim. İzzət Rüstəmov çox saf mənəviyyatlı bir adamdır, namuslu insandır, fədakar adamdır,
onun oğlu da vətən yolunda şəhid olubdur, şəhid atasıdır, alimdir. Bu keyfiyyətlərinə görə onu bu vəzifəyə təyin
etmişəm. Çalışır, ancaq mən bu gün demək istəyirəm ki, onun gördüyü işlər hələ yetərli deyildir. Bəzən işlərə səthi
yanaşır, insanlara inanır. Baş nazirin müavini olduğu halda nə üçün orada ayrı-ayrı yoxlamalar təyin edəydim? Baş
nazirin müavini, Qaçqınlar Komitəsi və Nazirlər Kabinetində bu sahəyə baxan şöbə gərək vaxtında bunlara nəzarət
edəydilər, bu nöqsanlara, bu cinayət hallarına yol verməyəydilər. Qaçqınlar Komitəsi də çox qeyri-qənaətbəxş işləyir.
Qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə, Qaçqınlar Komitəsi yaranandan pis işləyibdir. O heç vaxt yaxşı işləməyibdir.
Doğrudur, mən 1993-cü ildə buraya gələndə başım çox işlərə qarışıq idi, bu Qaçqınlar Komitəsinin işi ilə
məşğul olmağa o qədər də imkanım yox idi. Məlumdur ki, bu da Nazirlər Kabinetinin tərkibindədir və uzun
müddət Nazirlər Kabinetinə kimlərin rəhbərlik etdiyini yaxşı bilirsiniz: demək olar ki, 1994-cü ilin sonuna qədər
Surət Hüseynov, ondan sonra Fuad Quliyevi təyin etdim, o da etimadı doğrulda bilmədi. Beləliklə, bu
Qaçqınlar Komitəsinin işinə bir lazımi rəhbərlik olmamışdır. Buraya əvvəllər İrşad Əliyev rəhbərlik edirdi. Biz
onu kənd təsərrüfatı naziri qoyduq, ona böyük vəzifə verdik. Amma sonra gördüm ki, heç o da yaxşı işləməyibdir. Ondan sonra bir müddət bu vəzifə boş qaldı. Həmin o birinci müavin əvəz etdi, hansı ki, indi cinayətə görə
həbs olunubdur. Sonra isə Gülabbas Qəhrəmanovu təyin etdik. Mən onu təyin edəndə çox böyük ümidlər
bəslədim və ona dedim ki, bu, çox məsuliyyətli işdir. Ancaq təəssüf olsun ki, o, işə başlayandan sonra orada
ciddi nəticələr görmədim. Əgər belə olmuş olsaydı, nə üçün xüsusi bir komissiyanın təyin olunması lazım idi?
Mən məcbur oldum xüsusi komissiya yaratdım və bu komissiyaya əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Əli
Nağıyevi sədr təyin etdim. O komissiyanın yoxlaması nəticəsində orada humanitar yardımların mənimsənilməsi
və başqa cinayət halları meydana çıxmışdır. Yaxşı, əgər Əli Nağıyev nazir olaraq komissiyaya sədrlik edib bu
nöqsanları, cinayət hallarını meydana çıxara bilibsə, Qaçqınlar Komitəsinin sədri də nazirdir, bu hökumətin
üzvüdür, özü niyə bunları aşkar etməmişdir? Buna imkan var idi. Çünki vəzifəyə yeni təyin olunmuşdu, əvvəllər
orada işləməmişdi. Demək, hər şeyi aşkara çıxara bilərdi. Amma çıxarmamışdır.
Beləliklə, ayrı-ayrı adamların vəzifədən sui-istifadə etməsi və humanitar yardımların mənimsənilməsi halları
aşkar olunubdur. İndi materiallar prokurorluqdadır. Baş prokuror burada məruzə etdi. Cinayətkarlar cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunubdur və cəzalarını çəkməlidirlər. Heç kəsə bu yolda güzəşt olmamalıdır.
Bilirsiniz, şübhəsiz ki, bu hallar birinci növbədə bizi, dövləti narahat edir. Ancaq bizim işlərimizə zidd olan
ayrı-ayrı qüvvələr də bunlardan istifadə edib şişirdirlər və problem yaradırlar. Eldar Həsənov burada məruzə
etdi ki, guya müxalifət düşərgəsində duran bəzi adamlar hətta ABŞ-a məlumat verirlər ki, gələn humanitar
yardımın yarısı hökumət tərəfindən mənimsənilir. Axı bu qədər də yalan, vicdansızlıq, insafsızlıq ola bilməz!
Onlar bunu xəbər verərək təklif edirlər ki, Azərbaycana humanitar yardım göndərməyin. Xalqa nə qədər xəyanət
etmək olar? Həmin bu adamlar hələ demək olar ki, bəlkə də siyasətin nə olduğunu bilmədikləri vaxtda Heydər
Əliyev Azərbaycanda 1969-cu ildən başlayaraq korrupsiya ilə, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin vəzifədən sui-istifadə
etməsi ilə, dövlət əmlakının, xalqın əmlakının mənimsənilməsi halları ilə ardıcıl mübarizə aparıb və bu mübarizənin nəticəsində də çox işlər görülübdür. Mən bu mübarizəni prezident kimi bu gün də aparıram, sabah da
aparacağam. Bu, ən əvvəl, mənim şəxsi mənəviyyatımla bağlıdır. Mən vəzifəsindən sui-istifadə edən, başqasının
malını mənimsəyən, özünə cinayət yolu ilə mal, sərvət toplayan adamlara həyatım boyu, həmişə nifrət etmişəm,
onlarla həmişə mübarizə aparmışam, həmişə mənəvi saflığımı qorumuşam və mənəvi saflıq uğrunda mübarizə
aparmışam. Mənim şüurlu həyatımın demək olar ki, əlli ildən çox hissəsi buna həsr olunubdur, mən bu yoldan
heç vaxt dönməmişəm və dönməyəcəyəm. Korrupsiya ilə, cinayətkarlıqla, cürbəcür mənfi işlərlə məşğul olan
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adamlar indi gəlib Azərbaycanda özlərini «ədalət müdafiəçisi», yaxud da «təmizlik müdafiəçisi» kimi qələmə
vermək istəyirlər. Bu, heç vaxt alınmayacaqdır. Bu, heç vaxt mümkün deyildir. Sizlərə heç kim inanmaz. Çünki
inandırmağa əsasınız yoxdur. Amma mənim əsasım vardır. Yenə də deyirəm, bu əsasımın da əlli ildən artıq
tarixi vardır. Bu mövqedə olaraq, bu mənəviyyatla yaşayaraq mən bu gün də bütün dövlət, hökumət
orqanlarından qəti tələb edirəm ki, cinayətkarlıqla mübarizə gücləndirilsin, hökumət, dövlət adamlarının
vəzifəsindən sui-istifadə etməsi hallarının qarşısı alınsın və o cümlədən qaçqınlara, köçkünlərə aid olan
məsələlərdə bu hallarla daha da kəskin mübarizə aparılsın.
Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, cinayətkarı bağışlamaq olmaz. Ancaq kimisə, haradasa – əgər günahını başa
düşübsə – əfv etmək olar. Bilirsiniz ki, mən çoxlarını əfv etmişəm. Ancaq bu gün də, gələcəkdə də deyirəm ki,
qaçqın malına, köçkün malına, humanitar yardıma əl uzadan adamın əli kəsilməlidir. Bu adamlar qanunun
tələbləri ilə, ən yüksək maddələri ilə cəzalanmalıdırlar. Bu gün Qaçqınlar Komitəsindən tələb edirəm və onun
sədri Gülabbas Qəhrəmanovu xəbərdar edirəm. Xəbərdar edirəm ki, mən onun işini qeyri-qənaətbəxş hesab
edirəm və tələb edirəm ki, bu işdə dönüş yaransın. Şübhəsiz ki, əgər dönüş yaranmasa, müvafiq tədbirlər
görüləcəkdir. İzzət Rüstəmova xəbərdarlıq edirəm, mənim ona olan hörmət-ehtiramımla yanaşı, hesab edirəm
ki, o bu məsələlərlə daha da ciddi məşğul olmalıdır. Baş prokuror meydana çıxmış məsələlərin istintaqını axıra
qədər aparmalıdır və cinayətkarlar kimliyindən asılı olmayaraq qanun əsasında cəzalanmalıdırlar.
Hesab edirəm ki, mən dediyim bu tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsində Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin strukturunun dəyişilməsi, onun lazım olsa genişlənməsi, yerli
orqanların fəaliyyətinə nəzarət və başqa məsələlər də öz əksini tapmalıdır. Bu komitə hökumətin vacib
strukturlarından biridir və komitənin işinə bu prinsipə müvafiq münasibət göstərilməlidir. Ancaq qaçqınların,
köçkünlərin işi ilə təkcə bu komitə, yaxud da Nazirlər Kabinetinin şöbəsi, bu iş üçün təyin edilmiş Baş nazirin
müavini məşğul olmamalıdır. Bu, onların vəzifəsidir. Hesab edirəm ki, hər bir hökumət, dövlət orqanı
qaçqınlarla, köçkünlərlə ciddi məşğul olmalıdır, onlara qayğı göstərməlidir.
Bir sözlə, Azərbaycanda qaçqınlara və köçkünlərə dövlət qayğısı, ümumxalq qayğısı artırılmalıdır. Mən
bütün dövlət, hökumət orqanlarından tələb edirəm ki, öz işlərini mənim bu tələbim əsasında qursunlar. Nazirlər,
komitə sədrləri, hökumət üzvləri bu işlərlə ciddi məşğul olmalıdırlar. Bu problemdə hərə öz yerini tapmalıdır.
Yəni, bu problemin həll olunması üçün işin hansı sahəsinə kömək edə bilərsə, çəkilib kənarda durmamalıdır.
Bu, bizim ümummilli, ümumxalq işimizdir. Bu, şəhər və rayonlarda yerli icra orqanlarının bilavasitə bir nömrəli
vəzifəsidir. Amma mən hiss edirəm, təəssüflər olsun ki, bəzi rayon, şəhər icra hakimiyyəti başçıları bu
məsələlərlə lazımi səviyyədə məşğul olmurlar. Hesab edirəm ki, hər bir şəhərdə, rayonda, qəsəbədə bizim yerli
orqanların imkanlarını səfərbər edərək qaçqınlara, köçkünlərə daha da çox qayğı göstərmək olar, onların problemlərini daha da yaxşı həll etmək olar. Burada bəzi görülmüş işlər haqqında məlumatlar verildi. Yəni, müsbət
təcrübədən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Artur Rasizadə, bu Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin yerlərdəki şöbələri icra hakimiyyətinə bağlıdırmı?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, onlara bağlıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər bağlıdırsa, niyə bizim yerli icra hakimiyyəti orqanları bu işlərlə məşğul olmurlar?
Buna da baxmaq lazımdır. Mən indi burada məsələləri detallaşdırmaq istəmirəm. Görürsünüz, çox problemlər çıxır.
Ona görə də mən dərhal böyük bir komissiyanın təşkil olunması barədə qərar qəbul etdim ki, bunların hamısına
birlikdə, kompleks şəkildə baxılsın. Bir sözlə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarından bir daha qəti tələb edirəm ki, bu
vəzifələri yerinə yetirsinlər.
Qaçqın rayonların icra hakimiyyəti başçılarının və hakimiyyət orqanlarının üzərinə çox böyük vəzifələr
düşür. Təəssüflər olsun, bəzən siqnallar gəlir ki, bu hakimiyyət orqanlarının bəzi şəxsləri tərəfindən qaçqınlara
lazımi qayğı göstərilmir və bəzən də ayrılan vəsaitlər mənimsənilir. Bunlara da yol vermək olmaz. Mən qaçqın
rayonların icra hakimiyyəti başçılarından bir daha tələb edirəm ki, onlar öz vəzifələrini layiqincə yerinə
yetirsinlər. Hansı çətinlikləri, problemləri varsa, Nazirlər Kabinetinə, Prezident Aparatına, şəxsən mənə
müraciət etsinlər. İmkan çərçivəsində hər bir problemi həll etmək mümkündür. Ancaq problemi özündən
uzaqlaşdırıb böyük bir problemə çevirmək lazım deyildir.
Hesab edirəm ki, qaçqınların, köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə də hörmətli adamlar, ağsaqqallar,
müəllimlər və həmvətənləri soydaşları ilə daha da mehriban olmalıdır və onların işləri ilə məşğul olmalıdırlar.
Bir-birinə kömək etməlidirlər. Mən bilirəm, bu, şübhəsiz ki, vardır. Ancaq mən istəyirəm ki, bu, daha da yüksək
səviyyədə olsun.
Burada bir çox məsələlər aydın oldu, amma mən o torpaq məsələsini qeyd etmək istəyirəm. Buna baxmaq
lazımdır. İndi torpaq islahatı proqramına görə torpaqlar özəlləşdirilir. Doğrudan da, əgər bələdiyyəyə ayrılmış
torpaq sahələrindən rayonların ərazisində yerləşmiş köçkünlərə, qaçqınlara ayırıb nəsə vermək olarsa, buna da
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baxmaq lazımdır. Hesab edirəm burada da müəyyən iş görmək olar. Nəyə görə torpaq boş qalsın? Əgər torpaq
istifadə olunmursa, yaxud səmərəli istifadə olunmursa, müəyyən bir dövr üçün bunu vermək olar ki, onlar
istifadə etsinlər. Qaçqınların, köçkünlərin yaşadığı yerlərdə onların yaşayış şəraitini daim yaxşılaşdırmaq
lazımdır. Bu, bizim əsas vəzifəmizdir. Burada yenə də yerli icra hakimiyyəti orqanları öz imkanlarından istifadə
edib çox işlər görə bilərlər.
Eyni zamanda, fikrimi bildirmək istəyirəm ki, gərək hər biriniz öz yerinizə – yurdunuza dönmək arzusu ilə
yaşayasınız. Özünüzə haradasa bir ev, yaşayış yeri tapıb, orada daimi məskunlaşıb öz torpağınızı, dədə-baba
yerinizi-yurdunuzu unutsanız, bilin ki, bu, öz yerinizə və babalarınızın ruhuna xəyanət olar. Biz sizinlə birlikdə
o yerlərə qayıtmalıyıq və o yerlərdə Azərbaycanın, beynəlxalq təşkilatların imkanları ilə, - bu barədə Dünya
Bankı bizə çox qəti sözlər veribdir, - onların imkanları ilə sizin hamınıza yeni evlər, binalar, xəstəxanalar,
məktəblər tikəcəyik və o şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr hamısı yenidən həyat alacaqdır.
Biz də bu duyğularla yaşamalıyıq. Yoxsa, haradasa bir yerdə əlinə bir mənzil keçirib orada yerləşəsən və
hesab edəsən ki, sənə torpaq da, ev də, dağ da, meşə də, o bulaqlar da, o çaylar da, o qayalar da lazım deyil, heç kəs buna yol verməməlidir. Bu, biz azərbaycanlıların və xüsusən Azərbaycanın kənd sakinlərinin
mənəviyyatına uyğun şey deyildir. Mən bizim Azərbaycan rayonlarında, kəndlərində yaşayan insanların öz
torpağına, kəndinə, çayına, bulağına, çeşməsinə nə qədər bağlı olduğunu bilirəm. Çox arzu edirəm ki, bu
bağlılıq hissini siz heç vaxt unutmayasınız, bu hissiyyatı itirməyəsiniz. Ona görə də sizin indi yaşadığınız
yerlərdə yaşayışınız müvəqqəti xarakter daşıyır. Şübhəsiz ki, müvəqqəti yaşamaq üçün də şəraiti günü-gündən
yaxşılaşdırmaq lazımdır. Amma əsas istiqamət, əsas yol doğma torpağa qayıtmaqdır, orada yenidən evlər
tikmək, yenidən yaşayış yaratmaqdan ibarətdir.
Ermənistan qaçqınları düşünə bilər – bəs onlar nə edəcəklər? Axısxa türkləri də deyə bilərlər – bəs onlar nə
edəcəklər? Mən hesab edirəm ki, vaxt gələcək, Ermənistandan zorla çıxarılmış soydaşlarımız öz doğma
torpaqlarına qayıdacaqlar, Axısxa türkləri öz dədə-baba torpaqlarına – Gürcüstan ərazisinə qayıdacaqlar. Mən
buna inanıram. Bütün bu işləri görmək üçün, dediyim kimi, məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün biz gərək dünya
ictimaiyyətinə Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət, qaçqınlar, köçkünlər haqqında, onların dözülməz vəziyyəti
haqqında məlumat verək. Biz bu barədə çox zəif işləyirik.
Siz burada qeyd etdiniz ki, mən xarici ölkələrdən gələn dövlət başçılarını, hökumət üzvlərini, elm,
mədəniyyət xadimlərini çalışıram ki, qaçqınların yaşadıqları yerlərə, çadır şəhərciklərinə göndərim. Nə üçün?
Bəzən onların vaxtı olmur. Ancaq mən xahiş edirəm və buna nail oluram. Ona görə ki, görsünlər. Görməyəndə
təsəvvür edə bilmirlər ki, insan altı il çadırda, vaqonun içində, vaqonun altında yaşaya bilər, - bunu təsəvvür edə
bilmirlər.
Yaxın vaxtlarda məşhur musiqiçi Mstislav Rostropoviç burada, Bakıda idi. O, dünyanın ən məşhur
adamlarından biridir, dünyanın bir çox ölkələrinin prezidentlərinin yaxın dostudur, böyük-böyük təşkilatlarla da
çox əlaqəsi vardır. O, özü maraq göstərdi və mənim vertolyotumla gedib bunun hamısını gözləri ilə gördü.
Qayıdandan sonra gəlib mənə dedi ki, mən onları görəndən sonra özümə gələ bilmirəm. Təsəvvür edə bilmirdim
ki, insanlar belə vəziyyətdə yaşaya bilərlər. Biz çadır şəhərciklərində, vaqonun altında yaşayan insanlarla onun
görüşlərini videokassetə almışdıq. O, onları götürdü, dedi ki, aparıb bunları yayacağam.
Bir-iki il bundan qabaq Amerikanın böyük siyasi xadimi Bjezinski Bakıya gəlmişdi. Mən ondan xahiş etdim,
o gedib çadır şəhərciklərinə baxdı. Gəldi, mənə dedi ki, mən dünyada qaçqınlar, köçkünlər yaşayan çox
düşərgələrdə olmuşam, amma beləsini görməmişdim. Bilirsiniz, gərək biz çalışaq ki, bu, ayrı-ayrı adamlara yox,
bütün dünya ictimaiyyətinə çatsın. Təəssüf ki, biz bunu indiyə qədər edə bilməmişik. Bu da bizim zəifliyimizdir,
passivliyimizdir. Təəssüf ki, bu, millətimizin mənfi keyfiyyətlərindən biridir.
Mən keçən il ABŞ-a rəsmi səfərə gedərkən qaçqınlar haqqında bir kitab düzəltdik. Bu, tələsik oldu.
Çünki mənim səfərimin vaxtına az qalmışdı. Mən onu ABŞ-da payladım. İnsanlarda nə qədər təsir oyatdı!
Amma bunların hamısı epizodik bir şeydir. Ona görə hesab edirəm ki, bu komissiyanın təklifləri içərisində
biz gərək xüsusi təbliğat strukturu yaradaq. Gərək qaçqınların, köçkünlərin vəziyyəti haqqında daim
kitablar, albomlar, plakatlar, filmlər, videofilmlər, başqa şeylər yaradılsın və daim bütün ölkələrə
göndərilsin. Xüsusən, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini həll etməyə qoşulmuş ölkələrə göndərilsin,
onların ictimaiyyəti görsün.
Ermənistanın bir çox ölkələrdə diasporları vardır. O diasporların etdiyi şeyləri heç Ermənistanın özü edə
bilmir. Məsələn, keçən il Amerika prezidenti Bill Klintonun dəvəti ilə mənim ABŞ-a rəsmi səfərim ərəfəsində
onlar nə qədər işlər gördülər. Hələ mənim səfərimdən üç ay öncə Amerikada bütün ermənilərə yaydılar,
prezident Bill Klintonun adına məktublar təşkil etdilər ki, Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a gəlməsinə yol
verilməsin. Prezident Bill Klintona nə qədər təzyiqlər göstərməyə çalışdılar. Nə qədər işlər görməyə çalışdılar,
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cürbəcür böhtanlar, yalan yazılar dərc olunan qəzetlər buraxdılar. Bunların yalanı, böhtanı da odur ki, guya
Azərbaycanda demokratiya yoxdur, insan hüquqları pozulur. Guya ki, xaricdə yaşayan həmin ermənilər
Azərbaycanda demokratiya ilə maraqlanırlar, onlar guya Azərbaycanda azərbaycanlıların hüquqlarının
pozulmasından narahatdırlar.
Xeyr, bu belə deyil, sadəcə, bizim bu müxalifətin yalandan uydurub onların ağzına atdığı sözləri onlar
götürüb öz mənafeləri üçün istifadə edirlər. Amma görün, hansısa bir ölkədə Ermənistan prezidenti oraya
gedəndə beş nəfər azərbaycanlı varmı ki, onun əleyhinə çıxsın? Yoxdur. Bizim belə imkanımız yoxdur. Nəinki
buna imkanımız yoxdur, bizim içimizdən həmin o ermənilərlə birlikdə əleyhimizə işləyənlər çoxdur. Bu da
vardır.
Belə olan halda biz gərək xüsusi təbliğat sistemi yaradaq. Bu təbliğat da kiməsə nəyisə yalandan çatdırmaq
üçün yox, Azərbaycanın bugünkü reallığını, işğal olunmuş torpaqlarının vəziyyətini, qaçqın, köçkün şəraitində
yaşayan insanların vəziyyətini gərək daim cürbəcür vasitələrlə dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara
çatdırmaq üçün lazımdır. Bunlar hamısı bizim ümumi məsələmizin, yəni, məlum məsələnin sülh yolu ilə həll
olunması, təmin edilməsi üçün çox vacib şərtlərdir. Hesab edirəm ki, bizim hökumət, dövlət orqanları
gözləmədən bu işlə məşğul olmalıdırlar. Hərə öz sahəsində çox iş görə bilər. Amma, eyni zamanda, bunu daha
da mütəşəkkil aparmaq üçün bu komissiyanın təklifləri içində bu da olmalıdır. Biz bununla əlaqədar lazımi
tədbirlər görməliyik.
Əziz dostlar, beləliklə, mən bu problemlərin bir çoxuna toxundum və ürəyimdə olan sözləri sizə açıq-aydın
dedim. Sizi də dinlədim. Ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü gün bizim üçün çox səmərəli gündür və əminəm
ki, biz bu görüşdən sonra çox ciddi tədbirlər hazırlayıb həyata keçirə bilərik.
Bu gün siz buradakı çıxışlarınızda mənim fəaliyyətim, gördüyüm işlər haqqında fikirlərinizi bildirdiniz,
hissiyyatlarınızı izhar etdiniz. Mən bütün bunlara görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənim həyatımın
mənası xalqa xidmət etməkdən ibarətdir. Mənim həyatım ölkəmin, xalqımın gözü qarşısındadır. Əgər mənim bu
xidmətimi bir vətəndaş da anlaya bilirsə və bunu qiymətləndirə bilirsə, bu, mənim üçün əhəmiyyətlidir. Ona
görə də dediyiniz sözlərə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Siz eyni zamanda gələcək prezident seçkiləri barədə də öz fikirlərinizi bildirdiniz. Həqiqətən belədir. Mən
beş il bundan öncə də Azərbaycanda prezident olmaq arzusunda olmamışdım. Siz bunu bilirsiniz və məni
buraya siz gətirmisiniz, xalq gətiribdir. Naxçıvandan buraya gələrkən mənimlə dörd gün danışıqlar aparıldı.
Mən buraya gələrkən bildim ki, odun-alovun içinə gedirəm. Mən Naxçıvandan uçub Bakıya enəndə o dəqiqə, o
an artıq özümü şəhid hesab etdim. Mən buraya vəzifə üçün yox, xalqımın dərdinə qalmaq üçün gəldim. 1993-cü
ilin oktyabrında da prezident seçkiləri təyin olunanda mən öz namizədliyimi vermədim. İndi özlərini namizəd
vermək istəyən adamlar, - şübhəsiz, namizəd vermək təbiidir, qoy versinlər, - amma başqaları haqqında yalan,
böhtan deyən adamlar o vaxtlar, 1993-cü ildə bəs nəyə görə gəlib öz namizədliklərini vermədilər? Nə üçün?
Gəlib namizədliklərini verəydilər, xalq da görəydi və kimi istəyərdi onu da seçərdi. Mən öz namizədliyimi
vermədim, amma siz məni seçdiniz. Buna görə çox sağ olun.
Beş ildir ki, mən sizə, doğma xalqıma, doğma vətənimə və müstəqil Azərbaycana sədaqətlə xidmət edirəm.
Mən bundan sonra da xidmət edəcəyəm, harada olur-olsun, hansı vəzifədə olur-olsın xidmət edəcəyəm. Doğma
xalqıma xidmət etmək mənim həyatımın mənasıdır. Mən bunsuz yaşaya bilmərəm. Amma prezident kimi
seçəcəksiniz – bunu özünüz bilərsiniz.
Y e r d ə n s ə s: Bizim yeganə prezidentimiz yalnız və yalnız Heydər Əliyev ola bilər. Cənab prezident,
bizim növbəti prezidentimiz də siz olacaqsınız. Xalqın ümidgahı sizsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə onu bəyan edirəm ki, beş il müddətində Azərbaycanda ictimai-siyasi
sabitlik yaranıb, insanlar rahat yaşayırlar. Dörd ildən artıqdır ki, sülhdür, qan tökülmür, atəş yoxdur. Günbəgün,
aybaay, ilbəil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə adı, hörməti yüksəlir. Azərbaycan dünyanın bir çox dövlətləri
ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurub və bu əlaqələr inkişaf edir. Azərbaycanda demokratiya yaranıb inkişaf edir,
bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan vətəndaşlarının azadlığı, onların haqları Konstitusiya ilə qorunur
və bundan sonra da qorunacaqdır. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir, iqtisadi islahatlar keçirir və
bunları axıra çatdıracaqdır. Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi bundan sonra da yaşayacaq, yüksələcək və
Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi, dönməz olacaqdır. Mənim də, sizin də borcumuz odur ki, bu yolda xalqımıza,
vətənimizə, müstəqil dövlətimizə sədaqətlə xidmət edək. Əmin olun ki, mən bundan sonra da sədaqətlə xidmət
edəcəyəm.
Burada təklif oldu ki, bizim bugünkü yığıncağımızın adından, Azərbaycandakı bütün qaçqınların adından
dünya dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərək. Hesab edirəm ki, bu təklif düzgün təklifdir.
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Mən sizdən xahiş edirəm, mənim salamımı, hörmət və ehtiramımı bütün qaçqınlara, çadırlarda yaşayan
köçkünlərə çatdırasınız. Mən sizin hamınızı qucaqlayıram, öpürəm. Sizə, qaçqın və köçkün vəziyyətində
yaşayan bütün bacı-qardaşlarıma cansağlığı, səadət, əmin-amanlıq, gələcək işlərdə uğurlar arzulayıram. Sağ
olun.
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RUMINİYA PREZİDENTİ EMİL KONSTANTİNESKUNUN BİNƏ HAVA LİMANINDA
QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏ BƏYANATI
29 iyun 1998-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Rumıniya ilə Azərbaycan arasında
faydalı əlaqələr yaranıbdır və artıq bu əlaqələrin müəyyən nailiyyətləri mövcuddur. Dövlətlərimiz,
hökumətlərimiz arasında müqavilələr, sazişlər, çox əhəmiyyətli sənədlər imzalanıbdır.
Hörmətli prezident Emil Konstantinesku, sizin Azərbaycana bu rəsmi səfəriniz Rumıniya - Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafda olmasını nümayiş etdirir. Mən ümidvaram ki, biz ölkələrimizin, dövlətlərimizin arasında
əlaqələrin gələcək inkişafı ilə əlaqədar mühüm məsələləri müzakirə etmək imkanına malik olacağıq. Cənab
prezident, mən bilirəm ki, buna sizin - Rumıniyanın da, bizim - Azərbaycanın da ehtiyacı vardır. Mən bununla
bərabər arzu edərdim ki, siz, Azərbaycana ilk dəfə səfər edən Rumıniya prezidenti Azərbaycanla, paytaxtımız
Bakı şəhəri ilə mümkün qədər tanış ola biləsiniz, bizim bu günümüzü görə biləsiniz. Əmin ola bilərsiniz ki, siz
Azərbaycanda qonaqpərvərlik, dostluq və mehribanlıq şəraitində olacaqsınız. İnanıram ki, bizim danışıqlarımız,
görüşlərimiz çox səmərəli olacaq, həm Rumıniya üçün, həm Azərbaycan üçün faydalı olacaqdır. Bir daha sizi
salamlayıram. Xoş gəlmisiniz!
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN RUMINİYA PREZİDENTİ EMİL KONSTANTİNESKU İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
30 iyun 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Emil Konstantinesku! İlk öncə mən Sizi səmimi qəlbdən
salamlayıram və mənim dəvətimi qəbul edərək respublikamıza rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm. Bu səfərin Azərbaycan ilə Rumıniya arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsinin hər iki tərəf üçün çox faydalı olduğunu qeyd etmək istərdim.
Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkələrimizin əlaqələri ardıcıl surətdə möhkəmləndirilir və
əmin olduğumu bildirirəm ki, prezident Emil Konstantineskunun ölkəmizə rəsmi səfəri Azərbaycan-Rumıniya
əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələ açacaqdır.
Bir çox sahələrdə münasibətlərin daha da sıxlaşdırılması məqsədi ilə ölkələrimiz arasında bağlanmış
müqavilələri yüksək qiymətləndirirəm və bildirirəm ki, bu gün imzalanması nəzərdə tutulan sənədlərin də
Azərbaycan–Rumıniya əməkdaşlığında böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Gənc müstəqil respublikamızda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirilən
tədbirlərin, islahatların müvəffəqiyyətlə aparılması nəticəsində bir çox uğurlar əldə olunmuşdur. Öz
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx bağlanmasına çalışan Azərbaycan xarici ölkələrlə əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsinə daim xüsusi diqqət yetirir.
Bazar münasibətlərini, demokratik inkişaf yolunu seçmiş respublikamızda özəlləşdirmə proqramının
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildiyini bildirirəm və onu da demək istərdim ki, dünya ölkələrinin işgüzar
dairələrinin və şirkətlərinin geniş fəaliyyəti üçün Azərbaycanda hər cür şərait və imkanlar vardır.
Qədim neft diyarı olan ölkəmizin Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün
dünyanın ən nüfuzlu şirkətləri ilə tarixi müqavilələr imzalanmışdır. Bu gün fəxrlə demək istəyirəm ki, 1994-cü
ildə bağlanmış «Əsrin müqaviləsi»nin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi nəticəsində 1997-ci ilin noyabrında
«Çıraq» yatağından ilkin neft hasil edilmişdir.
Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxaracaq kəmərlərin marşrutları haqqında onu demək istəyirəm ki, neft
şimal istiqamətində artıq Qara dənizə çatdırılır, Bakı-Supsa kəməri tikilir və biz Bakı-Ceyhan kəmərinin inşası
üçün də müəyyən hazırlıq işləri aparırıq.
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi dünya ölkələrinin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsində böyük perspektivlərə malikdir. Avropada yerləşən Azərbaycan ilə Rumıniya arasında
əlaqələrin durmadan inkişaf etməsində bu dəhlizin fəaliyyətindən səmərəli istifadə edilməsi də böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Qədim İpək yolunun bərpası sahəsində respublikamızda böyük işlər görülmüşdür. Avropa Birliyinin
himayəsi altında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də
Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransa hazırlıq işləri aparılır. Mən sizi, cənab Emil Konstantinesku
həmin tədbirdə iştirak etməyə bir daha dəvət edirəm.
Bildirirəm ki, Azərbaycan müstəqilliyə nail olduqdan sonra problemlərlə də qarşılaşmışdır. Bunlardan ən
ağrılısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı on ildən bəri davam edən hərbi təcavüzüdür. Bu təcavüz nəticəsində
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox
vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. Bu münaqişənin ATƏT-in
Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Azərbaycan
böyük səylər göstərir və 1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında razılıq əldə olunmuşdur. Azərbaycan tərəfi
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini danışıqlar prosesini intensivləşdirmək üçün əsas kimi
qəbul etmişdir. Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə iki mərhələdə aradan qaldırılması
barədə həmsədrlərin – Rusiyanın, ABŞ-ın, Fransanın irəli sürdüyü təklifləri qəbul etmişik və münaqişənin
tezliklə sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq.
E m i l K o n s t a n t i n e s k u: Cənab Heydər Əliyev, məni respublikanıza rəsmi səfərə dəvət etdiyiniz
üçün Sizə təşəkkür edirəm. Sizin kimi görkəmli bir dövlət xadimi ilə görüşmək şərəfinə nail olduğumdan da
məmnunluq hissi duyuram. Rumıniya çox ölkələrlə müxtəlif sahələrdə əlaqələr saxlayır. Azərbaycanla da bütün
sahələrdə sıx əlaqələr qurmaq bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Demokratik inkişaf yolu ilə inamla addımlayan müstəqil Azərbaycanda əldə olunmuş nailiyyətləri
görməkdən məmnun qaldığımı bildirirəm.
Cənab prezident, biz dəfələrlə görüşüb söhbət etmişik. Sizin kimi tanınmış siyasi xadimin təcrübəsi şəxsən
mənim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Mən ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində mühüm rolu olan əsas sahələrin yüksək
vəzifəli şəxslərini də özüm ilə bərabər Azərbaycana gətirmişəm. Rumıniya Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu
yerdə coğrafi-siyasi cəhətdən xüsusi əhəmiyyət daşıyan respublikanızla əlaqələrin bundan sonra daha da
sıxlaşması üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə, beynəlxalq normalara uyğun surətdə tezliklə aradan
qaldırılmasına Rumıniyanın da tərəfdar olduğunu nəzərinizə çarpdırıram. Biz ATƏT-in Lissabon zirvə
görüşündə qəbul olunmuş prinsipləri və Minsk qrupu həmsədrlərinin təkliflərini yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycan və Rumıniya Avropa dövlətləridir. Bölgədə sülhün, əmin-amanlığın bərqərar edilməsi bütün
Avropa, eləcə də Qafqaz ölkələri üçün vacibdir. Azərbaycanın çox böyük gələcəyi vardır və mən ölkənizin
tezliklə dünya iqtisadiyyatının sürətli inkişafında böyük rol oynayan bir respublikaya çevriləcəyinə əminəm.
Azərbaycanla bütün sahələrdə sıx əlaqələr qurmağa Rumıniyanın çox böyük maraq göstərdiyini bir daha
nəzərinizə çarpdırmaq istəyirəm. Bu gün imzalanacaq sənədlər də böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır və əmin
olduğumu bildirirəm ki, bu sənədlər dövlətlərimizin münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol
oynayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Emil Konstantinesku, səmimi və xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm və
Sizin respublikamıza rəsmi səfərə gəlməyinizdən çox məmnun qaldığımı bir daha vurğulayıram.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN VƏ RUMINİYA PREZİDENTİ
EMİL KONSTANTİNESKUNUN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
HƏR İKİ ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ ARASINDA AZƏRBAYCAN-RUMINİYA
DANIŞIQLARINDA ÇIXIŞI
Prezident sarayı
30 iyun 1998-ci il
Hörmətli prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram, ölkəmizə xoş gəlmişsiniz! Mən Rumıniya prezidentinin Azərbaycana
rəsmi səfərini çox mühüm hadisə hesab edirəm.
Hörmətli prezident Emil Konstantinesku, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməyiniz
münasibətilə sizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, sizin bu səfəriniz Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin
inkişaf etməsində mühüm bir mərhələ olacaqdır.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, təxminən üç il bundan əvvəl bizim ölkələrimiz
arasında əlaqələr dövlət başçıları arasında olan görüşlərlə başlayıbdır. Bizim əlaqələrimiz ötən üç il müddətində
müsbət istiqamətdə inkişaf edibdir, biz bu sahədə müəyyən nailiyyətlər əldə etmişik. Ən əsası odur ki, birbirimizi daha da yaxından tanımışıq, aramızda inam yaranıbdır və əlaqələrimizi sürətlə inkişaf etdirmək üçün
bunlar yaxşı əsasdır.
Ötən dövrdə dövlətlərimiz arasında bir neçə müqavilə, sazişlər imzalamışıq. Güman edirəm ki, bugünkü
görüşlərin, danışıqların nəticəsində də müəyyən sənədlər imzalanacaqdır və biz ölkələrimiz arasında olan
əməkdaşlığı, dostluğu daha da genişləndirib inkişaf etdirə biləcəyik.
Cənab prezident, biz sizinlə indi təkbətək çox ətraflı söhbət etdik. Çox məmnunam ki, bu söhbətimiz zamanı
açıq, səmimi və işgüzar danışıqlar oldu. Siz ölkəniz, onun bugünkü vəziyyəti, problemləriniz haqqında mənə
məlumat verdiniz, öz tərəfimdən mən də bu məsələlər barədə sizə geniş məlumat verdim. Nümayəndə
heyətlərimiz qarşısında bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Rumıniya ilə bütün sahələrdə əlaqələri
inkişaf etdirmək əzmindədir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ölkədə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi aparır. Ölkəmizdə demokratik, iqtisadi islahatlar həyata keçirilir və bunlar öz müsbət
nəticələrini verir. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı bərqərar olub və inkişaf edir, özəlləşdirmə proqramı həyata
keçirilir, iqtisadiyyatın, xüsusən xarici ticarətin liberallaşdırılması sahəsində də böyük işlər görülür.
Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb olunmasında da nailiyyətlərimiz az deyildir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Ola bilər ki, indi Azərbaycanın neft sənayesinin yeni
perspektivli bir mərhələsi başlayıbdır. Xəzərin Azərbaycan sektorunda ölkəmizin zəngin neft, qaz yataqları
vardır. Respublikamızın bütün ərazisində belə yataqlar mövcuddur. Biz həmin yataqların birgə işlənilməsi üçün
xarici şirkətlərlə müştərək işlər görürük. Bu sahədə tarixi müqavilələr imzalanıbdır. Biz keçən ildən ilkin neftin
hasil edilməsinə başlamışıq.
Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə ilkin neft artıq Qara dəniz sahillərinə ixrac edilir. Biz Qərb
istiqamətində ikinci boru kəmərini, Bakı-Supsa kəmərini tikirik və Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
yataqlardan gələcəkdə hasil olunacaq nefti dünya bazarına çıxaracaq böyük neft kəmərinin, Bakı-Ceyhan
kəmərinin inşası sahəsində də müəyyən işlər aparırıq.
Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovuşağında tutduğu coğrafi-siyasi, strateji vəziyyətinə görə Avropa və
Asiya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün çox böyük işlər görür. Avropa-QafqazAsiya nəqliyyat dəhlizi bu baxımdan çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu nəqliyyat dəhlizi yaranıb və artıq
istifadə edilir.Biz bu magistraldan, yəni bərpa olunan qədim İpək yolundan bu yolun üzərində yerləşən bütün
ölkələrin istifadə etməsi sahəsində müəyyən hazırlıq işləri aparırıq. Sentyabrın 7-8-də bununla əlaqədar Bakıda
İpək yolu üzərində olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının toplantısını keçirmək nəzərdə tutulubdur.Biz
bunu Avropa Birliyi ilə birlikdə hazırlayırıq. Cənab prezident, sizi, Rumıniyanı da bu sammitdə iştirak etməyə
dəvət etmişik. Ümidvaram ki, biz sentyabr ayında bu sahədə mühüm bir addım ata biləcəyik.
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Azərbaycan xarici siyasət sahəsində əlaqələrini bütün ölkələrlə sülh və əmin-amanlıq şəraitində qurmaq
istəyir, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaradır. Rumıniya ilə Azərbaycan arasında yaranmış əlaqələr buna
əyani nümunədir.
Biz ölkəmizi əhatə edən qonşu ölkələrlə də sülh, əmin-amanlıq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşamaq
istəyirik. Ancaq Ermənistan ilə Azərbaycan arasında on ildən bəri davam edən münaqişə buna mane olan
amildir. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunubdur. İşğal edilmiş ərazilərimizdən bir milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı öz yerlərindən-yurdlarından
zorla çıxarılıb, didərgin salınıbdır. Bir neçə il müharibə gedib, döyüşlər olub, qan tökülübdür. Ermənistan ilə
Azərbaycan arasındakı müharibəni 1994-cü ildə dayandırmışıq, atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq və biz dörd
ildən artıqdır ki, bu sazişə əməl edirik.
Azərbaycan ərazilərinin işğal olunmasına, ölkəmizə dəymiş maddi və mənəvi zərbələrə, bir milyondan çox
azərbaycanlının yerindən-yurdundan didərgin düşərək qaçqın vəziyyətində yaşamasına baxmayaraq, biz
məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Biz bu işdə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə ümidlər
bəsləyirik.
ATƏT-in 1996-cı ilin dekabrında keçirilmiş Lissabon zirvə
görüşündə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün prinsiplər müəyyən edilibdir. Bu prinsiplər üç hissədən –
Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınmasından, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin
tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməsindən, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin
təhlükəsizliyinin təmin olunmasından ibarətdir.
Biz bu prinsipləri əsas götürürük, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları
və Fransanın keçən ilin sentyabrında verdikləri təklifləri qəbul etmişik. Biz bu münaqişənin həmin təkliflər
əsasında sülh yolu ilə həll olunması məsələsi üzərində işləyirik. Biz konstruktiv mövqe tuturuq, bir çox
güzəştlərə gedirik. Ancaq biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına yol verə bilmərik və Dağlıq
Qarabağa dövlət müstəqilliyi statusu verilməsinə heç vaxt razı ola bilmərik. Ümid edirik ki, münaqişə sülh yolu
ilə həll oluna bilər. Biz ATƏT-in bütün üzvlərinə böyük ümidlər bəsləyirik.
Cənab prezident, siz ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə iştirak edirdiniz. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, siz
Lissabonda, ATƏT-in zirvə görüşündə həmin prinsiplərin qəbul olunmasına səs verdiniz. Ümid edirəm ki, siz
gələcəkdə də bu mövqeyinizdə duracaqsınız və Azərbaycanın bu probleminin sülh yolu ilə həll olunmasında öz
səylərinizi əsirgəməyəcəksiniz.
Azərbaycan Avropa ölkəsidir və Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu bir yerdədir. Azərbaycan Avropa Şurasına
daxil olmaq istəyir, həyatını, bütün işlərini, iqtisadiyyatını və dövlət quruluşunu Avropa standartlarına uyğun
qurmağa çalışır. Bizim əməkdaşlığımızın bu məsələlər üçün də çox əhəmiyyəti vardır.
Mən hesab edirəm ki, bizim ölkələrimiz arasında yaranmış əlaqələr gələcəkdə daha da genişlənə və
inkişaf edə bilər. Biz öz tərəfimizdən bunun üçün çalışacağıq. Sizi bir daha salamlayıram.
***
Cənab prezident, əvvəla, Rumıniya-Azərbaycan əlaqələri haqqında dediyiniz fikirlərə görə sizə təşəkkür
edirəm və sizinlə mənim həmfikir olduğumu bir daha bildirmək istəyirəm.
Azərbaycan haqqında, ölkəmizin bugünkü real vəziyyəti, Azərbaycan dövlətinin siyasəti, iqtisadi, siyasi
sahələrdə apardığı işlər haqqında dediyiniz müsbət fikirlərə və xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Mən sizinlə bərabər təxminən iki saat ərzində apardığımız danışıqların çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd etmək
istəyirəm. Təkbətək və indi nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə birgə apardığımız danışıqlarımız, siz qeyd
etdiyiniz kimi, bunların hamısının aşkarlıq şəraitində, Azərbaycan və Rumıniya mətbuat işçilərinin qarşısında
keçməsi onu göstərir ki, biz bütün məsələlər barəsində bir-birimizlə səmimiyik və açığıq.
Əgər sizin numayəndə heyətinizin başqa sözü yoxdursa, güman edirəm, biz hazırlanmış sənədlərin
imzalanmasına, sonra isə mətbuat konfransına başlaya bilərik.
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AZƏRBAYCAN-RUMINİYA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Prezident sarayı
30 iyun 1998-ci il
Hörmətli cənablar, xanımlar, hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Dünən Rumıniyanın prezidenti cənab Emil Konstantinesku mənim dəvətimlə Azərbaycana rəsmi səfərə
gəlmişdir. Mənim dəvətimin və bu səfərin məqsədi Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün yeni
addımlar atmaqdan ibarətdir. Dünən və bu gün apardığımız danışıqlar zamanı biz ölkələrimiz arasındakı
əlaqələrə, beynəlxalq məsələlərə aid, regionumuzda vəziyyət və bir çox başqa problemlər haqqında fikir
mübadiləsi aparmış və bir çox məsələlər barəsində eyni fikirdə olduğumuzu bəyan etmişik.
Bu gün prezident cənab Emil Konstantinesku ilə mənim aramda iki saat ərzində təkbətək danışıqlar
olmuşdur. Sonra nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə danışıqlarımız davam etmişdir. Mən bu danışıqları çox
əhəmiyyətli, məzmunlu və çox səmərəli hesab edirəm. Bir daha qeyd edirəm, biz hər iki tərəfi maraqlandıran,
demək olar, bütün məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparmışıq.
Rumıniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra yaranıbdır.
Bu əlaqələr üç il bundan öncə dövlət başçıları səviyyəsində yaranıb və bu günə qədər davam edir. Bizim
dövlətlərimiz arasında bir çox müqavilələr, sazişlər, sənədlər imzalanmışdır. Rumıniya ilə Azərbaycan arasında
dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə var. Bunlar hamısı ötən üç ildə gördüyümüz işlərin nəticəsidir. Bu
gün isə biz irəliyə getmək üçün yeni addımlar atırıq və prezident cənab Emil Konstantineskunun səfəri bunun
üçün yaxşı imkanlar açır.
Biz danışıqlar zamanı qeyd etdik ki, ölkələrimiz məsafəcə bir-birinə çox yaxındır. Biz bir regiona mənsubuq
və Rumıniya da, Azərbaycan da Avropaya daxildirlər. İqtisadi əməkdaşlığımız üçün çox böyük imkanlar var.
Bu baxımdan Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında olan yollar, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat magistralının
yaranması və başqa vasitələr çox əhəmiyyətlidir.
Cənab Emil Konstantinesku Rumıniyanın bugünkü vəziyyəti və qonşuları ilə olan əlaqələri haqqında geniş
məlumat verdi. Mən isə Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti və regionda, Qafqazda olan vəziyyət, Azərbaycanın
qonşuları ilə əlaqələri haqqında çox geniş məlumat verdim.
Bizim fikirlərimiz eyni oldu ki, ölkələr arasında əlaqələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in
prinsipləri, beynəlxalq hüquq normaları əsasında qurulmalıdır. Ölkələrin, dövlətlərin ərazi toxunulmazlığı, ərazi
bütövlüyü əsas prinsiplərdən biridir. Bu barədə Rumıniyanın da qarşısında bir çox məsələlər olmuşdur və bəlkə
bu gün də var. Amma Azərbaycanın qarşısında çox ciddi problemlər var.
Mən çox məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu məsələlər ətrafında apardığımız danışıqlar bizim tam eyni
fikirdə olduğumuzu göstərdi. Mən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması haqqında
da prezident cənab Emil Konstantineskuya çox geniş məlumat verdim. Bir daha qeyd edirəm ki, mən bu
görüşlərimizi, danışıqlarımızı çox səmərəli, əhəmiyyətli hesab edirəm. Hesab edirəm ki, biz gələcək üçün yaxşı
əsas yaradırıq.
Rumıniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələri inkişaf etdirmək üçün bu gün burada imzalanmış sənədlər də çox
əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Rumıniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrə dair Rumıniya prezidentinin və
Azərbaycan prezidentinin imzaladıqları bəyannaməni mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu bəyannamənin
bütün müddəaları Rumıniyanın və Azərbaycanın dünyada gedən proseslər, regionda, Avropada olan məsələlər
və Qafqaz regionundakı proseslər haqqında eyni fikirdə olduğunu bir daha təsdiq edir.
Bizim danışıqlarımız hələ bundan sonra da davam edəcək, prezident cənab Emil Konstantinesku bu gün də,
sabah da ölkəmizlə daha geniş tanış olmaq imkanları əldə edibdir. Ümidvaram ki, səfər müvəffəqiyyətlə başa
çatacaq və bizim qonaqlarımız Azərbaycana səfərlərindən razı olacaqlar.
Mən burada, mətbuat qarşısında Rumıniya xalqına, dövlətinə Azərbaycanın hörmət və ehtiramını bir daha
bildirirəm. Rumıniyanın prezidenti cənab Emil Konstantineskuya hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
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RUMINİYA PREZİDENTİ EMİL KONSTANTİNESKUNUN BƏYANATI
30 iyun 1998-ci il
Cənab prezident Əliyev!
Xanımlar və cənablar!
İcazə verin, hər şeydən əvvəl, mehriban münasibətə, bizim nümayəndə heyətinə göstərilən qayğıya,
Azərbaycanın paytaxtı gözəl Bakı şəhərində bizə göstərilən hörmətə görə Sizə və Azərbaycan xalqına
minnətdarlığımı bildirim.
Prezident Heydər Əliyev görkəmli siyasətçidir və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri son illər ərzində
onunla bir neçə dəfə səmimi və konstruktiv şəraitdə müzakirə etmək mənə nəsib olmuşdur.
Gördüyünüz kimi, Rumıniya nümayəndə heyəti çox böyük tərkibdədir. Biz burada Rumıniyanın xarici işlər,
ticarət və sənaye, nəqliyyat nazirliklərinin, Elmlər Akademiyasının, maliyyə qurumlarının məsul şəxsləri ilə
təmsil olunmuşuq. Bu, Azərbaycanın Xəzər regionunda oynadığı böyük rola, həm Avropada, həm də Asiyada
oynadığı böyük rola görə və bizim bu görüşlərə verdiyimiz xüsusi əhəmiyyətə görədir.
Rumıniya və Azərbaycan qədim ənənələrə, tarixə malik iki ölkədir və onlar eyni proseslərlə, tamamilə yeni
təcrübə ilə üzləşirlər. Ümid edirəm ki, hər iki ölkə bu prosesdən uğurla çıxacaqdır.
Biz bu gün prezident Əliyev ilə söhbətimiz zamanı iqtisadi-ticarət əməkdaşlığının əsasını qurmağa çalışdıq
və hər iki tərəfi maraqlandıran mövzulara toxunduq. Bunlar neft, qaz, nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq
haqqındadır. Mən əminəm ki, hər iki ölkənin biznesmenləri, şirkət rəhbərləri arasında daimi ünsiyyət ticarət
əlaqələrinin inkişafına, Uzaq Şərqdən Mərkəzi Avropaya və əksinə, Mərkəzi Avropadan Uzaq Şərqə malların bu
ölkələr vasitəsilə daşınmasına kömək edəcəkdir.
Mərkəzi Avropa Ticarət Təşkilatının üzvü kimi, Rumıniya dövləti həm Azərbaycanla, həm də Xəzər
hövzəsinə daxil olan digər ölkələrlə əlaqələrin genişlənməsini istəyir. Əminəm ki, bu gün imzalanmış sənədlər dostluq və tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə, dövlət mətbuat agentlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd,
nəqliyyat haqqında sənəd xalqlarımız və hökumətlərimiz arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə, dinc,
vahid, sülhsevər Avropa ölkələrinin bir-birinə yaxınlaşmasına xidmət edəcəkdir.
***
S u a l: Sualım cənab Konstantineskuyadır. Xəzər neftinin Rumıniya ərazisi ilə hansı həcmdə nəql
edilməsi nəzərdə tutulur və bununla əlaqədar Azərbaycan tərəfi hansı güzəştlərə ümid bəsləyə bilər? Bu
barədə Bakıda nə kimi razılaşmalar əldə olunubdur?
E m i l K o n s t a n t i n e s k u: Rumıniya bu nəqliyyat dəhlizində iştirak etmək üçün artıq infrastruktura
malikdir. Bunlar, əslində Rumıniyanın bütün ərazisindən keçən neft-qaz kəmərləridir. Bu kəmərlər Rumıniyanın
Qara dənizdəki Konstansa limanından Macarıstana, habelə Mərkəzi Avropanın neft və qaz ehtiyatlarına malik
olmayan bütün ölkələrinə çıxır. İkinci cəhət isə odur ki, Konstansa limanında Rumıniyanın neft terminalı var.
Konstansa limanı gücünə görə Qara dənizdə ən böyük və Avropada beşinci limandır. Rumıniya neft emalı
kombinatlarının kompleks sisteminə malikdir, o cümlədən Konstansada böyük neftayırma kombinatı və onun öz
limanı var. İstehsal gücləri gətiriləcək bütün neftin emalını təmin edə bilər. Neft kimyası sənayemizin böyük
istehsal gücü var.
Neft və qaz kəmərlərindən əlavə, Rumıniyada bütün istiqamətlərdə daşımaları təmin edə bilən dəmir yolu
şəbəkəsi, habelə Avropa standartlarına uyğun avtomobil yolları mövcuddur.
Eyni zamanda Konstansa limanı bütün başqa limanlarla əlaqəlidir, inteqrasiya olunmuş nəqliyyat və elektrik
enerjisi sistemi ilə qarşılıqlı surətdə bağlıdır.
Bütün bunlar göstərir ki, təkcə xam neftin deyil, həm də neft məhsullarının nəqlini təmin etmək mümkündür.
Əgər qısaca desək, Rumıniya ərazisi ilə Balkana və Avropanın başqa yerlərinə ildə 30 milyon ton neft nəql
etmək olar. Balkana gəldikdə, Sloveniya, Xorvatiya, Serbiya istiqamətlərini, habelə Almaniya və Avstriya da
daxil olmaqla, Mərkəzi Avropa ölkələrini xatırlatmaq olar. Nümayəndə heyətimizin tərkibindəki ekspertlər sizə
«Rumıniya yolların kəsişməsində» adlanan layihəni təqdim edə bilərlər. Buradakı şəkillər, xəritələr
dediklərimizin hamısını əhatə edir.
S u a l: Hər iki prezidentə sualım var. Birinci sualım Azərbaycan prezidentinədir. Azərbaycanın
böyük neftinin nəqlinə dair Azərbaycanın başladığı danışıqlara Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Türkiyə
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kimi, Rumıniya da dəvət ediləcəkmi? Rumıniya prezidentinə sualım isə belədir: Rumıniya Azərbaycanın
neft yataqlarının işlənilməsində iştirak etmək niyyətindədirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan neftinin, yəni Xəzər dənizindən hasil olunacaq neftin dünya
bazarlarına çıxarılması üçün Qərb istiqamətində bir neçə yol var. İndi konsorsium tərəfindən Xəzər
dənizindən hasil olunan nefti artıq bir neft kəməri, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə ixrac edirik. İkinci, BakıSupsa neft kəməri Qara dənizin Supsa limanına çəkilir. O kəmərlə də neft ixrac olunacaqdır. Böyük neft
kəmərinin - Bakı-Ceyhan kəmərinin də tikilməsi nəzərdə tutulubdur. Bunlardan əlavə, Qazaxıstan və
Türkmənistanın neft məhsullarının Xəzər dənizindən, Qafqazdan keçməklə Qara dəniz vasitəsilə
Avropaya daşınması məsələləri müzakirə olunur.
İmkanlar çoxdur. Şübhəsiz ki, Rumıniya bu imkanlarda iştirak edəcəkdir. Biz bu işlərdə Rumıniyanı
özümüzün tərəfdaşımız hesab edirik. Rumıniyanın prezidenti cənab Konstantinesku məndən əvvəl suala cavab
verərkən onların nə qədər böyük imkanları olduğu barədə məlumat verdi.
E m i l K o n s t a n t i n e s k u: Mən cənab Əliyevə bir daha təşəkkür etmək istərdim ki, o infrastrukturun
ən vacib layihələrindən birini dəstəkləyir. Dünya miqyaslı bu layihə gələn minillik üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Bu, Sakit okeandan Atlantik okeanına - Yaponiya və Çindən Fransa və İspaniyaya qədər uzanacaq layihədir.
Rumıniya və Azərbaycan bu Transkontinental dəhlizin ortasında əsas yer tuturlar. Həm də bu halda Bakı və
Konstansa çox mühüm nöqtələrə çevrilir. Bütün bunların başqa baxımdan da əhəmiyyəti var. Biz enerji
ehtiyatları sektorunda işləyənlərin zərb-məsələni unutmamalıyıq: Neft kəmərləri məhz neftin tapıldığı yerlərdən
keçir və deməli, sülh də qorunur.
Bu layihəyə Rumıniyanın cəlb olunmasına gəldikdə isə, hesab edirəm ki, bizim çox yaxşı imkanlarımız var.
Mən təhsilimə görə geoloqam, Azərbaycanın Baş naziri isə neft avadanlığı sahəsində böyük mütəxəssisdir. Yeri
gəlmişkən, o, nəinki neft avadanlığına yaxşı bələddir, həm də rumın dilini bilir. Bu, bir daha göstərir ki,
Rumıniya və Azərbaycan sənayeləri arasında ənənəvi əlaqələr mövcuddur. Bunu bilməyənlərə isə deyə bilərəm
ki, neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasına ilk dəfə ötən əsrin ikinci yarısında eyni vaxtda Bakıda və Ployeştidə
başlanmışdır. Rumıniya və Azərbaycan həmin dövrdə neftin ən mühüm ixracçıları idilər və Amerika Birləşmiş
Ştatları - orada da neft hasilatına təxminən həmin vaxt başlanmışdır, - ilə birlikdə sənayenin bu sahəsinin
pionerləri olmuşlar.
S u a l: Mənim birinci sualım prezident Əliyevə olacaqdır. Rumıniyanın Bakıdan Konstansaya
gedəcək neft marşrutu layihəsi barəsində Sizin fikriniz necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu barədə fikrimi dedim. Əvvəlki suala cavab verərək bu barədə çox geniş
dedim. Ancaq bir də təsdiq edirəm ki, Xəzər dənizindən hasil olunan neftin Avropaya ixrac edilməsində
Azərbaycan ilə Rumıniya arasında, Bakı ilə Konstansa arasındakı nəqliyyat əlaqələri xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Hesab edirəm ki, Bakı-Konstansa xətti bu barədəki çoxşaxəli layihələrin bir hissəsi olacaqdır.
S u a l: Növbəti sualım prezident Konstantineskuyadır. Siz bu layihənin reallığa çevrilməsini necə
görürsünüz?
E m i l K o n s t a n t i n e s k u: Mən prezident Əliyev ilə olan söhbətimizin nəticəsindən xüsusi
məmnunluq duyuram. Dediyim kimi, təşəbbüsçüsü cənab Əliyev olan layihə Rumıniya üçün də çox vacibdir.
Uzun çəkən söhbətimiz zamanı biz razılaşdıq ki, bu layihəni dünya miqyasında dəstəkləmək üçün birləşərək
səylərimizi əlaqələndirək.
S u a l: Mənim sualım cənab Konstantineskuyadır. Sizin tərcümeyi-halınızla az-çox maraqlanan
adamlar bilirlər ki, hüquqşünas karyerasından imtina edib geologiyanı seçmiş və bu sahədə böyük
nailiyyət qazanmısınız, Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmisiniz. Siyasi karyeranızla
maraqlananlar isə bilirlər ki, 90-cı illərdə universitet tələbə həmrəyliyinə başçılıq etmiş, 1996-cı ildə
prezident seçilmisiniz. Bütün bunlara nəzər salaraq soruşmaq istərdim: Siz özünüz və rumın xalqı üçün
ən böyük nailiyyət nəyi hesab edərdiniz? Sizin üçün nə çətin olub - müxalifətdə olmaq, yoxsa
hakimiyyətin reallıqları ilə hesablaşmaq? Çox sağ olun.
E m i l K o n s t a n t i n e s k u: Sizin dediyiniz kimi, mən universitetdə müəllim olmuşam. Mən faktiki
olaraq müəllim, professoram və prezidentlikdən gedəndən sonra professor olaraq qalacağam. Mənim müəllimlik
təcrübəm öyrətmişdir ki, bəzən suallar onların cavablarından məntiqli olur. Siyasətçi kimi təcrübəm göstərir ki,
həmin vaxt üçün vacib olan bir məsələni həll etdikdən sonra o, əhəmiyyətini itirir və həll edilməli yeni məsələ
daha vacib olur.
Müxalifətdəki və sonrakı təcrübəmi nəzərə almaqla deyə bilərəm ki, əgər müxalifət poeziyadırsa, hakimiyyət
nəsrdir. Özü də adicə nəsr yox, çətin, dramatik, bəzən də faciəvi nəsrdir. Ona görə ki, bu termin altında nə isə
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çox mühüm bir məqam, yəni öz üzərinə məsuliyyət götürmək başa düşülür. Özü də elə bir məsuliyyət ki, onu öz
adından deyil, bütün xalqın adından üzərinə götürürsən və bu, hər bir prezident üçün çox mürəkkəbdir.
Mülki cəmiyyətdən gələn bir adam kimi, təcrübəmdə başa düşmüşəm ki, prezident üçün seçicilərin mandatı
ilə deyil, tarixlə müqavilə bağlamaq daha vacibdir. Bu, prezident seçilən adam üçün əsas məqsəd olmalı və onun
bütün həyatında iz buraxmalıdır.
Nailiyyətlərə gəldikdə isə, əgər bunları sən özün qiymətləndirirsənsə, bunun heç bir mənası və əhəmiyyəti
yoxdur. Prezident Əliyev kimi, mənim də taleyim elə gətiribdir ki, keçid dövrünü yaşayan ölkənin prezidenti
olmuşam. Mən vurğuladım ki, bu keçid dövründə, deyək ki, pis və ya nisbətən yaxşı qərarlar arasında heç bir
seçim yoxdur. Əgər biz nəyəsə nail olmuşuqsa, bunu tarix sübut edəcəkdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ RUMINİYA ARASINDA DOSTLUQ
MÜNASİBƏTLƏRİNİN VƏ TƏRƏFDAŞLIĞIN İNKİŞAFI HAQQINDA BƏYANNAMƏ
30 iyun 1998-ci il
Azərbaycan Respublikası və Rumıniya aralarındakı dostluq münasibətlərini və əməkdaşlığı inkişaf
etdirməyə səy göstərərək, hər iki suveren tərəfdaşın mənafeləri naminə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqənin daha da
möhkəmləndirilməsi əzmini ifadə edərək, tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafının siyasi, iqtisadi, sosial və
mədəni sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə imkan yaradacağına əmin olaraq,
İki ölkənin maddi və intellektual potensiallarından daha dolğun şəkildə istifadə edilməsi, tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi vəzifələrinin həyata keçirilməsinə kömək edən mexanizmlərin yaradılması
zərurətini dərk edərək aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
1. Azərbaycan Respublikası və Rumıniya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsinin və Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının əsas sənədlərinin prinsiplərini rəhbər tutaraq öz münasibətlərini birbirinin müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edilməsi və
dəstəklənməsinə əsaslanan qarşılıqlı hörmət, etimad və tərəfdaşlıq ruhunda qururlar.
Onlar hər iki dövlətin və cəmiyyətin demokratik qurumlarının və təsisatlarının fəaliyyət göstərməsi, habelə
bazar iqtisadiyyatının inkişafı məqsədi ilə görülən tədbirlərdə bir-birinə qarşılıqlı dəstək verəcəklər.
Bu məqsədlərlə onlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, habelə
digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradacaqlar.
Azərbaycan tərəfi, 2001-ci ildə Rumıniyanın ATƏT-də sədrliyə namizədliyini dəstəklədiyini bildirmişdir.
Rumıniya tərəfi, Azərbaycanın Avropa Şurasının və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tam hüquqlu
üzvlüyünə namizədliyini dəstəklədiyini bildirmişdir.
2. Hər iki dövlət, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə və insan hüquqlarına hörmət məsələsində öz mövqelərini
təsdiq edərək, hər cür mübahisələrin yalnız sülh vasitəsilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə,
habelə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının prinsiplərinə uyğun olaraq həll edilməsinə tərəfdar
olduğunu bildirir.
Tərəflər dövlətlərarası münasibətlərdə zor işlətmək və ya zor işlətməklə hədələməyin yolverilməz olduğu
prinsipinə tərəfdar olduqlarını bir daha təsdiq edərək BMT nizamnaməsinə və ATƏT-in müvafiq sənədlərinə
uyğun olaraq, münaqişələrin dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, sərhədlərinin toxunulmazlığına
hörmət və riayət edilməsi əsasında sülh yolu ilə nizamlanmasına tərəfdar çıxırlar.
Onlar təhlükəsizlik və etimad tədbirlərinin gücləndirilməsi üzrə ümumavropa qərarlarını, habelə müvafiq
müqavilələrdən irəli gələn öhdəlikləri həyata keçirmək əzmini ifadə edirlər.
3. Tərəflər öz ölkələrinin Avropa və Transatlantika siyasi və iqtisadi təşkilatlarına inteqrasiyası prosesində
qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəklər. Onlar vahid və bölünməz Avropada etimad və təhlükəsizlik mühitinin
möhkəmləndirilməsi, Avropa qitəsində münaqişələrin tezliklə sülh yolu ilə həll edilməsi və yeni gərginlik
ocaqlarının yaranmasının qarşısının alınması məqsədi ilə qarşılıqlı fəaliyyətin zəruriliyi ilə razılaşırlar. Tərəflər
regional təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynamalı olan Avropa-Atlantika
Tərəfdaşlıq Şurası və NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində, onun gələcək təkamülündə
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in Lissabon
sammitinin üç prinsipi əsasında tezliklə sülh yolu ilə həll edilməsini qətiyyətlə dəstəkləyirlər.
4. Azərbaycan Respublikası və Rumıniya, müxtəlif səviyyələrdə siyasi dialoqun, o cümlədən
parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına tərəfdar çıxırlar və ikitərəfli və beynəlxalq məsələlər üzrə
məsləhətləşmələr keçirəcəklər. Mövcud olan protokola əsasən, hər iki dövlətin xarici işlər nazirlikləri arasında
qarşılıqlı əlaqələrin fəallaşdırılması haqqında razılıq əldə olunmuşdur.
Tərəflər qısa müddətdə hər iki paytaxtda səfirliklər səviyyəsində diplomatik nümayəndəliklərin mübadiləsi
barədə razılığa gəlmişlər.
Onlar bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına və
mal dövriyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına kömək edəcəklər. Sərmayələrin, texnologiyaların və
patentlərin qorunması üzrə yeni sazişlərin bağlanması daxil olmaqla bu qəbildən olan əməkdaşlıq üçün əlverişli
şəraitin təmin edilməsinə dair tədbirlər görəcəklər.
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Tərəflər kiçik və orta müəssisələrin fəaliyyətinə lazımi dəstək verilməsini xüsusi nəzərə almaqla, iki ölkənin
dövlət müəssisələri, xüsusi firmaları və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq maliyyə-bank idarələri arasında
əməkdaşlığa və kooperasiyaya əlverişli şərait yaradacaqlar.
Onlar habelə bazar iqtisadiyyatının formalaşması və təşəkkül tapması prosesində təcrübə mübadiləsi
aparacaq və bir-birinə yardım göstərəcək, menecerlərin xüsusi təlimi, elm və texnika sahəsində əməkdaşlığı
inkişaf etdirəcəklər.
5. Hər iki dövlət nəqliyyat xətləri və onlarla bağlı nəqliyyatın bütün sahələrində infrastruktur, habelə tranzit xətləri
sahəsində əməkdaşlığı həyata keçirəcəklər. Bununla əlaqədar onlar kompleks daşımalar haqqında sazişin tezliklə
başlanması haqqında razılığa gəlmişlər. Onlar kommunikasiya xətlərinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair
tədbirlər görəcəklər.
Tərəflər ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafının mühüm vasitəsi olan Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin
yaradılmasına və fəaliyyət göstərməsinə müstəsna əhəmiyyət verir və bu dəhlizin sabit inkişafının təmin
edilməsinə yönəldilmiş səyləri dəstəkləyirlər. Onlar Avropa Birliyinin dəstəyi ilə, TASİS və FARE proqramları
imkanlarından müştərək istifadə, habelə çoxtərəfli maliyyə təşkilatlarının və xüsusi kapitalın cəlb olunması yolu
ilə TRASEKA və İNOQEYT layihələrinin müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması və Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə
daxil olunması məqsədi ilə sıx əməkdaşlıq edəcəklər.
6. Tərəflər müəllif hüquqlarının qorunması, habelə intellektual mülkiyyətin qorunması və istifadəsi
məsələlərində bilavasitə və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq edəcəklər.
7. Hər iki dövlət ətraf mühitin qorunması sahəsində əməkdaşlıq üzrə birgə tədbirlərə əlverişli şərait
yaradacaqdır.
8. Tərəflər ayrıca sazişlər əsasında hər iki dövlətin müdafiə strukturları arasında əlaqələrin yaradılmasına və
inkişafına kömək edəcək və hərbi-texniki sahədə qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirəcəklər.
9. Hər iki dövlət mədəniyyət, elm, maarif və səhiyyə sahələrində əməkdaşlığa kömək edəcəkdir.
Onlar qarşılıqlı əsasda bir-birinin dilinin öyrənilməsinə və ədəbiyyatının yayılmasına, habelə yaradıcı işçilər
və dairələr arasında əlaqələrə imkan yaradacaqlar.
Azərbaycan Respublikası və Rumıniya onların mətbuat vasitələri, radio, televiziya və kinematoqrafiyaları
arasında informasiya mübadiləsinə və əməkdaşlığa əlverişli şərait yaradacaqlar. Bu məsələlərə dair xüsusi
sazişlər yaxın zamanda imzalanacaqdır.
Hər iki dövlət turizmin qarşılıqlı surətdə inkişafına, gənclər və tələbələr, həmkarlar təşkilatları və digər
qeyri-hökumət təşkilatları mübadiləsinə, habelə vətəndaşların insanlararası əlaqələrinə imkan yaradacaqdır.
10. Hər iki dövlət heç bir ayrı-seçkilik olmadan və qanun qarşısında tam bərabərlik şəraitində, insan
hüquqları və milli azlıqların hüquqları üzrə ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq standartlara, habelə xüsusilə insan
hüquqları ümumi bəyannaməsinin və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sənədlərinin müvafiq
müddəalarına uyğun olaraq, rumın mənşəli Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və Azərbaycan mənşəli
Rumıniya vətəndaşlarının milli, mədəni, dil və dini özgürlüyünün qorunması, özünüifadəsi və inkişafı məqsədi
ilə onların hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradacaqdır.
11. Hər iki dövlət mütəşəkkil cinayətkarlıqla, o cümlədən terrorizm, narkotik vasitələrin və psixotrop
maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, silah və incəsənət əsərlərinin qanunsuz ticarəti, saxta ödəmə vasitələri və
sənədlərin istehsalı və dövriyyəyə buraxılması və qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə sahəsində ikitərəfli qaydada,
habelə regional və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq edəcəkdir.
1998-ci il iyunun 30-da Bakı şəhərində iki nüsxədə, hər biri Azərbaycan və rumın dillərində imzalanmışdır.
Bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV

Rumıniya Prezidenti
EMİL KONSTANTİNEVSKİ
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN RUMINİYA PREZİDENTİ EMİL
KONSTANTİNESKUNUN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
30 iyun 1998-ci il
«Gülüstan» sarayı
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Hörmətli cənab Konstantinesku, Azərbaycana rəsmi səfəriniz, dünən, bu gün burada keçirdiyimiz görüşlər,
apardığımız danışıqlar və imzalanmış sənədlər Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrində yeni bir mərhələ açır.
Rumın və Azərbaycan xalqları arasındakı əlaqələrin tarixi qədimdir və zəngindir. Bu əlaqələri elm və
mədəniyyət xadimləri, neftçilər, sadə adamlar yaradıblar. Xalqlarımız bu əlaqələrdən keçmiş zamanlarda çox
bəhrələniblər.
Rumıniya ilə Azərbaycanın dövlətlərarası əlaqələri isə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
başlanmışdır. Bu əlaqələrin yaşı hələ azdır. 1991-ci ilin sonunda respublikamız öz dövlət müstəqilliyini elan
edəndə Rumıniya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri olubdur. Bundan sonra
ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr yaranıbdır. 1995-ci ildə isə Rumıniya ilə Azərbaycan arasında
dövlətlərarası, hökumətlərarası əlaqələrin hüquqi-normativ bazası yaradılmışdır.
Mən 1995-ci il iyulun 1-2-də Rumıniyada rəsmi səfərdə idim. Bu, Azərbaycan prezidentinin Rumıniyaya ilk
rəsmi səfəri idi. Bu səfər zamanı biz dövlətlərimiz, hökumətlərimiz arasında geniş miqyasda ilk danışıqlar
apardıq və əlaqələrimizi tənzimləyən çoxsaylı sazişlər, sənədlər imzaladıq. 1996-cı ilin mart ayında Rumıniya
ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında böyük bir müqavilə imzalanmışdır. 1995-ci ilin iyul
ayından indiyə qədər üç il keçibdir. Üç ildən sonra Rumıniyanın prezidenti hörmətli cənab Konstantinesku
Azərbaycanda rəsmi səfərdədir.
Bizim bugünkü danışıqlarımız çox əhəmiyyətli, məzmunlu, səmərəli olmuşdur. Biz dövlətlərarası bir neçə
sənəd imzaladıq. Azərbaycan Respublikası ilə Rumıniya arasında dostluq münasibətlərinin və tərəfdaşlığın
inkişafı haqqında Rumıniya və Azərbaycan prezidentlərinin imzaladığı bəyannamə çox böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Mən bu bəyannaməni çox vacib sənəd hesab edirəm. Çünki bu bəyannamədə həm dövlətlərimiz arasındakı
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi yolları, prinsipləri göstərilibdir, həm də ölkələrimiz üçün çox vacib olan
beynəlxalq hüquq normalarının hər iki dövlət tərəfindən şərtsiz qəbul olunması ifadə edilibdir.
Beləliklə, biz gələcək əlaqələrimizin çox tutarlı əsasını yaratdıq. Hesab edirəm ki, bu görüşlər zamanı biz
irəliyə doğru böyük addımlar atırıq.
Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq ötən illərdə müxtəlif formalarda olmuşdur. Mən Rumıniya ilə Azərbaycan
arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı xüsusi qiymətləndirirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı,
ATƏT, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığımız çox əhəmiyyətlidir. Mən ATƏT
çərçivəsində əməkdaşlığımızı xüsusi qeyd edirəm. Çünki bu təşkilat Avropanın təhlükəsizliyi və Avropa
ölkələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün çox vacib bir təşkilatdır. Bu, bizim üçün bir də ona görə
əhəmiyyətlidir ki, ATƏT-in və onun yaratdığı Minsk qrupunun vasitəsilə biz Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını təmin edirik.
Rumıniya da, Azərbaycan da keçid dövrü yaşayırlar. Bu keçid dövründə həm Rumıniyanın, həm də
Azərbaycanın qarşısında bir çox mürəkkəb, çətin problemlər vardır. Biz beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq
edərək və ikitərəfli əlaqələrimizi genişləndirərək bu problemlərin həll edilməsinə nail oluruq.
Mən bugünkü danışıqlarda qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan üçün ən əsas problem Qafqaz bölgəsində sülh,
əmin-amanlıq yaradılmasıdır. Bu sülhün, əmin-amanlığın yaranması üçün isə Qafqazda olan münaqişələrə son
qoyulmalıdır. Biz bütün münaqişələrə son qoyulmasını istəyirik. Biz Gürcüstan ilə Abxaziya arasında olan
münaqişənin sona çatmasını, Şimali Qafqazdakı münaqişələrin, o cümlədən Çeçenistanda olan münaqişənin
ləğv edilməsini istəyirik. Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını və
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli, etibarlı sülh yaranmasını istəyirik.
Hörmətli cənab prezident, mən bu barədə sizə bu gün ətraflı məlumat verdim və Azərbaycanın bu
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi mövqeyində daim dayandığını bildirdim.
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Hörmətli cənab prezident, mən çox məmnunam ki, siz bu məsələlərdə çox düzgün mövqedə durursunuz.
Mən sizi təbrik edirəm ki, Rumıniyanın qonşu ölkələrlə olan münaqişələrinin həllinə nail ola bilmisiniz.
Rumıniya uzun illər belə problemlərlə qarşılaşdığına və bu problemlərin sülh yolu ilə həllinə nail ola bildiyinizə
görə siz bizim problemimizi bəlkə də başqalarından daha yaxşı bilirsiniz.
ATƏT-in 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilən zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barədə çox mühüm prinsiplər bəyan edilibdir. Cənab prezident, siz
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün iştirakçısısınız və həmin prinsiplərin qəbul olunmasına səs vermisiniz və
beləliklə bizə kömək etmisiniz. Buna görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bəyan edirəm ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması uğrunda biz bundan sonra da mübarizə aparacağıq.
Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin çox gözəl perspektivləri vardır. Bu perspektivlər bizim bugünkü
danışıqlarımızda çox gözəl əks olundu. Xəzər dənizinin, ümumiyyətlə Asiyanın, Qafqazın təbii sərvətlərindən
istifadə olunmasında başqa ölkələrlə bərabər, Rumıniya ilə də əməkdaşlıq etməyimiz çox əhəmiyyətlidir.
Bu gün biz Avropa Birliyinin TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi barədə də geniş fikir
mübadiləsi apardıq və Böyük İpək yolunun bərpa olunması ilə əlaqədar hazırlanan layihəni də birlikdə
müzakirə etdik. Cənab prezident, mən böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, siz, Rumıniya hökum əti bu
layihənin həyata keçirilməsinə çox böyük maraq göstərirsiniz. Hesab edirəm ki, Rumıniya bu layihənin
həyata keçirilməsinin çox fəal iştirakçısı olacaqdır. İnanıram ki, İpək yolu üzərində olan ölkələrin bu il
sentyabrın 7-8-də Azərbaycanda, Bakıda keçiriləcək sammitində siz öz iştirakınızla bu layihənin həyata
keçirilməsinə yardım edəcəksiniz.
Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün başqa çox böyük imkanlar da vardır. Bizim
ölkələrimizin bir-birinə çox böyük bənzərliyi vardır. Ölkələrimizin təbiəti də, insanları da bir-birinə çox
bənzəyirlər, bizim adət-ənənələrimizdə də oxşarlıqlar çoxdur. Rumıniya Qara dənizin, Azərbaycan isə Xəzər
dənizinin kənarında yerləşir. Xəzər dənizi ilə Qara dənizin gələcəkdə daha da birləşməsi, yəni bu iki dənizin
sahillərində olan infrastrukturların inkişaf etdirilməsi mühüm vəzifələrdən biridir. Hesab edirəm, AvropaQafqaz-Asiya nəqliyyat magistralının yaranmasında və inkişaf etdirilməsində Rumıniyanın çox mühüm rolu
olacaqdır.
Mən hesab edirəm ki, bütün bunlara görə ölkələrimizin geniş əməkdaşlıq etmək üçün böyük imkanları
vardır. Bizim əməkdaşlığımız bir də ona görə vacibdir ki, Rumıniyanın da, Azərbaycanın da tutduğu yol
demokratiya, iqtisadi islahatlar, insan haqlarının qorunması yoludur.
Cənab prezident, mən bilirəm ki, sizin rəhbərliyiniz altında Rumıniyada bu sahədə çox işlər görülür.
Azərbaycanda da biz eyni yolu tutmuşuq və gələcəkdə də bu yolla gedəcəyik. Azərbaycanda hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət qurulur. Azərbaycan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət kimi, Avropa Birliyinin
bütün strukturlarında iştirak etmək əzmindədir.
Azərbaycanın Avropada xüsusi yeri vardır. Çünki Azərbaycan Avropa və Asiya qitələrinin birləşdiyi yerdə
yerləşir. Eyni zamanda, Avropa ilə Asiyanın birləşməsində də Azərbaycanın böyük rolu vardır. Biz bütün bu
sahələrdə Rumıniya ilə gələcəkdə də əməkdaşlıq etmək arzusundayıq.
Cənab prezident, mən hesab edirəm ki, Sizin Azərbaycana rəsmi səfəriniz hər iki ölkə – həm Azərbaycan,
həm də Rumıniya üçün çox əhəmiyyətlidir.
Cənab prezident, mən xalqınıza, ölkənizə gələcək bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Mən rumın xalqının, Rumıniya hökumətinin, Rumıniyanın prezidenti, dostumuz, qonağımız cənab
Konstantineskunun şərəfinə badə qaldırmağınızı xahiş edirəm.
Cənab prezident, sizin şərəfinizə!
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RUMINİYA PREZİDENTİ EMİL KONSTANTİNESKUNUN AZƏRBAYCANA RƏSMİ SƏFƏRİ
BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BİNƏ HAVA LİMANINDA YOLA SALINMA
MƏRASİMİNDƏ RUMINİYA TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏSİ
1 iyul 1998-ci il
Rumıniya televiziyasının mənə verdiyi fürsətdən istifadə edərək ən səmimi duyğularımı və ən xoş arzularımı
bütün Rumıniya vətəndaşlarına yetirmək istəyirəm.
Rumıniya prezidenti, dostumuz, cənab Emil Konstantineskunun Azərbaycana səfəri çox əlamətdar hadisə
oldu. Biz çox səmərəli iş apardıq, mühüm dövlətlərarası sənədlər imzaladıq və Rumıniya-Azərbaycan
münasibətlərinin daha da inkişaf etməsinin yeni mərhələsini açdıq.
Biz Azərbaycanda Rumıniya ilə dostluq, tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinə böyük
əhəmiyyət veririk. Elə dünən Rumıniya və Azərbaycan prezidentlərinin imzaladıqları əsas sənəd də Rumıniya
ilə Azərbaycan arasında dostluğun və tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi haqqında bəyannamədən
ibarətdir. Bir çox elə məsələlər var ki, onlarla əlaqədar tərəfdaşlığımız müvəffəqiyyətlə inkişaf edə bilər,
əməkdaşlığımız isə daha səmərəli ola bilər. Xəzər dənizinin energetika ehtiyatlarından istifadə məsələsi həmin
məsələlər arasında mühüm yer tutur. Bilirsiniz ki, Xəzər dənizində və Mərkəzi Asiya bölgəsində, Qafqazda
olduqca böyük neft və qaz ehtiyatları var. İndi biz Avropanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox iri neft
şirkətlərinin iştirakı ilə bu yataqların işlənməsinə dair böyük layihələr həyata keçiririk. Bununla əlaqədar neftin
Qərb bazarlarına nəqli məsələsi ortaya çıxır. Odur ki, Qara dənizdə Konstansa kimi mühüm limanı olan
Rumıniya bütün bölgəmiz üçün çox əhəmiyyətli məntəqədir.
Bununla əlaqədar başqa layihə də var və o, daha geniş əhəmiyyətə malikdir - söhbət qədim Böyük İpək
yolunun bərpasından gedir. Bu layihə TRASEKA proqramına uyğun olaraq müəyyən dərəcədə Avropa
Birliyinin İqtisadi Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Lakin indi qarşıda belə böyük həcmdə duran «İpək
yolu» məsələsi TRASEKA proqramının çərçivəsindən kənara çıxır. Yaponiyadan başlayıb Çin vasitəsilə
Mərkəzi Asiyaya, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana, Gürcüstana, Qara dənizə, oradan da ta Fransa, İspaniya
və İrlandiyayadək Avropa ölkələrinə gələn «İpək yolu»ndan söhbət gedir. Beləliklə, geniş ərazisi, əlverişli
coğrafi, coğrafi-strateji mövqeyi və böyük limanları, xüsusilə Konstansa kimi limanı olan Rumıniya bu «İpək
yolu» üstündə çox mühüm yer tutur. Təbii ki, burada Dunay çayı və o yanda Reyn çayı bu İpək yolunun bir
hissəsidir.
Biz həmin layihə ilə bağlı məsələləri prezident cənab Emil Konstantinesku ilə ətraflı müzakirə etdik və
şadam ki, bu layihənin həyata keçirilməsini sürətləndirmək barədə baxışlarımızın və istəyimizin tamamilə
uyğun gəldiyi aşkara çıxarıldı.
İpək yolunun iştirakçıları olan ölkələrin sentyabrın 7-8-də Azərbaycanda zirvə toplantısı keçiriləcəkdir.
Ümidvaram ki, Rumıniya prezidenti cənab Konstantinesku bu toplantının fəal iştirakçısı olacaqdır.
Prezident Konstantinesku sentyabrın axırları üçün Rumıniyada «Xəzərin ehtiyatları və Qərb» adlı böyük
konfrans keçirməyi nəzərdə tutmuşdur. Şübhəsiz ki, bu konfransda Azərbaycan da fəal iştirak edəcəkdir. Mənə
elə gəlir ki, digər çox yaxşı imkanlarla yanaşı, bu böyük layihələr də Rumıniya ilə Azərbaycan arasında gələcək
əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmindir.
Biz Rumıniya və Azərbaycan üçün bu çox mühüm və perspektivli məsələləri müzakirə etdik və zənnimcə,
yekdil rəyə gəldik. Buna görə də çox şadam ki, prezident Emil Konstantinesku mənim dəvətimi qəbul edib,
Bakıya rəsmi səfərə gəldi və burada böyük, səmərəli iş apardı. Bizim aramızda xoş, səmimi münasibətlər
yarandı, mən bu münasibətləri çox qiymətləndirirəm və ümidvaram ki, onlar Rumıniya ilə Azərbaycan arasında
dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi naminə davam və inkişaf etdiriləcəkdir.
Bütün Rumıniya vətəndaşlarına, rumın xalqına bir daha sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN POLİSİNİN 80 İLLİK YUBİLEYİNƏ VƏ POLİS GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı
2 iyul 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Sizi Azərbaycan polisinin 80 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə - Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşlarına çox şərəfli işinizdə böyük uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə müstəqil bir dövlət kimi ilk addımlarını atarkən müstəqil dövlət
üçün çox zəruri, vacib olan polisin yaranmasını qərara almışdır və 1918-ci il iyul ayının 2-də Azərbaycan milli
polisi yaranmışdır. Bu, bizim tariximizdə çox əlamətdar bir hadisədir.
Azərbaycan xalqı uzun bir tarixi dövrdə demək olar ki, ilk dəfə özünün doğma, milli, müstəqil polisini
yaratmışdır. Məhz Azərbaycan polisinin, milisinin yarandığı gündən indiyə qədər onun xidmətlərini nəzərə
alaraq müstəqil respublikamızda 2 iyul günü Azərbaycan Polisi günü adlandırılıbdır və bu barədə lazımi fərman
verilibdir. Bugünkü təntənəli yığıncaq, yubiley mərasimi də məhz buna həsr olunubdur.
Xalq Cümhuriyyəti yaranandan indiyə qədər Azərbaycanın 80 illik tarixi bir neçə mərhələdən ibarətdir.
Bütün bu mərhələlərdə Azərbaycan polisi, milisi, daxili işlər orqanları daim xalqla olmuş, xalqın ayrılmaz
hissəsi olmuş, xalqına, ölkəsinə, dövlətinə sədaqətlə xidmət etmişdir.
Bu tarixi dövrdə Azərbaycan polisinin, milisinin, daxili işlər orqanlarının çox əhəmiyyətli nailiyyətləri də,
itkiləri də, uğurları da, səhvləri də olmuşdur. Bu tarixin çox parlaq səhifələri də, ancaq ləkəli, qara səhifələri də
vardır. Amma bunlar hamısı bizimdir, Azərbaycanındır, xalqındır. Bu, bizim xalqımızın tarixinin səhifələridir.
Azərbaycanda 80 il ərzində polisin, milisin, daxili işlər orqanlarının əldə etdiyi nailiyyətlər, uğurlar, şübhəsiz
ki, xalqımıza, ölkəmizə fayda vermişdir. Amma eyni zamanda, buraxılan səhvlər xalqımıza böyük itkilər
gətirmişdir. 1920-1930-cu və xüsusən 1937-1938-ci illərin repressiya dövründə Azərbaycanın Daxili İşlər
Nazirliyi və onun tərkibindəki milis də bu repressiyaların iştirakçıları olmuşlar. Ancaq bunlara baxmayaraq,
polis, milis, Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında ötən dövrdə - 80 il ərzində işləmiş, çalışmış, əməkdaşlıq etmiş
insanların tam əksəriyyəti öz xalqına, doğma torpağına, Azərbaycana sədaqətlə xidmət etmişdir.
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları respublikamızın bütün vətəndaşları ilə birlikdə Böyük
Vətən müharibəsində də öz xidmətlərini göstərmişlər. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü başlanandan bəri və
döyüşlər gedən illərdə Azərbaycan milisi, polisi, Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları
torpaqlarımızın qorunmasında şücaətlə vuruşmuşlar, qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər.
Milis, polis işçiləri, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları öz xidməti vəzifələrini həyata keçirərək, Azərbaycan
vətəndaşlarının, dövlətin, xalqın mənafeyini qoruyaraq canlarını qurban vermiş, həlak olmuşlar. Belə qəhrəmanların
xatirəsi heç vaxt unudulmayacaqdır. Onların qəhrəmanlıq nümunələri bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq və bugünkü,
gələcək nəsillər, müstəqil Azərbaycanın polis əməkdaşları üçün həmişə örnək olacaqdır.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin, milis, polis orqanlarının tarixində son on il çox mürəkkəb,
ziddiyyətli, çətin və ağır dövr olmuşdur. Bu on ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində sədaqətlə xidmət
edən insanlar öz vətəndaşlıq borcuna sadiq qalmış, öz xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirmişlər. Ancaq
eyni zamanda, bu müddətdə Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərin ucbatından və ayrı-ayrı vəzifəli
şəxslərin etdikləri cinayətin, xalqa xəyanətin nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin bir çox əməkdaşlarının özləri
cinayətkarlara çevrilmişlər, peşələrinə ləkə gətirmişlər və ümumiyyətlə, Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının işinə
böyük zərbələr vurmuşlar.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi orqanları yaşamış, inkişaf etmişdir və bu gün
o, müstəqil Azərbaycan dövlətinin, vətəndaşlarının, xalqımızın, respublika Konstitusiyasının keşiyində duran bir
orqandır.
Son on il içərisində Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında olan vəziyyət və eyni zamanda görülən
işlər haqqında, ümumiyyətlə, 80 illik tarix barədə respublika daxili işlər naziri Ramil Usubov ətraflı məlumat
verdi. Mən onu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında nə qədər mənfi hallar
olmuşdursa da, bu orqanlarda çalışan şəxsi heyətin əksəriyyəti öz mənliyini qorumuş, vətənə, xalqa sədaqətini
daim saxlamışdır. Məhz bunun nəticəsində bu gün biz Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində sağlam, mübariz, öz
vəzifəsini peşəkarcasına yerinə yetirə bilən böyük bir heyəti görürük.
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Son illər ölkəmizdə Azərbaycanın dövlətçiliyinə, Konstitusiyasına, konstitusion quruluşuna, xalqımıza,
vətəndaşlara qarşı edilən cinayətlərin qarşısının alınmasında respublika Daxili İşlər Nazirliyi böyük xidmətlər
göstərmiş, yaxşı nailiyyətlər əldə etmişdir. 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd
göstərilən zaman, 1995-ci ildə ölkəmizə düşmən olan müxtəlif qüvvələrin səylərini özündə cəmləyən, Daxili
İşlər Nazirliyinin tərkibində olan OMON dəstəsinin böyük cinayət törətdiyi və respublikamızda hakimiyyəti
devirməyə cəhd etdiyi vaxt, o illər və ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanda ciddi təxribat cəhdlərinin, terror
aktlarının qarşısının alınmasında Daxili İşlər Nazirliyi və onun əməkdaşları böyük xidmətlər göstərmiş, uğurlar
əldə etmişlər.
Əziz dostlar, mən sizin bütün bu xidmətlərinizi yüksək qiymətləndirirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, siz bundan sonra da öz üzərinizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəksiniz.
Polis peşəsi ağır, çətin peşədir. Polis peşəsinə öz həyatını sərf edən insan bir çox xüsusi keyfiyyətlərə malik
olmalıdır. Polis əməkdaşı birinci növbədə ölkəsinin dövlətinə, Konstitusiyasına, qanunlarına tam sadiq
olmalıdır. Polis əməkdaşı bilikli, öz sahəsində yüksək təhsilə, yaxşı təcrübəyə malik, iradəli, cəsarətli, qorxmaz
olmalıdır. Polis əməkdaşı saf mənəviyyata malik olmalıdır. Polis əməkdaşı yalnız və yalnız qanun çərçivəsində
fəaliyyət göstərməlidir, qanunun aliliyini daim rəhbər tutmalıdır, qanuna həmişə hörmət etməlidir. Polis
əməkdaşı vətəninə, torpağına hədsiz sədaqətli və istənilən vaxt öz vəzifəsini yerinə yetirərək həyatını belə
qurban verməyə hazır olmalıdır.
Azərbaycanın bugünkü polisinin, daxili işlər orqanları əməkdaşlarının əksəriyyəti belə keyfiyyətlərə
malikdir. Əgər belə olmasaydı, Daxili İşlər Nazirliyi son illərdə artıq bütün ictimaiyyətimizə məlum olan
nailiyyətləri əldə edə bilməzdi.
Bu gün biz böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edə bilərik ki, 80 illik tarixi ərzində Azərbaycan polisi, daxili
işlər orqanları böyük təcrübə toplamış, böyük bilik potensialı əldə etmiş, dünya təcrübəsindən xeyli
bəhrələnmiş, mütəşəkkilləşmiş bir təşkilatdır.
Respublikanın polis işçiləri, Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanın dövlətçiliyini, Konstitusiyasını, Azərbaycan
vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarını qorumaq üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir dövlət orqanıdır.
Bütün bunlar sizin, bizim, hamımızın, Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Biz bundan sonra da Azərbaycan
Respublikasının daxili işlər orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsinə və orqanlarda qanun-qaydanın, nizamintizamın möhkəmlənməsinə, peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə fikir verməliyik, öz səylərimizi göstərməliyik.
Bütün müsbət nəticələrlə yanaşı, bu gün, yubiley günü polisin, Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında duran
vəzifələr haqqında da deməyi lazım bilirəm. Vəzifələrimiz məlumdur. Onlar birinci növbədə Azərbaycanın
Konstitusiyasında, qanunlarında, prezidentin fərmanlarında əks olunubdur. Siz bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi
üçün daha da səmərəli işlər görməlisiniz. Bunun üçün böyük imkanlar da vardır. İndi bizim üçün müstəqil
dövlətimizin polisini, Daxili İşlər Nazirliyini dünya standartları səviyyəsinə qaldırmaq imkanı vardır. Çünki biz
müstəqil dövlətik, müstəqil ölkəyik. Biz öz işimizi özümüz qururuq.
Bu gün Azərbaycan polisinin 80 illiyi haqqında danışarkən, ötən 80 il ərzində polisin keçdiyi yola layiqli
qiymət verərkən eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, biz müstəqil olmadığımız dövr - 70 il içində Azərbaycan
Respublikası özünün Daxili İşlər Nazirliyinin işini istədiyi kimi qurmaq imkanına malik olmamışdır. O vaxt
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində hətta milis kiçik leytenantı rütbəsi vermək üçün gərək Sovetlər İttifaqının
Daxili İşlər Nazirliyinin əmri olaydı. Təkcə rütbə vermək məsələsi deyildir. Rəhbər vəzifələrin əksəriyyətinə
kadrlar Moskvanın, Sovetlər İttifaqı Daxili İşlər Nazirliyinin əmrləri ilə təyin olunurdu. Bizim xalqımıza,
millətimizə xas olmayan bir çox adətlər, ənənələr güclə həyatımızın bir çox sahələrinə, o cümlədən Daxili İşlər
Nazirliyinin işinə də tətbiq olunurdu.
Ancaq indi Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi müstəqil dövlətin nazirliyidir, Azərbaycan polisi müstəqil
Azərbaycanın polisidir və Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə çox böyük səlahiyyətlər verilibdir. Vəzifə bu
səlahiyyətlərdən düzgün, səmərəli, qanunlar əsasında istifadə etməkdən ibarətdir. Ümid edirəm ki, indiyə qədər,
xüsusən son üç ildə toplanmış təcrübə əsasında Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi öz işini günü-gündən
təkmilləşdirəcəkdir, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi artacaqdır və Daxili İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan polisinin
qarşısında duran vəzifələr daha da müvəffəqiyyətlə həyata keçiriləcəkdir. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, vəzifələr
haqqında danışanda Daxili İşlər Nazirliyinin əsas vəzifəsi xalqa xidmət etmək, hər bir Azərbaycan vətəndaşına
xidmət etmək, Azərbaycan dövlətinə xidmət etməkdən ibarətdir.
Son üç ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə apardığı işlər
nəticəsində, həyata keçirdiyi tədbirlər və əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycanda cinayətkarlığa qarşı mübarizə
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güclənibdir, cinayətkarlıq azalıbdır, ictimai asayişin vəziyyəti yaxşılaşıbdır və bunlar hamısı Azərbaycanda
mövcud ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasına kömək edibdir.
Ötən illəri unutmaq lazım deyildir. Cəmi beş il bundan öncə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi gedirdi,
polisin kimə xidmət edib-etmədiyi məlum deyildi, - o, ayrı-ayrı cinayətkar dəstələrə, qüvvələrə xidmət edirdi və
vətəndaşların təhlükəsizliyi təmin olunmurdu. O günlər hamımızın xatirindədir. İnsanlar daim təhlükə altında
yaşayırdılar. İnsanlar rahat əmək fəaliyyəti göstərə bilmirdilər, rahat istirahət edə bilmirdilər, öz həyatlarını
istədikləri kimi qura bilmirdilər və bəziləri də hesab edirdi ki, elə belə də olmalıdır. Çünki belə bir vəziyyəti
yaradanlar bu vəziyyətdən öz şəxsi mənafeləri üçün faydalanırdılar və xalqın, vətəndaşların hüquqları,
azadlıqları, onların vəziyyəti belələrini qətiyyən maraqlandırmırdı.
1995-ci ildən cəmi üç il keçibdir. Bu üç il müddətində nə qədər müsbət dəyişikliklər vardır! Mən Daxili İşlər
Nazirliyinin işində keçmişdə buraxılan səhvlər,qara ləkələr haqqında deyəndə Daxili İşlər Nazirliyinin içində
cinayətkarlar dəstəsinin yaranmasını xüsusi qeyd edirəm. Bilirsiniz, bu, ola bilər ki, son dövrdə başqa ölkələrlə
müqayisədə analoqu olmayan bir hadisədir. O vaxt keçmiş Sovetlər İttifaqının respublikalarında Xüsusi
Təyinatlı Milis Dəstələri yaradılmışdı. Bu dəstələrin yaradılmasının məqsədi mütəşəkkil cinayətkarlarla
mübarizə aparmaqdan və Daxili İşlər Nazirliyinin, milisin çox güclü bir strukturu olmaqdan ibarət idi. Bu,
Azərbaycanda da yaranmışdı və yaranan zamandan sonra, xüsusən Ermənistanın təcavüzündən Azərbaycan
torpaqlarının qorunmasında Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstəsinin – OMON-un xidmətləri olmuşdur. Əgər səhv
etmirəmsə, o dəstənin içərisindən 45 nəfər şəhid olmuşdur. Onlar vətən, torpaq yolunda şəhid olmuşlar. Biz
onların qəhrəmanlığını heç vaxt unuda bilmərik və onların silahdaşlarının sonra cinayət yoluna düşməsi,
cinayətkar dəstəyə çevrilməsi Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstəsinə mənsub olmuş, qəhrəmanlıq göstərmiş, şəhid
olmuş insanların xidmətlərinə heç vaxt ləkə sala bilməz. Ancaq sual olunur: Bəs nə cür oldu ki, belə bir dəstə,
qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş dəstə sonra bir cinayətkar dəstəsinə çevrildi? Bunun kökü o insanların
özündə deyildir. Bunun kökü o vaxt Azərbaycanda gedən mürəkkəb və qeyri-normal ictimai-siyasi proseslərlə
əlaqədardır. Bunun kökü o vaxt Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizə aparmaq xəstəliyi ilə
əlaqədardır və dövlət strukturları, silahlı strukturlar olduğu halda, Azərbaycanın ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərinin,
bəzən də heç vəzifəsi olmayan şəxslərin, ancaq böyük vəsait sahiblərinin özləri üçün cinayətkar silahlı dəstələr
yaratması ilə bağlıdır. Məhz belə bir vəziyyətdə, ölkənin rəhbərliyində cinayətkarlıq geniş yayıldığı bir zaman,
Azərbaycanın daxili işlər naziri Həmidov cinayətkar bir adam olduğu zaman, şübhəsiz ki, çox sağlam
niyyətlərlə yaranmış polis dəstəsi sonra cinayətkar dəstəyə çevrildi.
Bizim xalqımız bu ağır, böyük itkilərlə müşayiət olunmuş dövrü yaşamışdır. Məmnunluq doğuran odur ki,
biz bütün bunlara son qoya bilmişik və 1995-ci ildən bu yana bu cinayətkarlıqla mübarizə aybaay, ilbəil
güclənib, genişlənibdir. Hüquq-mühafizə orqanlarının işi bir-biri ilə sıx əlaqələndirilib və bunların nəticəsində
də indi Azərbaycanda insanlar ictimai-siyasi sabitlik, əmin-amanlıq, rahatlıq şəraitində yaşayırlar. Bu, bizim
dövlətimizin siyasətinin nəticəsidir və onun ardıcıl surətdə həyata keçirdiyi tədbirlərin nəticəsidir. Bu, bizim
qanunların tətbiq olunmasının nəticəsidir. Bu, eyni zamanda hüquq-mühafizə orqanlarının, o cümlədən Daxili
İşlər Nazirliyinin gördüyü işlərin, fəaliyyətinin nəticəsidir.
Görülən işlər qiymətləndirilir. Ancaq mən istərdim ki, bu gün, bayram günü, yubiley günü Daxili İşlər
Nazirliyinin bütün əməkdaşları, Azərbaycanın bütün hüquq-mühafizə orqanları öz səylərini çatışmazlıqların,
nöqsanların aradan qaldırılmasına, işlərin daha da yaxşı təşkil edilməsinə yönəltsinlər, cinayətkarlığın tamamilə
aradan qaldırılmasına nail olsunlar. Son illərin təcrübəsi onu göstərir ki, bu mümkündür, biz buna nail ola
bilərik. Güman edirəm ki, bu nailiyyətlərdən ruhlanan hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, Azərbaycanın
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bundan sonra bizi daha da müsbət nəticələrlə sevindirəcəklər.
Ramil Usubov burada rəqəmlər gətirdi ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələr arasında
cinayətkarlıqla mübarizə nədən ibarətdir və Azərbaycan bu göstəricilərə görə müsbət mənada fərqlənir. Bu, çox
yaxşı haldır. Bu, bizi sevindirməlidir, ruhlandırmalıdır. Ancaq biz öz işimizi tək bununla ölçməməliyik, öz
işimizi mövcud vəziyyətlə ölçməliyik. Əgər bu gündə vətəndaşların həyatına sui-qəsd edilirsə, kimsə kimisə
öldürə bilirsə, kimsə kimisə narahat edə bilirsə, kimsə hansısa başqa cinayət edə bilirsə, demək, hələ görüləsi
işlər çoxdur, biz hələ istənilən səviyyəyə gəlib çatmamışıq. Ümid edirəm ki, əgər hüquq-mühafizə orqanları
hamısı birlikdə bundan sonra da əldə etdiyi təcrübələrdən istifadə edərək işlərini daha yaxşı qurmuş olsalar, biz
qarşıdakı illərdə respublikamızda cinayətkarlıqla mübarizədə, ictimai asayişin qorunmasında, dövlətçiliyimizin,
vətəndaşların hüquqlarının qorunmasında daha da yüksək səviyyəyə çata bilərik. Hesab edirəm ki, buna imkan
vardır.
Hər bir hüquq-mühafizə orqanında çalışan əməkdaş öz işinin dövlət, xalq üçün nə qədər vacib olduğunu dərk
etməlidir və işini yalnız və yalnız xalqın, ölkənin mənafeyi üçün aparmalıdır.
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Mən bu gün, bayram günü təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, hüquq-mühafizə orqanlarının işində, o
cümlədən Daxili İşlər Nazirliyinin işində nöqsanlar da çoxdur. Bu nöqsanların bir qismi işin təşkili ilə
əlaqədardır, bir qismi isə ayrı-ayrı əməkdaşların vəzifələrindən sui-istifadə etməsi və bəzən hətta cinayətkarlıq
yoluna düşməsi ilə əlaqədardır. Hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları
bilməlidirlər ki, onlar Azərbaycanın başqa vətəndaşlarından fərqli olaraq xüsusi imtiyazlara, statusa malikdirlər
və bu imtiyazlardan, qanunla onlara verilən hüquqlardan doğru-düzgün istifadə etməlidirlər. Daxili İşlər
Nazirliyinin işçisi hansısa bir vətəndaşı saxlaya, qanun çərçivəsində lazımi əməliyyat apara bilər. Başqa
vətəndaşlara belə imkanlar verilmir. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının xidməti formaları, xidməti rütbələri,
cəmiyyətdə özfəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün imkanları onları Azərbaycanın başqa vətəndaşlarından
fərqləndirir. Ona görə bütün bu səlahiyyətlərdən, imtiyazlardan, imkanlardan yalnız qanun çərçivəsində,
ölkənin, xalqın mənafeyi naminə istifadə etmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, Daxili İşlər Nazirliyinin
əməkdaşları içərisində vəzifəsindən sui-istifadə edənlər, bəzən cinayət edənlər də vardır. Onların bəziləri
məsuliyyətə cəlb olunublar. Belə hallar başqa hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının içərisində də vardır.
Hüquq-mühafizə orqanları hamısı birlikdə Azərbaycanda cinayətkarlıqla mübarizəni gücləndirməlidirlər. Bir
daha qeyd edirəm, ancaq eyni zamanda, onlar qanun çərçivəsində hərəkət etməlidirlər. Onların fəaliyyəti
Azərbaycanda demokratik, siyasi, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə kömək etməlidir, mane olmamalıdır.
Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda hüquq-mühafizə orqanlarının bəzi əməkdaşları guya öz vəzifələrini yerinə
yetirərək, Azərbaycanda islahatların keçirilməsinə mane olur, özlərinə aid olmayan işlərə qarışır və beləliklə də
dövlətə, xalqa kömək etmək əvəzinə, ümumi işimizə zərər gətirirlər.
Azərbaycanda cinayətkarlıqla mübarizə hər bir cinayətə qarşı olmalıdır. Amma indi biz iqtisadi islahatlar
həyata keçirdiyimiz zaman hüquq-mühafizə orqanları bilməlidirlər ki, onlar harada cinayət axtarmalıdırlar,
harada isə cinayət axtarmağa ehtiyac yoxdur. Təəssüf olsun ki, bəzən bunu anlamayanlar, yaxud da qəsdən, - o
yerdə ki, cinayət yoxdur, ya da o yerdə ki, sadəcə, bizim yeni qanunlar əsasında iqtisadi islahatlar aparılır və
bunun nəticəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirilir, - oraya müdaxilə olunur və beləliklə də ümumi işimizə
zərər vurulur. Bunların qarşısı alınmalıdır.
Cinayətkarlıqla mübarizədə korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla mübarizə xüsusi yer tutmalıdır. Bu, təkcə hüquqmühafizə orqanlarının işi deyil, bütün dövlət orqanlarının, hökumətin işidir, ümumxalq işidir. Ancaq hüquqmühafizə orqanlarının bunun üçün xüsusi imkanları var. Ona görə də korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla mübarizə
sahəsində hüquq-mühafizə orqanlarından daha da çox səmərəli iş tələb olunur. Ancaq təəssüflər olsun ki,
hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları içərisində də korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla məşğul olanlar var və
bəzən az deyildir.
Mən dedim ki, özünü polis peşəsinə həsr edən adam saf mənəviyyata malik olmalıdır. Bu, təkcə polisə aid
deyildir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı mənəviyyatca saf olmalıdır. Ancaq dövlət işində çalışan adamlar, hüquqmühafizə orqanında işləyənlər, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bu keyfiyyətə mütləq malik olmalıdırlar.
Bu, əsas tələblərdən biridir və mən bu bayram günü bu məsələni qaldıraraq bütün hüquq-mühafizə
orqanlarından bir daha tələb edirəm ki, korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla mübarizə gücləndirilsin.
Bu mübarizəni gücləndirmək üçün birinci növbədə hüquq-mühafizə orqanlarının içərisində korrupsiya ilə
məşğul olan, rüşvətxorluq edən insanlar aşkara çıxarılmalı, ifşa edilməli və məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Əgər
bu olmasa, hüquq-mühafizə orqanlarının gördüyü başqa işlər də ictimaiyyət, xalq tərəfindən lazımi dərəcədə
qiymətləndirilə bilməz. Bir daha qeyd edirəm, özünü polis peşəsinə həsr edən insan, hüquq-mühafizə
orqanlarında işləyən hər bir şəxs birinci növbədə mənəviyyatca saf olmalıdır. Bütün başqa çatışmazlıqları,
nöqsanları bağışlamaq olar, onlara dözmək də olar. Amma bu nöqsanı, - əgər buna nöqsan demək olarsa, bağışlamaq, bu hallara dözmək olmaz.
Bizim hüquq-mühafizə orqanları indi elə bir səviyyədədirlər ki, onlar korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla mübarizə
aparmağa qadirdirlər, - əgər öz içərilərində olan belə halları birinci növbədə aşkara çıxarıb özlərinin
kollektivlərini təmizləsələr!
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Konstitusiyaya, dövlətçiliyə daim sadiq olmalıdırlar. Bəli, Daxili İşlər
Nazirliyinin əməkdaşları, ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyi siyasətdən kənar olmalıdır. Xatirinizdədir, 19881989-cu illərdə – hələ Sovet İttifaqı yaşadığı zaman, müəyyən islahatlar həyata keçirildiyi bir zaman hüquqmühafizə orqanlarının siyasətsizləşdirilməsi məsələsi kəskin durmuşdu. Hələ o vaxt.
Ancaq təəssüflər olsun ki, o vaxt hüquq-mühafizə orqanlarının siyasətsizləşdirilməsi haqqında daha çox
danışanlar və çıxış edənlər 1992-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gələndən sonra hüquq-mühafizə orqanlarını
tam siyasiləşdirdilər.
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Nə ilə anlamaq olardı ki, Azərbaycanın Daxili İşlər naziri daxili işlər naziri olaraq «Boz qurd» Partiyası
yaratmışdı? Daxili İşlər Nazirliyinin işçilərini məcbur edirdi ki, «Boz qurd» Partiyasına daxil olsunlar və «Boz
qurd» olsunlar. Daxili İşlər Nazirliyində ən fəxri ad «Boz qurd» adı idi! Nə qədər dəhşətli bir dövr, nə qədər
dəhşətli vəziyyət idi. Bu adamlar o vaxt da, indi də çox böyük iddialarla yaşayırlar, demokratiyadan dəm
vururlar. Hansı demokratiyadan söhbət gedə bilər ki, daxili işlər naziri siyasətlə məşğul idi, nazirliyin tərkibində
«Boz qurd» Partiyası yaratmışdı, müdafiə naziri siyasətlə məşğul idi. Başqa əməkdaşlar da – həm orduda, həm
də Daxili İşlər Nazirliyində gecə-gündüz siyasətlə məşğul idilər.
Bunların hamısına son qoyulubdur və bundan sonra bunlara heç vaxt imkan verməyəcəyik. Hüquq-mühafizə
orqanları tam siyasətsiz, siyasətdənkənar olmalıdırlar. Hüquq-mühafizə orqanları üçün dövlətin mənafeyinin
qorunması ilə hər bir vətəndaşın hüquqlarının qorunması eyni səviyyədə durur. Vətəndaşların hüququnu
qoruyaraq, cəmiyyətdən cinayətkarlığı sıxışdırıb çıxararaq dövlətçiliyin qorunması üçün yaxşı zəmin yarana
bilər. Güman edirəm ki, son illər Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyində və digər hüquq-mühafizə orqanlarında
yaranmış vəziyyət bu tələblərə cavab verir. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu sahədə işlər bundan
sonra da davam edəcək və hüquq-mühafizə orqanları, Daxili İşlər Nazirliyi Konstitusiyanın nəzərdə tutduğu
səviyyədə duracaqlar və öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəklər.
Bu gün məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi, onun orqanları,
Azərbaycan polisi yaxşı səviyyədədir. Gələcəkdə Azərbaycan polisinin, Daxili İşlər Nazirliyinin işlərini daha da
səmərəli etmək üçün yaxşı zəmin yaranıbdır. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz, Daxili İşlər
Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə, layiqincə yerinə yetirəcəksiniz.
Hörmətli polis əməkdaşları, hörmətli Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları, mən sizə bütün işlərinizdə uğurlar
arzulayıram. Sizin hər birinizə cansağlığı, ailə səadəti, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və əbədi
edilməsi yolunda, Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunması yolunda yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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ABŞ-ın MİLLİ BAYRAMI – İSTİQLALİYYƏT GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ ABŞ-ın
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN ÖZ İQAMƏTGAHINDA TƏŞKİL ETDİYİ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
4 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik
edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları qısa tarixi bir zamanda - 222 il ərzində böyük yol keçmiş, dünyanın iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olmuşdur.
Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada demokratiyanın inkişaf etdirilməsi üçün çox xidmətlər göstərmiş və
demokratik ölkə nümunəsi kimi dünyanın hər yerində demokratiyanın yaranmasına və inkişaf etməsinə təsir
edir. Mən bu bayram günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlətinə, hökumətinə, bütün vətəndaşlarına uğurlar
arzulayıram. Amerika xalqına sülh, əmin-amanlıq və səadət diləyirəm.
Amerika ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin tarixi böyükdür. Ancaq Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə
etdikdən sonra bizim ölkələrimiz və dövlətlərimiz arasında yaranan əlaqələr çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olan əlaqələrimizə xüsusi əhəmiyyət veririk və bütün sahələrdə münasibətlərimizi
inkişaf etdirmək əzmindəyik. Keçən il, 11 ay bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarına mənim ilk rəsmi
səfərim zamanı ABŞ prezidenti cənab Bill Klinitonla, vitse-prezident cənab Albert Qorla, dövlət katibi xanım
Olbraytla, hökumətin başqa üzvləri ilə çox səmərəli görüşlər keçirilmiş, danışıqlar aparılmışdır.
İlk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası, hökumətlərarası böyük
əhəmiyyət daşıyan sənədlər imzalanmışdır. İmzalanmış sənədlər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
arasında olan əlaqələri daha da yüksək səviyyəyə qaldırmış və bu əlaqələrin çox etibarlı hüquqi-normativ
bazasını yaratmışdır. Bu sənədlərin içərisində Amerika-Azərbaycan əlaqələri haqqında Amerika prezidenti
cənab Bill Klinton və Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanmış birgə bəyanat bizim üçün tarixi əhəmiyyət
kəsb edir.
Məmnuniyyətlə xatırladıram ki, həmin bəyanatda Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün
çox əhəmiyyətli müddəalar öz əksini tapmışdır. Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin siyasət, təhlükəsizlik,
iqtisadiyyat və ticarət sahəsində inkişaf etdirilməsi vasitəsilə ölkələrimiz, dövlətlərimiz arasında partnyorluq
münasibətlərinin genişləndirilməsi bu bəyanatın əsas müddəalarından biridir.
Birgə bəyanatda göstərilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın müstəqilliyini, təhlükəsizliyini,
suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və demokratik inkişafını dəstəkləyir. Bizim Vaşinqtonda apardığımız
danışıqlar nəticəsində imzaladığımız birgə bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunması barəsində də çox əhəmiyyətli müddəalar öz əksini tapmışdır. Amerika Birləşmiş
Ştatları bəyan etmişdir ki, ABŞ Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll olunmasına tərəfdar çıxır və
məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsini, bölgədə uzunmüddətli sülhün və sabitliyin yaranmasını çox əhəmiyyətli
hesab edir. Amerika Birləşmiş Ştatları bu münasibətlə Rusiya və Fransa ilə birlikdə ATƏT-in Minsk qrupunda
fəaliyyətini davam etdirməyi bəyan etmişdir. Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu bəyanatda
göstərilən müddəalar daimidir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti buna həmişə sadiq olacaqdır.
Bəyanatda göstərilmişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ATƏT-in
Lissabon sammitinin üç prinsipi əsasında olmalıdır. Bunları xatırladaraq, mən bu gün bir daha ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində bütün səylərini davam etdirəcəkdir, ATƏT-in Minsk qrupu,
onun həmsədrləri - Rusiya, Fransa ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatları məsələnin sülh yolu ilə həll
edilməsinə nail olacaqlar.
Hesab edirəm, çox əlamətdar hadisədir ki, Vaşinqtonda, Ağ Evdə ilk dəfə olaraq Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqların Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə müştərək işlənilməsi sahəsində
uzunmüddətli, çox geniş miqyaslı müqavilələr imzalanmışdır. Həmin gün - keçən il avqust ayının 1-də dörd
müqavilə imzalanmışdır. 1994-cü ilin sentyabr ayında imzalanmış ilk müqavilədən sonra bir neçə başqa
müqavilələrin imzalanması və xüsusən Vaşinqtonda dörd müqavilənin imzalanması - bunlar hamısı Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin nə qədər geniş və perspektivli olduğunu göstərir.
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Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdə olarkən Amerikanın Konqresində də çoxsaylı görüşlərimi,
danışıqlarımı və xüsusən Konqresin Nümayəndələr Palatasının sədri cənab Qinqriçlə və komitə sədrləri ilə çox
ətraflı danışıqlarımı da xüsusi minnətdarlıqla qeyd edirəm. Səfər zamanı Vaşinqtonda, Nyu-Yorkda, Hyüstonda,
Çikaqoda çox görüşlər olmuşdur. Bunlar hamısı yalnız və yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
arasında olan əlaqələri bütün sahələrdə genişləndirmək, inkişaf etdirmək məqsədi daşıyırdı.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, biz Vaşinqtonda imzaladığımız sənədlərin həyata keçirilməsi üçün
ötən aylar bir çox müştərək işlər görmüşük və bunlar bizim gələcəkdə də görəcəyimiz işlərin əsasını qoyubdur.
Cənab səfir, siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana göstərdiyi humanitar yardım haqqında burada
dediniz. Mən bu yardımlara görə təşəkkür edirəm. Məmnunam ki, qeyd etdiyiniz kimi, siz bu yardımın
miqdarını üç dəfə artırmısınız.
Məmnunam ki, 907-ci maddəyə əlavə haqqında da siz öz fikirlərinizi bildirdiniz. Ancaq siz də, Amerikanın
və Azərbaycanın burada olan vətəndaşları da yaxşı bilirlər ki, 907-ci maddəyə 1992-ci ildə edilmiş əlavə
Azərbaycana ABŞ dövləti tərəfindən göstərilən hər bir yapdıma embarqo qoyub, onu qadağan edibdir. Sizin
dediyiniz yardımlar ABŞ-ın qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən olunur. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları
hökumətinin, dövlətinin müstəqillik əldə etmiş başqa ölkələrə göstərdiyi yardım kimi yardımdan Azərbaycanın
məhrum olması, şübhəsiz ki, bizi incidir və narahat edir.
Məlumdur, biz hamımız bilirik ki, Amerika hökuməti və şəxsən prezident cənab Bill Klinton 907-ci
maddəyə əlavənin ləğv olunmasına tərəfdardır. Prezident Bill Klintonun bu barədə fikirləri keçən il avqustun 1də bizim imzaladığımız birgə bəyanatda da öz əksini tapıbdır. Amma təəssüf edirəm ki, ötən aylar müddətində
həmin bu fikirlər reallaşdırıla bilməyibdir.
Senator cənab Sem Braunbək tərəfindən irəli sürülmüş, İpək yolunun bərpası haqqında Amerika
Konqresində müzakirə olunan qanun layihəsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu qanun layihəsi Azərbaycanın
və bizim bölgədə olan başqa dövlətlərin Avropa Birliyi ilə İpək yolunun bərpa edilməsi haqqında apardığı
işlərlə və hazırladığı proqramlarla üst-üstə düşür.
Artıq məlumdur ki, Avropa Birliyinin iqtisadiyyat komissiyası ilə birlikdə Azərbaycan bu il sentyabrın 7-8də Bakıda İpək yolu xətti üzərində olan ölkələrin, dövlətlərin zirvə görüşünü keçirəcəkdir. İnanıram ki, İpək
yolunun bərpa olunması və beləliklə, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat magistralının daha da səmərəli istifadə
edilməsi üçün bu zirvə görüşündə çox əhəmiyyətli qərarlar qəbul olunacaqdır. Mən çox arzu edərdim ki, senator
cənab Sem Braunbəkin irəli sürdüyü İnək yolu haqqında qanun layihəsi Amerika Konqresi tərəfindən qəbul
olunsun. Bunlar hamısı bizim əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsinə çox kömək edəcəkdir və ümumiyyətlə,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa-Qafqaz-Asiya magistralında iştirakı üçün çox böyük imkanlar
yaradacaqdır. Biz öz tərəfimizdən bu sahədə və bütün başqa sahələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
əməkdaşlığımızı bundan sonra da sürətləndirmək əzmindəyik.
Cənab səfir, bu gün buradakı nitqinizdən də mən belə hiss etdim ki, siz bu barədə artıq xeyli işlər
görmüsünüz. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi üçün bundan
sonra daha da ciddi addımlar atılacaqdır.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında yaranmış partnyorluq əlaqələrini yüksək
qiymətləndiririk və bu əlaqələri daim inkişaf etdirməyə çalışacağıq.
Mən bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı və işlərinizdə uğurlar
arzulayıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram. Sağ olun.

420

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

MOSKVA, SANKT-PETERBURQ, MDB VƏ BALTİK ÖLKƏLƏRİ JURNALİSTLƏRİNİN
BÖYÜK BİR QRUPU İLƏ GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI VƏ MÜSAHİBƏSİ
Prezident sarayı
10 iyul 1998-ci il
Şadam ki, siz toplaşıb respublikamıza səfər etdiniz. İndi bir çox ölkələrin jurnalistləri bizə qonaq gəlirlər –
müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif tərkibdə və miqdarda. Amma son vaxtlar bizə əsasən Rusiyadan, habelə MDB və
Baltikyanı ölkələrdən bu qədər jurnalist gəldiyi yadımda deyildir. Buna görə də sizin Azərbaycana səfəriniz
artıq hadisəyə çevrilir və mən buna şadam.
Biz istəyirik ki, respublikamız necə varsa, onun haqqında nə az, nə də çox, beləcə məlumata malik olsunlar.
Mən həmişə buna şad oluram ki, insanlar bizə qonaq gəlir, ölkəmizə səfər edirlər. Doğrudur, bu, heç də həmişə
gözlənilən nəticələri vermir, çünki bəzən insan öz subyektiv hisslərinə uyur, hər şey ona əslində olduğu kimi
görünmür. Ancaq bunun bizim üçün onsuz da heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Vacib olan budur ki, həyatımızla,
ölkəmizlə, dövlətimizlə daha yaxından tanış olsunlar.
O ki qaldı Rusiyaya və MDB ölkələrinə, bizi keçmişdə çox şey bağlamışdır, bu gün də çox şey bağlayır. Ona
görə də sizin səfəriniz xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hər necə olsa da, biz artıq neçə illərdir ki, bir-birimizdən
asılı vəziyyətdə deyilik. Buna baxmayaraq, məsələn, Rusiya mətbuatı MDB ölkələrinə həmişə yer ayırır və
əlbəttə, MDB ölkələrində də ən çox Rusiya mətbuatını oxuyurlar. Rusiya mətbuatında dərc edilən məqalələr fərqi yoxdur, istər yaxşı olsun, istərsə də yaxşı olmasın, - həmişə böyük maraq və müvafiq əks - səda doğurur.
Bütün bunları nəzərə alaraq şadam ki, siz buraya gəlmisiniz. Bilmirəm, nəyi görməyə imkan-macal tapdınız,
sizdə nə kimi təəssüratlar var, sabah hansı təəssüratla yola düşəcəksiniz. Lakin bundan asılı olmayaraq, mən bu
faktın özünü müsbət bir fakt kimi qiymətləndirirəm və sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb respublikamıza
gəldiniz, bu günlərdə bizdə oldunuz, həyatımızla tanış oldunuz. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi isə, gəlin söhbətimizin formasını müəyyənləşdirək. Siz hansı formanı istəsəniz,
mən onu qəbul etməyə hazıram.
J u r n a l i s t l ə r: Biz Azərbaycanın bölgələrinə səfərlərdən çox böyük təəssürat almışıq, buna
baxmayaraq, əvvəlcə respublikada vəziyyət barədə Sizin rəyinizi dinləmək, sonra isə söhbəti sual-cavab
formasında qurmaq istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən sizin dediklərinizlə razılaşıram. Keçmişdə Sovet İttifaqına daxil olmuş
digər ölkələr kimi, indi Azərbaycan da öz tarixinin keçid mərhələsini yaşayır. Bu mərhələ ölkələrimizdə öz
spesifikaları və xüsusiyyətləri ilə keçir, lakin əsasən eyni xarakter daşıyır. Biz Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinə nail olmasını respublikamızda ən başlıca və mühüm tarixi hadisə hesab edirik. Bizim üçün bu,
XX əsrin ən böyük hadisəsidir.
Tarixdən bilirsiniz ki, 1918-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə demokratik cümhuriyyət yaradıldı, bu
cümhuriyyətin hökuməti 23 ay mövcud oldu, 1920-ci ilin aprelində isə sovet hakimiyyəti qurulması ilə əlaqədar
onun varlığına son qoyuldu. 1920-ci ildən 1922-ci ilədək Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının müəyyən
müstəqilliyi vardı, yəni o, hər hansı digər dövlət qurumuna daxil olmayan respublika idi, amma kommunist
partiyası, kommunist rejimi, deməli, ÜK/B/P və ya Rusiya Kommunist Partiyası tərəfindən idarə edilirdi.
Azərbaycan 1922-ci ildən Sovet İttifaqının tərkibində olmuş və 1991-ci ilin axırlarında Sovet İttifaqının
dağılması ilə əlaqədar müstəqil dövlətə çevrilmişdir.
Müstəqilliyin əldə edilməsi dövrü Azərbaycan üçün çox mürəkkəb olmuşdur. Mürəkkəblik bundan ibarət
olmuşdur ki, Azərbaycan onun ərazisinin bir hissəsinə - Dağlıq Qarabağa Ermənistanın iddiası ilə əlaqədar
onunla hərbi münaqişə vəziyyətində idi. Bildiyiniz kimi, bu münaqişə 1988-ci ilin fevralında başlamışdır. O
vaxtlar Sovet İttifaqı hələ mövcud idi. Təəssüf ki, o vaxtkı sovet dövləti, sovet hökuməti 1988-ci ildə bu
münaqişənin qarşısını almaq, onun güclənməsinə, böyük qan tökülməsinə, sonra isə böyük müharibəyə
çevrilməsinə yol verməmək üçün, zənnimcə, bütün imkanlara malik olduğu halda, bunu etmədi.
Bu münaqişə 1988-1989-1990-cı və 1991-ci illərdə, Sovet İttifaqının hələ mövcud olduğu illərdə davam etdi.
Sovet İttifaqının hələ mövcudluğu dövründə, Ermənistanla Azərbaycanın bir dövlətə daxil olduğu halda
təxminən 4 il ərzində bu iki müttəfiq respublika arasında qanlı münaqişə davam etdi. Buna görə də
Azərbaycanda müstəqilliyin əldə edilməsi o vaxt, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatlar,
münaqişə olan vaxtda baş verdi. Təbii ki, bu, Azərbaycanın vəziyyətini çətinləşdirdi.
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Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə vəziyyəti, həmçinin çətinləşdirən başqa bir hal bundan
ibarət olmuşdur ki, həmin vaxtadək Azərbaycanın özünün daxilində ictimai-siyasi vəziyyət sabit deyildi. Bir
tərəfdən, bu qeyri-sabitlik münaqişə vəziyyəti ilə bağlı idi, çünki həmin vaxtadək Azərbaycan ərazisinin bir
hissəsi artıq işğal olunmuşdu. Hər halda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Ermənistan silahlı birləşmələri
tərəfindən tamamilə işğal edilmişdi, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı və Ermənistanla Azərbaycan
arasında sərhəd zonasındakı bəzi digər yaşayış məntəqələri işğal olunmuşdu. Oradan bütün azərbaycanlılar
qovulub didərgin salınmışdı, artıq 1991-ci ildə onlar öz ölkəsində qaçqınlara çevrilmişdilər. Təbii ki, bu, daxili
siyasi vəziyyəti çətinləşdirirdi.
Digər tərəfdən, o vaxt daxili siyasi vəziyyəti bu da çətinləşdirirdi ki, Azərbaycanda kommunist rejiminə qarşı
xalq kütlələrinin çıxışlarının çox fəal prosesi gedirdi. Bu, nə ilə bağlı idi? Azərbaycanda xalq, kütlə, adamların
böyük əksəriyyəti Azərbaycan, Sovet İttifaqı rəhbərliyini bunda təqsirləndirirdilər ki, onlar Azərbaycanın,
Azərbaycan xalqının mənafelərini qorumaq iqtidarında deyildilər. Azərbaycan xalqı təcavüzə, müxtəlif növ
qırğınlara məruz qalmışdı və sair. Bu, etiraza səbəb oldu, ona gətirib çıxardı ki, 1988-1989-cu və 1990-cı illərdə
Azərbaycanda xalq kütlələrinin fəal çıxışları, küçə və meydanlarda mitinqlər oldu. Burada, Bakıda, dəniz
sahilində «Azadlıq» adlı böyük bir meydan var. Həmin aramsız mitinqlər orada keçirilirdi.
Buna görə də o vaxt sovet rəhbərliyi, təbii olaraq, Moskva, Azərbaycan, Bakı rəhbərliyi cəza tədbirləri görür,
xalqı qovub dağıdır, fövqəladə vəziyyət elan edirdilər, bu isə adamlarda daha çox etiraza səbəb olurdu. O vaxt belə
bir vəziyyətdən istifadə edərək burada Xalq Cəbhəsi yaradıldı. O, vəziyyətdən, adamların narazılığından,
etirazlarından istifadə edirdi.
Kommunist rejiminə, kommunist, sovet rəhbərliyinə qarşı adamların bu kortəbii etirazları güclənərək sonra
ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən əslində hakimiyyət uğrunda müəyyən dərəcədə mübarizəyə çevrildi. Elə oldu ki,
təxminən 1990-cı ildə, hətta 1989-cu ildə, 1991-ci ildə hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi.
1990-cı ilin yanvarında Azərbaycana, Bakıya sovet qoşunlarının iri kontingentinin yeridilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycanda vəziyyət xüsusilə mürəkkəbləşmişdi. Qoşunların yeridilməsi, bildiyiniz kimi, Azərbaycan
xalqına, respublikaya çox böyük mənəvi zərbə vurdu. Siz buradakı qəbiristanlığı görmüsünüz. Dövlətin öz
xalqına qarşı təcavüzünün nə ilə nəticələndiyini görmüsünüz.
Bütün bunlar sonralar da davam etdi və 1992-ci ilin əvvəlində hakimiyyət dəyişdi. 1991-ci ilin axırında
seçilmiş prezident istefa verdi. Sonra müvəqqəti rəhbərlik dövrü oldu, prezident seçkiləri elan etdilər və 1992-ci
ilin iyun ayında yeni prezident seçildi. Amma bu hakimiyyət bir il yaşadı.
1993-cü ilin may-iyun aylarında Azərbaycanda vəziyyət xüsusilə kəskinləşdi. Elə həmin hakimiyyətdən olan,
amma iqtidara gəlmək istəyən qüvvələr bu hakimiyyətə qarşı çıxdılar. Azərbaycanda, əslində vətəndaş
müharibəsi başlandı, Gəncədə, burada, Bakıda qan töküldü. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə mən Bakıya dəvət
olundum və biz Azərbaycanda vəziyyətin sabitləşdirilməsi prosesinə başladıq.
Vəziyyət çətin, mürəkkəb idi. Ancaq biz hər halda vəziyyəti ardıcıl olaraq sabitləşdirə bildik. Ötən dövrün
mühüm hadisəsi odur ki, biz 1992-ci il may ayının 12-də, yəni 1988-ci ilin fevralında münaqişənin başlandığı
vaxtdan bəri ilk dəfə olaraq, Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. O vaxtdan atəşkəs rejimi
mövcuddur, hərbi əməliyyatlar yoxdur. Xarakterik cəhət budur ki, belə uzunmüddətli atəşkəs rejimini digər
ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların hansısa sülhyaratma, ayırıcı qüvvələri cəlb olunmadan təmin etmək mümkün olur. Əgər siz orada, indi Ermənistan və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri arasında təmas xəttinin keçdiyi
yerlərin yaxınlığında olsaydınız, görərdiniz ki, Ermənistan silahlı birləşmələri və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
bir-birindən 200–300 metr aralı, bir-birinə qarşı dayanmışlar.
Biz bu atəşkəs rejimini dörd ildən artıqdır ki, qoruyub saxlayırıq və hesab edirəm ki, bu, çox mühüm
nailiyyətdir. Sazişin bağlanması faktı da, atəşkəs rejimini qoruyub saxlamağın mümkün olması da, şübhəsiz ki,
həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın qarşılıqlı səylərinin nəticəsidir. Biz – Azərbaycanın və Ermənistanın
prezidentləri dəfələrlə birgə bəyan etmişik ki, böyük sülh sazişi bağlanana, münaqişəyə son qoyulana qədər
atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacağıq. Baxmayaraq ki, bu, bizim üçün çox ağırdır, çünki Azərbaycan ərazisinin
20 faizi işğal olunub, həmin ərazidə hər şey dağıdılıb, talan edilibdir. O yerlərin sakinləri, - bunlar isə bir milyon
nəfərdən çoxdur, - azərbaycanlılar öz yurd-yuvalarından zorla qovulub çıxarılıb. Onlar çox çətin şəraitdə,
əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Hesab edirəm ki, sizlərdən kimlərsə bu çadır şəhərciklərinə gedib və bunu
bilirsiniz.
Bütün bu vəziyyət indiki keçid dövründə Azərbaycanın həyatını çətinləşdirir. Bunun üstünə əlavə çətinliklər
də gəlir. Təəssüf ki, Azərbaycanda hakimiyyəti silah gücünə ələ keçirmək cəhdləri ayrı-ayrı qruplar, siyasi
qüvvələr üçün bir xəstəliyə çevrilmişdir. Artıq qeyd etdiyim kimi, 1993-cü ilin iyun ayında əslində vətəndaş
müharibəsi getməsinə, Azərbaycanın parçalanmaq təhlükəsi olmasına və sairəyə baxmayaraq, biz bunun
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qarşısını aldıq. 1994-cü ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi. Bunu edən Baş nazir 1993-cü ilin
iyun ayında o vaxtkı rejimlə münaqişəyə başlamışdı. O, mənim tövsiyəmlə Azərbaycanın Baş naziri təyin
edilmişdi, ancaq bu, ona azlıq edirdi. O, silah yolu ilə bütün hakimiyyəti ələ keçirmək istəyirdi və 1994-cü ilin
oktyabr ayında belə bir cəhd göstərildi.
Lakin həmin vaxtadək Azərbaycanda vəziyyət artıq sabitləşmişdi, xalq başa düşmüşdü ki, daha belə yaşamaq
olmaz. Ona görə də bu cür cəhd göstərildikdə, - o vaxt isə, təəssüf ki, bir çox silahlı dəstələr hələ Baş nazirin
ixtiyarında idi, - mən xalqa müraciət etməli oldum və xalq bizi dəstəklədi. Televiziya ilə mənim müraciətimdən
sonra indi sizinlə olduğumuz bu binanın qarşısındakı meydana gecə təxminən yarım milyon adam toplaşdı və
bizi müdafiə etdi.
Əlbəttə, biz bu cinayətkarlarla məsələni aydınlaşdırmalı olduq. Onların hərəsi bir tərəfə qaçdı, bəzilərini
yaxalamaq mümkün oldu, bəziləri qaçdılar. Sonra onlardan bir çoxunu müxtəlif ölkələrdə tutmaq və
məhkəməyə vermək mümkün oldu.
Buna baxmayaraq, bu, bəzi siyasi qüvvələrə dərs olmadı. 1995-ci ilin mart ayında yeni dövlət çevrilişinə
cəhd edildi. Bu cəhd daxili işlər nazirliyinin xüsusi təyinatlı polis dəstəsi tərəfindən olmuşdu. Yeri gəlmişkən,
1994-cü ilin oktyabr ayında Baş nazirlə birlikdə onlar da çevriliş cəhdində iştirak etdilər. Lakin onlar xalqın
gəldiyini və mövcud konstitusiya hakimiyyətinin müdafiəsinə qalxdığını gördükdə öz mövqelərini dərhal
dəyişdilər və bildirdilər ki, həmin sui-qəsddə iştirak etməmişlər və prezidenti dəstəkləyirlər, hakimiyyəti
dəstəkləyirlər.
Bir neçə aydan sonra onlar Azərbaycandakı müəyyən siyasi qüvvələrin, bəzi xarici xüsusi xidmətlərin
köməyindən istifadə edərək, hər halda, silahlı çevrilişə getməyi qərara aldılar. Bu, 1995-ci ilin mart ayında baş
verdi. Bunun da qarşısını almaq mümkün oldu. O vaxt adamlar həlak oldular - qiyam qaldıranlardan da,
hakimiyyəti müdafiə edənlərdən də ölənlər oldu. Qiyamçıların bir çoxu yenidən qaçıb aradan çıxdı, əksəriyyəti
artıq bu müddətdə yaxalanmış və məhkəməyə verilmişdir. Bəziləri müxtəlif ölkələrdə gizlənir.
Sonra Azərbaycan prezidentinə qarşı digər terror cəhdləri də oldu. Onlardan ən böyüyü 1995-ci ilin mart
ayında baş vermiş terror cəhdidir. O vaxt Azərbaycan prezidentinin təyyarəsini, yəni məni raketlə vurmağa cəhd
göstərildi. Onda mən böyük bir nümayəndə heyəti ilə Danimarkaya səfərdən qayıdırdım. Allaha şükür olsun,
Allah kömək etdi, onlar bu niyyəti həyata keçirə bilmədilər. Biz bu sui-qəsdin üstünü açdıq. Təəssüf ki, bunlar
da Moskvadan idarə edilənlər idi, hərbçilər, generallar idi. Biz raketləri də tapdıq, adamları da tapdıq, hamını
tapdıq və məsuliyyətə cəlb etdik.
Başqa terror cəhdləri də olmuşdur, lakin onların da qarşısı alındı. Bu cür ən təhlükəli cəhd 1996-cı ilin
dekabrında XTPD-nin qaçıb gizlənə bilmiş üzvləri tərəfindən törədilmişdir. Onlar Rusiya ərazisində
gizlənirdilər, Moskvada idilər, sonra Dağıstan ərazisində yaşadılar, Azərbaycan ərazisinə qanunsuz olaraq keçib
Bakıya gəldilər. Onların prezidenti cismən məhv etmək yolu ilə hakimiyyəti ələ keçirmək kimi çox ciddi
planları vardı. Ancaq bizim hüquq mühafizə orqanları bunun da qarşısını ala bildilər.
Təbii ki, bütün bunlar da birlikdə Azərbaycanda vəziyyəti çətinləşdirir və Azərbaycanın keçid dövrünün
xüsusiyyətini digər MDB dövlətlərin keçid dövrünün xüsusiyyətindən müəyyən dərəcədə fərqləndirir.
İndi Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir və bu sabitlik 1995-ci ilin təxminən axırlarından
yaranmışdır. 1995-ci ilin noyabrında biz müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasını qəbul etdik, elə həmin il
çoxpartiyalı əsasda, demorkatik prinsiplər əsasında Azərbaycan Parlamentinə seçkilər keçirdik. Parlament
işləyir, Konstitusiyamız fəaliyyət göstərir. Biz dövlət quruculuğu, iqtisadiyyatın yenidən qurulması, nəzərdə
tutduğumuz bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində fəaliyyət göstəririk.
Biz lap əvvəldən Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət, cəmiyyət qurmaq vəzifəsini qarşımıza
qoymuşıq. Hesab edirəm ki, bununla əlaqədar çox iş görə bilmişik. Ancaq eyni zamanda, siz yaxşı bilirsiniz ki,
bu iş çox vaxt tələb edir. Biz bu yolu tutmuşuq və bu yolla gedirik.
İqtisadi sahədə bizim strateji xəttimiz çoxdan müəyyən olunubdur. Bu, bütün sahələrdə iqtisadi islahatlar
aparmaq, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini bərqərar etmək xəttidir. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə, xüsusən
mülkiyyətin özəlləşdirilməsi sahəsində çox iş görülmüşdür. Torpaq islahatı haqqında qəbul etdiyimiz və
torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsini nəzərdə tutan qanunu çox ciddi addım hesab edirəm. Biz bu qanunu
həyata keçiririk və bu, kənd təsərrüfatı sahəsində özünün müsbət nəticələrini verir.
Kiçik və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsi artıq həyata keçirilmişdir. Orta müəssisələr hələ tam
özəlləşdirilməyibdir. İndi bizim qarşımızda iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi proqramı durur. Birincisi, qeyd
etdiyim hadisələrlə əlaqədar biz bu məsələdə müəyyən qədər ləngimişik. Çünki 1993-cü ildə heç bir islahat
həyata keçirə bilmədik. Bunu 1994-cü ildə də edə bilmədik. İslahatların aparılmasına əslində 1995-ci ildə
başlamışıq. Ancaq eyni zamanda biz harada nə edildiyinə baxır, yaxşı təcrübəni götürməyə, pis olanı isə tətbiq
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etməməyə çalışırıq. Ona görə də ləngiməyimizin bu mənada köməyi olur ki, bizə oxşar digər respublikaların
təcrübəsini görür və mümkün qədər az səhv etməyə çalışırıq.
İqtisadiyyat sahəsində çox mühüm istiqamətlərdən biri xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb olunmasıdır.
Hesab edirəm ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının müştərək işlənilməsi barədə
dünyanın müxtəlif ölkələrinin, - Avropa ölkələrinin, ABŞ-ın, Rusiyanın və digər ölkələrin, - iri neft şirkətləri ilə
böyük müqavilələr imzalamaqla biz bu sahədə çox şeyə nail olmuşuq. Bu müqavilələr artıq həyata keçirilir,
Azərbaycana investisiya axınını, yeni iş yerlərinin açılmasını təmin edir və şübhəsiz ki, gələcək inkişaf üçün çox
yaxşı baza yaradır.
Bizim islahatlarımız xarici ticarəti, iqtisadiyyatın bütün sahələrini də əhatə edir və bir də təkrar edirəm, öz
müsbət nəticələrini verir. Biz maliyyə sahəsini sabitləşdirə bilmişik. 1994-cü ildə bizdə inflyasiya çox yüksək
idi. Az olsa da, 1995-ci ildə də var idi. Amma 1996-cı ildən başlayaraq bizdə, əslində, inflyasiya yoxdur.
İnflyasiyanın illik səviyyəsi 2-3, maksimum 4 faizdir ki, bu da tamamilə normal hal sayılır.
Bizim valyutamızın - manatın məzənnəsi sabitdir, hətta dollara nisbətdə bir qədər möhkəmlənir.
Bizim ölkəmiz açıqdır, sərmayəçilər olduqca çoxdur, ticarət tam sərbəstdir. Mən artıq dedim, bizimlə
müqavilələr bağlamış iri şirkətlərdən əlavə, çoxlu digər şirkətlər də bu müqavilələrin həyata keçirilməsinə
qoşulur. Məsələn, çox da böyük ölkə olmayan Norveçi götürək, bizdə onun 70-dək şirkəti işləyir. 15-dən çox iri
şirkətin daimi ofisi var. Mən hələ ABŞ, Böyük Britaniya şirkətlərini və başqalarını demirəm.
Rusiya bizim müqavilələrdə əsasən «LUKoyl» şirkəti vasitəsilə iştirak edir. Biz Rusiyanın başqa şirkətlərini
də dəvət etmişdik. «Rosneft» əvvəlcə böyük maraq göstərirdi, biz hətta ona müvafiq yataq da təklif etmişdik.
Ancaq, nədənsə, sonra uzaqlaşdılar. Biz Rusiya şirkətlərinə də təkliflər edirik. Ancaq, şübhəsiz ki, onların
investisiya imkanlarından söhbət gedir. Hiss edirəm ki, hazırda «LUKoyl»un vəsaiti var, ona görə də bizim 4
müqaviləmizdə iştirak edir. Bir il bundan öncə, iyul ayının 3-də mən Moskvada rəsmi səfərdə olarkən, Xəzərin
Azərbaycan sektorunun şimal hissəsindəki bir yataq barədə Kremldə hətta «LUKoyl» ilə xüsusi müqavilə
imzaladıq və indi o, orada işləri genişləndirir. Həmin yataqda «LUKoyl» tam sahibkardır, qalan müqavilələrdə
isə müxtəlif həcmdə payı var. Burada «LUKoyl»un böyük ofisi var, deyəsən, birini də tikir. Müxtəlif sahələrdə
Rusiyanın digər şirkətləri də işləyirlər. Amma mən indi daha çox neft sahəsi haqqında danışıram.
Demokratiyaya, siyasi plüralizmə gəldikdə, biz hesab edirik ki, bunlar bizdə tamamilə mövcuddur. Bizdə 30dək siyasi partiya qeydə alınıbdır. Doğrudur, onların əksəriyyəti kiçik partiyalardır, ola bilsin, ancaq adları
vardır. Orada bir neçə adam var. Amma bu partiya nə vaxtsa qeydə alınıb, bəzən haradasa, nəsə deyir. Nə
demək olar, partiyadır. Partiya kimi mövcud olan bir neçə partiya var, lakin onlar qeydiyyatdan keçmək
imkanına malik deyildir, çünki müvafiq şərtləri yerinə yetirə bilmirlər.
Bizdə olduqca çox qəzet var. Siz jurnalistsiniz, bu sahə sizə daha yaxşı məlumdur. Onların hamısı,
ümumiyyətlə, özəl qəzetdir, əksəriyyəti müxalifətə mənsubdur. Dövlətin mövqeyini üç qəzet - «Azərbaycan»,
«Xalq qəzeti» və «Respublika» işıqlandırır. Qalan bütün qəzetlər özəl şəxslərə və ya siyasi partiyalara
mənsubdur. Bizdə bəzi siyasi partiyaların 4-5 qəzeti var və onlar fəal çıxış edirlər.
Mətbuat azadlığı tamamilə təmin edilmişdir, söz, dini etiqad, vicdan azadlığı təmin olunmuşdur. Azərbaycan
çoxmillətli respublikadır və biz bunu özümüz üçün şərəf hesab edirik. Milliyyətindən asılı olmayaraq bütün
Azərbaycan vətəndaşları bərabər hüquqlara malikdirlər. Bilirəm, Rusiyanı rus əhalisi, rusdilli əhali həmişə
maraqlandırır və narahat edir. Lakin bu barədə danışmaq istəmirəm. Qoy bu barədə Azərbaycanda yaşayan
ruslar danışsınlar. Hesab edirəm ki, nəinki ruslar, həm də milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamı burada
normal yaşayırlar, problem yoxdur. Bizdə yəhudilər də yaşayır. Qərb ölkələrinin, İsrailin nümayəndələri buraya
tez-tez gəlir, onlarla görüşür, sonra isə mənim yanımda olur və həmişə də razı qaldıqlarını söyləyirlər ki, burada
yaşayan yəhudilər sıxışdırılmır, heç bir təzyiqə məruz qalmırlar. Ruslar, ukraynalılar, digər millətlər də beləcə
yaşayırlar.
Bizdə üç konfessiya var. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə əsas din islam dinidir. Burada pravoslav kilsəsi, yəhudi
kilsəsi - sinaqoq və konfessiya da var. Mənə xoşdur ki, bizim bu dini idarələrin başçıları öz aralarında çox sıx
əlaqə saxlayırlar və mən onları müxtəlif qəbullarda, səfirliklərdə tez-tez bir yerdə görürəm. Onlar həmişə bir
yerdədir, öz aralarında yaxşı münasibət saxlayırlar. Demək istəyirəm ki, Azərbaycanda milli ədavət, milli
ziddiyyətlər qətiyyən yoxdur. Mən bunu da çox mühüm nailiyyət sayıram. Halbuki, o ağır illərdə - 1989-cu,
1990-cı, 1991-ci, 1992-ci illərdə Azərbaycanın rus, rusdilli əhalisi buradan köçüb gedirdi. 1993-cü ildən sonra
bu köç-köç nəinki dayandırıldı, hətta, mənə deyilənlərə görə, köçüb getmiş olan bəzi rusdilli sakinlər yavaşyavaş geri, bura qayıdırlar.
Zənnimcə, fəxr edə biləcəyimiz başlıca cəhət bundan ibarətdir ki, dalbadal bir neçə il ərzində adamların
fövqəladə vəziyyət rejimi şəraitində yaşadıqları, Bakıda və bir çox digər şəhərlərdə daim qadağan saatı
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qoyulduğu, hər tin başında avtomatçıların durduğu, axşamlar adamların küçəyə çıxa bilmədikləri Azərbaycanda
indi adamların azad-asudə yaşaması, sərbəst istirahət etməsi və gündüz də, gecə də, səhər də, axşam da qorxubçəkinmədən hərəkət etməsi üçün şərait yaradılmışdır.
Əlbəttə, iqtisadi vəziyyət keçid dövrünün şəraitinə uyğundur. Ancaq məmnunluqla demək istəyirəm ki, biz
1996-cı, 1997-ci illərdə, 1998-ci ilin ötən aylarında iqtisadiyyatda artıma malik olmuşuq. Təxminən 1989-1990cı illərdən bəri Azərbaycanda sənaye istehsalı, daxili ümumi məhsul və digər iqtisadi göstəricilər hər il aşağı
düşürdü. Tənəzzülün sürəti çox yüksək idi. Sənaye istehsalı və ya ümumi daxili məhsul istehsalı hər il 20-25
faiz azalırdı.
1995-ci ilin axırı - 1996-cı ilin əvvəlində biz bunu dayandıra bildik. O vaxtadək biz azalmanın sürətini aşağı
salırdıq, sonra isə azalmanı dayandırdıq. 1996-cı ildə həm ümumi daxili məhsul, həm də sənaye məhsulu
istehsalının bir qədər artımına nail olduq. 1997-ci ildə ümumi daxili məhsulun artımı 8,5 faiz olmuş, sənaye
istehsalı isə təxminən 1,3 faiz artmışdır. 1998-ci ilin ötən ayları ərzində bu göstəricilər daha da yüksək
olmuşdur. Hesab edirəm ki, bu ilin axırında 1997-ci ildəkindən daha yaxşı göstəricilər əldə edəcəyik.
Şübhəsiz ki, bütün bunlar insanların həyat səviyyəsinə öz təsirini göstərir. Nəzərə alsaq ki, bir milyon qaçqınımız
var, onların əksəriyyəti işsizdir, insanların hamısına istədikləri həyat səviyyəsini təmin etmək bizim üçün çətindir.
Bununla belə, son iki ildə biz əmək haqqını ardıcıl olaraq artırmışıq. Ən başlıcası isə, bizdə qiymətlər sabitdir, ərzaq
və sənaye malları sarıdan qıtlıq yoxdur, çeşidi də çoxdur və sairə. Bunların hamısı insanların həyat səviyyəsini
ümumən yüksəltməyə imkan verir.
Biz prezident seçkilərinə gedirik. Bilirsiniz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan prezidentinin
seçkilərini oktyabrın 11-nə təyin etmişdir, çünki oktyabrın 10-da mənim səlahiyyət müddətim qurtarır. Seçkilər
də oktyabrın 11-nə təyin olunmuşdur. Biz seçkilərə tam demokratiya prinsipləri əsasında gedirik. Müxalifətdəki
partiyalar özlərini bir qədər şıltaq aparırlar. Əlbəttə, hamısı yox. Hansısa prinsipsiz zəmində birləşmiş bir qrup
var. Eybi yoxdur. Hesab edirəm ki, seçkilərin azad, ədalətli keçirilməsi təmin olunacaq, seçkilərin demokratik,
azad və ədalətli keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Bu, təmin olunacaqdır. Hazırkı prezident kimi,
mən bu öhdəliyi öz üzərimə götürürəm və onu təmin etmək üçün hər şeyi edəcəyəm.
Giriş sözü kimi deyə biləcəyim təxminən bunlardır. Düzü, danışmaq istəmirdim, amma elə alındı ki, ola
bilsin, çox danışdım. Ancaq, eyni zamanda, artıq heç nə demədim. Bəlkə də dediklərim sizə məlumdur, amma
yəqin ki, bunları mənim dilimdən eşitməyin əhəmiyyəti var.
İndi isə sizi dinləməyə hazıram.
«Bek» qəzetinin müxbiri, Moskva: Cənab prezident, biz ölkənizin bir sıra bölgələrinə getdik və əmin olduq
ki, Siz xalq arasında çox məşhursunuz. Bununla əlaqədar belə bir sual vermək istərdim: Siz prezident
seçkilərinə hansı hisslərlə gedirsiniz? Deyək ki, Rusiyada olduğu kimi, gələcəkdə siyasi varis haqqında məsələ
Sizin də qarşınızda dururmu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Seçkilərə hansı hisslərlə gedirəm? Mən bunu demişəm və bu gün də fürsətdən
istifadə edib deyirəm ki, öz namizədliyimi irəli sürmürəm. Hətta 1993-cü ildə də belə olmuşdu.
Siz tarixi bilirsiniz. 1993-cü ildə Azərbaycanda, Bakıda vətəndaş müharibəsi başlayanda məni Naxçıvandan
buraya dəvət etdilər. Mən 1990-cı ilin yayından 1993-cü ilin iyun ayına qədər Naxçıvanda yaşamışam.
Tərcümeyi-halım sizə məlumdur, buna vaxt sərf etmək istəmirəm. Mən 1987-ci ilin oktyabr ayında Sov.İKP
Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifələrindən getdim, Moskvada
yaşayırdım, təqiblərə məruz qalırdım. Bakıya qoşun yeridiləndə, 1990-cı il yanvar ayının 21-də mən buna qarşı
etirazla çıxış etdim. Bundan sonra mənə qarşı təzyiqlər daha da çoxaldı.
10 gündən sonra bəzi qəzetlərdə, ən əvvəl, o vaxt ən nüfuzlu olan «Pravda» qəzetində tibb elmləri doktoru
Əfəndiyevin imzası ilə mənim haqqımda «Əliyevçilik və şirin zəmanələr üçün fəryad» sərlövhəsi altında bütöv
bir səhifəlik məqalə verildi. Əfəndiyev iki gündən sonra hər yerə teleqram vurub bildirdi ki, onun bu məqaləyə
heç bir dəxli yoxdur. Lakin mənə hər cür şər-böhtan atırdılar. Ondan əvvəl də atırdılar, sonra isə daha çox iftiralar
yağdırmağa başladılar, çünki mən o vaxt Qorbaçov başda olmaqla Siyasi Büronun, Sov.İKP MK-nın həyata
keçirdiyi aksiyaya qarşı etiraz edirdim. Buna görə də həmin təqiblər məni Moskvadan çıxıb getməyə vadar etdi.
Mən Bakıya gəldim, amma uzun illər ərzində yaşayıb işlədiyim və Bakı üçün, Azərbaycan üçün çox işlər
gördüyüm doğma şəhərimdə mənə yaşamağa imkan vermədilər. Bir-iki gündən sonra Bakı şəhərini də tərk edib
Naxçıvana getməli oldum. Naxçıvan o vaxtda da təcrid edilmişdi, blokadada idi, indi də belədir. Mən orada
1993-cü ilədək yaşadım. 1993-cü ildə məni dəvət etdilər və artıq beş ildir buradayam.
1993-cü ildə mən buraya gələndə burada da vəziyyət çox mürəkkəb idi, tək qalmışdım-prezidenti əvəz
edirdim, parlamentin sədri idim, Baş nazir yox idi. Sonra mən Baş nazir təyin etdim. Lakin siz onun kim
olduğunu bilirsiniz. Mənim üçün ağır idi. Buna baxmayaraq, legitim hakimiyyətə malik olmaq üçün prezident
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seçkiləri təyin etməli oldum. Oktyabrda seçkilər keçirildi. Amma öz namizədliyimi bundan əvvəl də irəli
sürməmişdim. Mən dedim: Kim istəyirsə, qoy o da öz namizədliyini irəli sürsün.
Ancaq mənim namizədliyimi irəli sürdülər. Mən razılıq verdim və seçildim. Bunu bu gün də deyirəm. Hesab
edirəm ki, beş ildə Azərbaycanda çox işlər görmüşəm. Nə kimi işlər gördüyümü sizə danışdım. Ona görə də indi
mən yenidən prezident seçilməyim uğrunda mübarizə aparmaq istəmirəm. Əgər mən ölkəyə lazımamsa, öz
xalqıma lazımamsa, onda seçkilərdə iştirak etməkdən boyun qaçırmayacağam. Mən seçkilərə məhz bu hisslərlə
gedirəm. Ümidvaram ki, seçki kampaniyasında iştirak etsəm, mənə səs verəcəklər. Hər halda, prezident
seçilməyim üçün lazım olan miqdarda səs verəcəklər.
L a t v i y a t e l e v i z i y a s ı n ı n m ü x b i r i: Necə bilirsiniz, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi necə
inkişaf edəcəkdir? Görüşdüyümüz adamlar təsdiq edirlər ki, bu ərazilər işğal olunmuşdur və qaytarılmalıdır.
Artıq neçə illərdir antisanitariya şəraitində, çox pis şəraitdə yaşayan qaçqınları gördük. Yəni qarşıya bir az siyasi
sual çıxır: Onlar hələ nə qədər bu cür şəraitdə yaşayacaqlar?
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz özünüz hər şeyi gördünüz. Bu, bizim faciəmizdir. Həqiqətən, onlar uzun
müddətdən bəri belə şəraitdə yaşayırlar. Çoxları bu cür şəraitdə təxminən altı ildir yaşayır. Çox ağırdır. Bununla
belə, siz Azərbaycan xalqının nə qədər dözümlü, sülhsevər, dinc xalq olduğunu yəqin qiymətləndirə bilərsiniz.
Azərbaycanlılar heç kəsə basqın etməyiblər. Azərbaycan xalqı heç kəsin - nə Ermənistanın, nə Gürcüstanın, nə
Rusiyanın, nə də İranın ərazisinə göz dikməyibdir. Mən həmsərhəd və qonşu olduğumuz ölkələri nəzərdə
tuturam.
Keçmişdə Azərbaycanın böyük ərazisi olmuşdur. Lakin müstəqillik əldə edilən vaxtadək hər bir ölkənin, o
cümlədən də Azərbaycanın öz sərhədləri var idi. Biz məhz bu sərhədlər daxilində yaşamaq istəyirik. Beynəlxalq
təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmış bizim bu dövlət sərhədləri pozulub və Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini Ermənistan silahlı birləşmələri işğal edibdir. Həmin torpaqlarda yaşamış azərbaycanlılar isə
oradan qovulmuşlar. Çoxları məhv edildi, çox adam həlak oldu. Sağ qalanlar isə oradan köçüb getdi və
çadırlarda yaşayırlar.
Əlbəttə, onlar öz yerlərinə qayıtmalıdırlar. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Ərazi bütövlüyü
prinsipi Helsinki aktının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in əsas prinsipidir. Biz istəyirik ki, dünya
birliyi və başqa ölkələr, o cümlədən münaqişədə olduğumuz Ermənistan bu prinsipə, nəhayət, hörmət etsinlər.
Çünki əgər bu gün həmin prinsip Azərbaycan barəsində pozularsa, sabah Qazaxıstan barəsində, birisi gün isə
hər hansı digər ölkə, elə Rusiyanın özü barəsində pozulacaqdır.
Buna görə də biz hesab edirik ki, işğal olunmuş torpaqlar azad edilməlidir, öz yaşayış yerlərindən qovulmuş
adamlar torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Onların orada necə yaşayacağı isə gələcəyin məsələsidir. Misal üçün,
Füzuli rayonunda Ermənistan silahlı birləşmələri təxminən 23 kəndi işğal etmiş və dağıtmışdır. Sonra, 1994-cü
ilin əvvəllərindən döyüş əməliyyatları zamanı qoşunlarımız Ermənistan silahlı birləşmələrini oradan vurub
çıxartdılar. Orada hər şey dağıdılmışdı. Dünya Bankı, Avropa Birliyi bizə yardım göstərirlər və orada artıq çox
şey bərpa edilmişdir. Bərpa olunmuş kənd və qəsəbələrə 40 minədək adam qayıtmışdır. Bir sözlə, beynəlxalq
təşkilatların, o cümlədən Avropa Birliyinin iqtisad komissiyasının, Dünya Bankının bu işğal olunmuş ərazilərin
bərpasına dair proqramı var. Belə düşünürəm ki, bu, vaxtla bağlı işdir və böyük problem olmayacaqdır. Ən
başlıca problem işğal olunmuş əraziləri azad etməkdən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdən
ibarətdir ki, adamların öz yaşayış yerlərinə qayıtmağa imkanı olsun.
Bundan ötru nə edilir? Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə aradan qaldırmaq üçün 1992-ci
ildə yaradılan ATƏT-in Minsk qrupu bu istiqamətdə işləyir. Təəssüf ki, hələlik real nəticələr yoxdur. Lakin
1996-cı ilin dekabr ayında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə dair
prinsiplər qəbul edildi. Bunlar üç prinsipdən ibarətdir: Birincisi - Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün tanınması; ikincisi - Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində özünüidarə statusu
verilməsi; üçüncüsü - Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin, həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin
təhlükəsizliyinə təminat verilməsi.
Biz bu prinsiplərlə razılaşdıq. ATƏT-in həmsədrləri - Rusiya, ABŞ və Fransa təxminən 1997-ci ildən
başlayaraq həmin prinsiplər əsasında təkliflər hazırlamağa başladılar. 1997-ci ilin sentyabr ayında bu təkliflər
həm Azərbaycana, həm də Ermənistana təqdim edildi. Biz bu prinsiplərlə razılaşdıq, hərçənd onları özümüz
üçün ideal saymırıq. Lakin bu münaqişəyə son qoymaq, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaratmaq, bu
vəziyyətdən çıxmaq üçün biz həmin prinsiplərlə razılaşdıq.
Ermənistan tərəfi bu prinsipləri uzun müddət müzakirə etdi. Sonra sabiq prezident Ter-Petrosyan razılıq
verdi ki, bu prinsiplər nizamasalmanın əsası kimi götürülsün. Amma Ermənistanda rəylər uyğun gəlmədi. 1997ci ilin oktyabr ayında Strasburqda bizim görüşümüz - Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanın və
426

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Azərbaycan prezidentinin görüşü oldu. Orada biz belə birgə bəyanat verdik ki, Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına sadiq qalırıq və ATƏT-in Minsk
qrupu həmsədrlərinin təkliflərini əsas etibarı ilə qəbul edirik.
Lakin sonra bu, Ermənistanda öz inkişafını tapmadı. Bu, sizə məlumdur. Ona görə də buna vaxt sərf etmək
istəmirəm. İş ilişib qalmışdır. ATƏT-in həmsədrləri - Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Fransa regionda Ermənistanda da, Dağlıq Qarabağda da, Azərbaycanda da olublar. Onlar öz məsləhətləşmələrini davam etdirirlər
və biz onların tərəfindən yeni tədbirlər gözləyirik.
Aprelin 29-da Moskvada MDB dövlət başçılarının iclası keçirilərkən mən Ermənistanın yeni prezidenti
cənab Robert Koçaryanla görüşdüm. Biz onunla ətraflı danışdıq, öz baxışlarımızı şərh etdik. Sonra mənim
onunla Krımda qısa görüşüm oldu. Bir sözlə, bizim aramızda artıq ünsiyyət yaranmışdır. Biz hesab edirik ki, bu
prinsiplər, ATƏT-in həmsədrlərinin təklifləri əsasında irəliləməliyik. Başqa yol yoxdur.
Bildiyiniz kimi, son vaxtlar orada verilmiş bəyanatlar nəinki sülh prosesinə kömək etmir, əksinə, böyük
narazılıq doğurmuşdur. Lakin həmsədrlər bu bəyanatlara öz münasibətlərini bildirdilər. Belə düşünürəm ki, biz
irəliləməliyik. Başqa yol yoxdur. Biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə tərəfdarıq. Biz Dağlıq Qarabağa
Azərbaycanın tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməsinə tərəfdarıq. Biz heç vaxt razılaşa bilmərik ki,
ərazimizin hər hansı bir hissəsi başqa ölkənin əlinə keçsin. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə heç vaxt razılaşa
bilmərik və heç vaxt razılaşmayacağıq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü həmişəlik pozulsun. Biz bununla
razılaşa bilmərik. Bütün bu hallar müvəqqəti xarakter daşıyır. Belə düşünürəm ki, beynəlxalq hüquq, dünya
birliyi və BMT-nin, ATƏT-in prinsipləri, əlbəttə, bizim səylərimizlə – Azərbaycanın və Ermənistanın səyləri ilə
münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasını təmin etməlidir.
Zənnimcə, məsələ sülh yolu ilə həll olunmayınca, bu adamlar, necə deyərlər, dözməlidirlər. Bilirsinizmi, indi
biz onlar üçün abad evlər tikə bilmərik. Onlar öz yaşayış yerlərinə qayıtmalıdırlar. Bizim belə imkanımız, sadəcə
olaraq, yoxdur. Malik olduğumuz imkanlar onlara kömək göstərməyə imkan verir ki, onlar yaşasınlar. Evlər
ucaltmağa, nə isə başqa işlər görməyə imkanımız, sadəcə olaraq, yoxdur. Buna görə də mən bütün bu qaçqınlara,
zərər çəkmiş insanlara, bu cəsur adamlara, öz ölkəsinin vətənpərvərlərinə minnətdaram ki, onlar bu cür vəziyyətə
dözürlər. Mən onlara minnətdaram ki, onlar bu məsələnin sülh yolu ilə həll ediləcəyinə inanırlar. İnanırlar ki, biz
onların öz doğma yerlərinə qayıtmasına nail olacağıq.
«İ z v e s t i y a » q ə z e t i n i n m ü x b i r i: Heydər Əliyeviç, 1993-cü ildə «İzvestiya» qəzeti Milli
Məclisdə Sizin ilk çıxışınız barədə yazmışdı. Qəzet yazmışdı ki, qrossmeyster Əliyev dərs verir. Sizin dərslərin
nəticələrini biz iki rayonun - qruppa ilə getdiyimiz Quba və Xaçmazın timsalında gördük. Respublika həqiqətən
yüksəlişdədir və ona diqqət olduqca böyükdür.
Mən xəbərlər barəsində danışmaq istəyirəm. Biz burada olarkən öyrəndik ki, «İzvestiya» qəzeti
Azərbaycanda cəmi 300 nüsxə tirajla yayılır. Mən redaksiyadan «İzvestiya»nın burada müxbir məntəqəsinin və
nümayəndəliyinin açılması, yaxud başqa cür desək, «İzvestiya»nın Azərbaycana qayıtması məsələsini öyrənmək
tapşırığı almışam. Çünki bir vaxtlar biz burada 16 min tirajla çıxırdıq. Bununla əlaqədar Sizdən kömək
göstərməyinizi xahiş edirik. Odur ki, belə bir sualım var: Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinə, o cümlədən
«İzvestiya» qəzetinə münasibətiniz necədir, hansı Rusiya qəzetlərini oxuyursunuz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Sualınızın birinci hissəsinə cavab verirəm ki, sizin burada öz müxbir məntəqənizi
açmağınıza və «İzvestiya»nın Azərbaycanda daha böyük tirajla yayılması üçün tədbirlər görməyinizə
etirazım yoxdur. Ümumiyyətlə deyim ki, ölkəmiz bütün ölkələrin və ən əvvəl Rusiyanın mətbuatı üçün
açıqdır. Azərbaycanda Rusiyanın bir çox qəzetlərini oxuyurlar. Yeri gəlmişkən, bir çox adamlar, zənnimcə,
bunun hesabına qazanırlar. Onlar Rusiya qəzetlərini Moskvada alıb buraya gətirir, satır və bunun hesabına
qazanırlar. Bu da pis deyil. Həm adamlar qazanc əldə edirlər, həm də bu qəzetlərə tələbat ödənilir. Od ur ki,
bizdə hər hansı qəzet yayıla bilər. Heç kəs üçün heç bir məhdudiyyət, heç bir qadağa yoxdur.
Rusiya qəzetlərinə gəldikdə isə, bilirsinizmi, bu məsələyə toxunmaq istəmirəm. Hər qəzetin öz ləyaqəti və
nöqsanı var. İndi mətbuat azaddır. Belə düşünürəm ki, Rusiyada da, Azərbaycanda da bəzi jurnalistlər söz,
mətbuat azadlığından sui-istifadə edirlər. Bilmirəm, Rusiyada necədir, lakin bizdə bəzən qəzetlərdə müxtəlif
adamların barəsində, prezidentin ünvanına təhqirlər yazırlar. Axı mən onları məhkəməyə verəsi və məhkəmədə
çəkişəsi deyiləm. Nə deyirəm, yazırlar, qoy yazsınlar. Belə düşünürəm ki, hər kəs öz tərbiyəsinin, öz
mədəniyyətinin səviyyəsinə uyğun olaraq hərəkət edir. Əgər mədəniyyətsiz, tərbiyəsiz adamlar həm də qəzet
nəşr edə bilərsə və təhqiramiz ifadələr işlədərsə, biz siyasi plüralizmə, mətbuat azadlığına sabit şərait yaratmaq
üçün bunların hamısına dözməliyik.
Buna görə də Moskva qəzetləri barəsində bir söz deməyəcəyəm. İndi mənim, sadəcə olaraq, imkanım
yoxdur. İndi Moskvada nə qədər qəzet çıxır. Elə düşünürsünüz ki, onları oxumağa mənim imkanım var?
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Hansı qəzetləri oxuyuram? Mən Moskva qəzetlərini daim oxumuram. Keçmişdə elə idi ki, səhərlər mütləq
oxuyurdum, məsələn, «Pravda»nı. Mən öz keçmişimdən heç vaxt imtina etmirəm və əksinə, keçmişimlə fəxr
edirəm. Məsələn, mən bu qəzeti çox sevirdim və mən Azərbaycanda və ya Moskvada işləyərkən bu qəzetin
səhifələrində mənim məqalələrim, yaxud fəaliyyətim haqqında məlumatlar dəfələrlə dərc edilmişdi. Lakin
Azərbaycana qoşun yeridilməsinə qarşı mənim çıxışımdan sonra bu qəzet həmin qoşunların yeridilməsi barədə
düşünməkdənsə, alçaq bir yol tutub mənə böhtanlar yağdırmağa başladı. 1990-cı ildə mən uzun illər ərzində
tanış olduğum qəzetin redaktoru Frolova zəng vurub dedim: « Bura baxın, təkzib üçün və ya öz fikrimi
bildirmək üçün mənə qəzetin səhifəsində iki-üç xətlik yer verin». O cavab verdi: «Biz bunu edə bilmərik». Mən
o vaxtlar televiziyaya rəhbərlik edəndə və həmçinin uzun illər ərzində birlikdə işlədiyimiz Nenaşova zəng
vurdum. Dedim: «Öz münasibətimi bildirmək üçün mənə iki dəqiqə vaxt verin». O cavab verdi: «Siz ki bizim
qaydaları bilirsiniz. Olmaz. Siz ki özünüz işləmisiniz. Biz bunu edə bilmərik». Əlbəttə, bundan sonra
«Pravda»nı daha oxumadım. Əgər burada «Pravda»nın nümayəndəsi varsa, qoy inciməsin. Mən o qəzeti
oxumuram. Ola bilsin bu, mənim məsələyə subyektiv münasibətimdir. Hər bir adamın öz subyektiv hisslərini
ifadə etməyə haqqı var.
Ona görə də mənim nəinki Rusiya qəzetlərini, hətta yerli qəzetləri oxumağa imkanım, sadəcə olaraq, yoxdur.
Hərdən elə məqalələri oxuyuram ki, onlar məndə maraq doğurur. Mənə deyirlər ki, maraqlı bir məqalə var. Mən
onu oxuyuram. Deyə bilərəm ki, səhərlər bütün qəzetləri mütləq gözdən keçirirəm. Mütləq. Yəni mən onları
oxumuram, sadəcə olaraq, nəzərdən keçirirəm. Baxıram, görüm nə kimi mövzu var, nə kimi sərlövhə var. Hər
hansı məqalə diqqətimi cəlb etdikdə mən onu oxuyuram. Buna təxminən bir saat vaxt sərf edirəm. Sadəcə
olaraq, vaxtım yoxdur. Qalanlarına seçib baxıram. Əgər mənə desələr ki, hər hansı faydalı və ya maraqlı
məqalə, yaxud bizdə narazılıq doğuran məqalə var, onda mən bu məqalə ilə, şübhəsiz, tanış oluram ki,
münasibəti müəyyənləşdirim – bu, narazılıq doğrudur, ya yox. Bax, belə.
M o l d o v a r a d i o s u n u n M o s k v a m ü x b i r i: Görünür, mən əvvəlcə Lənkəranda 26 fermerlə
görüşdə bizə verilmiş bir tapşırığı yerinə yetirməliyəm. Bizdən xahiş etdilər ki, Heydər Əliyeviçi bu diyara
dəvət edək. Onlar buna çox ümid bəsləyirlər. Hesab edirəm ki, tapşırığı yerinə yetirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Televiziya qarşısında deyirəm ki, yaxın vaxtlarda oraya mütləq gedəcəyəm.
M o l d o v a r a d i o s u n u n M o s k v a m ü x b i r i: Siz MDB-nin gələcəyini necə təsəvvür edirsiniz?
Bu, bir sual. İkinci sual: Bu yaxınlarda Rumıniya prezidenti Emil Konstantineskunun Azərbaycana rəsmi səfəri
oldu. Nə kimi danışıqlar aparıldı və hansı sazişlər imzalandı?
H e y d ə r Ə l i y e v: MDB-nin gələcəyi barədə. Siz MDB dövlət başçılarının noyabr ayında Kişinyovda
keçirilmiş görüşünü xatırlayırsınız. O vaxt MDB-nin mövcudluğu ərzində ilk dəfə olaraq MDB-nin vəziyyəti
çox açıq, tənqidi təhlil edildi. Bu təhlil ondan ibarətdir ki, biz hamımız MDB-nin vəziyyətindən, fəaliyyətindən
narazı idik. Biz hamımız MDB Dövlət Başçıları Şurası sədrinin bu işi necə həyata keçirməsindən narazı idik. O
vaxt Rusiya prezidenti Boris Yeltsin axırda dedi: «Bəli, siz bütün bunları mənim haqqımda söyləyirsiniz,
gəlin tədbirlər görək».
Sonra dövlət başçılarının iclası aprelin 29-da Moskvada oldu. Onda biz ancaq təşkilati məsələ ilə
kifayətləndik, forum hazırlanması barədə razılığa gəldik. Forumu iyul ayında keçirmək istədik. İndi isə deyirlər
ki, payızda keçirilsin.
MDB, bax, belə bir vəziyyətdədir. Hesab edirəm ki, əgər MDB-nin fəaliyyəti beynəlxalq təşkilatların dünya
praktikasında təşəkkül tapmış prinsiplərinə uyğun gələrsə, MDB yaxşı beynəlxalq orqan ola bilər. Təəssüf ki,
bu, MDB-nin fəaliyyətində hələlik yoxdur. Belə beynəlxalq təşkilatlar hüquq bərabərliyini, bir-birinin
suverenliyinə hörmət bəslənməsini və mənafelərin uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Məsələn, mən MDB-nin
fəaliyyətindən narazıyam. Mən bunu hələ 1993-cü ilin dekabr ayında, biz Aşqabadda görüşərkən demişdim.
Başa düşürsünüzmü, qəribə bir haldır - MDB-yə daxil olan iki dövlət bir-biri ilə hərbi münaqişədədir, MDB
məkanında çoxlu münaqişə var. Gürcü-abxaz münaqişəsi var. Rusiyanın özündə, Şimali Qafqazda münaqişə
var. İki dövlət arasında da münaqişə var. O ölkələrdə münaqişə ölkənin daxilində gedir. Məsələn, Gürcüstanda
bu, Gürcüstanın daxili işidir. Yaxud, Şimali Qafqazda münaqişə Rusiyanın daxili işidir. Burada isə MDB-yə
daxil olan iki dövlət bir-biri ilə münaqişədədir. Əgər beynəlxalq təşkilat buna fikir vermirsə, buna lazımınca
münasibət göstərmirsə, üstəlik, ötən ilin əvvəllərində müəyyən edildiyi kimi, atəşkəsin üçillik dövrü ərzində
Rusiya Ermənistana bir milyard dollarlıq silah göndəribsə, onda MDB necə etimad doğura bilər? Həm də bu
məsələni Moskvanın özündə qaldırdılar, bu işi elə oradaca üzə çıxardılar. Bizim bundan xəbərimiz yox idi,
silahın haradan haraya daşındığını öyrənmək üçün nə Rusiyada, nə də Ermənistanda kəşfiyyat aparmırdıq. Bu
işi Rusiya Mudafiə Nazirliyi üzə çıxartdı. Dövlət Duması bu məsələni müzakirə etdi, prokurorluğa tapşırıq
verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Prokurorluqda bütün sənədlər var ki, bir milyard dollar məbləğində bu
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silahlar qanunsuz, qeyri-leqal, özü də təmənnasız olaraq verilmişdir. Belə isə bu münaqişəni necə tənzimləmək
olar? Biz atəşkəsə nail olduq ki, daha müharibə olmasın, bu yandan isə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi
Ermənistanı silahlandırır.
Yaxud da, məsələn, - bu barədə açıq deyirəm, bu haqda bir daha deyə bilərəm, - mən başa düşmürəm,
məsələn, Ermənistanda nə üçün hərbi bazalar olmalıdır, nədən ötrü? Biz MDB tərkibindəyik, gəlin, birliyin
bütün dövlətləri üçün ümumi qaydalar işləyib hazırlayaq. Əgər Rusiya hesab edirsə ki, Ermənistanın
Azərbaycanla hərbi münaqişə vəziyyətində olduğu bir vaxtda Ermənistanda hərbi baza saxlamaq olar və əgər
bunu normal sayırsa, bu, məndə rəğbət doğurmur.
Ona görə də deyirəm ki, əlbəttə, biz çox istəyirik ki, MDB həqiqətən beynəlxalq orqan olsun, biz əməkdaşlıq
edə bilək. Buna ehtiyac var. Çünki bizim tarixi əlaqələrimizi, - keçmişdə birlikdə olmağımızı, iqtisadi baxımdan
sıx bağlılığımızı, insanların bir-biri ilə çox sıx bağlı olmasını, - qırmaq mümkün deyildir. Buna görə də MDB
çox zəruri təşkilatdır. Bu baxımdan qarşılıqlı etimada, hörmətə mane olan nə varsa, hamısını aradan qaldırmaq
lazımdır. Əgər bu edilmirsə, onda, şübhəsiz, hər kəs fikirləşir ki, nə üçün belədir?
Mən öz iradlarımı açıq deyirəm. Bu gün də deyirəm və iki il bundan öncə də bu barədə demişəm. Ona görə
də mənim mövqeyim belədir ki, biz MDB-nin fəaliyyətindəki nöqsanları aradan qaldırmalı, MDB-ni daha
səmərəli beynəlxalq orqana, beynəlxalq təşkilata çevirməliyik. Azərbaycan bunu həqiqətən istəyir.
O ki qaldı Rumıniya prezidentinin Azərbaycana səfərinə, bildiyiniz kimi, Rumıniya ilə bizim aramızda
mehriban münasibətlər yaranmışdır. Mən 1995-ci ildə bu ölkəyə rəsmi səfər etmişəm. 1996-cı ilin mart ayında
Rumıniya prezidenti İon İliyesku Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur. İndi Rumıniyada rəhbərlik dəyişmiş,
Emil Konstantinesku prezident seçilmişdir. Biz onunla beynəlxalq təşkilatlarda görüşmüşdük və mən onu
Azərbaycana dəvət etdim. O, təkcə Azərbaycanda deyil, habelə Gürcüstanda və Ermənistanda da olmuşdur.
Biz onunla ilk növbədə dövlətlərarası məsələlərimizi, münasibətlərimizin inkişafı məsələlərini müzakirə
etdik. Eyni zamanda biz Rumıniyanın və Azərbaycanın daxil olduqları Qara dəniz iqtisadi əməkdaşlığında
əlaqələrimizlə bağlı məsələləri, xüsusən Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin, yəni Avropa-Qafqaz-Asiya
magistralının gələcək inkişafı haqqında məsələni, daha dəqiq desək, Böyük İpək yolunun bərpası haqqında
məsələni, - Avropa Birliyinin proqramı üzrə bu, TRASEKA proqramıdır, - müzakirə etdik. Bu məsələyə
Rumıniya da böyük maraq göstərir. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, buna Moldovanın da marağı çox böyükdür.
Moldovanın prezidenti, mənim dostum Pyotr Kirilloviç Luçinski Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur. Biz bu
məsələləri onunla da müzakirə etmişik.
Sentyabrın 7-8-də Bakıda TRASEKA proqramı üzrə Böyük İpək yolunun bərpası məsələsinə dair beynəlxalq
konfrans keçiriləcəkdir. Bu konfransı Avropa Birliyi Azərbaycanla birgə hazırlayır. Həmin konfransda İpək
yolu üzərində yerləşən ölkələr iştirak edəcəklər. Bunlar isə Yaponiyadan tutmüş, zənnimcə, Böyük Britaniyaya
və hətta İrlandiyaya qədər məsafədə yerləşən təxminən 34 ölkədir. Bu məsələ də müzakirə mövzusu olmuşdur.
Ölkələrimiz arasında yaxşı münasibətlər mövcuddur. Biz bunları inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək
istəyirik. Bir sözlə, bizim söhbətlərimizin məqsədi budur.
«D e l o v ı y e l y u d i » j u r n a l ı n ı n m ü x b i r i, M o s k v a: Azərbaycanda və Gürcüstanda
bir çox siyasətçilər Rusiyanın xarici siyasət strategiyasından danışarkən onu qeyri-ardıcıl və sonu bəlli olmayan
strategiya kimi səciyyələndirirlər. Məsələn, Ermənistana bir milyard dollarlıq silah verilməsini, Azərbaycan
gəmilərinin Volqa-Don kanalından keçməsi problemini və Azərbaycan yüklərinin Rusiya-Azərbaycan
sərhədindən nəql edilməsi problemini belə sonu bəlli olmayan və qeyri-ardıcıl aksiyalar sırasında sadalayırlar.
Rusiyanın Ermənistanı bu cür dəstəkləməsində Rusiyanın iqtisadi maraqları olduğunu görmək mümkündürmü?
Mən neftlə bağlı maraqları nəzərdə tuturam. Yəni böyük neft kəmərinin məhz Novorossiyskədək çəkilməsi üçün
Qarabağdan Azərbaycana müəyyən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilirmi?
İkinci əlavə bir sual: Qarabağ probleminin həlli Boris Yeltsinin iradəsindən nə dərəcədə asılıdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada Rusiyanın iqtisadi maraqları olması fikri ilə mən razılaşmazdım. Çünki
Rusiyanın iqtisadi maraqları üçün Azərbaycanda hər hansı maneələr yoxdur. Biz Rusiya üçün açığıq. Yeri
gəlmişkən, Rusiya ilə çox fəal ticarət gedir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsini Aleksandr
Viktoroviç yəqin məndən yaxşı bilir.
A l e k s a n d r B l o x i n (Rusiyanın səfiri): Azərbaycanla? 320 milyon.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin, biz birinci yerdəyik?
A l e k s a n d r B l o x i n: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya ilə birinci yerdəyik. Burada problem yoxdur. Yenə deyirəm, Rusiyanın
Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyəti üçün heç bir məhdudiyyət və maneə yoxdur. Bundan ötrü bizə təzyiq
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göstərmək lazım deyil, Ermənistanı və Dağlıq Qarabağı silahlandırmaq lazım deyildir. Bu, sadəcə olaraq, ağılsız
siyasətin, daha doğrusu, ağılsız fəaliyyətin nəticəsidir.
Mənə elə gəlir ki, Rusiyada, hər halda, məsələn, ölkə rəhbərliyinin iradəsi ilə deyil, məhz ayrı-ayrı nazirliklər
tərəfindən çox işlər görülür. Bütün bunları Müdafiə Nazirliyi etmişdir. Bu tədbirlərin Rusiya prezidenti və ya
Baş naziri ilə nə dərəcədə razılaşdırıldığını bilmirəm. Bu barədə danışmaq istəmirəm. Lakin hər halda bu cür
hərəkətlər var.
Rusiyadan olduqca çox şey asılıdır. Boris Yeltsindən də çox şey asılıdır. Ola bilsin ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin həlli hər hansı bir ölkədən deyil, ən çox Rusiyadan asılıdır. Mən bunu açıq
çıxışlarımda da, prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinlə şəxsi söhbətlərimdə də dəfələrlə demişəm. Yeri
gəlmişkən, Rusiya rəhbərliyi bunu bilir. Belə düşünürəm ki, əgər Rusiya rəhbərliyi bu işə lazımınca girişsə,
münaqişəni daha tez bir zamanda aradan qaldırmaq olar, bu məsələ daha belə uzanmaz. Bir sözlə, Rusiyadan
çox şey asılıdır.
«T v e r s k a y a , 1 2 » q ə z e t i n i n m ü x b i r i: Moskva hökumətinin qəzetini təmsil etdiyimə görə
mənim sualım Moskva ilə qarşılıqlı münasibətlər, inkişafın perspektivləri barəsindədir. Çünki məndə elə
təsəvvür yaranıb ki, paytaxt regionu, xüsusən Yuri Lujkov münasibətlərin inkişafına, hətta Rusiya hökumətinə
nisbətən daha böyük maraq göstərir. Bu, bəlkə belə deyildir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiyanın hakimiyyət dairələrini bir-birinə qarşı qoymaq istəmirəm. Təkcə bir şey
deyə bilərəm ki, Azərbaycanın Moskva bələdiyyəsi ilə, xüsusən Mer Yuri Mixayloviç Lujkov ilə çox yaxşı
münasibətləri var. Prezident olduğum dövrdə o, buraya, məncə, iki dəfə gəlibdir. Mən də Moskvada olarkən
dəfələrlə onun yanına getmişəm. Onunla görüşüb söhbət etmişəm.
Rusiya paytaxtının 800 illiyi ərəfəsində biz burada Moskvanın mədəniyyət günlərini keçirdik. Çox böyük
nümayəndə heyəti, mədəniyyət xadimləri və Yuri Mixayloviç Lujkovun özü buraya gəlmişdilər. Biz onunla
Respublika sarayında Azərbaycanda Moskva mədəniyyəti günlərinin yekun mərhələsini keçirdik.
Bizim aramızda yaxşı iqtisadi münasibətlər də yaranmışdır. Bizim Bakı şəhəri Moskva ilə iqtisadi cəhətdən
çox sıx əməkdaşlıq edir. Hətta ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda Moskva neft şirkəti burada yataqların birində
işləməyə başlayacaqdır. Bu işlə Yuri Şafrannik məşğul olur. Bir sözlə, aramızda çox yaxşı münasibətlər var. Bu,
ümumən yaxşı nümunədir.
Yeri gəlmişkən, Rusiyanın bir çox bölgələri ilə yaxşı münasibətlərimiz var. Məsələn, Həştərxan vilayəti ilə.
Onun qubernatoru Qujvin burada olub, biz Həştərxan ilə Azərbaycan arasında iqtisadi saziş imzalamışıq. Bizim
Tatarıstanla münasibətlərimiz çox sıxdır. Mən hələ Şimali Qafqaz respublikalarını demirəm. Onlarla bizim
aramızda çox sıx iqtisadi münasibətlər var. Biz hesab edirik ki, Rusiya böyük ölkədir. Azərbaycanla Rusiya
Federasiyasının subyektləri arasında birbaşa münasibətlər yaradılması iqtisadi əlaqələr baxımından qarşılıqlı
fayda gətirəcəkdir. Biz belə də edirik.
«N o v o y e v r e m y a » q ə z e t i n i n m ü x b i r i: Cənab prezident, son vaxtlar dünyanın müxtəlif
ölkələrinin, o cümlədən bölgəmizin kütləvi informasiya vasitələrində yazılır ki, Azərbaycan-İran münasibətləri,
yumşaq desək, dostluq xarakteri ilə fərqlənmir. Siz bu xəbərləri necə şərh edərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi iş elə gətirmişdir ki, Ermənistan-İran münasibətləri çox müvəffəqiyyətlə inkişaf
edir, Azərbaycan-İran münasibətləri isə, sizin qiymətləndirdiyiniz kimi, çox da yaxşı səviyyədə deyildir. Nə
demək olar, bilirsinizmi, bir vaxtlar, Sovet İttifaqı dövründə həmişə qorxudurdular ki, islam təməlçiliyi İrandan
Azərbaycan vasitəsilə Sovet İttifaqına keçə bilər. Buna görə də Azərbaycanı daim nəzarət altında saxlayırdılar,
onu nəzərdə tuturdular ki, Azərbaycan İranın təsiri altına düşə bilər. Sovet İttifaqı dövründə Moskvadakı və yeri
gəlmişkən, Ermənistandakı bəzi siyasətçilər Sovet İttifaqının rəhbərliyini hətta qorxudub deyirdilər ki,
Azərbaycana göz qoymaq lazımdır, çünki İran Azərbaycanı ələ keçirə bilər, çünki onların dini birdir, çünki
orada da azərbaycanlılar var.
Görürsünüzmü, indi nələr olur. İndi, Azərbaycanın da müstəqil olduğu, Ermənistanın da müstəqil olduğu bir
dövrdə Ermənistanla İran arasında çox yaxşı münasibətlər, dostluq münasibətləri var. Əvvəllər bizi bunda
təqsirləndirirdilər ki, biz bir dinə mənsubuq, az qala Azərbaycanda da təməlçilik inkişaf edir. Lakin mən
bilmirəm, indi Ermənistanda islam təməlçiliyi nə dərəcədə inkişaf edir, hər halda, onların arasında böyük
dostluq var. Ancaq biz də istəyirik ki, İranla dostluq münasibətlərimiz olsun. İran Şərqin iri bir ölkəsidir. İranda
çoxlu azərbaycanlı yaşayır - müxtəlif rəqəmlər göstərirlər, bəziləri 30 milyon, başqaları 25 milyon deyir. Biz
onları hesablamamışıq, mətbuatda göstərilən rəqəmlərdən istifadə edirik. Hər halda, İranda azərbaycanlılar
çoxdur. Hətta İranın paytaxtı Tehranın özündə, deyilənlərə görə, sakinlərin yarısından çoxu Azərbaycan
millətindən ibarət olan adamlardır, İranın şimal vilayətlərində isə əhalinin yüz faizi azərbaycanlılardan ibarətdir.
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Bizim İranla böyük sərhədimiz var. Ermənistan da İranla həmsərhəddir və onların sərhədinin uzunluğu cəmi
40 kilometrdir. Biz isə 1300 kilometr uzunluğunda sərhədə malikik. Əlbəttə, bizim tarixi talelərimizdə, tarixi
keçmişimizdə, adət və ənənələrimizdə oxşar cəhətlər çoxdur, biz eyni bir dinə – islam dininə mənsubuq. Biz birbirimizlə iqtisadi cəhətdən də çox bağlıyıq. Buna görə də İranla ən yaxşı münasibətlərə, dostluq
münasibətlərinə malik olmaq istəyirik. Biz İran üçün, İrana qarşı heç vaxt pis bir iş görməmişik və
görməyəcəyik, əksinə, müxtəlif səbəblər üzündən meydana çıxan bütün çətinliklərə baxmayaraq, İranla dostluq
münasibətlərini möhkəmlətmək üçün hər şeyi etmişik və edəcəyik.
«M o s k o v s k a y a p r a v d a» q ə z e t i n i n m ü x b i - r i: Heydər Əliyeviç, siyasətçilər - istər
gənc, istərsə də xatırladığımız siyasətçilər arasında Sizi ən müdrik siyasətçi adlandırırlar. Mənim sualım bəlkə
də bir qədər mücərrəddir. Şəxsən Sizin üçün, əvvəla, siyasətçinin səadəti, ikinci isə, insanın səadəti məhz
nədədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Verdiyiniz qiymətə görə sağ olun. Mən başqa siyasətçilərdən bəlkə də yaşa görə
fərqlənirəm, çünki indi mən MDB-də bütün siyasətçilərdən yaşlıyam. Mən MDB hüdudlarından kənara
çıxmıram. Siyasətçi üçün səadət nədədir? Bilirsiniz ki, mənim 75 yaşım var. Mən 55 ildir əmək fəaliyyəti ilə
məşğulam – bu, kifayət qədər çoxdur. İndi də işləməkdən yorulmuram.
Bu beş ildə Azərbaycanda həyata keçirdiyim işləri, - mən hələ Azərbaycanda keçmişdə qurub-yaratdıqlarımı
demirəm, - özüm üçün böyük xoşbəxtlik hesab edirəm.
Hər bir insanın həyatının məqsədi insanın özü tərəfindən müəyyən edilir. Lakin bununla yanaşı, müəyyən
ümumi meyarlar da var. Mən dövlət fəaliyyətinə, siyasi həyata gənclik illərindən cəlb edilmiş adamam. Mən
siyasətdə böyümüşəm. Təbii ki, mən siyasətdən kənarda qala bilməzdim. 1987-ci ilin axırlarında istefa verdim
və təxminən bir ildən sonra mənə qarşı böhtanlar, o cümlədən bəzi Moskva qəzetlərində və mənim sevdiyim,
məni sevmiş qəzetlərdə böhtanlar başlandı, - onlar mənim barəmdə çox ədalətsiz yazılar dərc edirdilər. Mən
incidim. Özümə söz verdim ki, siyasətdən gedəcəyəm, uzaqlaşacağam və uzaqlaşdım.
Mən şəxsi həyatımda da, ailədə də və sairədə də olduqca çox çətinliklər görmüşəm. Moskvadan, isti
mənzilimdən blokadada olan, qışda şaxtanın 40 dərəcəyə çatdığı Naxçıvana gəlib çıxdım. Hətta kabinetdə də
paltoda və papaqda oturur, əllərimi belə qızdıra bilmirdim. Amma mən bu şəraitdə yaşayır və hesab edirdim ki,
bir daha siyasətə qayıtmamalıyam. Ancaq tale elə gətirdi ki, 1993-cü ildə siyasətə qayıtdım. Xalqım,
respublikam üçün ən ağır bir dövrdə qayıtdım. Ötən bu beş il müddətində nə etmişəmsə, bunu özüm üçün böyük
xoşbəxtlik sayıram.
O ki qaldı şəxsi həyatıma, mənim övladlarım, nəvələrim var. Bu, şəxsi həyatımda ən böyük xoşbəxtlikdir. Mən
məmnunam ki, layiqli övladlarım - qızım və oğlum var, nəvələrim var. Onlar layiqlidirlər və hesab edirəm ki,
gələcəkdə Azərbaycanın layiqli vətəndaşları olacaqlar. Bu, mənim xoşbəxtliyimdir.
«V e s t i» p r o q r a m ı n ı n m ü x b i r i: Cənab prezident, mənim iki sualım var. Boris Nikolayeviçlə
Sizin şəxsi münasibətləriniz kifayət qədər mürəkkəb olmuşdur. Biz isə bilirik ki, ali səviyyəli siyasətçilərin
şəxsi münasibətləri bizim siyasətdə, hətta ən ekstremal siyasi məsələlərdə çox böyük rol oynayır. Sizin
münasibətləriniz indi necədir? Bir qədər yadlaşmanı aradan qaldıra bilmisinizmi? Bu, birinci sual.
İkincisi: Dünən biz üç rayonda olduq, ən müxtəlif təbəqələrə mənsub insanlarla söhbət etdik, onları rəsmi binadan
çıxardıq ki, öz rəhbərlərindən çəkinməsinlər. Şübhəsiz ki, hamı Sizə çox yaxşı münasibət bəsləyir. Bunun da səbəbini
başa düşürük, çünki Siz atəşi dayandıra bilmisiniz və indi adamlar Sizə danışıqlar prosesinin başlıca iştirakçısı kimi
baxırlar. Ancaq bizə elə gəldi ki, - Siz özünüzə abidə qoyulmasını, Sizi hansısa simvola çevirməyi qadağan
etməyinizə baxmayaraq, - adamlar bu qadağanı pozurlar və zaman-zaman, deyək ki, «Heydər bulağı», daha nə isə
meydana gəlir. Siz buna necə baxırsınız?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilmirəm, nə üçün bəzən belə fikir söyləyirlər ki, Yeltsinlə mənim münasibətlərim
mürəkkəbdir. Mənim Yeltsinlə həmişə normal və xoş münasibətlərim olubdur. Məsələn, mən o illəri götürürəm.
Yeltsin Sverdlovsk Bilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi işləyirdi, mən Azərbaycan Kommunist Partiyası
MK-nın birinci katibi işləyirdim. Aramızda elə bir dostluq yox idi, ancaq MK-nın plenumlarında, sessiyalarda
görüşür, bir-birimizi mehribanlıqla salamlayırdıq. Doğrudur, hansısa xüsusi, şəxsi əlaqələrimiz yox idi. Mən
Moskvada Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyən vaxt Yeltsin Moskvaya dəvət
olundu və Sov.İKP MK-nın tikinti şöbəsinin müdiri təyin edildi. Bizim işgüzar əlaqələrimiz var idi, xüsusən də
ona görə ki, Nazirlər Kabinetində mən nəqliyyat və tikintiyə kuratorluq edirdim, o isə tikinti şöbəsinin müdiri
idi. Biz çox vaxt bir-birimizlə telefonla əlaqə saxlayırdıq.
Hətta xatirimdədir, Arkadi Brejnev nəqliyyat tikintisi naziri təyin olunmuşdu, - indi bu nazirlik yoxdur,
ancaq o, deyəsən, hansısa nəqliyyat tikintisi təşkilatına rəhbərlik edir, - və Nazirlər Sovetində bu sahəyə
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kuratorluq edən birinci müavin kimi mən onu təqdim etməli idim. Yeltsin də oraya gəldi və tikinti şöbəsinin
müdiri kimi təqdimatda iştirak etdi. Biz oraya birlikdə gedib, birlikdə də qayıtdıq.
O, vilayət partiya komitəsinin birinci katibi işləyəndə mən Siyasi Büronun üzvü idim. Mən onun işlərinə çox
müsbət yanaşır və onu dəstəkləyirdim. Yeri gəlmişkən, - bunu bəlkə də heç kim bilmir, - 1987-ci ilin oktyabr
ayında Yeltsin plenumda çıxış edəndə Siyasi Büro üzvlərinin, demək olar, hamısı çıxış edib Yeltsini pisləyəndə
və dostlarından bəziləri onun çıxışının arxadan vurulan bıçaq zərbəsi olduğunu bəyan edəndə, mən Yeltsinin
əleyhinə çıxış etmədim. Ona görə də Yeltsinin məndən narazı olmağa əsası yoxdur. Əgər Yeltsin mənim
barəmdə nə vaxtsa hansısa bəyanatlar veribsə, - keçmiş vaxtlarda bunlar olubdur, - mən bunları ciddi qəbul
etmirəm. Ona görə də bizim aramızda hansısa mürəkkəb münasibət olduğunu deyə bilmərəm. Mənim onunla
dostluğum olmayıb, amma bir-birimizə heç bir ədavətimiz də olmayıbdır.
Mən burada prezident olanda, hələ prezident olmazdan əvvəl - prezidentin səlahiyyətlərini həyata keçirirdim
- ona zəng etdim və Moskvaya getdim. Hələ prezidentin vəzifələrini icra edərkən MDB-yə daxil olmaq
məsələlərini onunla müzakirə etdim, çünki Azərbaycan o vaxt MDB-yə daxil deyildi. Keçmiş rəhbərlik MDByə daxil olmaqdan imtina etmişdi. Artıq Azərbaycanın rəhbəri kimi mənim onunla ilk görüşüm oldu. Sonralar
aramızda normal münasibətlər yarandı. Mənim rəsmi səfərim oldu. Biz ötən il iyulun 3-də Kremldə mühüm
sənədlər imzaladıq. Buna görə də mən ona böyük hörmət bəsləyirəm. Hərçənd sizdə, Rusiyada ona münasibət
müxtəlifdir.
Onun axırıncı dəfə seçildiyi prezident seçkiləri zamanı mən mənən onun tərəfində idim. Gizlətmirəm. Bu
seçki kampaniyası ərəfəsində Yeltsin Kislovodskda görüşməyi xahiş etdi. O, Şimali Qafqaz respublikalarının
rəhbərləri ilə görüşürdü və təklif etdi ki, bu görüşdə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri də
iştirak etsinlər. Gizlətmirəm, bu, ötən söhbətdir. Mən bu görüşə getmək istəmirdim, ona görə yox ki, Yeltsini
müdafiə etmək istəmirdim, Ermənistanla münasibətlərimizlə bağlı mənim başqa mülahizələrim vardı. Mən bu
görüşə getmək istəmirdim. Lakin o vaxt Rusiya Baş nazirinin birinci müavini olan Aleksey Alekseyeviç
Bolşakov buraya gəldi. O mənimlə bir neçə saat danışıq apardı və Yeltsinin adından opaya getməyimi xahiş
etdi. Dedi ki, siz getməsəniz başqa prezidentlər də getməyəcəkdir. Mən başa düşdüm ki, bəli, Qafqazda ümumi
həmrəylik yaratmaq üçün bu zəruridir. Mən Kislovodska gəldim və orada onu dəstəkləyən çıxış etdim və Şimali
Qafqaz respublikalarının rəhbərlərinə birbaşa müraciət etdim. Onlardan bir çoxunu çoxdan tanıyıram və onlar da
məni tanıyır. Yeri gəlmişkən, mənə hörmət bəslədiklərinə görə onlara minnətdaram. Mən onlara açıq dedim ki,
Rusiyada islahatlar xəttini, demokratikləşdirməni dəstəkləmək lazımdır, bizə demokratik Rusiya lazımdır,
bunun üçün isə Yeltsini müdafiə etmək lazımdır. Mən bunu açıq şəkildə dedim və televiziya bunun hamısını
göstərdi.
Buna görə də münasibətlərimizdə hansısa çətinliklərin olması fikri ilə razılaşa bilmərəm. Hesab edirəm ki,
hazırda münasibətlərimiz normaldır, yaxşıdır və istəyirəm ki, bunlar Rusiya və Azərbaycan arasında dostluq
münasibətlərinin bundan sonra da möhkəmlənməsi naminə həmişə yaxşı olsun. Bilirsiniz, biz, - dövlət başçıları,
- etimad göstərilmiş adamlar subyektiv hisslərə qapıla bilmərik. Bizim buna ixtiyarımız yoxdur. Çünki xalqın
taleyi, dövlətin taleyi, ölkənin taleyi subyektiv hisslərdən və bütün şəxsi münasibətlərdən yüksəkdə durmalıdır.
Mən həmişə bu prinsipləri rəhbər tutmuşam və bu gün də rəhbər tuturam.
İkinci sual barədə. Mən sizin dediyiniz bütün hallara mənfi münasibət bəsləyirəm. Belə şeyləri qadağan
edirəm. Siz burada yəqin hiss etdiniz ki, adamların çoxu mənə böyük hörmət, hətta məhəbbət bəsləyir. Bu
məhəbbət, bu hörmət isə müxtəlif şəkildə ifadə olunur. Mən iki, üç il bundan əvvəl hiss etdim ki, haradasa
mənim büstlərimi hazırlamağa və haradasa yaymağa başlamışlar. Mən bunu qadağan etdim. Prospektlərdə
mənim böyük portretlərimi asmağa başladılar. Mən bunu da qadağan etdim. Prezidentin portreti ola bilər və
olmalıdır, çünki o prezidentdir - dövlətin rəmzidir. Lakin küçədə yox, meydanda yox. Mən bütün bunları
qadağan etdim.
Naxçıvanda yaşayarkən mənim iştirakımla Yeni Azərbaycan Partiyası yaradıldı və məni bu partiyanın sədri
seçdilər. Bu partiyanın fəallarından biri öz pullarını sərf edərək mənim böyük büstümü hazırlamış və onu
Bakının rayonlarından birində, bu partiyanın ofisi qarşısında qoymağa cəhd etmişdi. Bu, mənə məlum oldu, mən
buna yol verilməməsi barədə göstəriş verdim. O, şəhərin merinə, rayonun icra hakimiyyəti başçısına tabe
olmadı. Mən onu yanıma dəvət etməli oldum. Bu işə iki saat vaxt sərf etdim. O ağladı, dedi ki, bunu mənə olan
məhəbbətinə görə edir. Mən ona dedim ki, sənin hisslərini başa düşürəm, sağ ol, lakin bununla mənə xeyir
gətirmirsən. O soruşdu ki, bəs nə edim. Mən dedim ki, bu büstü haradasa gizlət. Mən həyatda olmayanda qoya
bilsən, qoy. Mən hamıya deyirəm: Əgər siz məni həqiqətən belə qiymətləndirirsinizsə və adımı əbədiləşdirmək
istəyirsinizsə, bacarsanız, bunu mən dünyamı dəyişəndən sonra edin.
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S a n k t - P e t e r b u r q t e l e v i z i y a s ı n ı n m ü x b i r i : Mənim iki sualım var. Birincisi,
Azərbaycanın başlıca sərvəti olan neft barəsindədir. Bu günlərdə Rusiya və Qazaxıstan prezidentləri Xəzər
dənizinin dibinin bölüşdürülməsi haqqında müqavilə imzalamışlar. Bu müqavilə barəsində və Xəzərin neft
sərvətlərinin birgə işlənilməsi haqqında Sizin rəyinizi, Azərbaycanın mövqeyini eşitmək istərdim.
İkinci sualım tamamilə başqa mövzudadır. Biz burada öyrəndik, bizə dəfələrlə dedilər ki, Azərbaycanda və
Bakıda cinayətkarlıq yoxdur. Biz Bakıda çox gec, gecə saat birdə, ikidə çıxıb gəzirdik, - şəhərə baxmaq
istəyirdik, - həqiqətən çox sakit, çox mehriban, çox ürəyəyatan şəhərdir. Eyni zamanda Rusiyanın kriminal
aləmində məhz azərbaycanlı cinayətkar qruplaşmalar kifayət qədər mühüm rol oynayır. Mən Moskva barədə
deməyəcəyəm, ancaq Sankt-Peterburqda azərbaycanlı qruplaşması narkotiklərlə ticarətə nəzarət edir. Bu
adamlar, - zənnimcə, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar arasında belələri azdır, - rusiyalıların nəzərində
Azərbaycan haqqında təsəvvürə xeyli təsir göstərirlər. Bu uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün, ola bilsin,
Rusiyanın orqanları ilə birlikdə nə iş görülür ki, burada bizə qarşı olduğu kimi, Rusiyada da azərbaycanlılara
xeyirxah münasibət bəslənilsin?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən birinci suala cavab verəcəyəm. Xəzər dənizinin dibinin bərabər məsafə prinsipi
üzrə orta xətt boyunca öz sektorlarına bölünməsi haqqında prezident Boris Yeltsinin və prezident Nursultan
Nazarbayevin saziş imzalamaları haqqında xəbəri böyük sevinclə qarşıladım. Bu, bizim 1994-cü ilin sentyabr
ayından bəri, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarından istifadə olunmasına dair ilk
müqaviləni imzaladığımız vaxtdan müdafiə etdiyimiz prinsipdir. Biz həmişə bu mövqedə olmuşuq və indi də
həmin mövqedəyik ki, Xəzər dənizini Xəzəryanı ölkələr arasında sektorlara bölmək lazımdır. Anca q bizim
bu mövqeyimiz nə Rusiyada, nə də İranda dəstəklənmədi, Qazaxıstan, Türkmənistan da buna ümumən
müsbət yanaşmırdılar. Ancaq vaxt keçdi, hər halda həyat göstərdi ki, bundan yaxşı prinsip tapmaq mümkün
deyildir. Hesab edirəm ki, Rusiya və Qazaxıstanın atdıqları addım düzgündür. Mən bunu alqışlayıram. Biz
bu prinsip barədə mövqeyimizdə möhkəm dayanırıq.
Rusiyada, o cümlədən Sankt-Peterburqda azərbaycanlılar tərəfindən olan cinayətkarlığa gəldikdə isə,
bilirsiniz, mən açıq deyirəm, bunu eşitmək bizim üçün ağırdır. Əgər biz Azərbaycanda cinayətkarlığın qarşısını
ala bilmişiksə, - mən artıq qeyd etdim ki, üç il bundan öncə, hətta iki il bundan öncə də belə deyildi, həm də bu,
asanlıqla başa gəlməyib, ümumən bizim, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanlarımızın böyük, gərgin işinin
nəticəsidir, - azərbaycanlıların Rusiyada, Sankt-Peterburqda kriminal hərəkətlər etməsi ağır gəlir. Ancaq
bununla yanaşı, biz Rusiya ərazisində iş apara bilmərik. Hər bir ölkə öz ərazisi üçün cavabdehdir və hər bir ölkə
özünün şəhərində, yaxud ölkəsinin ərazisində öz qanunlarına müvafiq olaraq iş görməlidir.
Mən hesab etmirəm ki, orada cinayət törədənlər təkcə azərbaycanlılardır. Əgər Sankt-Peterburqda
cinayətkarlıq çoxdursa və bu cinayətkarlığın olmasında azərbaycanlılar günahkardırlarsa, onlar da bütün
başqaları kimi cəzalandırılmalıdırlar. Bəs onları nə üçün cəzalandırmırlar? Nə üçün tutmurlar? Nə üçün? Mən
sizə açıq deyirəm, bizim elə imkanımız yoxdur ki, Rusiya kimi böyük ölkəyə öz nümayəndələrimizi göndərək
ki, orada cinayət törədən azərbaycanlıları Rusiyanın və ya hansısa şəhərlərin hüquq-mühafizə, yaxud digər
dövlət orqanları ilə birlikdə tutsunlar. Cinayətkar harada cinayət törədirsə, hansı ölkənin vətəndaşı olmasından
asılı olmayaraq, orada da məsuliyyətə cəlb edilməlidir - qanunla bu belədir. Əgər Sankt-Peterburqda yaşayan
azərbaycanlılar, - birincisi, bəlkə də onlar artıq Azərbaycan vətəndaşı deyillər, çünki Rusiyada çox insanlar
yaşayır, ancaq onlar Rusiya vətəndaşlarıdır, - cinayət törədirlərsə, Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının onlara
qarşı qanun tətbiq etməyə tam ixtiyarı var. Əgər bu qanun tətbiq edilmirsə, bu, bizdə təəssüflə ağrı doğurur,
xüsusən də ona görə ki, siz deyirsiniz, bu, müəyyən dərəcədə Azərbaycanın imicini gözdən salır. Mən bu fikirlə
razıyam. Biz birlikdə mübarizə aparmalıyıq.
«V e ç e r n y a y a M o s k v a» q ə z e t i n i n m ü x b i r i: Heydər Əliyeviç, Qarabağ üstündə
münaqişə başlayanda Siz Moskvada idiniz. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, nadir istisna olmaqla, bütün Rusiya
mətbuatı münaqişəni heç də həmişə ermənilərə rəğbətlə deyil, amma ermənilərin mövqeyindən işıqlandırırdı.
Bu, niyə belə oldu? İndi bu məsələ barəsində bəzi şeylər dəyişmişdir, 1994-cü ildən sonra ona daha obyektiv
yanaşmağa başlamışlar. Sizcə, nə üçün belə olmuşdu, bu münaqişə nə üçün belə tərəfkeşliklə işıqlandırılırdı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, Ermənistan mətbuatının nümayəndələri buradadır. Demək istəyirəm ki,
biz, şəxsən mən belə mövqelərdə dururuq: Keçmişdə nə olubsa, qoy keçmişdə də qalsın, irəliləmək və sülhə nail
olmaq lazımdır. Mən bu fürsətdən istifadə edib sizə və bütün dünyaya bəyan etmək istəyirəm ki, biz
münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasını, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh, özü də uzunmüddətli
sülh, etibarlı sülh, möhkəm sülh yaranmasını istəyirik. Başqa yol yoxdur. Mənim çoxillik həyat təcrübəm və
ümumiyyətlə, bəşər tarixi, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif bölgələrdə müharibələrin tarixi göstərir ki, bu siyasət
perspektivsiz siyasətdir. Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə əməl etmək şərti ilə Ermənistan ilə
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Azərbaycan arasında sülh sazişi bağlamaq, əvvəlki mehriban qonşuluq münasibətlərini yaratmaq lazımdır.
Prinsiplər haqqında sizə danışdım. Ona görə də keçmişə qayıtmaq istəməzdim.
Lakin bir halda ki, sual vermisiniz, deməliyəm - faciə də məhz bundadır ki, münaqişəni öz aralarında xalqlar
deyil, ayrı-ayrı ekstremist, çox qatı millətçi ünsürlər yaratmışlar. Onlar həmişə olublar. Mən Azərbaycanda bir
çox illər işləmişəm və respublikaya təxminən 14 il rəhbərlik etmişəm. Dağlıq Qarabağa yaxşı bələdəm, bu
vilayəti, necə deyərlər, eninə-uzununa gəzib-dolaşmışam. Mən Ermənistanda dəfələrlə olmuşam və ermənistanlı
həmkarlarım da Azərbaycanda dəfələrlə olublar. Azərbaycanda mənim fəaliyyətimin bütün dövrü ərzində bizim
aramızda böyük dostluq olubdur. Mən Dağlıq Qarabağa, Stepanakertə - indiki Xankəndinə gələndə məni
Azərbaycanın hər hansı digər yaşayış məntəqəsindəkindən daha yaxşı qarşılayırdılar. Necə dostluq vardı!
Birdən-birə bunların hamısı alt-üst oldu. Bunu həmin məqsədi güdən ayrı-ayrı ekstremistlər alt-üst etdilər.
Bu gün mən belə bir faktı xatırlayıram. 1975-ci ildə Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günləri keçirilirdi. Biz
Sovet İttifaqının bütün respublikalarından, təbii olaraq, həm də Rusiyadan, Moskvadan ən görkəmli ədəbiyyat
xadimlərini dəvət etmişdik. Mən o günləri Azərbaycanın tarixində xüsusi hadisə kimi xatırlayıram. O vaxt
görkəmli adamlar bizdə qonaq oldular - onların bir çoxu artıq aramızda deyildir. Mərhum Marietta Şaginyan ilk
dəfə gəlmişdi. Özünün mənə dediyinə görə, Azərbaycanda, Bakıda 1948-ci ildən olmamışdı. Burada nə isə bir
münaqişə baş vermişdi, o çıxıb getmişdi və buraya gəlmirdi. 1975-ci ildə isə gəldi. O vaxt mən onunla ilk dəfə
şəxsən tanış oldum. Ondan xahiş etdim: Marietta Sergeyevna, bilirsinizmi, bu günlər qurtardıqdan sonra, zəhmət
olmasa, Dağlıq Qarabağa gedin, Azərbaycanın ermənilər yaşayan bəzi digər bölgələrinə gedin, onlarla görüşüb
danışın, bir görün orada nə kimi məsələlər var. Sonra mənə danışarsınız.
O, iyirmi gün burada mənim şəxsi qonağım oldu. Dağlıq Qarabağda, Gəncədə - o vaxtkı Kirovabadda, başqa
yerlərdə oldu, Bakıda çoxları ilə görüşüb ünsiyyət saxladı. Burada çoxlu erməni yaşayırdı. Sonra biz onunla
görüşdük. O, yanıma gəlib dedi: Bilirsinizmi, mən buraya, Bakıya Yerevandan gəlmişəm. On gün Yerevanda
qaldım, mehmanxanada yaşayırdım. Həmkarlarım - alimlər, yazıçılar yanıma gəldilər, Sov.İKP MK-ya yazıb
imzaladıqları bir məktubu mənə verdilər və xahiş etdilər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan alınıb
Ermənistana verilməsi barədə məktubu mən də imzalayım. Mən onları dinləyib dedim: Siz dəli olmusunuz, bu,
nəyinizə gərəkdir? O vaxtlar o, Dağlıq Qarabağda hələ olmamışdı. Deyirdi ki, biz bir ölkədə - Sovet İttifaqında
yaşayırıq. İndi problem yaratmaq nəyinizə lazımdır? Dedi ki, mən onları söyüb biabır etdim və qovdum.
Mən bu faktı nə üçün xatırlayıram? Belə cəhdlər hələ 1975-ci ildə, hələ 1965-ci ildə də olmuşdu, lakin onda
bunların qarşısı vaxtında alınmışdı. O vaxtlar Marietta Şaginyan burada oldu və öz təəssüratı barədə, Dağlıq
Qarabağda keçirdiyi görüşlər barədə mənə danışdı. Sonralar biz onun ömrünün sonunadək dost olduq,
məktublaşdıq.
Ekstremist, separatçı hərəkətlər həmişə olmuşdur. Bunların qarşısını almaq lazım idi. Bütün bəla bundadır ki,
1988-ci ildə, 1987-ci ilin axırında onlar baş qaldırdılar və Qorbaçov onlarla sövdələşməyə girdi, onları ümid etdi
ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistan Respublikasının tərkibinə verəcəkdir və beləliklə, onlar fəal çıxışa başladılar.
Buna Qorbaçov, onun ətrafındakılar və mətbuat tərəfindən əvvəlcədən müəyyən dərəcədə dəstək verildiyinə
görə, sizin dediyiniz həmin vəziyyət yarandı. Onlar Dağlıq Qarabağı qoparmaq və Ermənistana vermək iddiası
ilə bu münaqişəni başladılar, özləri isə Azərbaycanı günahlandırdılar.
Mən sonralar bu barədə dedim və indi də xatırlayıram. Axı münaqişə 1988-ci ilin fevral ayında başlanmışdı.
Qorbaçov bu məsələni yalnız 1989-cu ildə Ali Sovetin iclasında müzakirə etdi. Özü də o vaxt Ali Sovetin sədri
Qromıko idi, Qorbaçov isə Baş katib kimi bu məsələni müzakirə etdi və qərara gəldi ki, bilirsiniz, Dağlıq
Qarabağ üzrə xüsusi idarə yaratmaq və Dağlıq Qarabağı Moskvaya tabe etmək lazımdır. Ağıllı bir şey tapa
bilmədi. Bununla da o özü Sovetlər İttifaqının dövlət quruluşu prinsipini pozdu. Ona görə də belə vəziyyət
yarandı.
Bəli, o zaman mən Moskvada yaşayırdım, ancaq heç bir hüququm yox idi. Mən, - bundan cəmi yarım il öncə
Siyasi Büronun tərkibinə daxil olan, Qorbaçovla, başqaları ilə bir yerdə oturan və iclaslarda iştirak edən insan, bunu hiss edəndə, bundan xəbər tutanda onlarla əlaqə saxlamağa, Siyasi Büronun digər üzvləri ilə görüşməyə
çalışdım. Mənim telefon zənglərimə heç kim cavab vermirdi. Əgər azacıq ağılları olsaydı, - Əliyev on dörd il
Azərbaycana rəhbərlik etmiş, beş il Siyasi Büronun üzvü olmuş, ondan əvvəl 25 il Azərbaycanda DTK-da
işləmişdir, - fikirləşərdilər ki, gəlin, heç olmasa, ondan soruşaq ki, indi nə etməliyik. Onunla razılaşmamaq olar,
ancaq o, bizə nə isə deyəcəkdir. Əlaqə saxlamaq, məsləhət vermək üçün göstərdiyim bütün cəhdlərə onlar əsla
məhəl qoymadılar. Bu münaqişənin qarşısını hələ 1988-ci ildə, 1989-cu ildə almaqdan ötrü nə isə etmək üçün
göstərdiyim bütün cəhdlər heç bir nəticə vermədi. Məni tamamilə təcrid etdilər. İndi isə budur, acı nəticələrini
dadırıq. Qorbaçovun Dağlıq Qarabağda etdikləri sonradan Abxaziyada, Osetiyada, daha sonra Çeçenistanda,
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Şimali Qafqazda baş verdi. Bütün bu münaqişələrin günahkarı Qorbaçov və onun rəhbərlik etdiyi Sov.İKP MKnın Siyasi Bürosu və sovet hökumətidir.
***
Hörmətli dostlar, sizinlə görüşə bildiyimə və mənə bu imkanı verdiyinizə, habelə öz fikirlərimi söyləməyə
imkan yaratdığınıza görə məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, siz mənim fikirlərimi
dediyim kimi açıqlayacaqsınız. Mən hesab etmirəm ki, kimsə hansısa təhrifə yol vermiş olsun. Mən
jurnalistikaya, mətbuata, jurnalistlərə hörmətlə yanaşır, onların əməyini çox faydalı, çox lazımlı sayıram,
xüsusən də yeni hakimiyyət, yeni dövlət, yeni demokratik quruluş yaratdığımız bir vaxtda. Mətbuatsız
demokratikləşdirmə ola bilməz. Müxalifətsiz demokratikləşdirmə ola bilməz. Mətbuat müəyyən dərəcədə
müxalifət rolunu da oynayır. Yeri gəlmişkən, Sovetlər İttifaqı dövründə «Literaturnaya qazeta», bütün başqa
qəzetlərlə müqayisədə, müəyyən dərəcədə müxalifətdə dayanan qəzet idi. Buna görə də onu çox oxuyurdular,
amma bəziləri onu xoşlamırdı. Mən «Literaturnaya qazeta»da çıxış etmişəm. 1980-ci və ya 1981-ci ildə «Qoy
ədalət zəfər çalsın» sərlövhəsi altında ümumən mənəviyyat problemləri haqqında, o cümlədən Azərbaycanda
mənəviyyat uğrunda necə mübarizə apardığımız barədə bütöv bir səhifə verilmişdi. Həmin məqalə böyük əkssəda doğurmuşdu. Mən o zaman korrupsiya ilə, mənəviyyata zidd olan müxtəlif hallarla necə mübarizə
apardığımızdan danışmışdım.
8 il sonra elə həmin «Literaturnaya qazeta» mənim əleyhimə yazılmış böhtanlarla dolu məqalə dərc etdi.
Eybi yoxdur. Bütün bunlar keçmişdə qalmışdır. İndi tarix kimin kim olduğunu göstərdi. Hər halda, bu böhtançı
məqaləni hazırlayan adamlar indi, demək olar, yoxdur. Əliyev isə bütün bunlara davam gətirdi və hazırda
müstəqil Azərbaycanın prezidentidir.
Mən bütün bunları görmüşəm, bütün bunlardan keçmişəm və hesab edirəm ki, mətbuat da müxalifət rolu
oynayır, ancaq sağlam, normal, konstruktiv müxalifət rolu. Bu isə istər Rusiyada, istərsə də Azərbaycanda hər
şeyi demokratikləşdirmək üçün çox lazımdır. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın prezidenti kimi mən
demokratiyanın inkişaf etdirilməsi mövqeyində möhkəm dayanıram. Rusiya ilə dostluq münasibətləri olmasını
istəyirəm, ancaq imperiya Rusiyası ilə deyil, demokratik Rusiya ilə. Keçmiş Rusiya ilə deyil, bugünkü, daha çox
isə gələcək Rusiya ilə. Bu işdə isə sizin rolunuz böyükdür. Sizə öz fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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BİBİHEYBƏT MƏSCİD-ZİYARƏTGAH KOMPLEKSİNİN
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
12 iyul 1998-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar, həmvətənlər!
Əziz azərbaycanlılar, müsəlmanlar!
Mən sizi bu bayram - böyük peyğəmbər həzrəti Məhəmməd əleyhissəlamın mövlud günü münasibətilə təbrik
edirəm, sizin hamınıza cansağlığı, Azərbaycan xalqına, müsəlmanlarına, bütün dünya müsəlmanlarına sülh,
əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
Bu gün - bizim üçün əziz olan bu bayram günü Azərbaycan Respublikasının, məmləkətinin, xalqının
həyatında tarixi hadisə baş verir. Biz bu gün XIII əsrdə - 700 il bundan əvvəl müqəddəsliyə çevrilmiş bu yerdə
toplaşmışıq. Bu müqəddəs yer həzrəti İmam Museyi-Kazimin qızı, həzrəti İmam Rzanın bacısı həzrəti
Hökümənin torpağa verildiyi, onun məzarı olan yerdir. Bu yer o vaxtdan indiyə qədər müsəlmanlar üçün
müqəddəs yerə çevrilmişdir. Müsəlmanlar bu yeri əsrlər boyu ziyarət etmiş, burada özlərinə ümid, pənah
axtarmışlar, dinimizə, Allaha, peyğəmbərə dua etmişlər, özlərini yaşatmışlar, islam dininə sadiq olduqlarını
nümayiş etdirmişlər.
Biz fəxr edirik ki, islam aləmində islamı təmsil edən müqəddəs yerlərdən Azərbaycanda da vardır. Bu
müqəddəs yerlərdən ən əzizi bu gün bizim toplaşdığımız yer - həzrəti Hökümənin qəbri, bu qəbrin üzərində
vaxtilə ucaldılmış məscidin olduğu yerdir. Allaha, islama sadiq olan insanlar 700 il bundan öncə bu yerdə böyük
məscid qurub-yaradıblar və bura Allah evi, islam məbədi kimi daha da geniş vüsət alıbdır, ziyarətgah olubdur.
Müsəlmanlar, azərbaycanlılar 700 il həmin məsciddə, bu müqəddəs yerdə Allaha dua ediblər, mənəvi arzularını
yerinə yetiriblər, öz dininə, əxlaqına, mənəviyyatına sadiq olduqlarını nümayiş etdiriblər. İslam dini insanlarda
ən yüksək keyfiyyətləri tərbiyə etməyə, formalaşdırmağa çalışıbdır.
İslam dininin dəyərləri ən yüksək mahiyyətə malik olan mənəvi dəyərlərdir. Bu dəyərləri yaşatmaq, insanları
bu uca, ülvi, yüksək mənəvi dəyərlər səviyyəsində tərbiyə etmək Allahın buyruğudur, Məhəmməd peyğəmbərin
qoyduğu yoldur. Mən böyük iftixar hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı bütün çətinliklərdən, bəlalardan,
məhrumiyyətlərdən, zillətlərdən keçərək öz dininə, mənəvi dəyərlərinə daim sadiq olmuşdur və heç bir
hakimiyyət, hökmdar bunların məhv edilməsinə nail ola bilməmişdir.
Burada, bu müqəddəs yerdə vaxtilə ucaldılmış məscid 60 il bundan öncə vəhşicəsinə partladılmışdır,
dağıdılmışdır. Bizim mənəviyyatımıza, mənəvi dəyərlərimizə, islam dininə böyük zərbə vurulmuşdur. Xalqımız,
millətimiz bu zərbəni almış, yaralanmış, əzilmiş, ancaq məhv, məğlub olmamış, bu zərbələrə, yaralara,
əziyyətlərə dözməyə məcbur olmuşdur. Lakin bütün bunlara dözərək, bu müqəddəs yerə olan sevgisini,
məhəbbətini, inamını qəlbində yaşatmış və bu müqəddəs yerdən heç vaxt ayrılmamışdır. Təsadüfi deyildir ki,
bu məscid dağılandan sonra da və burada həzrəti Hökümənin qəbri bərbad olunandan sonra da insanlar bu
yeri özləri üçün daim nicat, ümid yeri etmişlər. Bu yer bir ziyarətgah kimi öz mənasını heç vaxt itirməmişdir.
İnsanlar buraya daim ziyarətə gəlmişlər, burada öz arzularını yerinə yetirmişlər, yaşamaq, yaratmaq üçün bu
müqəddəs yerdən dayaq, mənəvi güc, dəstək almışlar.
Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının tarixidir. Bizim böyük və qədim tariximizin şanlı, şöhrətli, uğurlu
səhifələri ilə yanaşı, faciəvi səhifələri də vardır. Bunlar hamısı bizimdir. Biz uğurlarımızla, qələbələrimizlə,
xalqımızın tarix boyu nailiyyətləri ilə fəxr etmişik. Bunlar xalqımızı yaşadıb, irəliyə aparıb, inkişaf etdirib.
Ancaq biz tariximizin əziyyətli, əzablı, faciəvi səhifələrinə, mərhələlərinə isə dözmüşük. Bizim qeyrətli,
namuslu ata-babalarımız, əcdadlarımız bütün bunlara dözüblər, ancaq sınmayıblar, sarsılmayıblar, iradələrini
itirməyiblər, ümidlə yaşayıblar. Bizim mənəvi, islami dəyərlərimiz nəsillərdən-nəsillərə keçib, yaşayıb, gəlib bu
günlərə çatıb. Bunlar bu gün də xalqımızın, millətimizin ən böyük mənəvi sərvətidir.
Biz bu müqəddəs yerdə abadlıq işləri aparılmasına və vaxtilə dağıdılmış məscidin bərpa edilməsinə bir neçə
il bundan öncə başlamışıq. Xalqımız bu məscidin bərpa edilməsini daim istəyibdir. Xüsusən sovet hakimiyyəti
dağılandan, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən, dinimizə - islam dininə azadlıq veriləndən sonra
insanlarda bu istək, arzu daha da artmışdır. Bu gün bizim üçün böyük tarixi hadisə, böyük xoşbəxtlikdir ki, bu
arzularımızı artıq yerinə yetirə bilmişik. Burada, bu müqəddəs yerdə gözəl, bu müqəddəs yerə, islamiyyətə,
millətimizə, xalqımıza layiq bir məscid tikib yarada bilmişik. Bu, tarixi hadisədir. Bu bayram günü biz buraya
bu məscidin yenidən doğulması, dünyaya gəlməsi münasibətilə toplaşmışıq. Bu, Azərbaycan müsəlmanları,
güman edirəm, bütün islam aləmi üçün ikiqat bayramdır. Məhəmməd peyğəmbərin mövlud günü həzrəti
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Hökümənin, həzrəti imamlarımızın övladlarının, qohumlarının qəbirləri üzərində əzəmətli bir məscidin açılması
ikinci bir bayramdır.
Əziz bacılar və qardaşlar, mən bu tarixi hadisə münasibətilə sizi, bütün Azərbaycan xalqını, islam aləmini
təbrik edirəm. ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu məscid bundan sonra daha da genişlənəcək,
böyüyəcək və xalqımıza, islamiyyətə ədəbi, sonsuz olaraq öz xidmətini göstərəcəkdir.
Mən bu məscidə, binaya baxarkən həddindən artıq sevinirəm. Azərbaycanda böyük memarlıq abidələri
vardır. Bu abidələri xalqına, millətinə əsrlər boyu xidmət edən insanlar yaradıblar. Azərbaycanda – Bakıda və
respublikamızın başqa şəhərlərində, yaşayış məntəqələrində son onilliklərdə böyük və gözəl memarlıq abidələri
yaradılmışdır. Bu məscid öz xüsusi mənası və məqsədi ilə bərabər, xalqımızın böyük, dəyərli və gözəl memarlıq
abidəsidir. Beləliklə, bu məscid Azərbaycanın mədəniyyət, memarlıq tarixini zənginləşdirən bir abidədir. Bunun
mənası həqiqətən çox yüksəkdir. O, həm ibadətgahdır, həm müqəddəs yerdir, həm ziyarətgah, həm də gözəl
memarlıq abidəsidir. Umid edirəm ki, gələcək nəsillər bizim bu tarixi, xeyirxah işimizi layiqincə
qiymətləndirəcək, bu məscidi, ziyarətgahı əbədi yaşadacaq və bu müqəddəs yerin başına keçmişdə gəlmiş
bəlalara bir daha yol verməyəcəklər.
Mən, eyni zamanda, bu məscidin tikilməsini Azərbaycan xalqının, müsəlmanlarının və islam dininə hörmət
edən, sadiq olan insanların ümumxalq işi kimi qiymətləndirirəm. Məhz ümumxalq işi nəticəsində biz bu gün bu
gözəl ibadətgahın, abidənin önünə toplaşmışıq. Ona görə də bu işdə az da, çox da zəhmət göstərənlərin hər biri
hörmətə layiqdir.
Mən hamıya təşəkkür edirəm. Xüsusən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və icra hakimiyyətinin başçısı burada
çox işlər görübdür. Mən onların gördüyü işləri xüsusi qiymətləndirirəm, onlara təşəkkür edirəm. Burada çalışan
və bu müqəddəs yerə daim bağlı olan, həqiqətən vətənpərvərlik, öz millətinə sədaqət nümayiş etdirən Hacı
Hikmətin xidmətlərini xüsusi qiymətləndirirəm. Mən hər dəfə buraya gələndə Hacı Hikməti nəinki görmüşəm,
onun bu yerə nə qədər bağlı olduğunun, xidmət göstərdiyinin şahidi olmuşam. Ona görə də hörmətli Hacı
Hikmətə və burada onunla bərabər fəaliyyət göstərən din xadimlərinin hamısına hörmətimi, ehtiramımı və
təşəkkürümü bildirirəm.
Görülən bu işlər Azərbaycanda islam dininin bugünkü vəziyyətini nümayiş etdirir. Bugünkü vəziyyət də
odur ki, ölkəmizdə, cəmiyyətimizdə islam dini özünəməxsus yer tutubdur, mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısı və
mənəvi qida mənbəyi kimi xalqımıza xidmət edibdir. Hesab edirəm ki, bu, xalqımızın son illərdə ən gözəl
nailiyyətlərindən biridir.
Bizim doğma islam dinimizin Azərbaycanda öz yerini tapmasında, insanların öz dini etiqadlarını yerinə
yetirməsində, dinimizin özünəməxsus yer tutmasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və bu idarənin başçısı
şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin xüsusi xidmətləri vardır. Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bu
fürsətdən istifadə edərək, respublikamızda islam dininin bütün tələblərinin yerinə yetirilməsi və insanlara vicdan
azadlığının verilməsi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə, Azərbaycanda xalqın, millətin birliyinin, həmrəyliyinin
möhkəmləndirilməsində, inkişaf etməsində göstərdiyi fəaliyyətə görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə və onun
rəhbəri hörmətli Hacı Allahşükür Paşazadəyə hörmət və ehtiramımı bildirirəm, ona və onun ətrafında olan bütün
din xadimlərinin hamısına təşəkkür edirəm. Əziz qardaşlar, gələcək işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram.
Bu müqəddəs yeri, ziyarətgahı abadlaşdıran, bu məscidin inşasında iştirak edən hər bir kəs öz millətinə,
xalqına, dininə böyük xidmət göstərmişdir. Ona görə mən memarlara, inşaatçılara, fəhlələrə, hətta burada kərpic
üstünə bir kərpic qoyan hər bir kəsə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu gün gördüyümüz məscid, bu böyük abidə bizi sevindirir. Ancaq hesab edirəm ki, bu, işin birinci
mərhələsidir. Bu tikinti layihə üzrə tamamilə başa çatmalıdır. Bu gün bəyan edirəm ki, bu məscid kompleksinin
layihə üzrə tam sona çatmasını mən öz himayəmə götürürəm və onun həyata keçirilməsi üçün bütün imkanları
yaradacağam, lazım olan yardımları edəcəyəm.
Bu müqəddəs yerin ətrafı da ona layiq olmalıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məscidin ətrafında
abadlıq işləri aparılmalıdır. Ola bilər, bu abadlıq işləri ətrafdakı bəzi binaların yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar
olsun. Hesab edirəm ki, biz bu müqəddəs yeri gərək hər cəhətdən layiqli edək. Çünki artıq bu məscid tikiləndən,
onun içərisində həzrəti Hökümənin və imam övladlarının qəbirlərinin yeri xüsusi müəyyən ediləndən sonra bu
müqəddəs yer təkcə Azərbaycan müsəlmanları üçün yox, bütün dünya müsəlmanları üçün böyük bir ziyarətgaha
çevriləcəkdir. Buraya ziyarətə gələnlərin sayı ilbəil artacaqdır. Ona görə də, hesab edirəm ki, bu məscidin
ətrafında böyük bir kompleks yaradılmalıdır. Din xadimlərimiz əgər mənim bu fikirlərimlə razılaşsalar, belə bir
layihənin mənə təqdim olunmasını arzu edərdim. Mən belə bir layihənin həyata keçiriləcəyinə söz verirəm.
Biz islam aləminin bir hissəsiyik. İslam dünyasında islam tarixinə məxsus olan müqəddəs yerlər,
ziyarətgahlar vardır. Biz fəxr etməliyik ki, bu müqəddəs yerlərdən, ziyarətgahlardan Azərbaycanda da vardır.
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Onların ən hörmətlisi və ən qiymətlisi bu gün bizim toplaşdığımız yerdir. Ona görə də islam aləminin müqəddəs
ziyarətgahı kimi bu yer dünyada tanınmalıdır, təbliğ olunmalıdır ki, islam tarixi bu yerin bu gününün və
keçmişinin izahı ilə daha da dolğunlaşsın. Bir də ona görə ki, islam tarixinin hər bir müqəddəs yeri ümumi tarix
kitablarında öz yerini tapsın. Bu işi də görmək lazımdır. Hesab edirəm ki, bunların hamısını etmək üçün mənim
irəliyə sürdüyüm təkliflər çox lazımdır. Siz bununla razısınızmı?
(Yerdən səslər: bəli, razıyıq).
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar!
Bizim həyatımızda xoşbəxt günlər o qədər də çox deyildir. Həyatımız ağırdır, çətindir. Ancaq bu gün Allaha
şükür etməliyik ki, biz xoşbəxt dəqiqələr yaşayırıq, bayram günündə bir yerə toplaşmışıq, öz peyğəmbərimizin
mövlud gününü bir yerdə bayram edirik və bunu gözəl bir hadisə ilə bərabər qeyd edirik. Bu, böyük
xoşbəxtlikdir.
Mən bu xoşbəxt gün, bayram münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, bütün Azərbaycan
xalqına, doğma millətimizə öz sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi, milli azadlığı bizim milli mənəvi ənənələrimizin yaşaması üçün ən əsas zəmanətdir. Əmin ola
bilərsiniz ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi indi etibarlı əllərdədir. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan
xalqının milli azadlığının, dövlət müstəqilliyinin gündən-günə möhkəmlənməsi üçün mən və bütün Azərbaycan
dövləti əlimizdən gələni edirik və bundan sonra da edəcəyik. Beləliklə, biz xalqımızı yaşadacağıq, millətimizi
bir millət kimi yaşadacağıq, Azərbaycan xalqının dünya xalqları içərisindəki layiqli yerini möhkəmləndirəcəyik.
Dünya xalqlarını həm ölkəmizdə, həm də dünyada Azərbaycanın milli, mənəvi, dini dəyərlərinə hörmət etməyə
çağıracağıq və buna nail olacağıq. Bunların hamısı üçün bizim xalqımızda milli birlik, həmrəylik lazımdır. Bu,
bu gün vardır və əminəm ki, bu birlik, həmrəylik günü-gündən artacaqdır. Mən sizi əmin edirəm ki,
Azərbaycanın milli azadlığı, dövlət müstəqilliyi günü-gündən möhkəmlənəcək, sarsılmaz, əbədi, sonsuz
olacaqdır.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm, hər birinizə ailə xoşbəxtliyi arzulayıram. Xalqımıza, millətimizə
xoşbəxt gələcək, sülh, əmin-amanlıq arzu edirəm. Sağ olun.
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RESPUBLİKANIN ŞƏHƏR VƏ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇILARININ İŞTİRAKI İLƏ
KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ VƏ YEKUN NİTQİ
Prezident sarayı
14 iyul 1998-ci il
Bu gün siz burada aparatda işləmisiniz, Ramiz Mehdiyev mənə məlumat verdi ki, prezident seçkiləri ilə
əlaqədar yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifələri barəsində fikir mübadiləsi aparılıb və lazım olan izahatlar
verilibdir. Mən sadəcə, sizinlə qısa müddətdə görüşmək və sizin vəzifələriniz haqqında öz fikirlərimi demək
istəyirəm.
Prezident seçkiləri haqqında respublikamızda qanun qəbul olunubdur. Qəbul edilmiş qanun Azərbaycanda prezident
seçkilərini sərbəst, azad, ədalətli keçirmək üçün özündə bütün tələbləri əks etdirir. Bu qanun ümumi demokratik
prinsiplərə uyğundur və onlara cavab verir. Hesab edirəm ki, bu qanun əsasında Azərbaycanda prezident seçkilərini
yüksək səviyyədə, demokratiyanın tələblərinə uyğun səviyyədə keçirmək mümkündür.
Ancaq sizə məlumdur ki, biz seçkilərin keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verərək və demokratik prinsiplərin
Azərbaycanda ardıcıl surətdə tətbiq edilməsini özümüz üçün mühüm vəzifə hesab edərək, qanun müzakirə
olunarkən ATƏT-in Demokratiya İnstitutu ilə məsləhətləşmələr aparmışdıq, onların rəyləri verilmişdir. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Demokratiya İnstitutundan da müəyyən tövsiyələr, fikirlər alınmışdır. Qanun qəbul olunan
zaman onların əksəriyyəti nəzərə alınmışdır və qəbul edilmiş qanunda öz əksini tapmışdır.
Ancaq biz öz işimizi daha da etibarlı tutmaq üçün, qanun qəbul olunandan sonra onu ATƏT-in Demokratiya
İnstitutuna göndərdik ki, onlar bir də baxsınlar, rəylərini versinlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Demokratiya
İnstitutu da qəbul olunmuş qanunu aldı. Onlar bəzi tövsiyələr verdilər. Verilmiş tövsiyələrdə göstərilmişdir ki,
bu tövsiyələr Mərkəzi Seçki Komissiyasının qanunu həyata keçirmək üçün qəbul edəcəyi təlimatlarda,
nizamnamələrdə öz əksini tapa bilər. Bu müddətdə Azərbaycanın siyasi partiyalarından da təkliflər alınmışdır.
Bunların hamısını nəzərə alaraq, mən belə fikrə gəldim ki, əgər bu tövsiyələri, yəni demokratiya
institutlarının tövsiyələrini və siyasi partiyaların təkliflərini təlimatlarda əks etdirə biləcəyiksə, yaxşı olar ki,
onlar da qanun səviyyəsinə qaldırılsın. Buna görə də qəbul olunmuş qanuna müəyyən dəyişikliklər, əlavələr
edilməsi haqqında Milli Məclisə təkliflər göndərdim. Bir neçə gün bundan öncə, iyul ayının 10-da bu təkliflər
Milli Məclisdə müzakirə olundu. Müzakirə zamanı da bəzi təkliflər irəli sürülmüşdü, onlar da nəzərə alındı.
Beləliklə, qanuna dəyişikliklər və əlavələr edilib və qanun bu dəyişikliklər və əlavələrlə Azərbaycanda prezident
seçkilərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün yaxşı əsas yaradır.
Vəzifə bu qanunun həyata keçirilməsindən ibarətdir. Qanuna görə prezident seçkilərini Mərkəzi Seçki
Komissiyası aparır. Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin gününü təyin edibdir. Qanunu da Mərkəzi
Seçki Komissiyası və onun yaradacağı ərazi, məntəqə seçki komissiyaları həyata keçirməlidirlər.
Bu, prezident seçkilərinin sərbəst, ədalətli, azad, demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün əsas şərtdir.
Azərbaycanın hakimiyyət orqanları, icra orqanları seçkilərin keçirilməsinə, seçki komissiyalarına yardım
etməlidirlər. Ancaq seçkilərə qarışmamalı, müdaxilə etməməlidirlər. Bu da ən əsas şərtlərdən biridir. Yardım nə
cür, hansı məsələlər barəsində olmalıdır? Mənə verilən məlumata görə, bu gün artıq bu barədə ətraflı
danışmısınız.
Ancaq mən də istərdim ki, mənim iştirakımla bizim şöbənin müdiri Şahin Əliyev burada bir daha qısaca
desin - icra hakimiyyəti orqanları nəyi edə bilməzlər və hansı məsələlərə qarışmamalıdırlar, nələr qadağan
olunur və seçkilərin keçirilməsinə yardım etmək üçün hansı işləri görməlidirlər.
Ş a h i n Ə l i y e v (Prezidentin İcra Aparatının qanunvericilik və hüquq ekspertizası məsələləri şöbəsinin
müdiri):
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Keçmiş illərin praktikasından fərqli olaraq Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş qanun beynəlxalq
standartlara tam uyğun hazırlanıb və qəbul olunubdur. Ona görə beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş prinsiplərə
əsasən dövlətin seçkilərə qarışması qarşısında çox möhkəm qadağanlar qoyulur. Bu qadağanlar əvvəllər bizim
qanunvericilikdə bu şəkildə mövcud olmayıbdır.
Qadağanlar qoyulmasından əlavə, qanunun 9-cu maddəsində seçkilərin aparılmasına dövlət orqanları
tərəfindən müdaxiləyə görə, seçki sənədlərinin, - bu, çox geniş məfhumdur, - saxtalaşdırılmasına görə cinayət
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məsuliyyəti və inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur. Bu o deməkdir ki, hər bir dövlət orqanının işçisi seçkiqabağı
kampaniyanın aparılmasına, seçkilərin keçirilməsinə müdaxilə edərsə, o, ya cinayət məsuliyyətinə, ya da
inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.
Əsas qadağanlar nədən ibarətdir? Birincisi, yerli icra hakimiyyəti orqanları və digər dövlət orqanları
imzaların yığılmasına heç cür müdaxilə etməməlidirlər. Ona görə qanunda nəzərdə tutulur ki, namizədlərin
lehinə imzalar yalnız və yalnız yaşayış yerləri üzrə yığıla bilər. Bu o deməkdir ki, heç bir dövlət orqanında bu və
ya digər namizədin dəstəklənməsinə yönəldilən imzaların yığılması qadağandır və qanuna görə bu, hüquq
pozuntusu hesab edilir.
Digər bir qadağan. Müxtəlif təşəbbüs qruplarının və ya siyasi partiyaların bu və ya digər namizədlərin
dəstəklənməsinə yönəldilən təbdirlərinə dövlət orqanları bitərəf qalmalıdırlar. Yəni, bu məqsədlər üçün binaların,
otaqların ayrılması hər bir siyasi partiyanın öz daxili işidir və onlar öz imkanlarını əsas götürərək bu məsələni həll
etməlidirlər. İcra hakimiyyəti və dövlət orqanları müəyyən öhdəliklər daşımağa o andan başlayırlar ki, namizədlər
qeydə alınsın, məntəqə və ərazi seçki komissiyaları təşkil edilsin. Yalnız bu mərhələdən sonra icra
hakimiyyətlərinin bu qurumlara yardımı məsələsi ortaya çıxır. Bundan əvvəl heç kimə heç bir yardım göstərilə
bilməz.
Digər çox ciddi məsələ icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilən ilkin tədbirlərə aiddir. Bu da
seçici siyahılarının tərtib edilməsidir. Seçici siyahıları vətəndaşların faktiki yaşadıqları ünvanlar üzrə tərtib
olunmalıdır. Formal şəkildə qeydiyyatı əsas götürərək seçiciləri siyahılara daxil etmək qadağandır. Çünki əks
halda belə bir vəziyyət alına bilər ki, məsələn, siyahıya 100 nəfər seçici daxil edilsin, lakin səsverməyə faktiki
olaraq 30 nəfər gəlsin. Əlbəttə ki, bu da bütün müşahidəçilərin, xüsusilə beynəlxalq müşahidəçilərin diqqət
mərkəzində olacaq ki, seçici siyahıları necə tərtib edilmişdir. Qanuna görə seçici siyahılarının tərtib edilməsi
bilavasitə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifələrinə aiddir.
Digər bir məsələ seçkiqabağı təşviqatın aparılmasıdır. Qanuna görə dövlət hər bir namizəd üçün dövlət
kütləvi informasiya vasitələrində eyni əsaslarla təşviqat təşkil etməlidir. Bu o deməkdir ki, rayonlarda çıxan
yerli qəzetlərdə, yerli radio verilişlərində, televiziya şirkətlərində, - əgər belələri varsa, - hər bir namizəd üçün
eyni vaxt ayrılmalıdır. Dövlət tədbirləri işıqlandırılanda seçkiqabağı təşviqat məsələsinə xüsusi diqqət verilməlidir.
Ona görə ki, dövlətin fəaliyyəti işıqlandırılarkən bu və ya digər namizədin lehinə, yaxud əleyhinə səs verilməsi
barədə çağırışlar qadağandır. Bu, seçkilərin keçirilməsinin müşahidəsi zamanı ən mühüm iradlardan biri ola bilər.
Seçkiqabağı kampaniyanın maliyyələşdirilməsi barədə. Seçkiqabağı kampaniya maliyyələşdirilərkən dövlət
orqanları üçün qadağanlar qoyulur ki, onlar heç bir namizədin seçkiqabağı fonduna vəsait köçürə bilməzlər. Bu,
qəti qadağandır. İanələr könüllü ictimai təşkilatlar, özəl müəssisələr və digər qurumlar tərəfindən könüllü
olmalıdır. Maliyyə məsələlərinə dövlətin bu qaydada - ianə qaydasında qarışması qadağandır.
Digər bir qadağan. Dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri seçki günü seçki məntəqələrində ümumiyyətlə ola
bilməzlər, içəri girə bilməzlər, ixtiyarları yoxdur. Yalnız məntəqə seçki komissiyasının dəvəti ilə, - bu dəvət
şifahi olmamalı, qərar qəbul edilməlidir, - seçki məntəqəsinə polis nəfəri daxil ola bilər. Polis nəfəri mütləq
formada olmalıdır. Formasız polis nəfərinin səsvermə günü seçki məntəqəsinə daxil olması qəti qadağandır.
Bunu yerlərdə daxili işlər orqanlarının müvafiq bölmələri həyata keçirməlidir.
Yerli icra hakimiyyəti orqanları bütün seçki komissiyalarına yardım etməlidirlər. Qanuna görə seçki
komissiyaları tam müstəqildirlər, onların dövlət orqanlarından heç bir asılılığı yoxdur və yalnız qanuna
tabedirlər. Qanunun 4-cü maddəsində bu haqda xüsusi müddəa var. Seçki komissiyasına hər bir yardım onun
sorğusu ilə göstərilməlidir. Seçki komissiyası sorğu verməyibsə, müraciət etməyibsə, heç nə etmək lazım
deyildir. Müvafiq sorğu olubsa, yerlərdəki bütün dövlət orqanları imkanları daxilində tələbatları ödəməlidirlər.
Bu nə deməkdir? Ən mühüm məsələ səsvermə üçün otağın ayrılmasıdır. Onu bilavasitə yerli icra hakimiyyəti
orqanları ayırmalıdır. Digər məsələ həm ərazi, həm də məntəqə seçki komissiyalarının maddi-texniki
təchizatıdır. Bu da yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən edilməlidir. Eyni zamanda yerlərdəki digər dövlət
orqanları, yerli qurumlar bu məsələyə kömək göstərməlidirlər.
Səsvermə günü əhalinin səsvermədə iştirakı üçün şəraitin yaradılması barədə. Bu da yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının vəzifəsinə daxildir.Yəni, ucqar yerlərdə yaşayan seçicilər üçün səsvermə günü imkan daxilində
müvafiq nəqliyyat vasitələri təmin edilməlidir. Onlar səsvermədə iştirak etməkdə çətinlik çəkməməlidirlər.
Qeyd etmək istərdim ki, deyilən məsələlər, - seçkilərə heç cür qarışmamaq, qıraqda durmaq, - çox
mühümdür və bunun mühümlüyünü birdən-birə dərk etmək bəlkə də çox çətindir. Bunu dərk etmək üçün
Ermənistanda keçirilmiş seçkilər barədə beynəlxalq təşkilatların sənədini oxumaq kifayətdir ki, orada necə ciddi
qanun pozuntularına yol verilibdir. Nəticədə Ermənistanın seçilmiş prezidentinin nüfuzuna beynəlxalq aləmdə
ciddi xələl gəlibdir.
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ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu xüsusi kitabça buraxıbdır. Kitabça rus dilindədir
və «ATƏT-in DTİHB-nin seçkilərə nəzarətə dair təlimatı» adlanır. Bir neçə gündən sonra bu kitabçanın üzü
çıxarılaraq bütün icra hakimiyyəti orqanlarının başçılarına göndəriləcəkdir. Ona görə ki, beynəlxalq
müşahidəçilərin hansı məqamlara xüsusilə fikir verməsi bu kitabçada vurğulanır. Məsələn, belə müddəalar var:
seçkiqabağı kampaniyanın qorxu və ya sərbəstlik, açıqlıq şəraitində keçməsinə xüsusi diqqət yetirilsin;
bölgələrdə seçkiqabağı təşviqat ünsürləri - plakatlar, vərəqələr və sairə olub-olmamasına xüsusi diqqət verilsin.
Kitabçada bu cür məsələlər açıqlanır və mən əminəm ki, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları kitabça ilə
tanış olduqdan sonra onlarda qadağanlar haqqında daha açıq-aydın məlumat olar. Çox sağ olun.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Biz Azərbaycanda ardıcıl surətdə demokratik dövlət quruculuğu prosesini həyata keçiririk. Məmnuniyyətlə
qeyd edirəm ki, bu sahədə artıq xeyli nailiyyətlərimiz var. Azərbaycanda demokratiyanın, siyasi və iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsi ardıcıl surətdə təmin olunur. Bunlar təkcə siyasi, ictimai nəticələr yox, eyni
zamanda Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması və respublikamızın iqtisadiyyatının inkişaf
etməsi, insanların rifah halının tədricən yaxşılaşması kimi nəticələr veribdir.
Bu, bizim tutduğumuz strateji yoldur. Bu, Azərbaycanın 1995-ci ildə qəbul etdiyi Konstitusiyasında öz
əksini tapıbdır. Konstitusiya bizim əsas qanunumuzdur, ali qanunumuzdur. Bundan başqa bizim ayrı əsas
qanunumuz yoxdur, başqa bir ideologiyamız, kitabımız yoxdur. Əsas kitab, əsas qanun, əsas ideologiya - hamısı
Azərbaycanın Konstitusiyasındadır. Konstitusiyanı yerinə yetirmək, ardıcıl surətdə həyata keçirmək də bizim
tarixi vəzifəmizdir.
Qeyd etdiyim kimi, bu sahədə çox işlər görülmüşdür. Azərbaycanda son illər ictimai-siyasi sabitlik əldə
olunubdur. Ümumiyyətlə, ictimai-siyasi ab-hava, iqlim, mühit tamamilə dəyişilibdir. İnsanlar azad, sərbəst
yaşayır, demokratiyanın cəmiyyətimizə verdiyi bəhrələrdən istifadə edir, aparılan islahatların nəticəsindən
istifadə edirlər. Bunlar hamısı bizim ölkəmizi inkişaf etdirir.
1995-ci ildə ilk dəfə parlament seçkilərinin keçirilməsində də biz demokratiya yolunda böyük bir addım
atdıq. Demokratik prinsiplər, çoxpartiyalı sistem əsasında parlament seçdik. Milli Məclisimiz - ali
qanunvericilik orqanımız seçilibdir. Qanunvericilik orqanı bu müddətdə bizim üçün lazım olan çoxsaylı
qanunlar qəbul edibdir. Bu qanunlar da bütün sahələrdə fəaliyyətimizi təmin edir və onun həyata keçirilməsində
bizə kömək edir.
İndi biz demokratiya sahəsində daha bir güclü addım atırıq. Bu da qəbul etdiyimiz Konstitusiya əsasında
ilk prezident seçkiləridir. Bu prezident seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın daha da yüksəyə qalxmasını
nümayiş etdirməlidir. Ona görə yox ki, biz ölkəmizdə, ya da ölkəmizdən xaricdə kiməsə sadəcə göstərmək
istəyirik ki, demokratiya yolu ilə gedirik. Yox! Demokratiya bizim üçün həyatımızda yeni bir amildir. O
mənada ki, dünya demokratiyası əsasında bunu bir ilə, iki ilə, üç ilə mənimsəmək və demokratiya sahəsində
inkişaf etmiş ölkələrin, dövlətlərin səviyyəsinə çatmaq mümkün deyildir. Ancaq biz bu yolda nə qədər
cürətlə, inamla, sürətlə getsək, o qədər də tez həmin səviyyəyə çatacağıq.
Məqsəd bundan ibarətdir. Məqsəd ondan ibarət deyildir ki, kiməsə göstərək ki, biz demokratik seçkilər
keçiririk. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratiya həm bu gün üçün, həm də gələcək üçün kök
salsın. Elə kök salsın ki, gələcəkdə onu heç kəs laxlada bilməsin, tərpədə bilməsin, Azərbaycanda heç kəs başqa
bir rejim, başqa bir sistem qurmağa nail ola bilməsin. Çünki Azərbaycanın vətəndaşı və dövlət başçısı kimi mən
inanıram ki, xalqımızın gələcəyi üçün Azərbaycanda demokratiyanın tam bərqərar olması əsas şərtdir. Bu,
xalqımızın həm daxili həyatını, həm də xaricdən Azərbaycanın müdafiəsi üçün çox əsas şərtlərdən biridir.
Ona görə də prezident seçkilərinin keçirilməsində qəbul olunmuş qanuna riayət edilməli və onun həyata
keçirilməsi yüksək səviyyədə, professionallıqla, ağılla olmalıdır. Bir də qeyd edirəm ki, qəbul olunmuş qanun və
bu qanuna edilmiş əlavələr, - hamısı bir yerdə qanun kimi hesab edilir, - Azərbaycanda prezident seçkilərini
keçirmək, demokratiyanın inkişafında böyük bir irəliləyiş əldə etmək üçün çox güclü əsasdır.
Ancaq ikinci hissəsi - bu seçkilərin keçirilməsi, qəbul olunmuş qanunun icra edilməsidir. Mənim arzumistəyim və bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqına müraciətim ondan ibarətdir ki, hər kəs qəbul olunmuş
qanunun hər bir müddəasının doğru-düzgün həyata keçirilməsinə xidmət göstərsin. Hər kəs çalışsın ki, qəbul
olunmuş qanunun həyata keçirilməsində səhvlər buraxılmasın, qanun pozuntusuna yol verilməsin, təhrif
olmasın, işimizə ziyan verən başqa hallar olmasın.
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Sizə isə bu barədə birbaşa tapşırıq verirəm. Siz - buraya toplaşanlar Azərbaycanın icra hakimiyyətinin rəhbər
vəzifəli şəxslərisiniz. Ona görə həm mərkəzdə, Bakıda, həm də yerlərdə, bütün sahələrdə sizin fəaliyyətinizdən
çox şey asılıdır. Bu qanunun həyata keçirilməsi hər bir vətəndaşın fəaliyyətindən asılıdır. Hər şey ən çox
yaranacaq seçki komissiyalarından asılıdır, Mərkəzi Seçki Komissiyasından asılıdır. Ancaq Azərbaycanın bütün
mərtəbələrdə olan icra hakimiyyəti orqanlarından da çox şey asılıdır.
Mən burada deyilənləri təkrar etmək istəmirəm. O şeyi ki, etmək olmaz, onu etməyin. O şeyə ki, qanun yol
vermir, qadağan edir, onu etməyin. Eyni zamanda o vəzifələr ki, sizin üzərinizə düşür - qanunun həyata
keçirilməsinə kömək etmək, - onu edin. Səmimiyyətlə, ürəkdən, anlayaraq edin ki, siz bununla Azərbaycanda bu
qanunun həyata keçirilməsində öz xidmətinizi göstərirsiniz, öz payınızı verirsiniz və ümumi işimizə, yəni
Azərbaycanda demokratiyanın daha da irəliyə getməsinə xidmət edirsiniz. Bu, şərəfli işdir, çox şərəfli vəzifədir.
Güman edirəm ki, siz bunları edəcəksiniz.
Narahat edən nədir? Keçmişin adət-ənənələri, keçmişdə olan bəzi qanun-qaydalar, yəni qanun-qaydalar
deyil, yaranmış təcrübə desək, bu, daha düzgün olar. Təəssüflər olsun ki, bəziləri keçmişdə yaranmış bu mənfi
təcrübədən çətin ayrılır, yaxud da ayrıla bilmirlər.
Ümumiyyətlə mən uzun illər dövlət işində işlədiyim zaman müşahidələrdən əldə etdiyim nəticə bir də bundan
ibarətdir ki, bəziləri həmişə belə edirlər. Soruşursan ki, niyə belə etmisən, axı bunu belə etmək lazım deyildir.
Deyirlər ki, «biz həmişə belə edirdik, keçmişdə də belə edirdik, ona görə belə edirik». Belə hadisələrə təkcə indi yox,
on il, iyirmi il bundan öncə də rast gəlmək olardı: «biz həmişə belə etmişik, belə də edirik».
Bu, hamıya məlumdur. Ancaq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, keçmişin bizim üçün, bu günümüz,
gələcəyimiz üçün faydalı təcrübəsindən istifadə etməliyik. Amma bu günün tələblərinə uyğun olmayan, ona
zidd olan və bugünkü işimizə zərər gətirən keçmişin təcrübələrindən imtina etməliyik, onların bu gün təkrar
olunmasına yol verməməliyik.
Bu, mənim bütün sahələrə aid ümumi fikrimdir. Ancaq konkret bu sahəyə gəldikdə, - keçmişdə, sovet
hakimiyyəti vaxtında seçkilər keçirilibdir, bir çoxlarınız o vaxtlar da işləmisiniz, seçkiləri nə cür keçirmisiniz,
bilirsiniz, - təəssüflər olsun ki, o əhval-ruhiyyə, görülən işlər indi bəzən təkrar olunur. Mən sizə qəti olaraq
bildirmək istəyirəm: kim keçmişdə olan mənfi təcrübədən bu gün bu və ya digər miqyasda istifadə edəcəksə,
yaxud tətbiq edəcəksə, o, çox ciddi cəzalanacaqdır. Çox ciddi cəzalanacaqdır! Qanunda qoyulmuş qadağanları kim
pozacaqsa, o, ciddi cəzalanacaqdır. Ona görə də keçmişdə olan, bu gün üçün zidd olan əhval-ruhiyyələrdən tam
uzaqlaşmaq lazımdır, bu seçkilərdə onlardan istifadə edilməsinə yol verilməməlidir. Hər bir kəs, - mən birinci
növbədə icra orqanlarının işçilərini nəzərdə tuturam, - yalnız və yalnız bu qanun çərçivəsində hərəkət etməlidir.
Demək, əsas şərt ondan ibarətdir ki, icra orqanları seçki komissiyalarının işinə qarışmasınlar, seçki işinə
qarışmasınlar, heç bir müdaxilə etməsinlər. Seçki prosesinin təşkil edilməsi üçün yardım, kömək ancaq deyilən
çərçivədə olmalıdır. O çərçivədən çıxmaq lazım deyildir.
Mən bu gün bir neçə dəfə demişəm ki, seçkilər azad, sərbəst, ədalətli keçirilməlidir. Ona görə də
prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş hər bir Azərbaycan vətəndaşı siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
qanunun ona verdiyi bütün imkanlardan tamamilə istifadə etmək imkanı əldə etməlidir. Heç kəsi heç bir yerdə
məhdudlaşdırmaq olmaz.
Bəzi siyasi partiyalar cürbəcür bəyanatlar verirlər, seçkilərin saxtalaşdırılacağı haqqında, yerli icra
orqanlarının bu işə qarışacaqları barədə əvvəldən fikirlər söyləyirlər. Şübhəsiz ki, bunlar qərəzli fikirlərdir. Siz
gərək bütün işlərinizi elə qurasınız ki, hətta ən qərəzli bir fikir heç vaxt ümumi işimizə zərər gətirə bilməsin.
Seçki prosesində hər bir namizəd eyni hüquqa malikdir və bütün imkanlardan eyni dərəcədə istifadə
etməlidir. Şübhəsiz ki, siz də bu işə qarışmayaraq, eyni zamanda əlinizdə olan hakimiyyətə görə kiməsə bu
imkanları çox, kiməsə az yaratmaq kimi işlərə gərək yol verməyəsiniz. Hamı sizin üçün eynidir, hansı partiyaya
mənsubdur, hansı seçki birliyinə mənsubdur - bunun əhəmiyyəti yoxdur. Bu da demokratiya üçün əsas
şərtlərdən biridir, bəlkə də ən əsas şərtdir.
Azərbaycanda seçicilər sərbəst surətdə, kimə istəyirlərsə ona səs verməlidirlər. Şübhəsiz ki, qanun
çərçivəsində, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tutduğu təqvim əsasında təbliğat - təşviqat işləri aparılacaqdır. Hər
bir namizəd öz namizədliyinin prezidentliyə daha da layiq olmasını sübut edəcəkdir. Bunların hamısı üçün
imkan yaradılmalıdır. Qanun çərçivəsində, qanunun verdiyi imkanlar yaradılmalıdır. Siz kənardan bu imkanları
yaratmalısınız, amma bu işlərə qarışmamalısınız. Heç bir işə qarışmamalısınız.
Burada bir məsələ də vardır və mən bu barədə öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mənə olan müraciətlərdən,
gələn məktublardan, radio-televiziya vasitəsilə aldığım məlumatlardan görürəm ki, bir çox yerlərdə mənim
yenidən prezident olmağımı arzu edirlər. Bir müddət öncə də demişəm, bu gün də deyirəm, - mən bu ağır
vəzifəni beş il vicdanla, namusla aparmışam və səlahiyyətim başa çatan günə qədər aparacağam. Hesab edirəm
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ki, millətimiz, xalqımız üçün çox işlər görmüşəm. Ancaq mən öz namizədliyimi irəli sürməmişəm və sürmürəm.
Olan müraciətlərə cavab da, razılığımı da verməmişəm. Bu, gələcəyin işidir. Ona görə də mənim haqqımda bu
barədə təbliğat aparmağa ehtiyac yoxdur. Əgər gələcəkdə mən də prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd
kimi qeydə alınsam, onda, bütün başqa namizədlərə nə imkanlar veriləcəksə, mənə də o imkanlar çərçivəsində
münasibət göstərilməlidir, bir damcı da artıq olmamalıdır.
Azərbaycan televiziyasına artıq göstəriş vermişəm ki, dövlət başçısı, prezident kimi mənim fəaliyyətim
mətbuatda, informasiya orqanlarında şübhəsiz ki, lazımi səviyyədə, yalnız bu keyfiyyətdə öz əksini tapmalıdır,
ancaq «Heydər Əliyev yenidən prezident olmalıdır, biz onu təbliğ edirik, istəyirik» - belə verilişlər televiziyada,
radioda, mətbuatda tamamilə kəsilməlidir.
Birinci, - mən sizinlə səmimi danışıram, - mənim belə bir təbliğata ehtiyacım yoxdur. Mənim beş ildə
gördüyüm işlər hər bir vətəndaşın lazımi qərar qəbul etməsi üçün əsas verir. Əlbəttə, bu işləri
qiymətləndirməyənlər vardır. Elələri var ki, bəyan edirlər ki, «prezident kimi Heydər Əliyev heç bir iş
görməyibdir, vəzifəni apara bilməyibdir və apara bilmir». Onlar gəlib prezident olmaq, Azərbaycanı daha da
yaxşı inkişaf etdirmək istəyirlər. Bu təbiidir, buna heç kəs təəccüblənməməlidir. Əgər biz siyasi plüralizmdən,
söz, fikir azadlığından söhbət aparırıqsa, hər insan öz fikrini düşündüyü kimi ifadə edir. Onu başqa cür
düşünməyə məcbur etmək lazım deyildir. Bu, keçmişdə qalıbdır.
Mən belə fikirləri təbii hesab edirəm. Onlar məni incitmir, narahat etmir. Çünki, birincisi, bilirəm ki, hələ
keçmişdəki qalsın, bu beş il müddətində mən nə işlər görmüşəm. İkincisi də, mən bilirəm ki, belələri azlıq təşkil
edir. Azərbaycan vətəndaşlarının çoxu həmin bəd sözləri deyənlərlə razı deyillər. Bu, artıq məlumdur. Ona görə
də əlavə təbliğat aparıb sübut etmək ki, Heydər Əliyev kimdir, Heydər Əliyevin xidmətləri nədən ibarətdir, buna ehtiyac yoxdur.
Bu gün iyul ayının 14-dür. Bu, dünya üçün əlamətdar bir gündür - Fransa inqilabı, Bastiliyanın alınması
günüdür. Bu gün Fransanın milli bayramıdır. Amma bu, mənim üçün də əlamətdar gündür. Çünki düz 29 il
bundan öncə - 1969-cu il iyul ayının 14-də mən Azərbaycan Respublikasının başçısı seçilmişəm. Bu 29 il göz
qabağındadır. İndi bəziləri nəyisə unudur. Bunu unudanlar var, amma unutmayanlar çoxdur. Ola bilər ki, kimsə
hafizəsində bunu unutsun, amma Azərbaycanda bu tikilənləri, yaradılanları unutmaq mümkün deyildir. Bunlar
hamısı göz qabağındadır. Bu 29 il içərisində yaşamış, böyümüş, təhsil, elm almış insanlar - bunlar hamısı göz
qabağındadır. Ona görə də mənim təbliğata ehtiyacım yoxdur.
O adamlar ki, hələ heç bir şey etməyiblər, amma hesab edirlər ki, Azərbaycanda prezident olsalar daha da
yaxşı işləyə bilərlər, sübut etməlidirlər ki, nə cür ola bilər, onlar daha yaxşı işləyərlər? Onlar bunu sübut
etməlidirlər.
Sizə bunları deyərək bir daha bildirmək istəyirəm ki, indi məni təbliğ etməyə ehtiyac yoxdur. Belə hərəkətlər
bizim ümumi işimizə ancaq zərər verir. Xahiş edirəm, bunu nəzərə alasınız. Mən Prezident Aparatına bu barədə
göstəriş verirəm ki, bu işlərə nəzarət olunsun. Mənim dediyim sözlər, verdiyim göstərişlər haradasa pozulursa,
bu barədə lazımi ölçülər götürəcəyəm.
Bir daha qeyd edirəm, prezidentliyə hər bir namizədə bütün imkanlar yaradılmalıdır. Qanun çərçivəsində
iclas keçirilməlidir, - keçirsin, adam imza toplamalıdır, - toplasın. Qanun ona nə imkan verirsə onu da etsin.
Lazımdırsa, hər bir kəsə də bu barədə kömək edin. Amma mane olmayın və onlara əziyyət verməyin.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya inkişaf edir. Bu üç ay müddətində - Azərbaycan
prezidentinin seçilməsi prosesində demokratiya daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir və hər bir vətəndaşın hüququ
qorunacaqdır. Hər bir siyasi partiyanın öz fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün bütün imkanlar yaranıb və bundan sonra
da yaranacaqdır. Hər bir vətəndaşın da özünü prezidentliyə namizəd göstərməsi, hüquqlarından istifadə etməsi üçün
bütün imkanlar yaranacaqdır. Bir prezident kimi bunu mən təmin edirəm. Mənim icra orqanlarım olduğunuza görə
bunu təmin etməyi sizə tapşırıram.
Mən inanıram ki, məsuliyyətimizi hamımız birlikdə dərk edirik. Məsuliyyətimiz Azərbaycanda demokratik
dövlət quruculuğu sahəsində yeni bir güclü addım atmaqdan, Azərbaycanda prezident seçkilərini müasir
tələblərə, demokratik prinsiplərə uyğun keçirib xalqın istədiyi adamın prezident seçilməsini təmin etməkdən
ibarətdir. Xalq kimə səs verəcəksə, o da prezident olacaqdır. Xalqın iradəsi hər bir şeydən üstündür. Hər birimiz
də xalqın iradəsinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Bu, sizin vəzifənizdir.
Bugünkü müşavirədən istifadə edərək, bu məsələdən əlavə bir-iki məsələyə də toxunmaq istəyirəm.
Birincisi, bilirsiniz ki, cənub bölgəmizdə zəlzələ olubdur. Lerik, Astara, Lənkəran, Yardımlı, Masallı,
Biləsuvar, İmişli rayonlarında zəlzələ hiss olunubdur. Zəlzələ nəticəsində dağıntılar ən çox Lerik, Lənkəran,
Astara, Yardımlı rayonlarında baş veribdir. Mən səlahiyyətli nümayəndələrimizi dərhal yerlərə göndərdim,
lazımi tədbirlər gördük. Fövqəladə hallar üzrə dövlət komissiyasının sədri Abid Şərifov bütün başqa vəzifəli
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şəxslərlə birlikdə yerlərdə oldu, danışdı. Onlar rayon icra hakimiyyəti başçıları ilə birlikdə işlər görüblər. Mən
Lerik, Lənkəran, Astara, Yardımlı rayon icra hakimiyyəti başçıları ilə telefonla əlaqə saxladım, danışdım.
Aldığımız məlumata görə, vəziyyət əvvəlki günlərə nisbətən daha da ağırdır. Hətta bu gün mənə məlumat
verdilər ki, Lerik rayonunun ən ucqar kəndindəki 150 evdən 100-ü tamamilə dağılmışdır. Xoşbəxtlikdən insan
tələfatı yoxdur. Müəyyən xəsarət almış bəzi adamlara tibbi yardım göstərilir.
Mənim göstərişimlə hazırlanmış sərəncamı bu gün imzalamışam, onu artıq mətbuata verdim. Baş vermiş
təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması, zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara yardım edilməsi ilə əlaqədar
bu sərəncamda lazımi göstərişlər vermişəm və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb etmişəm. Mən
sərəncam vermişəm ki, büdcənin ehtiyat fondundan-onu da deməliyəm ki, bizim ehtiyat fondumuz çox
məhduddur, bilirsiniz ki, büdcədə vəziyyət çox gərgindir,bunun müəyyən səbəbləri vardır - 5 milyard manat
vəsait ayrılsın və bu məqsədlər üçün istifadə edilsin.
Mən eyni zamanda, müvafiq nazirliklərə tapşırıqlar vermişəm ki, onlar öz imkanlarından istifadə edərək
lazımi tədbirlər görsünlər. Siz sərəncamda bunları oxuyacaqsınız. Həmin sərəncam mətbuatda dərc olunacaqdır.
Sizdən - yerli icra hakimiyyəti orqanlarından tələb edirəm ki, siz hər bir rayonda bütün təşkilatların - həm
dövlət, həm də özəl təşkilatların imkanlarını səfərbər edəsiniz ki, zəlzələnin vurduğu ziyan tezliklə aradan
qaldırılsın. Bu ziyan əsasən insanların yaşadığı yerlərə dəyibdir. Bunlar aradan qaldırılmalıdır və insanların
yaşayış yerləri qısa müddətdə bərpa olunmalıdır ki, onlar normal yaşaya bilsinlər.
Rayon icra hakimiyyəti başçılarından xahiş edirəm ki, zəlzələdən zərər çəkmiş bütün vətəndaşlarımızın
hamısına mənim salamımı çatdırasınız. Bildirəsiniz ki, onların həyatı ilə bağlı olan bugünkü və gələcək bütün
işlər mənim şəxsi nəzarətimdədir, qayğım altındadır.
Güman edirəm ki, yerli icra orqanlarının imkanları çoxdur, bunlardan sadəcə olaraq səmərəli istifadə etmək
lazımdır.
Bu gün mən Yardımlı rayonunun icra hakimiyyəti başçısı ilə telefonla danışdım. Mən maraqlandım ki,
Yardımlı rayonunda iqtisadi vəziyyət necədir. Çünki mən islahatların, xüsusən aqrar sektorda islahatların necə
həyata keçirilməsi və nə cür nəticələr verməsi ilə yaxından maraqlanıram. Məlumdur, hamınız bilirsiniz ki, mən bu
məlumatları mütəmadi olaraq alıram. Bizim iqtisadi islahatlarımız öz gözəl nəticələrini verir. Hesab edirəm, iqtisadiyyat, xüsusən də insanların rifah halı yaxşı inkişaf edir. Ancaq mən işin üstündə duran adamlardan hər dəfə
məlumat almaq istəyirəm. Şübhəsiz ki, mən Prezident Aparatından, Nazirlər Kabinetindən, nazirliklərdən, Statistika
Komitəsindən verilən məlumatlara inanıram.Ancaq mən hər dəfə istəyirəm ki, yerlərdən də məlumat alım.
Məsələn, Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı rayonun iqtisadi göstəriciləri haqqında mənə bir neçə
rəqəm dedi və bu məni sevindirdi. Çünki mən Yardımlı rayonunu yaxşı tanıyıram. Keçmişdə biz çox çalışırdıq
ki, rayonda kənd təsərrüfatı müəyyən qədər inkişaf etsin, insanlar yaxşı yaşaya bilsinlər. Ancaq onu istənilən
səviyyəyə qaldıra bilmirdik. Lakin rayon icra hakimiyyətinin başçısı bu gün mənə çox yaxşı rəqəmlər dedi.
Düzdür, iqtisadi islahatların gedişi ilə əlaqədar bu gün müzakirələr aparmağa mənim vaxtım yoxdur. Mən
Yardımlı rayon icra hakimiyyətinin başçısını 5-6 dəqiqəlik dinləmək istəyirəm ki, o, bu məsələləri desin, çoxlarınız bu işlə məşğulsunuz, - həm siz, həm də burada oturan başqa vəzifəli rəhbər şəxslər biləsiniz.
Ə l i Q u l i y e v (Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı):
Hörmətli cənab prezident!
Dünyada tanınmış, seçilmiş bir şəxsiyyət, ağsaqqal kimi, Sizin qarşınızda çıxış etmək mənim üçün bir qədər
çətindir.
Mən bütün müşavirələrdə bir daha dərk etmişəm ki, Siz kənddə gedən proseslər haqqında dəqiq məlumat almaq
istəyirsiniz. Amma biz bunu Sizə çox vaxt dəqiq çatdıra bilməmişik.
Ayın 9-da təbii fəlakət baş veribdir. Daha ağır fəlakət gözlənilirdi. Azərbaycanın cənub bölgəsində bəlkə də
son yüz ildə belə böyük təkanla zəlzələ olmamışdır. Allaha şükür olsun ki, insan tələfatı baş vermədi. Mən
vaxtınızı çox almaq istəmirəm, rayonumuz haqqında qısa məlumat verəcəyəm.
İyulun 9-da saat 20.23 dəqiqədə zəlzələ baş verdi. Bu, təxminən 30-35 saniyə çəkdi. Çox həyəcanlı bir
vəziyyət idi. Biz bu barədə rəhbərliyə məlumat verdik. Cənab prezident, Sizin tapşırığınızla fövqəladə hallar
üzrə dövlət komissiyası cənub bölgəsinə dərhal öz nümayəndələrini göndərdi. İyulun 10-da biz fövqəladə hallar
üzrə dövlət komissiyasının üzvləri ilə birlikdə kəndlərə xüsusi nümayəndələr göndərdik və dəymiş ziyanı
müəyyənləşdirməyə başladıq.
Cənab prezident, mən Yardımlı camaatının, əhalisinin minnətdarlığını Sizə çatdırmağı özümə borc bilirəm.
Doğrudur, təbii fəlakətin qarşısını almaq mümkün deyil. Amma dövlət başçısının camaata diqqəti, qayğısı təbii
fəlakətin ağır nəticələrini unutdurur. Əhali təskinlik tapır ki, bizim dövlətimiz və dövlət başçımız vardır.
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Mən təbii fəlakət haqqında Sizə məlumat vermişəm. Bütün əlaqədar təşkilatların bu barədə məlumatı vardır.
Mən telefon danışığımız zamanı da dedim, indi çıxışımda bir daha deyirəm ki, xalqın Sizə olan inamı və
respublikada yaratdığınız birlik nəticəsində biz təbii fəlakətin vurduğu ziyanları Allah qoysa, tezliklə aradan
qaldıracağıq. Hər şey bərpa ediləcək, işlər qaydasına düşəcəkdir. Doğrudur, müəyyən çətinliklər olacaq, ancaq
mən əminəm ki, bütün problemlər öz həllini tapacaqdır.
Cənab prezident, respublika rəhbərliyinin və rayonların icra hakimiyyəti başçılarının iştirak etdiyi bugünkü
müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov və Naxçıvan camaatına öz
minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar qonşu rayonlarla eyni anda bizə öz kömək əllərini uzatdılar. Bunu bütün
Yardımlı camaatı bilir. Bu, bizə çox böyük mənəvi dayaq oldu.
Cənab prezident, mən rayonumuz haqqında Sizə məlumat vermək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən sənə ona görə söz verdim ki, islahatların nəticələri haqqında məlumat
verəsən.
Ə l i Q u l i y e v: Mənə elə gəlir ki, vəzifədə işləyən adamların hamısının Yardımlı haqqında təsəvvürü
vardır. Bu rayon 1930-cu ildə sovet hakimiyyəti vaxtında yaradılıb. Yardımlı 1930-cu ildən 1993-cü ilin ikinci
yarısına qədər dövlətdən həmişə asılı vəziyyətdə olubdur. Rayonun tarixində iki dəfə iqtisadi dönüş baş veribdir.
Rayonun iqtisadiyyatının əsasını əkinçilik, heyvandarlıq, tütünçülük təşkil edir. 1975-ci ildə təkcə Yardımlının
yox, respublikanın bütün dağlıq rayonlarının iqtisadiyyatının yüksəldilməsi barədə Azərbaycan KP MK-nın
qərarı oldu. Həmin qərar əsasında Yardımlı rayonunda da üzüm bağları salındı. Bunun da nəticəsində uzun illər
təsərrüfatda işləyib əmək haqqı almayan adamların vəziyyəti yaxşılaşdı. Bunlar hamısı tarixi faktlardır, onu heç
kəs inkar edə bilməz.
Cənab prezident, mən torpaq islahatının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirəm ki,
respublikamızın bütün rayonlarında olduğu kimi, Yardımlıda da torpaq inventarizasiya edildi, əmlak uçota
alındı, konkret planlar hazırlandı. Biz həmin plan əsasında da torpağı ayrı-ayrı ailələrə verdik. Nəticə göz
qabağındadır.
Mən bir-iki rəqəmi misal gətirmək istəyirəm. 1985-1986-cı illərdə Yardımlıda kənd təsərrüfatı üçün bütün
lazımi texnika olduğu halda, 2000-2500 hektar torpaqda əkin aparılırdı. Son nəticədə hər hektardan 180-200
kiloqram taxıl götürürdük. Qoyulan xərcin hamısı itib-batırdı, camaat əliboş qalırdı. Amma 1996-cı ildə
Yardımlı rayonunun şəxsi təsərrüfatları, yəni torpaq alan ailələr 13 min hektar sahədə əkin apardılar və 19 min
ton taxıl götürdülər.
Rayonumuzda 48 min əhali yaşayır. Keçən il Yardımlıda adambaşına 480 kiloqram taxıl istehsal olunubdur.
Ötən il rayonumuzda 5 min tona qədər kartof, 15 min ton paxlalı bitkilər, bostan-tərəvəz məhsulları istehsal
edilibdir. Bütün bunlar isə camaatımızın süfrəsinə daxil olubdur.
Mən daha bir neçə rəqəmi Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 1996-cı ildə rayonumuzun ümumi gəliri 17
milyard manat olubdur. Lakin 1997-ci ildə ümumi gəlir 47 milyard manata çatıbdır. Bunun hamısı torpaq
islahatının və özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilibdir.
Cənab prezident, müxalifət qüvvələrinin nümayəndələri elə danışırlar ki, onlar guya bir iş görən adam
olublar. Amma onların etdiklərinin hamısı göz qabağında idi. Təkcə bir faktı demək istəyirəm ki, 1993-cü ilin
əvvəlində mən məcburiyyət qarşısında qalıb Dağıstandakı dostlarımın yanına adam göndərdim. Onlar gedib
Dağıstandan 5 ton un gətirdilər, mən onu yardımlılar arasında kiloqram-kiloqram böldüm. İndi Yardımlı
əhalisinin 98 faizi çörəyə pul vermir. Camaat yağla, ətlə, digər kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özü-özünü təmin
edir. Görəsən müxalifətin nümayəndələri hakimiyyətdə olsaydılar nə edəcəkdilər? Axı biz onların nə etdiklərini
gördük. Görünür, aralarında elə bir ağıllı adam yoxdur, onları başa sala bilsin ki, axı haqqı danmaq olmaz.
Cənab prezident, mən başa düşürəm ki, aşağı pillədə müəyyən adamlar müxtəlif vəzifələrdə işləməlidir.
Amma Siz çox əzab çəkirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim əzab çəkməyimlə sənin işin yoxdur. Mən sənə ona görə söz vermişəm ki,
rəqəmlərdən danışasan. Burada başqa söz demək lazım deyil, mənim vaxtım yoxdur.
Deyirsən ki, vaxtilə 2000 hektar əkilib, indi isə 13 min hektar sahə əkilir. Sonra dedin ki, 19 min ton taxıl
götürmüsünüz. Elədirmi?
Ə l i Q u l i y e v: Bəli. Rayonda mal-qaranın sayı 20 minə çatıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 19 min ton taxıl götürülübdür, mal-qaranın sayı 20 minə çatıbdır? Əvvəl nə qədər idi?
Ə l i Q u l i y e v: Əvvəllər mal-qaranın sayı 13-14 min idi. Qoyun-keçinin sayı qabaqlar 35-40 min idisə, hazırda
70 mindir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, əvvəllər 35-40 min, indi isə 70 min qoyun-keçi, 20 min iribuynuzlu qaramal
vardır. Keçən il 19 min ton taxıl götürmüsünüz. Rayonun ümumi gəliri 1996-cı ildə 17 milyard manat, keçən il isə 47
milyard manat olubdur. Axı Yardımlıda belə göstəricilər heç vaxt olmayıbdır.
Mən Yardımlını yaxşı tanıyıram. Ona görə də bu gün sən telefonda bu rəqəmləri mənə deyəndə dedim ki,
mən sənə çıxış üçün söz verəcəyəm. Mən sənə bu rəqəmləri demək üçün söz vermişəm, təbliğat aparmaq üçün
yox.
Ə l i Q u l i y e v: Cənab prezident, qoy müxalifətdə olanlar da bilsinlər ki, burada nə kolxoz sədrinin, nə də
sovxoz direktorunun fəaliyyətindən söhbət getmir. Rayonun ümumi əhalisinin zəhməti üzərinə kölgə salmaq
olmaz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Başqa bir rəqəm varsa de, təbliğat aparma.
Ə l i Q u l i y e v: Söhbət açılası rəqəmlər də var, sözüm də çoxdur. Amma mən vaxt məhdudiyyətini nəzərə
alıram. Təkcə onu demək istəyirəm ki, 1993-cü ilin yanvarında rayonumuzda müxtəlif markalı 56 şəxsi minik
avtomobili olubdur. Amma bu gün rayonda 3500-ə qədər traktor, kombayn və digər kənd təsərrüfatı maşınları,
«Mersedes», digər markalı minik avtomobilləri vardır.
Əvvəllər Yardımlıda mişar daşını yalnız evlərin tinini düzəltmək üçün alırdılar. Ancaq indi rayonumuzda
ildə 200-250 ailə mişar daşından çox müasir tipli, qəşəng evlər tikir.
Vaxtilə özümə ev tikdirdim, məni partiyadan çıxarmaq istədilər. Amma bu gün Yardımlıda elə evlər tikirlər
ki, mənim evim onların yanında heç nədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki o vaxtlar dövlətli adam hesab olunurdun, ona görə də partiyadan çıxarmaq
istəyirmişlər. İndi tikilən evlər ondan yaxşıdırmı?
Ə l i Q u l i y e v: Bəli, çox-çox yaxşıdır. O vaxt bəlkə istəsəm də bu gün rayonda tikilənlər kimi ev tikə
bilməzdim.
Cənab prezident, Siz bizim, Azərbaycanın ağsaqqalısınız. Siz Azərbaycan üçün zəhmət çəkirsiniz, cəfakeşlik
göstərirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əyləş, təbliğat aparma.
Bu rəqəmlər özü-özlüyündə göstərir ki, bizim iqtisadi siyasətimiz nə qədər düzgündür və onun necə gözəl
nəticələri vardır. Ola bilər, burada əyləşənlərin bəziləri Yardımlı rayonunu tanıyır, çoxları isə o qədər tanımır.
Amma mən Yardımlı rayonunu yaxşı tanıyıram. Mən Yardımlı rayonunda ilk dəfə 1960-cı ildə olmuşam.
Yardımlı və Lerik o vaxt Azərbaycanın ən kasıb dağlıq rayonlarından idi. Ona görə də mən Azərbaycana
rəhbərlik edərkən çox çalışırdım ki, iqtisadi cəhətdən ən geridə qalmış rayonların iqtisadiyyatını inkişaf etdirim.
1970-1980-ci illərdə kənd rayonlarının əksəriyyətinin iqtisadiyyatı çox yüksəldi.
Burada düzgün qeyd edildi ki, 1975-ci ildə dağlıq rayonların sosial-iqtisadi problemlərinin həll olunması ilə
əlaqədar böyük bir qərar qəbul etdik. Həmin qərara əsasən bu rayonların inkişaf etdirilməsi üçün çox iş görüldü.
Lerik, Yardımlı rayonları üçün nəzərdə tutulan xüsusi bir tədbir də ondan ibarət idi ki, biz orada üzümçülüyü
geniş tətbiq etməyə başladıq. O vaxt Azərbaycanda üzümçülüyün tətbiq olunması tarixi bir hadisə idi. Biz
üzümçülüyü dövlətin, sovet hökumətinin bu sahəyə ayırdığı vəsait hesabına tətbiq edirdik. O dövrdə uzun
müddət zəhmət haqqı ala bilməyən adamlara üzüm bağlarını şumlamaq, əkmək, becərmək üçün hələ məhsul
götürmədən beş il ərzində yüksək əmək haqqı verilirdi. Mən dediyim bu beş il üzüm bağlarının məhsul verməsi
müddətidir. Amma bizim saldığımız bağlar əslində o vaxt üç ildən sonra bəhrə verirdi, məhsul gətirirdi. Yenə də
deyirəm, amma üzümçü məhsul götürmədən beş il müddətində məvacibini alırdı. Bilirsiniz ki, bu, rayonların
çoxunda inkişafa səbəb oldu, nə qədər insan özü üçün ev tikdi, rayonlar abadlaşdı.
Mən fikirləşirdim ki, bəs bu dağlıq rayonlar necə olsun? Rəhmətlik akademik Həsən Əliyev bu işlərlə çox məşğul
olurdu. O, bir neçə dəfə təklif verdi ki, Lerik, Yardımlı rayonlarında üzüm bağları salmaq olar. Doğrusu, çoxları buna
inanmırdı, mən də inanmırdım. Çünki Lerik, Yardımlı dağlıq rayonlardır.
Bilirsiniz ki, dağlıq rayonlarda, adətən, üzüm bağları olmur. Üzüm bağları əsasən bizim aran rayonlarında, yaxud
aran və dağlıq rayonların qovuşuğunda olur. Ancaq o, gəlib bizə sübut elədi ki, yox, mən təcrübə aparmışam, bu
rayonlarda üzüm bağları salmaq və yaxşı nəticə əldə etmək olar. Biz Lerikdə və Yardımlıda üzüm bağları saldıq. O
vaxt Yardımlı rayonunda 8 min ton üzüm məhsulu alınmışdı. Bu, rayon üçün böyük bir nəticə idi. Lerik rayonunda
bundan da çox alınmışdı.
Y e r d ə n s ə s : Cənab prezident, 14 min ton.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Lerikdə 14 min ton üzüm istehsal edilmişdi. Həmin rayon üçün bu, böyük bir iş
idi. Ancaq hətta o da bugünkü iqtisadi nəticəni vermirdi. Çünki şübhəsiz ki, istehsal edilən məhsuldan gəlir əldə
olunurdu, insanların həyat şəraiti yaxşılaşırdı. Amma axı indi bir çox sahələrdən gəlir götürülür. Əgər vaxtilə
Yardımlıda cəmi 2 min hektar sahədə taxıl əkilirdisə, indi 13 min hektar əkilir.
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Bilirsiniz, əgər 47 min əhalisi olan rayonda 19 min ton məhsul götürülübsə, görün hər bir adama nə qədər
taxıl düşür. Mən onu da xatırlayıram, vaxtilə sovet hökuməti - bilirsiniz ki, o vaxt mən həm burada, həm də
Moskvada işləyəndə bu hökumətin rəhbər orqanlarında idim - ərzaq proqramı hazırlamışdı. Sovet İttifaqında bu
proqramı həyata keçirməklə adambaşına bir ton taxıl götürmək qarşıya məqsəd qoyulmuşdu, amma heç kəs
inanmırdı ki, ona nail olmaq mümkündür. Beləliklə, 300 milyon əhali var idi, demək, 300 milyon ton taxıl
istehsal etmək qarşıya məqsəd qoyulmuşdu. Ancaq sovet hökuməti dövründə ən yaxşı vaxtda ildə 200-210 milyon
ton taxıl götürülürdüsə, bu, böyük bir hadisə hesab olunurdu. Elə illər də olurdu ki, cəmi 160, 170, 180 milyon ton
məhsul götürülürdü. Sovet İttifaqı əhalisini çörəklə təmin etmək üçün xarici ölkələrdən ildə təxminən 50-60 milyon
ton taxıl alınırdı. Neft satılırdı, əvəzində xarici ölkələrdən - Amerikadan, Kanadadan taxıl alınırdı ki, camaat çörəksiz
qalmasın.
Yəni, vaxtilə ən yüksək səviyyəli alimlərin və Rusiyanın çox yüksək taxıl məhsulu verən taxılçılıq
vilayətlərinin cəlb edildiyi məqsədə indi Yardımlı rayonu iki ildə nail olubdur. Əgər Yardımlı adambaşına 500
kiloqram taxıl götürübsə, görün nə qədər imkanlar var. Bu, nəyin nəticəsidir? O vaxtlar biz nə qədər
çalışırdıqsa, bu qədər məhsul ala bilmirdik. Orada taxıl əkilirdi, ancaq hər hektardan 7-8 sentner məhsul
götürülürdü, ondan artıq alınmırdı. Məsələn, biz respublikada taxılın məhsuldarlığını orta hesabla 23-24
sentnerə qaldırmışdıq. Amma Yardımlıda ən yüksək nəticə 9 sentnerə çatırdı, bundan çox olmurdu. Lakin indi
onlar heç özləri də hesablamırlar, hər hektardan nə qədər taxıl götürürlər ki, 19 min ton məhsul olur. Qaramalın
sayı qısa müddətdə 5 min baş artıbdır. Bilirsiniz, biz bu nəticəni əldə etməyə nə qədər çalışırdıq? İribuynuzlu
mal-qaranı orada-burada oğurlayırdılar, deyirdilər ki, bala olmadı, filan olmadı. Hər qoyundan, inəkdən neçə
bala alanda qəhrəman olurdular və sair, - canımız artıq bunlardan qurtarıbdır.
Bəli, sən evlərin tikilməsi haqqında söhbət açdın. Mən 1960-cı ildə o rayona ilk dəfə gəlmişdim. Orada
evlərə baxdım, hamısı palçıqdan idi, heç kərpicdən də deyildi. Mən ora gedəndə Rayon Partiya Komitəsinin
sınıq-salxaq bir binası var idi. O vaxt Milli Təhlükəsizlik Komitəsində işləyirdim, rayon şöbəsinin iki otaqdan
ibarət binası var idi. Havalar soyuq idi, şaxtadan dondum, orada otura bilmədim. Amma deyirsən ki, indi
Yardımlıda mişar daşından evlər tikilir. Yəqin ki, mişar daşı Bakıdan aparılıb. Bakıdan mişar daşı aparasan, ev
tikəsən, - bu, çox yaxşı haldır.
Bütün bunlar bizim həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatların nəticələridir. Mən bu gün iqtisadi islahatların
nəticələrini müzakirə etmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq, bununla onu təsdiq edirəm ki, iqtisadi islahatları
ardıcıl surətdə həyata keçirmək lazımdır. Mən əminəm ki, bu il, gələn il bütün sahələrdə, o cümlədən aqrar
sektorda, kənd təsərrüfatında bizim iqtisadi göstəricilərimiz daha da yüksək olacaqdır.
Mən çox sevinirəm ki, yardımlılar indi belə yaxşı yaşayırlar. Çünki vaxtilə Yardımlı, Lerik və başqa dağlıq
rayonların vəziyyəti üçün mənim ürəyim ağrıyırdı. İndi isə mən çox sevinirəm. Məndən həm yardımlılara, həm
leriklilərə, həm də bütün rayonların əhalisinə salam çatdırın. Qoy belə işləsinlər, belə də nəticələr əldə etsinlər.
Bugünkü müşavirəmizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, qarşıda olan bu böyük siyasi tədbirin həyata
keçirilməsində sizin hər biriniz öz vəzifənizi layiqincə yerinə yetirəsiniz. Mən ümidvaram ki, bugünkü
danışığımız sizə kömək edəcəkdir. Bu sahədə əsas məsələləri həll edən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri
Cəfər Vəliyevdir. Siz bu məsələləri onunla birlikdə həll edəcəksiniz. Sağ olun.
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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 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Fransanın milli bayramı – Bastiliyanın alınması günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, bütün
Fransa xalqına, vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram.
Fransız xalqı böyük və zəngin tarixə malikdir, bəşəriyyətə, bəşər tarixinə böyük töhfələr vermişdir. Dünyada
elmin, mədəniyyətin, təhsilin inkişafında fransız xalqının müstəsna rolu vardır.
Demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarının qorunması sahəsində Fransanın bəşəriyyətə verdiyi töhfələr
xüsusi qeyd edilməlidir. Bu gün Fransa dünyanın iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏT-in, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının fəal
üzvü kimi Fransa dünya iqtisadiyyatında özünəməxsus rol oynayır və dünyada sülhün, əmin-amanlığın
qorunmasında böyük xidmətlər göstərir. Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin böyük və çox gözəl tarixi
vardır. 1918-ci ildə Azərbaycanda yaranmış xalq cümhuriyyəti parlamentinin ilk sədri Əlimərdan Bəy
Topçubaşovun Azərbaycan Demokratik Respublikasının səlahiyyətli nümayəndəsi kimi Fransada fəaliyyət göstərməsi və bu ölkəni özünə ikinci vətən hesab etməsi bu əlaqələrin ən gözəl nümunələrindən biridir. Mən
Əlimərdan bəy Topçubaşovun xatirəsinə göstərilən hörmətə və onun Parisdə yaşamış olduğu evə xatirə
lövhəsinin vurulmasına görə Fransa hökumətinə təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələr sürətlə inkişaf
etməyə başlamışdır. Mən ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafı sahəsində ötən illərdə əldə olunan nailiyyətləri
müsbət qiymətləndirirəm. Azərbaycanda fransız dilinə, Fransa mədəniyyətinə olan hörmət və ehtiram bu illərdə
xeyli artmışdır. Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin dəvəti ilə respublikamızın
müxtəlif təbəqələrinin çoxsaylı nümayəndələrinin bu bayram günü şənliyə toplaşması da ölkəmizdə Fransaya
olan böyük marağın təzahürüdür.
Biz ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı sahəsində də son illər yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik.
Bütün bunlar və mövcud vəziyyət Fransa–Azərbaycan əlaqələrində bir çox sahələrdə, xüsusən iqtisadiyyat
sahəsində daha böyük uğurlar əldə edildiyini göstərir.
Fransa hökumətinin dünyada sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olunması sahəsində göstərdiyi fəaliyyət
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Mən Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində
Fransanın fəaliyyətini xüsusi qeyd edirəm. Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü və ötən ilin əvvəlindən
Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə Minsk qrupunun həmsədri kimi Ermənistan - Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün çox ciddi addımlar atır. Mən Fransanın
prezidenti hörmətli cənab Jak Şirakın bu münasibətlə səmimi fəaliyyətini və ardıcıl siyasətini xüsusi
qiymətləndirirəm.
Keçən ilin yanvar ayında Fransada rəsmi səfərdə olduğum zaman prezident Jak Şirakla apardığım danışıqlar,
keçirdiyim görüşlər və ondan sonra beynəlxalq təşkilatların toplantılarında bizim görüşlərimiz və danışıqlarımız
Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində böyük rol oynamışdır. Ümidvaram ki, Fransanın prezidenti
Jak Şirak və Fransa hökuməti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində
bundan sonra da öz səylərini əsirgəməyəcəkdir, bunun nəticəsində biz Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın
yaranmasına nail ola biləcəyik. Hörmətli səfir, mən sizin nitqinizdə Fransanın bu barədə mövqeyinin bir daha
bəyan edilməsini yüksək qiymətləndirirəm.
Bu gün biz buraya fransız xalqının böyük qələbəsi bayramı münasibətilə toplaşmışıq. Son günlər biz
Fransanın yeni böyük bir qələbəsinin də şahidi olduq. Fransada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatı yarışları
dünyanın hər yerində, demək olar ki, hər bir qitədə çox böyük maraqla izlənildi. Bu yarışlar hamıda çox böyük
maraq doğurdu. Futbol çox kütləvi, demək olar ki, dünyada çox böyük maraq cəlb edən bir oyundur. Futbol üzrə
dünya çempionatının məhz sizin ölkənizdə keçirilməsi bütün futbol həvəskarlarının Fransaya və Parisə hörmət
və ehtiramının əlaməti idi.
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Bu futbol yarışlarını mən də televiziya vasitəsilə izləyirdim. Gizlətmirəm, çox həvəs göstərirdim ki, Fransa
yığma futbol komandası qalib gəlsin. Düzü, heç inanmırdım ki, onlar dünya çempionatının qalibi olacaqlar.
Ancaq bizim dostlarımız sübut etdilər ki, fransız xalqı başqa sahələrdə olduğu kimi, futbol yarışlarında da böyük
nailiyyətlər əldə edə bilər. Bu yarışları televiziya ekranlarından izləyənlərin hamısı, o cümlədən mən də bütün
fransızların bu qələbə üçün nə qədər çalışdıqlarının şahidi olduq. Bu qələbə fransızlara böyük sevinc gətirdi.
Ona görə də bu gün ikiqat bayramdır. Onlardan biri Bastiliyanın alınması, digəri isə fransızların futbol üzrə
dünya çempionu olması bayramıdır. Mən bu bayram münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən fransız
xalqına təbriklərimi dostum prezident Jak Şiraka göndərdiyim təbrik məktubunda ifadə etmişəm.
Sizi bu iki bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm, sizin hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram.
Bayramlarınız mübarək olsun.
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BÖYÜK BRİTANİYAYA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN
SUALLARINA CAVABI
19 iyul 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərin indiki
səviyyəsi göstərir ki, Sizin Londona növbəti səfəriniz iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında yeni
mərhələ açacaqdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bəli, bizim ölkələrimiz arasında münasibətlər çox yaxşıdır. Bunların əsasını 1994-cü ilin fevral
ayında mənim Böyük Britaniyaya ilk səfərim zamanı qoymuşuq. Biz o vaxt dostluq və əməkdaşlıq haqqında
birgə bəyanat və bir çox müqavilələr, sazişlər imzalamışıq. Ona görə də bizim ölkələrimiz, dövlətlərimiz
arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq etmək üçün lazımi, yetərli qədər hüquqi-normativ baza vardır. Bunun
əsasında da bu əməkdaşlıq ötən illərdə inkişaf edibdir və bunun nəticələri göz qabağındadır.
Böyük Britaniyanın çoxsaylı şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Böyük Britaniya öz şirkətləri
vasitəsilə Azərbaycana böyük sərmayələr, investisiyalar qoyur. İndi bu əlaqələri daha da yüksəyə qaldırmaq,
inkişaf etdirmək üçün şübhəsiz ki, bu səfər əhəmiyyətlidir. Məni Baş nazir cənab Toni Bleyr dəvət edibdir. Mən
bu dəvəti qəbul etmişəm və bu gün oraya gedirəm. Bizim görüşlərimiz, danışıqlarımız olacaqdır və hesab
edirəm ki, yaxşı nəticələr verəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, səfər zamanı sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulurmu?
C a v a b: Bizim bütün sahələrdə mövqelərimizin bir daha müəyyənləşdirilməsi təsdiq ediləcəkdir. Əsas
sənəd birgə bəyanat olacaqdır, amma başqa sənədlər də imzalanacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, icazə verin, Sizə ANS teleşirkəti adından səfərlə bağlı olmayan bir sual
verim. Bu yaxınlarda müxalifətin mövqeyini əks etdirən şərtlərin bəziləri Sizin tərəfinizdən qəbul olundu.
Yəni bu, böyük bir güzəşt kimi qiymətləndirilir. Amma indi müxalifət deyir ki, əgər Mərkəzi Seçki
Komissiyasında altı yer müxalifətə verilərsə, biz seçkilərdə iştirak edərik. Kifayət qədər güzəşt addımı
atmış iqtidar bu güzəştə də gedəcəkmi?
C a v a b: Onda sən də de ki, «mənə beş yer verilməsə mən ANS-də işləməyəcəyəm». Bilirsiniz, bu
məsələlər onlar dediyi kimi heç vaxt həll oluna bilməz. Çünki, «mən bunu istəyirəm, onu istəyirəm». Nə üçün?
Sən belə danış ki, «mən ANS-də işləmək üçün gərək mənə üçqat məvacib verəsən». Deyə bilərsən?
S u a l: Möhtərəm prezident, bu səfər çərçivəsində iqtisadi sahədə nələr gözlənilir?
C a v a b: Ola bilər ki, iqtisadi sahədə neft yataqlarının müştərək istifadə olunması üçün böyük bir müqavilə
imzalansın. Sağ olun.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN APARICI KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN YÜKSƏK
VƏZİFƏLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ BƏYANATI VƏ SUALLARA CAVABI
London, «Klaricis» mehmanxanası
20 iyul 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi salamlayıram və bu gün səhər sizinlə görüşməyimdən məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Bildiyiniz kimi, mən dünən axşam Londona, Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərə gəlmişəm, bu gün və qarşıdakı
günlərdə burada bir çox görüşlər keçirəcəyəm.
Mənim bu səfərim Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında mövcud olan əlaqələri inkişaf etdirmək
məqsədi daşıyır. Bildiyiniz kimi, bu əlaqələr 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra yaranıbdır. 1992-ci ilin mart ayında Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında diplomatik
əlaqələr yaranıb, 1993-cü ilin sonunda Birləşmiş Krallığın Bakıda səfirliyi açılıbdır. 1994-cü ilin yanvar ayında
Birləşmiş Krallıqda – Londonda Azərbaycanın səfirliyi açılıbdır.
1994-cü ilin fevral ayında mənim - Azərbaycan prezidentinin Birləşmiş Krallığa ilk rəsmi səfərim olmuşdur.
Bu səfər zamanı Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında bir çox hökumətlərarası vacib sənədlər
imzalanmışdır. Bu sənədlərdən ən mühümü, ən əsası Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında dostluq və
əməkdaşlıq haqqında birgə bəyannamədir. Birləşmiş Krallığın Baş naziri və Azərbaycanın prezidenti tərəfindən
imzalanmış bəyannamə ölkələrimiz arasında əlaqələrin ilk hüquqi-normativ bazasını yaratmışdır. 1994-cü ilin
fevral ayında bir neçə başqa müqavilə də imzalanmışdır.
Ondan sonrakı dövrdə həm Londonda, həm də Bakıda Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında müqavilələr
və sazişlər imzalanmışdır. Ölkələrimiz, dövlətlərimiz arasındakı əlaqələrin hüquqi-normativ bazası yetərli qədər
yaranmışdır.
Ötən illərdə ölkələrimiz arasında, demək olar ki, bütün sahələrdə əməkdaşlıq yaranmış və genişlənmiş,
iqtisadi əlaqələrimiz sürətlə inkişaf etməkdədir. Birləşmiş Krallığın bir çox böyük şirkətləri Azərbaycanda
bizimlə müştərək işlər görürlər. Bu, birinci növbədə neft sahəsinə aiddir və onunla əlaqədar başqa sənaye
sektorlarına aiddir. Eyni zamanda telekommunikasiya, infrastruktur və başqa sahələrdə də uğurlu əməkdaşlıq
edirik.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Qafqazda yerləşən və çox strateji əhəmiyyətə, çox əlverişli coğrafi mövqeyə malik
olan bir ölkədir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesi gedir. Bu sahədə çoş işlər görülübdür. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyası qəbul olunub və 1995-ci ilin noyabr ayında çoxpartiyalı sistem, demokratik prinsiplər əsasında
Azərbaycanın ilk parlamenti seçilibdir.
Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində demokratik islahatlar həyata keçirilir və bu proses siyasi, iqtisadi,
sosial sahələri əhatə edir. İqtisadi sahədə Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməyi özünün strateji yolu
kimi müəyyən edib və bu yolla irəliləyir. Artıq bir çox iqtisadi islahatlar aparılıbdır. Özəlləşdirmə proqramı
ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Aqrar sahədə islahatlar aparılır, biz torpağın xüsusi mülkiyyətə, yəni kəndlilərə
verilməsi haqqında qanun qəbul etmişik. Bunu həyata keçiririk və müsbət nəticələrini əldə edirik.
Həyata keçirilən islahatlar əvvəlki illərdə iqtisadiyyatda ardıcıl surətdə davam edən geriləmənin qarşısını alıb
və son illərdə iqtisadiyyatda artım müşahidə olunur. Bu, şübhəsiz ki, vətəndaşlarımızın rifah halının az da olsa
yaxşılaşmasını təmin edibdir.



Görüşdə «Tayms» qəzeti redaktorunun xarici məsələlər üzrə müavini Riçard Biston, «Qardian» qəzetinin
diplomatik redaktoru Yan Börkl, «İnterneşnl Herald Tribün» qəzetinin London redaktoru Tom Borkl, «Observer» qəzetinin
xarici xəbərlər üzrə redaktoru Leonard Doyl, «Yueropean» qəzetinin xarici xəbərlər üzrə redaktoru Robert Foks, «Si-EnEn» televiziyasının büro rəisi Çarlz Hof, «Deyli Teleqraf» qəzetinin diplomatik redaktoru Kristofer Lokvud, həmin qəzetin
aparıcı jurnalisti Saymon Skott Plamer, «Radio «4» stansiyasının aparıcısı, «Ceyms» informeşn qrup»un direktoru Alfred
Rolinqton, «Ekonomist» jurnalının Avropa üzrə redaktoru Ksən Smayli, «Müstəqil televiziya xəbərləri»nin İTN-in baş
redaktoru Riçard Teyt, «Faynenşl Tayms» qəzetinin xarici məsələlər üzrə nümayəndəsi Stefan Uoqstil, həmin qəzetin neft
və qaz məsələləri üzrə müxbiri Robert Korzayn, Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya İdarəsinin nümayəndəsi
Çarlz Hey və başqaları iştirak edirdilər.
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Sizə məlumdur ki, Azərbaycanın böyük və ağrılı problemi də var. Hələ 1988-ci ildə, Azərbaycan Sovetlər
İttifaqının tərkibində olduğu zaman, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlayıbdır. O il, 1988-ci ildə
Ermənistan Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətini Azərbaycandan ayırıb özünə birləşdirmək
məqsədi ilə bu təcavüzə başlayıbdır. Sonra müəyyən səbəblərdən bu təcavüz genişlənib və nəhayət, müharibəyə
çevrilibdir. Müharibə nəticəsində Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı öz yerindən-yurdundan zorla çıxarılıbdır.
Onlar indi Azərbaycanın başqa regionlarında qaçqın-köçkün vəziyyətində, ağır şəraitdə və əksəriyyəti çadırlarda
yaşayırlar.
1994-cü ilin mayında biz atəşi, müharibəni dayandırmışıq. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs
haqqında saziş imzalanıbdır və münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışırıq. Bu məsələ ilə ATƏT-in
1992-ci ildə yaratdığı Minsk qrupu məşğul olur. ATƏT bu məsələni 1994-cü ilin dekabr ayında Budapeşt zirvə
görüşündə, 1996-cı ilin dekabr ayında Lissabon zirvə görüşündə müzakirə edibdir. 1996-cı ilin dekabrında
Lissabon zirvə görüşündə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün prinsiplər müəyyən olunmuşdur. Bu
prinsiplər aşağıdakılardır: birincisi, Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması; ikincisi,
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində özünüidarəetmə statusu verilməsi; üçüncüsü, Dağlıq
Qarabağın bütün əhalisinin – həm azərbaycanlıların, həm də ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa 1997-ci ildə bu prinsiplər əsasında
təkliflər hazırlayıb irəli sürmüşlər. Keçən il, 1997-ci ilin sentyabr ayında bu təkliflər Minsk qrupunun
həmsədrləri tərəfindən həm Azərbaycana, həm də Ermənistana təqdim olunmuşdur. Biz bu təklifləri məsələnin
həlli üçün, sülh danışıqlarının aparılması üçün əsas kimi qəbul etmişik. Ermənistanda isə bu təkliflər keçən il
qəbul olunmuşdur. Sonra isə hələ ki, bu təkliflərə münasibət göstərilməyibdir.
Beləliklə, dörd ildən artıqdır ki, atəş yoxdur. Ancaq sülh də yaranmayıbdır. Azərbaycana vurulmuş bütün
zərbələrə baxmayaraq, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq və bu sahədə səylərimizi
bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Mən ümidvaram ki, Birləşmiş Krallıqda olduğum zaman bizim çox səmərəli danışıqlarımız olacaq və
Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri bütün sahələrdə irəliyə aparmaq, inkişaf etdirmək üçün
lazımi müştərək tədbirlər görə biləcəyik. Biz bunu istəyirik və bu məqsədlə də mən Londona gəlmişəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi isə, əgər lazım olsa, suallara cavab verməyə hazıram.
K r i s t o f e r L o k v u d: Burada mənim əlimin altında sizin, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin
bəyanatı var. Bu bəyanatda Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanı Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərin
destabilizasiya olunmasında günahlandırır. Xüsusilə, Rusiyanı Ermənistana silah verilməsində, C-300
raketlərinin göndərilməsində günahlandırır. Xahiş edərdim bu məsələ ilə əlaqədar Siz öz fikirlərinizi
açıqlayasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şübhəsiz ki, Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı elə mənim fikirlərimdir. Bilirsiniz ki,
prezidentin razılığı olmasa, xarici işlər naziri belə bəyanatlar verə bilməz. Ancaq mən sizin sualınızı anlayıram.
Yəqin ki, siz nəyisə dəqiqləşdirmək istəyirsiniz. Həqiqətən, bu məsələ bizi çox narahat edir. İndi Cənubi
Qafqazda, Zaqafqaziyada üç müstəqil dövlət var: Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. Bu respublikaların üçü
də keçmişdə Sovetlər İttifaqının müttəfiq respublikaları olmuşlar.
Mən artıq sizə bildirdim ki, hələ Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən - 1988-ci ildə Ermənistan
Azərbaycana qarşı təcavüzə başlayıbdır. Mən hesab edirəm ki, o vaxt Sovetlər İttifaqının başçıları, hökuməti bu
münaqişənin qarşısını ala bilərdilər. Ancaq bunu etməyiblər və mənim fikrimcə, bunu ona görə etməyiblər ki, o
vaxtlar, hələ Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən Ermənistanla Azərbaycana münasibət eyni olmayıbdır.
SSRİ dağılandan sonra Azərbaycandan Sovetlər İttifaqının ordu hissələri, deməli, Rusiyanın ordu hissələri
çıxarılıbdır. Bilirsiniz ki, Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Rusiya, Sovetlər İttifaqının varisi kimi onun hərbi
hissələrinin də sahibi oldu. Ancaq Ermənistanda və Gürcüstanda Rusiyanın hərbi hissələri indiyə qədər var. Özü
də nəinki keçmişdə olan hərbi hissələri var, son illər Rusiyanın Ermənistandakı hərbi hissələrini çox
gücləndiriblər.
Keçən il, 1997-ci ilin avqust ayında Rusiya ilə Ermənistan arasında böyük bir hərbi müqavilə imzalanıb, hərbi müttəfiqlik haqqında, - Rusiyanın Ermənistanda olan hərbi hissələrinə Rusiyanın hərbi bazaları statusu
verilibdir. Biz buna etiraz etmişik və bu gün də etiraz edirik. Çünki Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi
münaqişə var.
Ermənistan da, Azərbaycan da MDB-nin üzvləridir. Azərbaycan MDB-nin üzvü olduğuna görə
Azərbaycanın prezidenti kimi mən MDB-də bəyan etmişəm ki, MDB-yə daxil olan dövlətlər arasında hərbi
münaqişə olmamalıdır və olan bu münaqişələr də ləğv edilməlidir.
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Beləliklə də, Rusiya MDB-nin üzvü olduğuna görə Azərbaycanla, Ermənistanla eyni münasibətdə olmalıdır.
Ancaq buna baxmayaraq, Rusiya Ermənistandakı hərbi hissələrini ilbəil genişləndirir və gücləndirir. İyul ayının
15-16-da Rusiyanın müdafiə naziri Ermənistanda olduğu zaman orada hərbi hissələrdə olub, çıxışlar edib,
bəyanatlar veribdir. Hətta bəyan edib ki, biz buraya C-300 raketləri də gətirəcəyik. Biz bu məsələlərə biganə
qala bilmərik. Çünki Rusiyanın hərbi hissələrinin Ermənistanda olması Ermənistana daha da çox silahlanmaq
üçün imkanlar yaradır.
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında Ermənistanın silahlı qüvvələri yerləşibdir və bizə məlumdur ki,
Rusiyanın Ermənistanda yerləşmiş hərbi hissələrində xidmət edənlərin təxminən 50 faizi yerli erməni millətinə
və Ermənistan vətəndaşlığına mənsub olan adamlardır. Bu, məsələnin bir tərəfidir.
İkinci tərəfi isə ondan ibarətdir ki, hələ keçən ilin əvvəlində, yəni 1997-ci ilin mart ayında Rusiyanın rəsmi
dairələri özləri bəyan etdilər ki, son üç ildə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi qanunsuz, gizli olaraq Ermənistan silahlı
qüvvələrinə 1 milyard dollar dəyərində cürbəcür xarakterli silah və hərbi sursat vermişdir. Biz buna etiraz etmişik.
Mən Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinə müraciət etmişəm ki, bu məsələ ilə əlaqədar araşdırma aparılsın,
Ermənistana qeyri-qanuni, gizli verilmiş silahlar geri qaytarılsın. Ancaq bu barədə də bir iş görülməyib və üstəlik,
indi Rusiyanın müdafiə naziri gəlib Ermənistanda belə bəyanatlar verir. Bu bizi çox narahat edir və ümumiyyətlə,
Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirir. Ona görə də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi belə bir bəyanat veribdir.
R i ç a r d B i s t o n: Azərbaycandan Qara dənizə çəkiləcək ixrac boru kəmərləri barədə kifayət qədər
danışılıbdır. Bilmək istərdim ki, son dövrlərdə İranda baş verən hadisələr, xüsusilə, İranda liberal qüvvələrin
hakimiyyətdə təmsil olunması, İran ilə Qərb arasında münasibətlərin mülayimləşməsi gələcəkdə əsas boru
kəmərinin İrandan keçməsi imkanını yaradırmı? Beləliklə, gələcəkdə Azərbaycandan boru kəmərlərinin Qərbə
deyil, Cənub istiqamətində, İran ərazisindən çəkilməsi ehtimalı varmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bildirmək istəyirəm ki, Xəzər dənizi hövzəsində həddindən çox neft ehtiyatları
vardır. Bu, həm Azərbaycanın ərazisində və Xəzərin Azərbaycana məxsus olan sektorundadır, eyni zamanda
Xəzərin şərq sahilində - Qazaxıstanın və Türkmənistanın neft yataqlarıdır, Xəzərin Qazaxıstan, Türkmənistan və
Rusiya sektorlarında olan zəngin neft yataqlarıdır. Güman edirəm ki, Xəzərin İran sektorunda da neft yataqları
var. Ona görə də bu neft və qaz məhsulunun gələcəkdə dünya bazarlarına uzunmüddətli ixrac edilməsi üçün bir
neçə neft kəməri ola bilər. Güman edirəm ki, bu, belə də olacaqdır.
Ancaq biz indi bugünkü məsələ üzərində işləyirik. O da ondan ibarətdir ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında biz
dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, o cümlədən Birləşmiş Krallığın «Bi-Pi» şirkəti ilə, «Remko» şirkəti ilə də
böyük bir müqavilə imzalamışıq. Bu müqavilə əsasında biz təxminən 2003-2005-ci illərdə həmin bu müqavilə
sahəsindən ildə 40 milyon tona qədər neft hasil edəcəyik. Ona görə də bu müqavilə imzalanarkən əsas neft
kəməri orada yazılıbdır. Biz Azərbaycandan əsas neft kəmərinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Türkiyə ərazisinə
Bakı-Ceyhan marşrutu ilə keçirilməsini nəzərdə tutmuşuq. Azərbaycan bu gün də bu fikirdədir.
Ancaq bu böyük neft kəməri hələ çəkilənə qədər biz neftin ixracını təmin etməliyik. Ona görə də Bakıdan
Qara dənizə, Rusiyanın Novorossiysk limanına bir neft kəməri artıq çəkilibdir, işləyir. Biz keçən ilin noyabr
ayında aldığımız ilk nefti bu kəmərdə ixrac edirik. Azərbaycandan, Bakıdan Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki
Supsa limanına boru kəməri çəkilir. 1999-cu ilin əvvəlində bu kəmərin tikintisi də başa çatacaq və şübhəsiz ki,
biz ondan istifadə etməyə başlayacağıq. Ancaq bu neft kəmərlərinin tutumu böyük deyildir. İkincisi də, onlar
nefti Qara dənizdə olan limanlara nəql edir, oradan isə tankerlərlə başqa yerlərə daşımaq lazım olur. BakıCeyhan neft kəməri isə birbaşa Xəzər dənizi hövzəsindən təkcə Azərbaycan neftini yox, gələcəkdə Qazaxıstan,
Türkmənistan neftini də Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına nəql etmək məqsədi daşıyır. Bu, bizim əsas
qərarımızdır.
Ancaq eyni zamanda, əgər şərait imkan versə, İrandan da bir neft kəməri keçə bilər. Ola bilər, Mərkəzi
Asiyadan Şərq ölkələrinə də başqa bir neft kəməri olsun. Bunları istisna etmək olmaz.
R u b e n X a l a d: Mən Sizə bir ümumi sualla müraciət etmək istəyirəm. Səhv etmirəmsə, sonuncu dəfə Sizi ya
1986-cı, ya da 1987-ci ildə Qızıl meydanda görmüşəm. O zaman Siyasi Büronun üzvü kimi Siz orada paradın qəbul
olunmasında iştirak edirdiniz. Səhv etmirəmsə, 1987-ci ildə Siz Siyasi Bürodan istefa vermisiniz. Bilmək istərdim ki,
Siz o zamanlar Azərbaycanın bir müstəqil dövlət olacağı barədə düşünürdünüzmü?
H e y d ə r Ə l i y e v: Düşünürdüm. Mən daim Azərbaycanın müstəqil olmasını arzu etmişdim.
Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil dövlət kimi yaşaması üçün mən vaxtilə Azərbaycanın rəhbəri olduğum
zaman, hesab edirəm ki, az iş görməmişdim. Moskvada Siyasi Büronun üzvü olmaqla bərabər, mən eyni
zamanda Sovetlər İttifaqının Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, yəni Baş nazirin birinci müavini idim. Bu
işlərdə işləmək yalnız öz xalqıma xidmət etmək məqsədi daşımışdır.
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Biz hamımız, o cümlədən mən də bizdən əvvəl, yəni bizim iştirakımız olmadan yaranmış bir quruluşda, bir
dövlətdə yaşayırdıq. Belə bir dövlətdə, belə bir quruluşda yaşayaraq öz xalqıma, öz millətimə xidmət etmək
mənim üçün əsas məqsədlərdən biri idi. Mən bunu Azərbaycanın başçısı olduğum zamanda da, - təxminən on
dörd il, - hər gün etmişdim, Moskvada işlədiyim zaman da etmişdim. 1987-ci ilin oktyabr ayında Moskvada
bütün vəzifələrdən istefa verməyimin də əsas səbəblərindən biri o idi ki, o vaxt Sovetlər İttifaqına mənsub olan
millətlərə, ayrı-ayrı xalqlara ədalətli münasibət göstərilmirdi və bu məsələlərdən mən narazı idim.
Mən indi sizə danışdım, - Moskva, Rusiya Cənubi Qafqazda olan xalqlara, respublikalara eyni münasibət
göstərmir. Mən sizə konkret faktlar gətirdim. Amma bu, yeni şey deyildir. Biz Sovetlər İttifaqının tərkibində
olanda da bunu hiss edirdik. Mən Siyasi Büronun üzvü idim, amma hiss edirdim ki, bu Siyasi Büro və xüsusən
Sovetlər İttifaqının lap böyük rəhbərləri hər bir xalqa eyni münasibət göstərmirlər. Bunlar məndə Azərbaycanın
müstəqil olması hisslərini daha da gücləndirmişdi.
Təsadüfi deyil ki, mən istefaya gedəndən sonra və xüsusən 1990-cı ildə, hələ Sovetlər İttifaqı dağılmamışdan
əvvəl artıq açıq çıxış edirdim ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır və Sovetlər İttifaqı dağılmalıdır. 1990-cı ilin
yanvar ayında Qorbaçovun göstərişi ilə sovetlərin böyük qoşun hissəsi Bakıya yeridilib qırğın törətdikdən sonra
mən Kommunist Partiyasını tərk etdim, bəyanat verdim və Azərbaycanın müstəqil olması haqqında çıxışlar
etdim.
Sizi razı sala, sualınıza cavab verə bildim? Mən sizinlə görüşümdən məmnunam. Əgər 1987-ci ildə
görüşəndə belə danışa bilməmişiksə, indi danışırıq. Amma 1986-cı ildə mən Moskvada mətbuat mərkəzində
xarici müxbirlərlə böyük bir mətbuat konfransı keçirmişdim. Ola bilər ki, siz orada olmamısınız, çünki mən
orada çox suallara cavab vermişdim.
R o b e r t M u r: O zaman mən də həmkarım kimi, Qızıl meydanda Sülh müşahidə edənlər arasında
olmuşdum. İstərdim ki, keçmiş Siyasi Büronun üzvü, Sovet İttifaqını yaxşı tanıyan bir şəxs, təcrübəli dövlət
xadimi kimi Rusiyanın gələcəyi barədə Sizin fikirlərinizlə tanış olaq. Sizcə, Rusiyada demokratik proseslər o
qədər dərin kök atıbmı ki, geriyə dönmək prosesi mümkün olmasın? Yaxud, Bakıdan baxarkən Rusiyanın
gələcəyi barədə nə kimi narahatlıq yaranır? Rusiyanın gələcək taleyi barədə nə deyə bilərsiniz? Xüsusilə,
istərdik ki, Sizin Yeltsin və qarşıdakı əsr barədə fikirlərinizi bilək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən məmnuniyyətlə cavab verərəm. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə, proqnoz
verməkdən həmişə çəkinirəm. Cürbəcür tədqiqatlar aparıb proqnoz verənlərə də o qədər inanmıram. Çünki
mənim böyük həyat təcrübəm var.
R o b e r t M u r: Biz tədqiqat işləri aparırıq və çörəyimiz də ondan çıxır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə sizin çörəyinizin çıxması üçün də müəyyən cavablar verəcəyəm. Amma siz
tədqiqatçısınız, mən isə əməli fəaliyyət göstərən adamam. Mən cürbəcür proqnozların həyata keçməməsinin
dəfələrlə şahidi olmuşam.
Rusiya haqqında indi dəqiq fikir demək çox çətindir. Mən sizə açıq deyim: Rusiyadakı vəziyyət sizi
maraqlandıran kimi, Azərbaycanı, bizi də maraqlandırır, hətta bizi narahat edir. Çünki biz bilavasitə Rusiya ilə
sərhəddəyik və ətrafımız Rusiya qoşunları ilə doludur. Əgər hələ nəzərə alsanız ki, Rusiya indi İranla çox
əməkdaşlıq edir və sizə dedim ki, Ermənistanla əməkdaşlıq edir. Biz bu üçlük alyansının ortasındayıq, ona görə
də Rusiya bizi çox narahat edir.
Rusiyada iqtisadi vəziyyət çox gərgindir. İndi ölkə iqtisadi böhran keçirir. Beynəlxalq valyuta fondu söz
verib onlara 15 milyard dollar kredit ayırsın. Amma kreditin şərtləri də çox ağırdır. Gələcəkdə bu kreditin
altından necə çıxacaqlar, - mən bilmirəm. Məsələn, baxmayaraq ki, bizdə 1 milyon qaçqın var və çox çətin
şəraitdə yaşayırıq, biz heç vaxt belə kreditləri qəbul eləyə bilmərik. Çünki mən tək bu gün üçün yox, gələcək
üçün də düşünürəm. Bəlkə də mənim yaşımda olan adam fikirləşərdi ki, nə kredit lazımdırsa alım, öz dövrümü
yaşayım, gələcəkdə nə olur-olsun. Amma mən xalqımın gələcəyi haqqında bugünkündən daha çox düşünürəm.
Xalqımın gələcəyi haqqında da düşünərək Rusiyadakı vəziyyətdən narahatam.
İndi orada kommunistlər müxalifətdədirlər. Məsələn, Azərbaycanda kommunistlər yoxdur. Sual olunur - bəs nə
üçün? Sizin səfir də bunu yaxşı bilir. Nə üçün? Çünki Azərbaycanın bir nömrəli kommunisti Heydər Əliyev idi.
Heydər Əliyev Kommunist Partiyasından hələ 1990-cı ildə imtina etdiyinə görə, qalanları Heydər Əliyevə o qədər
inanırlar ki, bu gün Azərbaycanda Kommunist Partiyasına inam yoxdur. Bağışlayın, mən özümü tərifləmək
istəmirəm, ancaq bu fakt yəqin sizə sübut edər ki, Heydər Əliyevə Azərbaycanda inanırlar.
Yeltsin də keçmiş kommunistdir, mənimlə bərabər Siyasi Büronun tərkibində idi. Düzdür, mən Siyasi
Büronun üzvü idim, o, Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd idi. Ancaq Kommunist Partiyasının ən böyük təşkilatının
- Moskva Partiya Təşkilatının başçısı idi. İndi o, kommunistlərdən imtina edibdir. Amma Rusiyada olan
adamlar, çoxları kommunistlərdən imtina etməyiblər.
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Mən məsləhət görürəm ki, tədqiqatçı kimi siz bu paralellərə bir az fikir verəsiniz. Məsələn, mən Yeltsinlə və
Rusiyanın indiki demokratik hökuməti ilə yaxşı əlaqələr yaradıram. Amma Rusiyanın kommunistləri ilə mənim
əlaqəm yoxdur. Ayrı-ayrı respublikalarda, məsələn, Ermənistanda Kommunist Partiyası var, özü də güclüdür,
Gürcüstanda da Kommunist Partiyası var, o da güclüdür və Rusiyada olan kommunist partiyaları onlarla
əlaqədədir. Amma Azərbaycanda yoxdur və heç bir əlaqə də saxlaya bilmirlər.
Mən öz fikrimi deyirəm ki, Rusiya gərək demokratik prosesləri inkişaf etdirsin və Kommunist Partiyasının
hakimiyyətə gəlməsinə imkan verməsin. Ona görə də Yeltsinlə bərabər, başqa liderlər də olmalıdır, hansılar ki,
Kommunist Partiyasının liderlərinə qarşı dura bilərlər. Amma orada bəzi siyasi xadimlər var, doğrudan da,
müəyyən bir nüfuza malikdirlər, ancaq onlar hansı məsləkə qulluq edirlər, - onu da mən başa düşmürəm.
Rusiyada na olacaq? Mən bunu deyə bilmərəm. Amma inanıram ki, Rusiyanın tutduğu bu demokratik yol
inkişaf edəcəkdir. Yəni, kommunistlərin, kommunist sisteminin bərpa olunması mümkün deyildir.
Məsələn, mən sizə bir şey deyə bilərəm. Biz iki il bundan öncə parlamentdə qanun qəbul etmişik - torpağın
şəxsi mülkiyyətə verilməsi haqqında. İnsanlara torpağı həm satmaq, həm də almaq hüququ verilibdir. Bu da
yaxşı nəticələr verir. Prezident Yeltsin çalışır ki, belə bir qanun qəbul etsin, amma bu qanunu parlamentdən
keçirə bilmir. İki gün bundan öncə bu məsələ yenə də parlamentdə müzakirə edildi. Bəyan etdilər ki, Rusiyada
torpağın satılmasına-alınmasına icazə vermək olmaz. Onların belə çətin problemləri var. Rusiyada özəlləşdirmə
çox geniş gedibdir, aqrar sektordan başqa. Amma bu, hələ ki, onlarda iqtisadiyyatın inkişaf etməsinə bir şərait
yarada bilməyibdir.
Mən bilmirəm, onlar nə üçün vergiləri yığa bilmirlər. Məsələn, biz vergiləri yığırıq və insanlara məvacib də
veririk. Baxmayaraq ki, neftin qiyməti, bilirsiniz, çox aşağı düşübdür. Bizim gəlirimizin çoxu neftdən gəlir. Ona
görə bu il iqtisadiyyatımızda müəyyən gərginlik əmələ gəlibdir. Amma buna baxmayaraq, biz vergiləri yığırıq
və özü də daha da artıqlaması ilə yığıb bu vəziyyətdən çıxırıq.
Mən hesab edirəm ki, Rusiyada bu demokratik qüvvələr nəhayət, qalib gələcəklər. Mən nəinki bunu belə
hesab edirəm, bunu çox arzu edirəm. Əgər bu olmasa, Rusiya yenə də imperiyaya çevriləcəkdir. Hələ bu gün də
Rusiyada imperiya əhval-ruhiyyəsi var. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, bizə demokratik Rusiya lazımdır.
Müasir Rusiya, yeniləşmiş Rusiya lazımdır. Biz yenidən rus imperiyası ilə yaşamaq istəmirik. Çünki biz iki yüz
il rus imperiyasının hakimiyyəti altında yaşamışıq. Proqnoz verməyərək, mən bu fikirləri sizə çatdırdım.
S t e f a n U o q s t i l: İcazənizlə, bu sualın davamı olaraq Sizə belə bir sualla müraciət edim: Sizcə,
Rusiyanın yeni imperiya kimi meydana çıxmasının qarşısını almaq üçün Qərb nələr etməlidir? Xüsusilə, mən
istərdim ki, Qərbin Qafqaz bölgəsinə olan münasibəti barədə Sizin fikirlərinizi öyrənim. Sizcə, Qərb Qafqazda
daha fəal siyasət yeritməlidir? Sizcə, Qərb ölkələri Qafqazla və Rusiya ilə bağlı nələri etməli və nələri
etməməlidir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Birinci növbədə, Qərb bütün imkanlarından istifadə edərək çalışmalıdır ki, Rusiyada
demokratik proseslər inkişaf etsin və dönməz olsun. İkincisi, Qərb Qafqazda və xüsusən Cənubi Qafqaz
ölkələrində öz fəaliyyətini daha da genişləndirməlidir - həm iqtisadi cəhətdən, bu ölkələrdə bütün demokratik
proseslərin həyata keçirilməsi cəhətdən, həm də ki, bu ölkələrin müstəqilliyini dəstəkləmək yolu ilə.
MDB-yə daxil olan dövlətlər - keçmiş Sovetlər İttifaqı respublikalarının heç birisi indi öz müstəqilliyini
əldən vermək istəmir. Ancaq eyni zamanda, yenə də bəzən Rusiyada müəyyən qüvvələr - Belarus ilə Rusiya bir
ittifaq yaratdılar, sonra başqaları ilə ittifaq yaradıb hansısa bir formada MDB-ni fövqəlmilli bir quruma
çevirmək istəyirlər.
Rusiyanın hərbi hissələrinin, hərbi bazalarının Ermənistanda və yaxud MDB-nin başqa dövlətlərində olması
onların müstəqilliyini, şübhəsiz ki, müəyyən qədər zəiflədir. Gürcüstanda da Rusiyanın hərbi hissələri var.
Amma onlar özləri öz qanunları ilə yaşayırlar. Şübhəsiz ki, Gürcüstanın müstəqilliyinə bu, müəyyən qədər zərər
gətirir. Mən bilirəm ki, Gürcüstanda xalq və prezident istəmirlər ki, Rusiyanın hərbi hissələri orada yerləşsin.
Ermənistanın İranla, Türkiyə ilə olan sərhədlərini Rusiyanın sərhəd qoşunları qoruyur.
Bir-iki il bundan öncə bizə də dəfələrlə təklif edilirdi ki, Rusiyanın qoşunları gəlsin, Azərbaycanın İranla,
Türkiyə ilə sərhədlərini bizimlə müştərək qorusunlar. Biz buna imkan vermirik. Mənə dəfələrlə müraciət etdilər,
buna razı olmadım. Buna görə məndən narazıdırlar. Amma Ermənistan əksinə, bunu istəyir. Gürcüstan indi
istəyir ki, Türkiyə ilə olan sərhədlərindən Rusiyanın qoşunlarını çıxartsın, amma Rusiya tərəfindən buna
müqaviməti hiss eləyir.
Demək, bu faktlar göstərir ki, Rusiya tərəfindən bu və ya başqa yolla müstəqilliyə müəyyən qədər zərər
gətirmək cəhdləri var. Buna görə Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyinə daha da çox dəstək vermək lazımdır.
İmperiya siyasətinin tamamilə ləğv edilməsi üçün lazımdır ki, Rusiya tam demokratik bir ölkə olsun. Bilirsiniz
ki, Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıbdır. Biz bu sahədə əməkdaşlıq edirik və edəcəyik.
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Biz - Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova bir dördlük - GUAM qrupu yaratmışıq. Bunun özü də
müəyyən qədər bizim müstəqilliyimizi təmin etmək üçün yaranmış bir qrupdur. Beləliklə, biz müstəqilliyimizi
qoruyuruq, amma bizi dəstəkləmək lazımdır.
S a y m o n S k o t t P l a m e r: Cənab prezident, Siz Azərbaycanın xarici neft şirkətləri ilə imzaladığı
müqavilələrə toxundunuz. Mənim sualım «Günəşli» yatağının dayazda yerləşən hissəsinin reabilitasiyası ilə
əlaqədardır. Bu məsələ ilə bağlı son dövrdə elə bir məlumat ala bilməmişik. «Günəşli» yatağının dayazda
yerləşən hissəsinin reabilitasiyası layihəsinin həyata keçirilməsi nə vaxt olacaq və bu barədə nə deyə bilərsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün bizim Dövlət Neft Şirkəti başqa şirkətlərlə həm Amerika şirkətləri, həm də «Konoko» və «Remko» şirkətləri ilə danışıqlar aparır. Güman edirəm ki, onlar
müqavilənin şərtlərini razılaşdırandan sonra biz bunu həyata keçirəcəyik. Çünki bu, bizim üçün çox vacib
məsələdir.
R o b e r t K o r z a y n: Siz söylədiniz ki, proqnoz vermək fikrində deyilsiniz, proqnoz verməyi
sevmirsiniz. Amma biz yenə də istərdik ki, bu ilin sonunda olacaq prezident seçkilərinin nəticələri barədə Sizin
fikirlərinizi dinləyək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəticələr məndən asılı deyil, seçkilərdən asılıdır. Oktyabr ayının 11-də Azərbaycanda
prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Azərbaycanın bugünkü prezidenti kimi, mən bu seçkilərin tam demokratik
şəraitdə keçirilməsi üçün bütün imkanları yaratmışam və bundan sonra da yaradacağam. Mən beş ildir ki,
Azərbaycana rəhbərlik edirəm. mənim əsas məqsədlərimdən biri də Azərbaycanda demokratik prosesləri
yaratmaq və inkişaf etdirməkdir. Bu sahədə Azərbaycanda prezident seçkiləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bilirsiniz, Azərbaycanda demokratiya yeni bir şeydir. Siz demokratiya ilə yüz illərlə məşğulsunuz. Amma
biz cəmisi 6 ildir ki, müstəqillik əldə etmişik. Müstəqilliyi əldə edəndən sonra da Azərbaycanın başına gələn
vəziyyətlər sizə məlumdur. Bir tərəfdən də müharibə şəraitindəyik. Amma buna baxmayaraq, imkanlarımız
dairəsində demokratiyanı inkişaf etdiririk və etdirəcəyik. Güman edirəm ki, prezident seçkiləri bu sahədə böyük
bir addım olacaqdır. Tam demokratik şəraitdə xalq kimə səs versə, o da prezident olacaqdır.
R i ç a r d B i s t o n: Siz Qərbin Azərbaycana dəstəyinin mühümlüyü barədə fikirlərinizi açıqladınız.
Amma bilmək istərdim ki, Siz bunu deyərkən Qərbin Azərbaycan ilə hərbi alyansının yaradılmasını da nəzərdə
tutursunuzmu? Siz Rusiyanın imperiya siyasətinin qarşısını, Qafqazdakı hərbi mövcudluğunun qarşısını almaq
üçün Qərblə hərbi ittifaqların qurulmasını da nəzərdə tutursunuzmu?
«İndependent»dən olan cənab isə suala əlavə etdi ki, Siz NATO ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı barədə
fikirlərinizi açıqladınız, amma NATO-nun özünün də qəbul etdiyi, bəyan etdiyi kimi, «Sülh naminə tərəfdaşlıq»
proqramı bir növ rəmzi xarakter daşıyan proqramdır. Yəni, bu proqram NATO ilə həmin ölkələrin ciddi hərbi
alyansının yaradılmasına icazə vermir. Siz «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramının fəal, işlək bir mexanizmə
çevrilərək bu ölkələrə həqiqi hərbi yardım göstərilməsinə imkan yaratmamasından narahatsınızmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, mən ümumiyyətlə, hərbi ittifaqların əleyhinəyəm. Əgər mən Rusiya ilə
Ermənistan arasında yaranmış hərbi ittifaqı tənqid edirəmsə, başqa bir ölkə ilə hərbi ittifaq yaratmaq mənim
üçün, əlbəttə ki, mümkün deyildir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu hərbi ittifaqlar, ümumiyyətlə, bizim
Qafqazda hərbi ittifaqlar olmamalıdır. Sizin kimi bəzi jurnalistlər məndən soruşurlar ki, bəs sizin hərbi
müttəfiqiniz kimdir? Bir qonşunuz İrandır. Bir qonşunuz Rusiyadır. Bir qonşumuz Ermənistandır – onunla hərbi
münaqişədəsiniz. Bir qonşunuz Gürcüstandır. Gürcüstanla bizim yaxşı dostluq əlaqələrimiz var. Mən isə
deyirəm ki, biz müharibə etmək istəmirik. Ona görə də heç bir ölkə ilə hərbi ittifaq da yaratmaq istəmirik. Ona
görə də mən Rusiyanın Ermənistan ilə hərbi ittifaqının əleyhinə belə cəsarətlə çıxıram. Belə olan halda mənim
başqa cür düşünməyim məntiqsiz olardı.
Təşəkkür edirəm. Mən sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Azərbaycanda sizinlə danışmağa daha çox
vaxtım olacaqdır. Mənim Londonda birinci görüşüm sizinlədir. Bu göstərir ki, mən sizlərə nə qədər hörmət
edirəm. Sağ olun.
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BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ
BEYNƏLXALQ İNKİŞAF ÜZRƏ DÖVLƏT KATİBİNİN MÜAVİNİ
CORC FOULKS İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London, Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
20 iyul 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Corc Foulks, mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və Birləşmiş Krallıqla
Azərbaycan arasında əlaqələrin hazırkı vəziyyətindən razı qaldığımı bildirirəm.
C o r c F o u l k s: Mən də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev ilə görüşümdən şərəf
duyduğumu bildirirəm. Müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə
Böyük Britaniyanın xüsusi maraq göstərdiyini vurğulamaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərə gəlməyimdən çox məmnunam. Cənab Foulks, sizin
rəhbərlik etdiyiniz sahə bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə də sizinlə görüşüm tamamilə
məntiqəuyğundur.
C ə n a b F o u l k s: Sizə məlumat verim ki, biz əsasən beynəlxalq inkişaf, maliyyə, ətraf mühitin
qorunması, qanunvericilik, sosial sahədə islahatlar aparılması məsələləri ilə yaxından məşğul oluruq.
Bütün bu sahələrdə Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasının vacib olduğunu
nəzərə çarpdırıram. Prezident Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə son illər Azərbaycanda hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğu yolunda qazanılmış uğurları müsbət qiymətləndirirəm və bildirirəm ki, onlar gənc
müstəqil respublikanıza əməli kömək göstərməyə hazırdırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demokratik inkişaf, bazar münasibətləri yolunu seçən, öz iqtisadiyyatının dünya
iqtisadiyyatı ilə sıx bağlanmasına böyük əhəmiyyət verən Azərbaycanda 1995-ci ildə ilk demokratik
konstitusiya qəbul olunmuşdur, bir sıra siyasi partiyaların təmsil edildiyi parlament formalaşmışdır, ölkədə
möhkəm sabitlik yaradılmışdır. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması, demokratik prinsiplərin bərqərar
edilməsi, siyasi plüralizmə geniş meydan verilməsi sahəsində böyük işlər görülmüşdür.
Azərbaycanda qarşıda prezident seçkiləri olacaqdır. Ölkəmizin konstitusiyası, seçkilər haqqında qəbul
olunmuş qanun seçkilərin tam demokratik, azad və ədalətli keçirilməsinə şərait yaradır.
Biz seçkilərin beynəlxalq hüquq normaları əsasında, Avropa standartlarına uyğun, bütün xalqın iştirakı ilə
keçirilməsinə, yəni geniş kütlələrin demokratik prosesə tam cəlb olunmasına xüsusi əhəmiyyət veririk.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiya yeni bir şeydir. Böyük Britaniya demokratiya ilə yüz illərlə
məşğuldur. Amma biz öz dövlət müstəqilliyimizi cəmi altı il bundan əvvəl əldə etmişik. Müstəqillik qazanandan
sonra respublikamızın qarşılaşdığı vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sizə məlumdur. Bütün bu
çətinliklərə baxmayaraq biz Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf etdiririk və etdirəcəyik. Güman edirəm ki,
qarşıdakı prezident seçkiləri bu sahədə böyük bir addım olacaqdır. Xalq tam demokratik şəraitdə kimə səs versə,
o da prezident olacaqdır.
C o r c F o u l k s: Cənab prezident Heydər Əliyev, sizin Azərbaycanda həyata keçirdiyiniz tədbirlər
Birləşmiş Krallıq tərəfindən dəstəklənir. Onu da söyləmək istəyirəm ki, mən respublikanıza səfərə gəlmək
niyyətindəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Forc Foulks, mən də sizi böyük məmnuniyyətlə Azərbaycana rəsmi səfərə
dəvət edirəm.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «ŞELL» ŞİRKƏTİNİN İCRAÇI DİREKTORU FİLL BOTS İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
20 iyul 1998-ci il
F i l l B o t s: Hörmətli cənab prezident, vaxt ayırıb məni qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Zəmanəmizin görkəmli siyasi xadimi Heydər Əliyevlə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Rəhbərlik etdiyim
şirkət Azərbaycanla əlaqələri daha da sıxlaşdırmağa böyük maraq göstərir.
Mən sizinlə 1997-ci ildə Hyüstondakı və Bakıdakı görüşlərimizi həmişə məmnunluqla xatırlayıram. Lakin
Sizi, Azərbaycan Respublikasının rəhbərini Birləşmiş Krallıqda ilk dəfə salamlamaq imkanı qazandığıma görə
özümü çox xoşbəxt hesab edirəm.
Bilirəm ki, Birləşmiş Krallığa bu səfəriniz zamanı Siz xeyli görüşlər keçirəcəksiniz. Cənab prezident, icazə
verin, mətbuat nümayəndələrinin burada iştirakından istifadə edərək Sizə bir hədiyyə təqdim edim. «Şell»
şirkətinin keçən il 100 yaşı tamam olubdur. Bu münasibətlə «Şell» şirkətinin tarixini əks etdirən bir kitab
çapdan çıxmışdır. Böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, biz tariximizi vərəqləyərkən «Şell»
şirkətinin lap ilkin dövrlərdən Bakıdakı, Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında faktlarla rastlaşdıq. Ona görə də
icazə verin, bu kitabı Sizə təqdim edim.
Cənab prezident, icazə verin bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. 1892-ci ildə «Şell» şirkətinin «Yubraks»
adlı ilk tankeri Bakıdan neft götürərək dünyanın müxtəlif yerlərinə aparmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Fill Bots, verdiyiniz məlumatı diqqətlə dinlədim, bu informasiya
üçün maraqlı kitab üçün sizə təşəkkür edirəm.
«Şell» şirkəti və ümumiyyətlə, Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin qədim tarixi olmasını
yüksək qiymətləndirirəm. Sizin Azərbaycanla əməkdaşlığı gündən-günə genişləndirmək barədə təkliflərinizin
çox vacib olduğunu məmnunluqla nəzərə çarpdırıram.
Birləşmiş Krallığın digər şirkətlərinə nisbətən «Şell» Azərbaycana bir qədər gec gəlmişdir. Lakin əmin
olduğumu bildirirəm ki, bu əlaqələr getdikcə daha da möhkəmlənəcəkdir.
F i l l B o t s: Cənab prezident, biz müstəqil Azərbaycan Respublikasında prezident Heydər Əliyevin müdrik
rəhbərliyi ilə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və islahatların həyata keçirilməsi sahəsində böyük
uğurlar əldə edilməsindən çox yaxşı xəbərdarıq. Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının ardıcıl surətdə inkişafında gec
də olsa, yaxından iştirak etməyimizdən böyük iftixar hissi duyuruq və Sizi əmin edirik ki, «Şell» şirkəti sizin
ölkənizdəki fəaliyyətini gündən-günə daha da genişləndirəcəkdir.
Biz ölkənizdə gedən demokratik prosesləri yüksək qiymətləndiririk və bildirirəm ki, Azərbaycanda kadrların
ixtisasının artırılması, istedadlı gənclərə qayğı məsələlərinə lazımi kömək göstərəcəyik.
H e y d ər Ə l i y e v: Maraqlı görüşə və faydalı təkliflərə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini zəruri hesab edirəm və bunun üçün geniş imkanların
olduğunu vurğulayıram.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «LAZMA» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CO DARBİ VƏ
BRAZİLİYANIN «PETROBRAZ» ŞİRKƏTİNİN İCRAÇI DİREKTORU
RENATO BERTARİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
20 iyul 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Co Darbi və cənab Renato Bertari! Sizi salamlayıram və rəhbərlik
etdiyiniz şirkətlərin müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələr qurmağa, bu əlaqələri genişləndirməyə
maraq göstərməyinizi razılıqla qarşılayıram.
C o D a r b i : Cənab prezident! Vaxt tapıb bizi qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik, bu görüşdən şərəf
duyduğumuzu bildiririk.
İcazə versəydiniz sizə rəhbərlik etdiyim şirkət barədə məlumat verərdim. «Lazma» nisbətən cavan şirkətdir,
27 il bundan əvvəl yaranmışdır. Əsasən kəşfiyyat və istismar sahəsində ixtisaslaşan bir şirkətdir. Biz
Azərbaycanda çox böyük imkanların olmasından xəbərdarıq. Sizinlə bu görüşə gəlməyimizin məqsədi
Azərbaycana sərmayə qoymağa ciddi marağımız olduğunu bir daha nümayiş etdirməkdir. «Lazma» şirkəti
dünyanın 13 ölkəsində iş görür. Bizim əsas işimiz Böyük Britaniyada və İndoneziyadadır. Biz Venesuela,
Əlcəzair, Liviya və Pakistanda da xeyli iş görürük. Sizin razılığınızla biz fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələr
arasında ən çox Azərbaycana invenstisiya qoymaq niyyətindəyik. Sizə bildirmək istəyirəm ki, biz Xəzərin
Azərbaycan sektorunda geniş fəaliyyət göstərmək istəyirik.
R e n a t o B e r t a r i: Cənab prezident, bizimlə bu görüşə vaxt ayırdığınıza görə sizə təşəkkür edirik.
Bizim «Petrobraz» şirkəti Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənablar, başçılıq etdiyiniz hər iki şirkətin respublikamıza böyük həcmdə
sərmayə qoymaq arzusunda olduğunuzu razılıqla qarşılayaraq bildirirəm ki, biz 1994-cü ilin sentyabrında
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi barədə «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıqdan sonra
ən nüfuzlu xarici şirkətlərin ölkəmizə marağı ildən-ilə artır. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və bütün
şirkətlərin ölkəmizlə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmasına hər cür şərait yaratmışıq.
Azərbaycanda bütün sahələrdə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün böyük potensial imkanlar vardır və
bildirirəm ki, respublikamız öz qapılarını xarici şirkətlərin üzünə geniş açmışdır və biz hər bir şirkətin xalqımız,
ölkəmiz üçün faydalı olan təkliflərinə həmişə diqqətlə yanaşırıq.
R e n a t o B e r t a r i: Cənab prezident, Braziliyada Sizin rəsmi səfərinizi səbirsizliklə gözləyirlər. Mən
ölkəmizin prezidentinin Sizi Braziliyaya rəsmi səfərə dəvətini bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Əminəm ki, Sizin
bu səfəriniz Azərbaycan - Braziliya əməkdaşlığında yeni bir mərhələ açacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bu ölkəyə rəsmi səfərə dəvət
olunmağım barədə Braziliya prezidentindən məktub almışam, vaxt tapan kimi bu dəvətdən istifadə etməyə
çalışacağam.
Mən «Lazma» və «Petrobraz» şirkətləri ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın ardıcıl surətdə inkişaf
etməsinə tərəfdar olduğumu vurğulayıram.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA
BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ XARİCİ İŞLƏR ÜZRƏ NAZİRİ DAQ HENDERSONUN TƏŞKİL
ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
London
20 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli xanımlar, cənablar və dostlar!
Mən Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və Birləşmiş Krallığa başlayan rəsmi səfərimdən çox məmnun
olduğumu bildirmək istəyirəm.
Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında yaranmış dostluq əlaqələrinin və əməkdaşlığın tarixi vardır. 1991ci ildə respublikamız dövlət müstəqilliyini əldə edən kimi Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış
ilk ölkələrdən biri olmuşdur. 1992-ci ilin mart ayında Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında diplomatik
əlaqələr yaranmışdır. 1993-cü ildə Birləşmiş Krallığın Azərbaycanda səfirliyi açılmış və 1994-cü ilin yanvar
ayında respublikamızın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında səfirliyi açılmışdır.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən 1994-cü ilin fevral ayında Birləşmiş Krallığa ilk dəfə rəsmi səfərə
gəlmişdim. Həmin səfər zamanı Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin yaranması və inkişaf
etdirilməsi üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən bir çox sənədlər imzalanmışdır. Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri ilə mən, Azərbaycan prezidenti Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan
arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanat imzalamışdıq. Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında
energetika, turizm, telekommunikasiya və başqa sahələrdə əməkdaşlıq haqqında və iqtisadi məsələlərə aid bir
çox digər müqavilələr imzalanmışdır.
Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında o vaxtdan indiyədək hökumətlərarası 14 müqavilə, saziş,
memorandum imzalanmışdır. Bunların bir hissəsi Londonda, bir hissəsi isə Birləşmiş Krallığın xarici işlər
nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı imzalanmışdır. Beləliklə, Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün yetərli hüquqi-normativ sənədlər imzalanmış, baza yaranmışdır.
Mən hesab edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız ötən illər bütün sahələrdə uğurlu olmuşdur. Mən dəvəti böyük
məmnuniyyətlə qəbul edib bu gün Londonda, Birləşmiş Krallıqda rəsmi səfərə başlamışam.
Mən hesab edirəm ki, bu günlər keçirəcəyimiz görüşlər, imzalayacağımız sənədlər ölkələrimiz arasında
bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsini gələcəkdə daha da yüksəklərə qaldıracaqdır.
Biz əvvəlki sənədləri ölkənizin keçmiş hökuməti ilə imzalamışıq. Birləşmiş Krallığın keçən il yeni hökuməti
yaranmışdır. Mən çox məmnunam ki, bizim əlaqələrimiz yeni hökumətlə də davam edir. Yeni hökumət, yeni
Baş nazir, nazirlər və hökumətin bütün üzvləri ilə şəxsi əlaqələr yaratmaq da mənim üçün - Azərbaycan
prezidenti üçün çox əhəmiyyətlidir.
Birləşmiş Krallığın Baş naziri ilə sabah nəzərdə tutulmuş görüşümü və danışıqlarımı çox əhəmiyyətli hesab
edirəm. Şübhəsiz ki, Birləşmiş Krallığın kraliçası ilə mənim görüşüm də tarixi bir hadisə olacaqdır. Nazirlərlə,
hökumət üzvləri və şirkət rəhbərləri ilə görüşlərim də Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında bütün sahələrdə
əlaqələrin inkişaf etməsi üçün bizə kömək edəcəkdir.
Hörmətli nazir, mən sizin fikrinizlə tamamilə razıyam ki, Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında bütün
sahələrdə əlaqələr inkişaf etdirilməlidir. Ancaq siyasi sahədə əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsi çox
əhəmiyyətlidir. Güman edirəm ki, biz bu günlər bu məsələlərə çox ciddi fikir verəcəyik, fikir mübadiləsi aparacağıq
və bu sahələrdə də işlərimizi gələcəkdə yaxşı inkişaf etdirmək üçün imkanlar əldə edəcəyik.
Mən çox məmnunam ki, mənim bir neçə il bundan əvvəl tanış olduğum, yaxın əlaqələr yaratdığım cənab
Terri Adamsı, cənab Riçardsı burada görürəm. Amma mən yeni dostlarla da tanışlığıma çox məmnunam. Mən,
o cümlədən, sizinlə bugünkü görüşümü əhəmiyyətli hesab edirəm. Sizin Azərbaycana gəlmək arzunuzu çox
yüksək qiymətləndirirəm. Mən də öz tərəfimdən sizi Azərbaycana dəvət edirəm.
Biz Birləşmiş Krallığın parlamenti ilə Azərbaycan parlamenti arasındakı əlaqələri də inkişaf etdirmək üçün
bu günlər əhəmiyyətli addımlar ata biləcəyik. Məni müşayiət edənlərin arasında Azərbaycan parlamentinin
üzvləri də vardır. Onların bir neçəsi burada, bu görüşdə iştirak edirlər.
Mən bugünkü görüş üçün sizə təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, bizim bu danışıqlarımız bu günlərdə
görəcəyimiz işlər üçün yaxşı bir əsas yaradacaqdır.
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Xahiş edirəm, Birləşmiş Krallığın kraliçasının şərəfinə badələrinizi qaldırasınız. Birləşmiş Krallığın
hökumətinin, Baş nazirinin, nazirlərin şərəfinə, sizin şərəfinizə və burada iştirak edən dostlarımızın şərəfinə!
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BÖYÜK BRİTANİYA ŞURASININ BAŞ DİREKTORU DOKTOR
DEVİD DRİYURİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
20 iyul 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Driyuri, mən sizi ürəkdən salamlayıram, bu görüşdən və Azərbaycan ilə
Britaniya Şurası arasında sıx əlaqələrin olduğundan razı qaldığımı bildirirəm. İnanıram ki, bu görüşümüz
Azərbaycan–Böyük Britaniya münasibətlərinin daha da genişlənməsinə təkan verəcəkdir.
D e v i d D r i y u r i: Cənab prezident, Böyük Britaniyaya rəsmi səfərinizin proqramının gərginliyinə
baxmayaraq vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. İcazənizlə, başçılıq etdiyim şuranın
fəaliyyəti haqqında sizə məlumat verim.
Bu şura Azərbaycanla 1994-cü ildən əməkdaşlıq edir. Bizim məqsədimiz gənc müstəqil Azərbaycan
Respublikasının zəngin tarixi, mədəniyyəti, ənənələri barədə dünya ictimaiyyətinə geniş məlumat çatdırmaqdan
və onları təbliğ etməkdən ibarətdir. Britaniya Şurasının 1994-cü ildən Azərbaycanda daimi nümayəndəliyi və
qərargahı fəaliyyət göstərir. Şura Azərbaycanla əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişaf etdirilməsinə daim xüsusi
diqqət yetirir.
Britaniya Şurasının səyyar incəsənət şöbəsi dünya xalqlarının ən görkəmli mədəniyyət, incəsənət
xadimlərinin Böyük Britaniyaya səfərlərini təşkil edir, Londonun və digər şəhərlərin böyük salonlarında
konsertlər, sərgilər keçirir. Onu da bildirim ki, Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət xadimləri də məhz bu
şuranın xətti ilə dəfələrlə Böyük Britaniyanın bir sıra şəhərlərində səfərlərdə olmuşlar.
Biz Azərbaycanda təhsil sahəsində islahatın aparılmasına əməli kömək göstərmək niyyətindəyik. Bununla
əlaqədar vaxtaşırı seminarlar keçiririk. Fikrimcə, azərbaycanlı gənc alimlərlə birlikdə elmi tədqiqat işlərinin
aparılması da çox mühümdür və şura bu məsələlərə xüsusi əhəmiyyət verir. Bütün bu tədbirlərin həyata
keçirilməsində Britaniya Şurası Azərbaycana maliyyə yardımını bundan sonra da davam etdirməyə hazırdır.
Britaniya Şurası Azərbaycanda elm, mədəniyyət sahələrinə və peşə strukturlarının inkişafına da yardım
göstərir. Bakıda ingilis dili kursları açılmasının böyük əhəmiyyəti oldu. Bu kursların fəaliyyət dairəsini
genişləndirmək niyyətindəyik.
Cənab prezident, Britaniya Şurasına Azərbaycanda yaradılmış şəraitə görə Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Driyuri, respublikamızda həyata keçirdiyiniz tədbirlər və görülmüş işlər
barədə məlumatınızı diqqətlə dinlədim. Söylədiyiniz xoş sözlərə görə Britaniya Şurasının rəhbərliyinə təşəkkür
edirəm. Bu şuranın böyük imkanlara malik olmasından çox məmnun qaldığımı bildirirəm.
Demokratik inkişaf, bazar münasibətləri yolunu seçmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasında elm,
mədəniyyət, təhsil sahələrinin də ardıcıl surətdə inkişaf etdiyi bir zamanda Britaniya Şurasının göstərdiyi
köməkliyi böyük razılıq hissi ilə qeyd edirəm.
Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin geniş təbliğ edilməsinin çox vacib olduğunu vurğulayıram. Eyni
zamanda Azərbaycan xalqı da Britaniya xalqının qədim tarixi ənənələrinə böyük maraq göstərdiyini bildirirəm.
İngilis yazıçılarının, şairlərinin, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin əsərləri Azərbaycanda da çox
məşhurdur. Bütün bunlar bizim xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Mən Sizi, Britaniya Şurasının baş
direktorunu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm. Cənab Driyuri, siz Azərbaycana gəlib bütün bunları öz
gözlərinizlə görəcəksiniz.
D e v i d D r i y u r i: Sizin dəvətinizi məmnunluqla qəbul edirəm. Mütləq Azərbaycana səfərə gələcəyimi
bildirirəm.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «MONUMENT OYL ƏND QAZ» ŞİRKƏTİNİN
BAŞ DİREKTORU TİM EQQAR VƏ ŞİRKƏTİN İCRAÇI DİREKTORU
TERRİ ADAMS İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
20 iyul 1998-ci il
T i m E q q a r: Cənab prezident, Böyük Britaniyaya xoş gəlmisiniz. Biz sizinlə yenidən
görüşməyimizdən çox şadıq. Mən hələ Böyük Britaniyanın energetika naziri vəzifəsində işlədiyim vaxt, Bakıda
«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasında iştirak etdiyimi məmnunluqla xatırlayıram. Eyni zamanda, Sizin Böyük
Britaniyaya 1994-cü ildəki rəsmi səfəriniz zamanı Londonda görüşməyimizi sevinclə yada salıram.
Cənab prezident, xatırlayırsınızsa, həmin görüşümüzdə Sizə söylədim ki, mənim məqsədim Böyük
Britaniyanın xeyli şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsidir. O vaxt Siz mənə dediniz ki, kim istəyirsə,
gəlsin, xoş gəliblər. İndi həddindən çox xoşbəxtəm ki, Böyük Britaniyadan Azərbaycana sonuncu gələn neft
şirkətinin rəhbəri mən özüməm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Tim Eqqar, görüşümüzdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Siz əvvəlcə
başqalarını göndərdiniz, işləri təşkil etdiniz. Siz Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında qoyulan körpünün
yaradıcılarından birisiniz. Bizim həmin görüşümüzdən dörd il keçir. İndi isə yeni bir neft şirkətinin rəhbəri kimi
siz özünüz Azərbaycana gəlirsiniz. Çox gözəl, mən bunların hamısını yaxşı xatırlayıram. Biz sizinlə Bakıda
da çox görüşmüşük. Mən sizinlə görüşümdən həmişə məmnun olmuşam. Aramızda yaxşı münasibətlər
yaranmışdır. Siz İngiltərədə Azərbaycanın ən böyük dostusunuz.
Azərbaycanın İngiltərədə daha bir dostunu – Terri Adamsı səmimi-qəlbdən salamlayıram və çox məmnunam
ki, Böyük Britaniyada bizim dostlarımızın sayı artır. Cənab Adams dörd il Azərbaycanda yaşayıbdır. Mən sizə
bir neçə dəfə demişəm, – Terri Adams Azərbaycanda çox populyar adamlardan biridir, onu ölkəmizdə çox
sevirlər. Çünki yaxşı işlər görübdür, millətimizə, xalqımıza böyük hörmətlə xidmət göstəribdir. Mən çox
məmnunam ki, mənim iki dostum – cənab Tim Eqqar və cənab Terri Adams indi birləşiblər. Biz sabah sizinlə
bir saziş imzalayacağıq. Cənab Eqqar, əvvəllər siz Böyük Britaniyanın neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında
sazişlərin imzalanmasını təşkil edirdiniz. İndi isə özünüzün rəhbərlik etdiyiniz şirkətlə saziş imzalanacaqdır.
T i m E q q a r: Cənab prezident, «Monument Oyl ənd Qaz» şirkəti ilə ARDNŞ arasında iyulun 21-də
bağlanmalı olan sazişin imzalanma mərasiminin yadda qalması üçün xüsusi bir iş görmək istəyirik. Əgər icazə
versəniz, həmin mərasimdə bəyan edərdik ki, biz Heydər Əliyev adına təqaüd təsis edirik ki, geosiyasət,
politologiya, diplomatiya və iqtisadiyyat üzrə təhsil almaq üçün London Universitetinə oxumağa tələbələr
göndərilsin. Həmin təqaüd prezident Heydər Əliyevin beynəlxalq işlərin regional inkişafına və Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə verdiyi töhfənin etiraf edilməsi əlaməti kimi təsis
olunmuşdur. Biz «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin rəhbərliyi prezident Heydər Əliyevin siyasi rəhbərliyi
altında Azərbaycanda əldə olunmuş görkəmli nailiyyətləri yüksək dəyərləndiririk.
London Universitetində təhsil alacaq gənc orada bir məsələ üzərində elmi tədqiqat işi aparacaq, sonra isə
həmin iş çap ediləcəkdir. Cənab prezident, adınızdan istifadə etməyimiz üçün biz Sizdən icazə istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə bir təqaüdün təsis edilməsinə razılıq verirəm. Mən Azərbaycandan daha
çox gəncin Böyük Britaniyada təhsil almasına xüsusi əhəmiyyət verirəm.
«Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin Azərbaycanla sıx əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərməsini yüksək
qiymətləndirirəm və əmin olduğumu bildirirəm ki, iyulun 21-də Londonda imzalanacaq sənədlər ölkələrimizin
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
T i m E q q a r: Rəhbərlik etdiyimiz şirkətə diqqət göstərdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Cənab prezident, biz çox xoşbəxtik ki, Azərbaycanda Sizin müdrik rəhbərliyiniz altında işləyəcəyik.
Çalışacağıq ki, «Monument Oyl ənd Qaz» müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına layiqli kömək
göstərə bilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, sabah- iyulun 21-də Londonda ARDNŞ, ABŞ-ın AMOKO, Böyük
Britaniyanın «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətləri, Rusiyanın mərkəzi yanacaq şirkəti arasında saziş
imzalanacaqdır. Bu sazişi beynəlmiləl saziş adlandırmaq olar. Belə birgə işlər xalqlarımızın və ölkələrimizin
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün çox vacibdir.
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T i m E q q a r: Cənab prezident, istərdim mən rəhbərlik etdiyim Böyük Britaniya–Azərbaycan
Cəmiyyətinin fəaliyyəti haqqında sizə məlumat verim. Mən bu cəmiyyətə sədrlik etməyimdən böyük iftixar
duyuram. Bizim cəmiyyətin üzvü olmaq istəyənlər xeyli çoxdur. Biz istəyirik ki, Azərbaycan həqiqətlərini,
respublikanızda gedən demokratik inkişaf barədə məlumatları Birləşmiş Krallığın ictimaiyyətinə dərindən
çatdıraq, xalqınızın qədim ənənələrə malik mədəniyyətini, incəsənətini geniş təbliğ edək.
T e r r i A d a m s: Cənab prezident, sizin müdrik rəhbərliyiniz altında Azərbaycanda fəaliyyət göstərməklə
mən həmişə fəxr etmişəm. Mən çox xoşbəxtəm ki, yenidən Azərbaycanda işləmək imkanı qazanmışam. Mən
yaxşı bilirəm ki, Siz respublikanızda böyük işlər görürsünüz, xalqınız Sizi qəlbən sevir və öz müdrik
prezidentinə ürəkdən inanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ən əvvəl mənim ünvanıma söylədiyiniz səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Onu da vurğulayıram ki, «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin Azərbaycanla əlaqələrinin böyük perspektivləri
var. Mən, eyni zamanda, Böyük Britaniya şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirirəm
və əmin olduğumu bildirirəm ki, bu əlaqələr bundan sonra daha da inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir.
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BÖYÜK BRİTANİYA– AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN TOPLANTISINDA NİTQİ
London,
«Klaricis» mehmanxanası
20 iyul 1998-ci il
Hörmətli sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı bu əlamətdar hadisə – İngiltərə-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin yaranması
münasibətilə ürəkdən təbrik edir və sizə, bu cəmiyyətə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
İngiltərə - Azərbaycan Cəmiyyətinin yaranması Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin
inkişafında tarixi bir hadisədir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, 1992-ci ilin mart ayında
Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr yaranmışdır. 1994-cü ilin fevral ayında mənim Azərbaycan prezidentinin Birləşmiş Krallığa ilk səfərim olmuşdur. Bu rəsmi səfər zamanı Britaniya hökuməti
ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yaranmış və bunları inkişaf etdirmək üçün müqavilələr, sazişlər, bir çox digər
sənədlər imzalanmışdır.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, ötən illər ərzində Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında əlaqələr
bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi, insani sahələrdə sürətlə inkişaf edibdir. Bunun ən bariz
nümunəsi odur ki, cəmiyyətin sədri Tim Eqqarın dediyi kimi, Birləşmiş Krallıqdan Azərbaycanda 100-dən artıq
şirkət fəaliyyət göstərir. Bu fakt bizim əlaqələrimizin yalnız bir hissəsini əks etdirir. Ancaq qeyd etdiyim kimi,
əlaqələrimiz həyatın bütün sahələrini əhatə edir. İndi isə yəqin ki, elə bir mərhələ gəlib çatıbdır ki, təkcə
hökumətlər, dövlətlər arasında əlaqələr yox, insanlar arasında cəmiyyət - İngiltərə - Azərbaycan Cəmiyyətini
qurub adamları bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq, dostluq etmək, bu sahədə də işlər görmək lazımdır. Bu
baxımdan mən İngiltərə - Azərbaycan Cəmiyyətinin yaranmasını yüksək qiymətləndirir, bunu bəyənir, alqışlayır
və bu münasibətlə sizi bir daha təbrik edirəm.
Hesab edirəm, bu, böyük nailiyyətdir ki, cəmi dörd il müddətində İngiltərədə, Birləşmiş Krallıqda
Azərbaycanın dostları nə qədər artıb ki, indi belə bir cəmiyyət yaranıb və onun dəvəti ilə İngiltərənin, Londonun
çoxsaylı insanları bu gün bu salona toplaşıblar.
Şübhəsiz ki, bu cəmiyyətin yaranmasında Azərbaycanın Birləşmiş Krallıqdakı səfirliyinin və səfirin
xidmətləri böyükdür. Ancaq bu, səfirliyin borcu və vəzifəsidir. Bu cəmiyyəti yaradan İngiltərənin, Birləşmiş
Krallığın tanınmış adamlarının, şəxslərinin xidməti isə daha yüksək qiymətə layiqdir. Mən çox məmnunam ki,
cəmiyyətin rəhbərliyində Birləşmiş Krallıqda məşhur olan şəxslər təmsil ediliblər. Onlar eyni zamanda
Azərbaycanda da çox tanınan və hörmətli insanlardır.
Cəmiyyətin sədri cənab Tim Eqqar uzun müddət Birləşmiş Krallığın parlamentinin üzvü və energetika naziri
vəzifəsində işləmişdir. Birləşmiş Krallıqda tanınmış və çox hörmətli şəxslərdən biridir. Cənab Tim Eqqarın
imzası 1994-cü il sentyabr ayının 20-də Azərbaycanda, Bakıda imzalanmış ilk müqavilənin, «Əsrin
müqaviləsi»nin altındadır. Biz birlikdə böyük bir təşəbbüs irəli sürmüş və onu həyata keçirmişik - XX əsrin
sonunda Xəzər dənizinin neft-qaz ehtiyatlarını bütün bünyaya tanıtmışıq və böyük ölkələrin, iri şirkətlərin
marağını oraya cəlb etmişik. Məmnunam ki, məhz cənab Tim Eqqar bu cəmiyyətin sədridir.
Mən böyük məmnuniyyət hissi ilə bildim ki, cəmiyyətin rəhbər orqanında keçmiş xarici işlər naziri cənab Rifkind
də var. Cənab Rifkind Birləşmiş Krallığın xarici işlər naziri olarkən Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin inkişaf etməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Bakıda Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında
imzalanmış bir çox vacib sənədlərə məhz cənab Rifkind imza atıbdır. 1996-cı ilin aprel ayında Qafqazın digər
respublikaları ilə birlikdə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalayarkən cənab Rifkind bu
hadisənin iştirakçısı olmuş və orada Avropa Birliyinin üzvü kimi Birləşmiş Krallığı təmsil etmişdir.
Cəmiyyətin rəhbərliyində cənab Terri Adamsın olması da məni çox sevindirmişdir. Cənab Terri Adams həm
sizin ölkədə, həm də Azərbaycanda çox tanınmış bir şəxsdir. 1994-cü ilin sentyabr ayında biz ilk müqaviləni
bağlayandan sonra, onu imzalamış 11 şirkətin daxil olduğu konsorsium Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti yaratdı və


Toplantıda cəmiyyətin üzvləri, ölkənin ictimai-siyasi xadimləri, iş adamları, xarici dövlətlərin səfirləri, mətbuat
nümayəndələri iştirak etmişlər.
– Azərbaycan Respublikası prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş görüşdə Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri
Tim Eqqar çıxış edərək Heydər Əliyevi salamladı.
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ötən illərdə bu şirkətə Terri Adams rəhbərlik etdi. Ötən dörd il müddətində biz cənab Terri Adamsla böyük və
şərəfli yol keçmişik.
İki tarixi hadisəni xatırlayıram. 1996-cı ilin yanvarında mən Moskvaya getdim ki, Xəzər dənizindən
çıxarılacaq ilkin neftin ixracı üçün şimal boru kəmərinin marşrutu haqqında Rusiya ilə Azərbaycan arasında
müqavilə imzalayım. Bu müqaviləni Rusiyanın Baş naziri cənab Çernomırdin və mən imzaladıq. Cənab Terri
Adams mənimlə bərabər idi, bu səfərdə məni müşayiət edirdi. 1997-ci il noyabr ayının 12-də Azərbaycanda,
Bakıda 1994-cü ildə imzalanmış müqavilənin həyata keçirilməsi nəticəsində ilkin neftin alınmasını bayram
etdik. Bu ilkin neft məhz 1996-cı ilin yanvarında mənim Moskvada Rusiya ilə imzaladığım müqavilə əsasında
yaranmış şimal boru kəməri vasitəsilə indi ixrac olunur. Cənab Terri Adams bu tarixi hadisənin də fəal
iştirakçısı olmuşdur. Buna görə onun İngiltərə - Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbərliyində olması tamamilə
əsaslıdır.
Cəmiyyətin digər üzvləri də çox hörmətli insanlardır. Mən vaxtınızı alıb bu barədə danışmaq istəmirəm.
Ancaq bu sözləri ona görə dedim ki, İngiltərə - Azərbaycan Cəmiyyətinin necə yüksək şəxslər tərəfindən
yaradıldığını hamı bilsin.
Bu gün mənim Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərim başlayıbdır. Səhər saat 9-dan görüşlər keçirirəm. Bu
görüşlər çox məhsuldar və səmərəlidir. Sabah mən Birləşmiş Krallığın Baş naziri ilə görüşəcəyəm. Biz
ölkələrimiz arasında dostluğu, əməkdaşlığı bir daha təsdiq edən Bəyannamə imzalayacağıq. Böyük
Britaniyanın, Birləşmiş Krallığın şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında böyük əhəmiyyət kəsb
edən bir neçə müqavilə imzalanacaqdır. Sabah mən əlahəzrət kraliça ilə görüşəcəyəm.
Görüşlərim qarşıdakı günlərdə də davam edəcək və məqsədim də Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında
əlaqələri daha da inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, xüsusən son beş ildə böyük bir yol keçmişdir. Biz
ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi aparırıq. Biz ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı
yaradır və inkişaf etdiririk. Biz ölkəmizi dünyaya açmışıq və bütün ölkələrlə iqtisadi inteqrasiya prosesinə
qoşulmuşuq. Görülən işlər, xüsusən həyata keçirilən islahatlar son illərdə Azərbaycanda vəziyyəti müsbət
istiqamətdə xeyli dəyişdirmişdir.
Ermənistanla Azərbaycan arasında olan hərbi münaqişədə 1994-cü ilin may ayında atəşkəs yaratmışıq və
dörd ildən artıqdır ki, atəş yoxdur, məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün danışıqlar aparılır.
Keçmiş illərdə Azərbaycanda mövcud olan qanunsuz cinayətkar qruplar, qanunsuz silahlı dəstələr ləğv
edilib, ictimai - siyasi sabitlik tamamilə təmin olunubdur. İndi Azərbaycanda insanlar rahat yaşayır, xarici
sərmayəçilər üçün bütün imkanlar yaradılıbdır. Azərbaycanda Birləşmiş Krallığın 100-dən artıq şirkətinin
işləməsi onu göstərir ki, xarici sərmayəçilər üçün bütün imkanlar var.
Ancaq Azərbaycana gələn sərmayəçilər təkcə sizin ölkədən deyildir. Artıq dünyanın bütün ölkələrindən
Azərbaycana sərmayəçilər gəlmişlər. Mən çox sevinirəm ki, nəhayət, Azərbaycan Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə Birləşmiş Krallıq arasında rəqabət yarada bilmişdir. Bu, asan məsələ deyildir. Əgər biz buna
nail olmuşuqsa, görün ki, Azərbaycan nə işlər görə bilər.
Beləliklə, bizim əməkdaşlığımızın çox gözəl gələcəyi var. Bu baxımdan İngiltərə - Azərbaycan cəmiyyətinin
də çox böyük gələcəyi var . Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayır, hər birinizə cansağlığı, səadət arzulayıram.
Birləşmiş Krallığın bütün vətəndaşlarına sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. Hər birinizə həyatınızda və işinizdə
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ BÖYÜK BRİTANİYA-AZƏRBAYCAN
CƏMİYYƏTİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
London
20 iyul 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və bu axşam bu saatları, dəqiqələri sizinlə bir yerdə keçirməyimi
özüm üçün böyük xoşbəxtlik hesab edirəm. Bu salonda Birləşmiş Krallığın hörmətli şəxsiyyətləri - həm bu gün
hökumət üzvü olanlar, o cümlədən cənab Con Battl, həm də keçmişdə, uzun illər Birləşmiş Krallığın
hökumətində böyük vəzifələrdə çalışıb, indi isə başqa sahələrdə işləyən cənab Duqlas Hörd, cənab Tim Eqqar
və başqaları - Britaniya - Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçıları, Birləşmiş Krallığın, böyük şirkətlərinin
nümayəndələri toplaşıblar. Ona görə də bu axşamkı rəsmi qəbul, sizinlə bir yerdə olmaq mənim üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Cənab Hörd, mən sizinlə görüşümün ilk dəqiqələrindən hiss etdim ki, siz siyasət sahəsində çox böyük
təcrübəyə malik olan bir şəxsiyyətsiniz. Siz Birləşmiş Krallığın parlamentinin üzvü kimi böyük fəaliyyətinizlə
bərabər, Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri vəzifəsində də çox işlər görmüsünüz. Ona görə də sizinlə
keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar mənim üçün çox vacib, əhəmiyyətli idi. Çünki biz sizinlə birlikdə
Birləşmiş Krallıq hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin bünövrəsini, təməlini qoyurduq,
onu qururduq, yaradırdıq. Bu, mənim üçün çox vacib idi. Çünki gənc, müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan
dünyada böyük nüfuza malik olan Birləşmiş Krallıq kimi ölkəylə, dövlətlə əlaqələr qurub-yaratmalı idi.
Mən çox məmnunam ki, həmin o illər - 1994-cü ilin əvvəllərində biz Birləşmiş Krallıq hökumətinin
üzvlərində, nazirlərdə, o cümlədən bu gün bu rəsmi qəbulda iştirak edən keçmiş nazirlərdə Azərbaycanın
problemlərinə böyük maraq, qayğı hiss etdik, onların ölkəmizlə əlaqələr qurmaq əzmində olduqlarını gördük.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə xatırlayıram ki, Azərbaycanda xalq tərəfindən prezident seçiləndən sonra
dekabr ayında mənim ilk səfərim Fransaya, ikinci səfərim isə 1994-cü ilin fevral ayında Londona, Birləşmiş
Krallığa oldu. İndi o vaxtdan dörd il keçibdir. Ancaq mən bu gün hesab edirəm ki, o vaxt, həmin səfər zamanı
Birləşmiş Krallıq hökuməti ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığın yaxşı təməlini qoya bildik. Bu işdə
Birləşmiş Krallıq hökumətinin böyük xidmətləri olmuşdur. Bu işdə hökumət üzvlərinin, o cümlədən hökumətin
o vaxtkı üzvləri - xarici işlər naziri cənab Hördün və energetika naziri cənab Eqqarın da böyük xidmətləri
olmuşdur.
Mən məmnunam ki, Birləşmiş Krallıqda indi hökumət dəyişsə də, Azərbaycana qarşı siyasət dəyişməyibdir.
Görünür ki, biz bu əməkdaşlığın təməlini həqiqətən çox möhkəm qoymuşuq. Mənim bu dediklərimi sübut edən
odur ki, yeni hökumətin dəvəti ilə mən yenidən Birləşmiş Krallığa, Londona rəsmi səfərə gəlmişəm.
Mən buraya rəsmi səfərə gəlməmişdən əvvəl, yeni hökumətin dövlət naziri cənab Con Battl iki dəfə qısa
müddətdə Azərbaycanda səfərdə olmuş və biz çox səmərəli görüşlər keçirmişik, danışıqlar aparmışıq.
Bilirsiniz, məni sevindirən Birləşmiş Krallıqda olan bu demokratik iqlimdir, əhval-ruhiyyədir. Bugünkü
hökumət sizə qarşı 18 il müxalifətdə olmuşdur. Onlar 18 il ərzində sizi hakimiyyətdən kənarlaşdırıb
hakimiyyətə gəlməyə çalışmışlar və buna da nail olmuşlar. Ancaq sizin aranızda nə qədər dostluq və səmimi
əlaqələr vardır. Siz bir-birinizlə mübarizə aparmısınız, amma düşmən olmamısınız. Demokratiyanın bu cəhəti
indi yeni müstəqillik əldə etmiş, demokratiya yolu ilə gedən ölkələr, o cümlədən Azərbaycan üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Məni sevindirən cəhət bir də odur ki, yeni hökumətin, parlamentin üzvü, nazir cənab Con Battl mənim sağ
tərəfimdə, keçmiş hökumətin üzvləri - cənab Hörd və cənab Eqqar isə sol tərəfimdə oturmuşlar. Biz Britaniya Azərbaycan Cəmiyyətini birlikdə yaratmışıq və həmin cəmiyyətin yaranması münasibətilə bu gün bu məclisə
toplaşmışıq.


Qəbulda Britaniya–Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbərləri, nazirlər, ölkənin ictimai-siyasi xadimləri, diplomatlar,
bir sıra şirkətlərin başçıları iştirak edirdilər.
Qəbulda Böyük Britaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Duqlas Hörd, Birləşmiş Krallığın energetika üzrə dövlət naziri
Con Battl, «Britiş Petroleum» şirkətinin təmsilçisi Tik Over, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Tomas Rocer çıxış
etdilər. Rəsmi qəbula Britaniya–Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Tim Eqqar rəhbərlik edirdi.
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Azərbaycanda biz həmişə hesab etmişik ki, Qərb ölkələrindən - iqtisadiyyat, demokratiya cəhətdən inkişaf
etmiş ölkələrdən çox şey öyrənməliyik. Biz sizin ölkəni çox yaxşı tanıyırıq. Çünki biz gənc vaxtlarımızdan sizin
ölkənizin tarixi haqqında kitablardan çox şeylər oxumuşuq. Sizin ölkənizin, xalqınızın mədəniyyəti, incəsənəti,
ədəbiyyatı bizim hamımıza çox yaxşı məlumdur.
Azərbaycan teatrının böyük sənətkarı, bizim böyük artistimiz, eyni zamanda Azərbaycan Parlamentinin üzvü
Şəfiqə xanım bu məclisdə iştirak edir. O, Şekspirin şeirlərini Azərbaycan dilində saatlarla oxuya bilər. Mən isə
hələ 13-14 yaşımdan Şekspirin bütün əsərlərini oxumuşdum. Bu əsərləri o qədər sevmişdim ki, hələ 15-16
yaşımda, orta məktəbdə oxuyarkən biz Şekspirin «Hamlet» əsərini tamaşaya qoyurduq və mən Hamlet rolunu
ifa edirdim.
Yenə də deyirəm, bunların hamısı keçmişdən bizə məlumdur. Amma sizdə olan demokratiyanı biz o vaxtlar
anlaya bilməmişdik, indi sizdən bunu da öyrəndik. Xüsusən bugünkü bu mənzərə demokratiyanın ən əyani
nümayişidir.
Arzu edirəm ki, bunu təkcə mən, məni müşayiət edənlər yox, bizim Azərbaycandakı həmkarlarımızın hamısı
görsün və öyrənsin.
Bu gün biz Britaniya - Azərbaycan Cəmiyyətinin toplantısında iştirak etdik və mən orada geniş bir nitq
söylədim. Mən orada dediklərimi təkrar etmək istəmirəm. Ancaq sadəcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ötən dörd
il ərzində biz böyük bir yol keçmişik, Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında əlaqələr sürətlə inkişaf edibdir.
Məhz bunların nəticəsində bu gün İngiltərə - Azərbaycan Cəmiyyətinin toplantısına bir neçə yüz adam
yığışmışdı.
Eşitdiyimə görə, cəmiyyətin sədri cənab Tim Eqqar bəzi adamların buraya gəlmək arzusunu yerinə
yetirməyibdir. Çünki onlar Amerika şirkətlərinin nümayəndələri imiş. O istəməyibdir ki, Amerika şirkətləri
gəlib burada Birləşmiş Krallığın şirkətlərindən çox olsunlar. Mən isə orada dedim ki, bu dörd ildə biz çox
nailiyyətlər əldə etmişik. Azərbaycanın da nailiyyəti ondan ibarətdir ki, nəhayət, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Birləşmiş Krallıq arasında ciddi rəqabət yarada bilmişik.
Beləliklə, bu dörd ildə biz çoxlu nailiyyətlər əldə etmişik. Bizim dostluq əlaqələrimiz daha da inkişaf edibdir.
Mən hesab edirəm ki, bu görüşlər zamanı, - sabah Baş nazirlə, əlahəzrət kraliça ilə görüşəcəyəm, başqa
görüşlərimiz də olacaqdır, - Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında əlaqələri daha da irəliyə aparacağıq.
Cənab Hörd, siz bildirdiniz ki, mənim vaxtilə sizə dediklərimin 90 faizinin təsdiq olunduğunu bu gün bəyan
edirsiniz. Qalan on faizini də bu ilin axırınadək təsdiq edəcəksiniz.
Mən bilmirəm, bu məclisimiz ingilissayağı, yoxsa azərbaycansayağıdır? Yox, bu, hər ikisinin qarışığıdır.
Mən təklif edirəm, bu badələrinizi Britaniya - Azərbaycan Cəmiyyətinin şərəfinə qaldırasınız.
İcazə verin, bu badələrimizi Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin daha da inkişaf etməsinin
şərəfinə, sizin şərəfinizə qaldıraq. Sağ olun.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «FÖRST» JURNALININ BEYNƏLXALQ PREZİDENTİ PATRİK
KORMAKIN SUALLARINA CAVABI
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
P a t r i k K o r m a k: Cənab prezident, səfər proqramınızın gərginliyinə baxmayaraq, vaxt tapıb
məni qəbul etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Patrik Kormak, mən sizinlə görüşməyimə çox şadam. İndi isə sizi
maraqlandıran suallara cavab verməyə hazıram, buyurun.
S u a l: Cənab prezident, ümidvaram ki, ölkəmizə səfəriniz uğurlu keçir?
C a v a b: Bəli, dünən çox görüşlər olubdur və mən ümumiyyətlə, səfərin gedişindən çox razıyam.
P a t r i k K o r m a k: Cənab prezident, zati-aliləri, bizim jurnalımız Azərbaycan barədə və Sizin
Böyük Britaniyaya rəsmi səfərinizlə əlaqədar böyük bir hesabat dərc edəcəkdir. Ümidvarıq ki, bu
hesabat Sizin ölkənizlə Qərb dövlətləri arasında münasibətlərin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox məmnunam, jurnalınızın Azərbaycana göstərdiyi diqqətə görə sizə təşəkkür
edirəm.
S u a l: İcazə versəydiniz, bir neçə sualla Sizə müraciət edərdim. Cənab prezident, Siz öz ölkənizə
böyük sabitlik gətirmisiniz. Ölkənizdə bərqərar etdiyiniz sabitliyə necə nail oldunuz? Siz bunu necə izah
edərsiniz?
C a v a b: Ölkəmizdə sabitliyi cəmiyyətdə apardığımız ardıcıl tədbirlərin nəticəsində əldə etmişik. Bu, bizim
apardığımız siyasətin nəticəsidir. Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət qururuq. Bu, dövlət quruculuğu
prosesində bizim həyata keçirdiyimiz tədbirlərin, qəbul olunan qanunların və cəmiyyətdə insanların bu
qanunlara riayət etməsi ilə əlaqədar apardığımız tədbirlərin nəticəsidir.
Keçmiş illərdə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin olmamasının bir neçə səbəbi var idi. Birincisi, Sovet
İttifaqı dağılandan sonra keçid dövründə yaşayan ölkələrin hamısında sabitlik bu və ya digər miqyasda
pozulmuşdur. Yəni, bu, keçid dövrü üçün xarakterikdir. Azərbaycanda isə buna əlavə olunan amillər var idi. Bu
amillərdən biri Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsidir, Ermənistanın Azərbaycana 1988-ci ildə etdiyi təcavüz
nəticəsində yaranmış müharibə və münaqişədir.
İkincisi, müharibə, münaqişə nəticəsində və eyni zamanda Azərbaycanın daxilində ayrı-ayrı siyasi
qüvvələrin, silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşulması ilə əlaqədardır. Hakimiyyət uğrunda
mübarizə hər bir demokratik ölkədə təbii bir şeydir. Sizdə də bu mübarizə gedir və biz də sizdən çox şeylər
öyrənirik.
P a t r i k K o r m a k: Əvvəlki prezidentlik uğrunda mübarizə boks əlcəklərindən keçib.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq bizdə təkcə boks əlcəkləri deyil, avtomat da, tapança da, hətta top, tank da var
idi. Bizdə ancaq əlcək olsaydı, dərd yarı idi.
P a t r i k K o r m a k: Biz çox şadıq ki, Siz Azərbaycanda nəhayət, dincliyi bərqərar etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz 1994-cü ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəni
dayandırdıq, atəşkəs yaratdıq. İkincisi, daxildə olan silahlı qrupları, silahlı dəstələri, cinayətkar dəstələri
zərərsizləşdirməyə başladıq. İnsanları öyrətməyə çalışdıq ki, əgər mübarizə aparırsansa, hüquqi yolla, qanuni
yolla, mədəni yolla mübarizə apar.
P a t r i k K o r m a k: Tamamilə doğru buyurursunuz. Respublikada əmin-amanlıq olmasa, neftin
gətirəcəyi gəlirdən onlar da faydalana bilməyəcəklər.
Cənab prezident, Azərbaycanın zəngin enerji ehtiyatlarının Qərb şirkətləri ilə birgə istismar olunması
barədə Sizin fikirlərinizi bilmək istərdik. Azərbaycandan çəkiləcək boru kəmərləri barədə nə deyərdiniz?
Sizcə, Azərbaycan öz neftini hansı marşrut ilə ixrac edəcəkdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, Azərbaycanın zəngin neft yataqlarından indi və gələcəkdə istifadə edilməsi
üçün dünyanın böyük neft şirkətlərinin, yəni, müasir texnologiyaya, texnikaya, maliyyə imkanlarına malik olan
neft şirkətlərinin Azərbaycana cəlb olunması tamamilə məqsədəuyğundur və bu günün tələblərinə uyğundur.
Biz bunu etmişik və bundan sonra da edəcəyik. Bu gün də burada bir neçə saziş imzalanacaqdır.
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İkinci məsələ - ixrac olunan neftin dünya bazarına çıxarılmasıdır. Bu, asan məsələ deyildir. Biz hesab edirik
ki, bundan əlavə bir neçə neft kəməri marşrutu olmalıdır. Tək biri ola bilməz. Çünki gərək bizim manevr
imkanımız olsun. Azərbaycanda işləyən Qərb şirkətləri, dünya şirkətləri də bizim bu fikrimizlə şərikdirlər. Buna
görə də biz ilkin neftin ixracı üçün Bakıdan Rusiya ərazisi ilə Qara dənizdəki Novorossiysk limanına bir boru
kəməri tikmişik. Biz artıq bu boru kəməri ilə nefti ixrac edirik. Eyni üsulla bir boru kəmərini də Gürcüstan
ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına çəkirik. Bunların hər biri ildə 5-6 milyon ton neft ixrac edən
kəmərlərdir. Amma biz yaxın zamanlarda Azərbaycanda böyük neft gözləyirik. Buna görə də əsas, böyük neft
kəməri lazımdır.
1994-cü ilin sentyabr ayında ilk neft müqaviləsini imzalayanda biz həmin müqavilədə bunu nəzərə almışıq.
Biz bu neft kəmərini Bakıdan, Azərbaycandan, Gürcüstandan Türkiyə ərazisi ilə Aralıq dənizinə, Türkiyənin
Ceyhan limanına çəkmək istəyirik. Ancaq bizim neftimizdən başqa, Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda da
çox zəngin neft yataqları vardır. Qazaxıstanın öz ərazisində, Türkmənistanda da neft vardır, onların da bir
qisminin ixrac edilməsi, şübhəsiz ki, Qərb istiqamətində olmalıdır. Məsələn, Qazaxıstan Bakı–Ceyhan neft boru
kəmərindən istifadə etmək istəyir.
S u a l: Siz bundan məmnunsunuzmu?
C a v a b: Bəli, biz Qazaxıstanla müqavilə imzalamışıq. Qazaxıstanın Aktau limanından, Xəzər dənizinin
dibindən Bakıya qədər neft kəməri, boru çəkmək planlaşdırılır. Qazaxıstan nefti bu neft kəməri ilə Bakıya
gələcək, buradan Azərbaycan nefti ilə birlikdə, Bakı - Ceyhan neft kəməri ilə Aralıq dənizinə gedəcəkdir. Ola
bilər, bu neft bizim başqa neft boruları ilə də nəql edilsin.
P a t r i k K o r m a k: Biz hesab edirik ki, çoxsaylı boru kəmərlərinin olması bütün regionda
sabitliyin bərqərar edilməsinə və region dövlətləri, qonşu ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişafına da öz
töhfəsini verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur.
P a t r i k K o r m a k: Biz, yəni, Böyük Britaniya şirkətləri Sizin regionda öz texnologiyamızdan,
bizdə olan texniki vasitələrdən, imkanlarımızdan Sizinlə birgə istifadə edib bu prosesləri qurmaqda,
yaratmaqda Sizə yardımçı olmaq fikrindəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu barədə eyni fikirdəyik. Ona görə də dörd ildir ki, çox müvəffəqiyyətlə
əməkdaşlıq edirik.
P a t r i k K o r m a k: Biz öz jurnalımızda da diqqəti buna cəlb edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən hesab edirəm, bu lazımdır. Mən burada böyük görüşlər keçirirəm.
Böyük Britaniyanın 100-dən artıq şirkəti indi Azərbaycanda işləyir. Neft yataqlarının işlənilməsi üçün son
illərdə - son iki il müddətində «Bi-Pi» şirkəti 260 milyon dollar, «Remko» şirkəti isə 29 milyon dollar sərmayə
qoyubdur. Böyük Britaniyanın, Birləşmiş Krallığın şirkətləri konsorsiumun proqramını həyata keçirmək üçün
350 milyon dollarlıq sifariş alıblar, iş görürlər.
P a t r i k K o r m a k: Bu, çox yaxşı xəbərdir. Bunları eşitməkdən çox məmnunam.
Cənab prezident, bir məsələyə qısaca olsa da, toxunmaq istəyirəm. Bu şirkətlərin Sizin ölkənizə cəlb
olunması nəinki lazımdır, - mən xüsusilə, Böyük Britaniya şirkətlərini nəzərdə tuturam, - həm də hesab
edirik ki, onların investisiya qoyması üçün şəraitin daha da yaxşılaşdırılmasına - məsələn, lisenziyaların
alınmasında və yaxud razılıqların verilməsində - ehtiyac vardır. Bu investorlar ruhlandırılmalıdır ki,
daha çox pul qoysunlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, biz bu sahədə çox iş görmüşük. Ancaq nöqsanlar da vardır. Onlar bizim
üçün yeni şeylərdir. Bunların hamısını bir ilə, iki ilə istənilən səviyyəyə qaldırmaq mümkün deyil. Ancaq biz bu
yolla gedirik, biz bunu edirik. Bu sahədə günbəgün şərait yaradılır. Yəni, bizdə lazım olan qanunlar, qaydalar
var, müəyyən olunubdur. Sadəcə, onların icra olunmasında qüsurlar vardır.
P a t r i k K o r m a k: Daim belə olubdur. Yenicə demokratiya yolunu seçəndə mütləq çətinliklərlə
qarşılaşırsan. Biz öz jurnalımızda ən azı bir məqalə dərc edib yazacağıq ki, xarici şirkətlər üçün necə
şərait yaradılıbdır və onların daha da intensiv işləməsi üçün daha hansı işlər görülə bilər.
Zati-aliləri, Sizə uğurlu səfər arzulayıram. Ümidvaram ki, bizim ölkəmizdən xoş təəssüratla
ayrılacaqsınız. Əminəm ki, Sizin bu səfəriniz azad, çiçəklənən Azərbaycanda xalqın rifah halının
yüksəlməsində, əmin-amanlıq şəraitində yaşayan və inkişaf edən ölkənizdəki uğurlu quruculuq işində
Sizə yardımçı olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən elə bu ümidlərlə, bu arzularla rəsmi səfərə gəlmişəm və dünəndən
səfərin gedişi göstərir ki, həqiqətən, ümidlərim özünü doğruldacaq və bizim ölkələrimiz arasındakı əlaqələr daha
da inkişaf edəcəkdir.
470

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

P a t r i k K o r m a k: Mən buna tamamilə əminəm. Amma yadınızda saxlayın ki, nə siyasətçilər, nə
də jurnalistlər bankirləri gözlətmirlər. Bilirəm ki, Sizin məndən sonra bankirlə görüşünüz var.
Ümidvaram ki, onunla da danışıqlarınız uğurlu olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Gəlib Azərbaycanı öz gözlərinizlə görsəniz,
sizdə daha da geniş təəssürat yaranacaqdır. Azərbaycana mənim qonağım kimi gəlin. Orada biz geniş danışıqlar
apara bilərik və siz Azərbaycanda təkcə mənimlə yox, çox adamlarla görüşə bilərsiniz.
P a t r i k K o r m a k: Dəvətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Ümidvaram ki, bundan istifadə edəcəyəm.
Bu payız Sizə seçkilərdə uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.

471

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKI İLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
BEYNƏLXALQ BANKI ARASINDA BEYNƏLXALQ BANK-KREDİT XƏTTİ AÇILMASI
HAQQINDA SAZİŞİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Xanımlar və cənablar!
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın artıq müəyyən
tarixi vardır. Mən 1994-cü ilin fevral ayında Birləşmiş Krallıqda ilk rəsmi səfərdə olduğum zaman Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişəm. Bundan sonra bizim görüşlərimiz
Bakıda davam edibdir. Azərbaycan ilə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında ötən illər çox uğurlu
əməkdaşlıq həyata keçirilibdir.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanda bir neçə tikintilərin, xüsusən Yenikənd Su Elektrik
Stansiyasının və başqa tikintilərin həyata keçirilməsi üçün kreditlər ayırıbdır. Biz indi bu kreditlərdən istifadə
olunmasını birgə təmin edirik.
Mən bu gün fürsətdən istifadə edərək bizim bu əməkdaşlığımızdan razı olduğumu bildirmək istəyirəm.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın gələcəkdə daha da
genişlənməsinin tərəfdarı olduğumu bildirmək istəyirəm.
Bu gün imzalanmış kredit sazişi bu baxımdan çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Avropa Yenidənqurma
və İnkişaf Bankı bu sazişlə Azərbaycanda özəl sektorun inkişaf etməsinə öz münasibətini və yardımını göstərir.
Bizim məqsədimiz isə Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını bərqərar etmək, özəlləşdirmə prosesini aparıb başa
çatdırmaq və respublikamızın iqtisadiyyatını sərbəst sahibkarlıq və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirmək,
ölkəmizin vətəndaşlarının rifah halını yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir.
Ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü saziş, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı tərəfindən Azərbaycan
Beynəlxalq Bankına kredit xəttinin açılması çox böyük gələcəkdən xəbər verir.
Cənab prezident, mən Sizin bu sazişi imzalamağınızı, eyni zamanda gələcəkdə bu işlərin daha da
genişlənəcəyi haqqında verdiyiniz bəyanatı da nəzərə alıram və qiymətləndirirəm.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə proqramı ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Bank sisteminin
özəlləşdirilməsi bizim gündəliyimizdə duran əsas məsələlərdən biridir. Biz bu prosesə, birinci növbədə
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşdirilməsinə başlayırıq.
Mən Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Azərbaycanda bank sisteminin özəlləşdirilməsinə marağını
bəyənirəm və Sizin bu işlərdə iştirak etməyinizə, şübhəsiz ki, gələcəkdə dəstək verəcəyəm.
Beləliklə, bizim ötən illərdəki əməkdaşlığımız müsbət qiymətləndirilməlidir. Bu gün imzalanan saziş bu
əməkdaşlığın yeni bir nümunəsidir və gələcək üçün də çox dəyərli perspektivlər açılır.
Mən Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankını Azərbaycanla gələcəkdə daha sıx əməkdaşlığa dəvət edirəm. Sağ
olun.
***
Sənədlərin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra rəsmi səfərdə onu müşayiət edən jurnalistlərlə söhbəti
Bu görüşlər həm sayına görə, həm də məzmununa görə çox yaxşıdır. Görürsünüz ki, bizim görüşlərimiz nə
qədər səmimilik şəraitində keçir. Birləşmiş Krallıqda Azərbaycana çox böyük maraq vardır. Britaniya Azərbaycan Cəmiyyətinin dünənki toplantısında iştirak etdiniz və onun nə olduğunu gördünüz. Mən dörd il
bundan əvvəl Böyük Britaniyaya gələrkən bu cəmiyyətlə əlaqədar burada heç bir şey yox idi. Amma
görürsünüz, bu dörd il müddətində nə qədər böyük bir cəmiyyət yaranıbdır. Bunlar hamısı Azərbaycanın bu
dörd ildə apardığı xarici siyasətin nəticəsidir.
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Birləşmiş Krallıq adi bir ölkə deyildir. Onun özünün xüsusiyyətləri, ənənələri vardır. Onlar özlərinin bəzi
ənənələrindən narazıdırlar, amma bunlardan imtina edə bilmirlər. Bunların hamısına baxmayaraq, bizə burada çox
böyük qayğı və diqqət, qonaqpərvərlik göstərilir. Qayğı, diqqət o qədər də böyük məsələ deyildir. Əsas məsələ ondan
ibarətdir ki, Böyük Britaniyada Azərbaycana böyük maraq var. Birləşmiş Krallıq Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək
istəyir. Dünənki görüşdə çoxlu rəqəmlər gətirildi. Bunlar hamısı əyani sübutdur ki, bizim gördüyümüz işlər
Azərbaycanın həyatı, iqtisadiyyatı, onun beynəlxalq aləmdə hörmətinin qalxması, imici üçün nə qədər
əhəmiyyətlidir. Bunlar hamısı göz qabağındadır, siz də onun şahidisiniz.
M ü x b i r: Rəsul Quliyevin Türkiyədən qovulmağı münasibətilə Sizi təbrik edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, məni təbrik etmək lazım deyildir. O, elə bir ləyaqətli adam deyil ki, mən
onunla maraqlanım. Elə adamlar həmişə öz gördükləri əxlaqsız işlərin qurbanı olurlar. Mən bunu həyatımda çox
görmüşəm. Mən 1987-ci ildən belə hadisələrə rast gəlirəm. Kim ki, yolunu azır, gec-tez Allah onun cəzasını
verir.
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BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALİÇASI II
YELİZAVETA İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London, Bukingem sarayı
21 iyul 1998-ci il
II Y e l i z a v e t a: Cənab prezident Heydər Əliyev, sizi səmimi-qəlbdən, ürəkdən salamlayır, Böyük
Britaniyaya rəsmi səfərinizdən məmnunluğumu bildirirəm.
Zati-aliləri, İkinci dünya müharibəsində qələbənin 50 illiyi münasibətilə 1995-ci ilin mayında Londonda
keçirilmiş şənliklərdə sizinlə görüşüm mənim yaxşı xatirimdədir. Mən, həmçinin, qeyd etməliyəm ki, Birləşmiş
Krallıq Azərbaycanla əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə böyük maraq göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli əlahəzrət kraliça! Sizinlə görüşümüzdən mən də böyük məmnunluq
duyuram. Dünyanın ən nüfuzlu dövlətlərindən biri olan Böyük Britaniya ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə
faydalı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün çox əhəmiyyətlidir.
Sizi, hörmətli kraliça, Azərbaycanda çox yaxşı tanıyır və sevirlər. Xalqlarımız arasındakı əlaqələrin tarixi də
qədimdir. Hələ orta əsrlərdə İngiltərə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr, xüsusilə ticarət əlaqələri var idi.
II Y e l i z a v e t a : Sizin ölkəniz haqqında mənim geniş məlumatım var. Sizin rəhbərliyiniz ilə son illər
Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində görülən işlər İngiltərədə maraqla
izlənilir.
Böyük Britaniya şirkətlərinin Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsi üçün yaradılan şəraitə görə sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Ölkələrimizin bütün sahələrdə, xüsusən elm, mədəniyyət, təhsil sahəsindəki
əlaqələrinin durmadan inkişaf etdirilməsinin böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu sahədə hər iki tərəfdən atılan addımlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bilirsiniz ki,
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə işlənilməsi üçün imzalanmış tarixi müqavilələrin
həyata keçirilməsində Böyük Britaniyanın neft şirkətləri yaxından iştirak edir.
Baş nazir Toni Bleyrlə bugünkü görüşümdən sonra Azərbaycan və Böyük Britaniya şirkətləri arasında bir
sıra yeni müqavilələr imzalanacaqdır. Ölkələrimiz arasında iqtisadi sahədə əlaqələr hazırda yüksək
səviyyədədir. 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.
Təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxu işğal olunmuşdur. Bu ərazilərdən qaçqın düşmüş
1 milyondan çox vətəndaşımız hələ də çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. İşğal edilmiş Azərbaycan
ərazilərində yüzlərlə şəhər və kənd dağıdılmış, yandırılmış, evlər, məktəblər, xəstəxanalar talan olunmuş, qədim
mədəniyyət abidələri məhv edilmişdir. Hazırda atəşkəsə əməl edilir və qan tökülmür. Lakin bu, sülh demək
deyildir.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in bu məqsədlə yaradılmış Minsk qrupu
çərçivəsində aparılan danışıqlardan, üç böyük dövlətin – ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın Minsk qrupuna
həmsədrlik etməsindən bəhs edərkən onu vurğulamaq olar ki, münaqişənin həlli üçün həmsədrlərin irəli
sürdükləri təkliflər Azərbaycan tərəfindən maraqla qarşılanmış və diqqətlə öyrənilmişdir. ATƏT-in üzvü olan
dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin siyasi vasitələrlə həlli barədə qəbul olunmuş prinsipləri 53 dövlət, o cümlədən
Böyük Britaniya təsdiq etmişdir. Biz bu münaqişənin həmin prinsiplər əsasında tezliklə həll olunmasına
tərəfdarıq.
Regionda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar edilməsi üçün bu münaqişənin tezliklə aradan qaldırılmasının
vacib olduğunu, dünya ictimaiyyətinin, nüfuzlu dövlətlərin bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməsinə ehtiyac
duyulduğunu vurğulayıram.
Azərbaycan demokratik inkişaf, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, Dünya Birliyi ilə sıx əlaqələr qurmuş, öz
qapılarını xarici iş adamlarının üzünə açmış, iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlanmasına, Avropa
strukturlarında bərabər hüquqlu üzv kimi iştirak etməyə böyük əhəmiyyət verir. Onu da xatırlatmaq istəyirəm
ki, hazırda respublikamızda Böyük Britaniyanın 100-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir.


Görüşdə Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyeva iştirak edirdi.
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Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında hələ bu əsrin əvvəllərində sıx əlaqələr olmuşdur. Müstəqil
respublikamız Böyük Britaniya kimi nüfuzlu bir dövlətlə müttəfiq olmaqdan, onun simasında özünə yaxın dost
tapmaqdan çox məmnundur. Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də
yaxşı əlaqələr qurulmuşdur. Biz əminik ki, ölkəmizin haqq işinin müdafiə olunmasında İngiltərə səylərini daha
da artıracaqdır.
Bildirirəm ki, dünya ölkələri Azərbaycanla qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa böyük maraq
göstərirlər. Regionda strateji əhəmiyyətə malik olan respublikamızda Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin normal
işləməsi sahəsində xeyli müsbət tədbirlər görülmüşdür. TRASEKA proqramı uğurla həyata keçirilir.
Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi qısa müddət ərzində Azərbaycanı, bütünlükdə Qafqazı, Avropanı birləşdirmişdir.
Dünya xalqlarının iqtisadi, mədəni əlaqələrinin qurulmasında vaxtilə böyük əhəmiyyət daşımış qədim «İpək
yolu»nun bərpası üçün Avropa Birliyinin himayəsi ilə TRASEKA proqramı çərçivəsində bu il sentyabrın 7-8-də
Bakıda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. Biz əminik ki, bu beynəlxalq tədbir iştirakçı dövlətlərin hamısı üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar, özəlləşdirmə ardıcıl surətdə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmiş, keçmiş
sovet məkanında yerləşən ölkələr arasında ilk dəfə Azərbaycanda torpaq şəxsi mülkiyyətə verilmiş, ölkəmizdə
siyasi plüralizm, söz azadlığı bərqərar olunmuşdur. Müstəqil respublikamız Qərbin inkişaf etmiş dövlətlərinin
bütün sahələrdə təcrübəsinin öyrənilməsinə və tətbiqinə daim böyük əhəmiyyət verir.
İnanıram ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mənim bu ölkəyə rəsmi səfərim Azərbaycanla
Böyük Britaniya arasında elm, mədəniyyət, təhsil sahəsində əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsində yeni
mərhələ açacaqdır. Respublikamızda fəaliyyət göstərən ingiltərəli iş adamlarının xalqlarımızın mədəni, insani
münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsinə lazımi səylər göstərməsindən razılığımı bildirirəm. Əlahəzrət
kraliçanı 1995-ci ildəki görüşündə Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdiyini xatırladan respublikamızın rəhbəri
dedi ki, xalqımız onu hörmətli qonaq kimi qəbul etməkdən çox məmnun olardı.
Əlahəzrət kraliça II Yelizaveta bu dəvətə görə minnətdarlığını bildirdi, Azərbaycana həqiqətən böyük maraq
göstərdiyini vurğuladı.
Əminəm ki, əlahəzrət kraliçanın ölkəmizə səfəri Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar hadisəyə çevrilər.
Xalqımız sizi hörmətli qonaq kimi qəbul etməkdən məmnun olar.
II Y e l i z a v e t a: Hörmətli cənab prezident, mən bu dəvətə görə minnətdarlığımı bildirir, Azərbaycana
həqiqətən böyük maraq göstərdiyimi vurğulayıram.
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BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ
TONİ BLEYR İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London
21 iyul 1998-ci il
T o n i B l e y r: Hörmətli cənab prezident Əliyev, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və dəvətimi qəbul
edərək Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən sizinlə bundan əvvəlki görüşlərimi həmişə məmnunluqla xatırlayıram. Heydər Əliyev kimi görkəmli
dövlət xadimi ilə görüşüb danışıqlar aparmaqdan şərəf duyduğumu bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Möhtərəm Baş nazir, ilk öncə bu dəvətə, səmimi sözlərə və qonaqpərvərliyə görə
Sizə təşəkkür edir və sizinlə görüşməkdən məndə məmnun qaldığımı bildirirəm.
T o n i B l e y r: Qeyd edim ki, Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında əməkdaşlıq yaxşı səviyyədədir. Biz
iqtisadi və siyasi əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət veririk.
Böyük Britaniya Qafqaz, Mərkəzi Asiya regionuna xüsusi maraq göstərir və nəzərə çarpdırım ki, Azərbaycan
bu regionda açar rolu oynayır. Onu da qeyd edim ki, Birləşmiş Krallıq Azərbaycanla siyasi-strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərini genişləndirmək arzusundadır.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, prezident Heydər Əliyevlə birlikdə imzalayacağım dostluq
münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamənin ölkələrimiz arasında qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün böyük perspektivlər açacaqdır. Qeyd edim ki, Leyboristlər partiyası
seçkilərdə qalib gəldikdən sonra Böyük Britaniyanın Azərbaycana dair siyasəti dəyişilməyib, yeni hökumət
Azərbaycan Respublikası ilə, prezident Heydər Əliyevlə əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət
verir. Xəzər regionunda Azərbaycan çox böyük strateji əhəmiyyətə malikdir. Biz Azərbaycanı və prezident
Heydər Əliyevi özümüzün strateji müttəfiqimiz hesab edirik. Britaniyanın yeni hökuməti Azərbaycanla iqtisadi,
siyasi və təhlükəsizlik sahəsində əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişaf etməsinə böyük maraq göstərir.
Cənab prezident, əminəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının başçısı kimi Böyük Britaniyaya rəsmi
səfəriniz ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsində yeni mərhələ açacaqdır. Sizin
müdrik rəhbərliyiniz altında son beş ildə Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu
sahəsində görülən işlər Britaniya hökuməti tərəfindən diqqətlə izlənilir və alqışlanır.
Azərbaycanda gedən demokratik dəyişikliklərin respublikanızın müstəqilliyinin, suverenliyinin qorunub
saxlanılmasında mühüm rol oynadığını vurğulayır və bazar münasibətləri yolunu seçmiş ölkənizdə iqtisadi
sahədə son illər əldə olunmuş nailiyyətləri bir daha yüksək qiymətləndirirəm.
Onu da nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi
sahəsində imzalanmış tarixi müqavilələrin gənc müstəqil dövlətinizin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx
bağlanmasında mühüm rol oynayacaqdır. Bütün bunların prezident Heydər Əliyevin öz xalqı qarşısında misilsiz
xidmətlərinin nəticəsində baş verdiyini məmnunluqla qeyd edirəm. Britaniya şirkətlərinə Azərbaycanda geniş
fəaliyyət göstərmək üçün yaradılmış gözəl şəraitə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Ölkələrimizin iqtisadi əməkdaşlığı Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının dövlətlərarası münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılması üçün möhkəm zəmin yaradır.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda Britaniya şirkətlərinin yaxından iştirak etməsinin həm Birləşmiş Krallıq, həm
də Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanın neft yataqlarının birgə işlənilməsi üçün Böyük Britaniya şirkətləri ilə ARDNŞ arasında həmin
gün imzalanacaq yeni müqavilələrin ölkələrimizin əməkdaşlığının böyük perspektivlərindən xəbər verdiyini
vurğulamaq istəyirəm. Onu da qeyd edim ki, digər sahələrdə də belə mühüm əhəmiyyətli müqavilələr
bağlanması çox zəruridir.
Azərbaycanın Avropa strukturlarında geniş təmsil olunmasına Böyük Britaniyanın yaxından kömək
göstərəcəyini bildirirəm. Biz Avropa Şurasında qonaq statusu alan respublikanızın bu şuraya tam hüquqlu üzv
kimi qəbul olunması üçün lazımi səylər göstərəcəyik və Azərbaycan bu sahədə Böyük Britaniyanın tam
dəstəyinə arxalana bilər.
Mən müstəqil respublikanızın Avropaya inteqrasiya üçün göstərdiyi marağı yüksək qiymətləndirir, NATOnun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacib olduğunu
vurğulayıram. Biz bu sahədə də Azərbaycana yardım göstərməyə hazırıq.
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Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil edilən neftin dünya bazarına bir neçə marşrut üzrə
çıxarılmasına ölkənizin böyük üstünlük verməsini razılıq hissi ilə bildirirəm. Neftin çoxşaxəli marşrutlarla ixracı
həm kəmərlərin etibarlılığı, təhlükəsizliyi baxımından, həm də iqtisadi cəhətdən çox faydalıdır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu ilə həll edilməsinə
Böyük Britaniyanın da tərəfdar olduğunu bildirirəm. Bizim ölkəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu
sahədə beynəlxalq hüquq normaları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in dəyişilməz prinsipləri vardır və
onlara əməl olunmalıdır.
ATƏT-in 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün qəbul edilmiş prinsiplərə Böyük Britaniyanın da səs verdiyini bir
daha xatırladıram və əmin olduğumu bildirirəm ki, bu münaqişə tezliklə öz həllini tapacaqdır.
Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv olunmasını insan hüquqlarının qorunması sahəsində çox böyük addım kimi
qiymətləndirir və prezident Heydər Əliyevin bununla əlaqədar imzaladığı fərmanı alqışlayıram. Avropa ölkələri
Qərbin dəyərlərinə Azərbaycanın sadiqliyini çox yüksək qiymətləndirirlər.
Respublikanızın Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir dövlət olduğunu nəzərə
alan Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycandakı səfirliyinin fəaliyyətini genişləndirmək qərarına gəlmişdir.
Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm ki, buna lazımi şərait yaradasınız.
Mən Azərbaycanda hazırkı ictimai-siyasi vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların gedişi barədə məlumat almaq istərdim.
Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivəsində qədim İpək yolunun bərpası sahəsində Azərbaycanda
görülən işləri yüksək qiymətləndirirəm və Avropa-Qafqaz-Asiya magistralının böyük perspektivlərə malik
olduğunu vurğulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Baş nazir! Ölkəmiz haqqında söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə
səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Avropanın bu çox nüfuzlu dövləti ilə münasibətlərin gündən-günə
yaxşılaşdırılmasına, əməkdaşlığın durmadan inkişaf etdirilməsinə Azərbaycan böyük əhəmiyyət verir.
Respublikamız dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Böyük Britaniya ilə yaranmış dövlətlərarası,
hökumətlərarası əlaqələrin hazırkı səviyyəsindən razı olduğumu bildirirəm.
1994-cü ilin fevralında Londona ilk rəsmi səfərimi, o zaman keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları
məmnunluqla xatırlayıram. O vaxt imzalanmış sənədlərin Azərbaycan-Böyük Britaniya əməkdaşlığının
möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıram.
Keçən il Böyük Britaniyada parlament seçkilərində qələbə çalaraq hakimiyyətə gəlmiş Leyboristlər
partiyasının qısa vaxtda ölkədə bir sıra müsbət irəliləyişlərə nail olduğunu yüksək qiymətləndirirəm. Cənab
Toni Bleyr ilə əvvəllər keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları razılıqla xatırlayıram.
Cənab Bleyr, sizin dəvətinizlə Londona rəsmi səfərə gəlməyimdən məmnun qaldığımı bildirir və əminəm ki,
burada keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar, imzalanacaq sənədlər Azərbaycan-Böyük Britaniya
əlaqələrinin ardıcıl surətdə inkişaf etməsində yeni mərhələ açacaqdır.
Bu gün mən əlahəzrət kraliça ilə görüşü tarixi bir hadisə hesab edirəm. Biz bu görüşdə ölkələrimizin,
xalqlarımızın qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərinin, xüsusən elm, təhsil, mədəniyyət sahəsindəki
əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılması üçün həlli vacib olan bir sıra məsələlərdən ətraflı söhbət açdıq.
Böyük Britaniyanın, xüsusən Baş nazir Toni Bleyrin Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə çox böyük əhəmiyyət verməsini yüksək qiymətləndirirəm. Biz dünya siyasətinə təsir etmək
gücünə malik bir dövlətin ölkəmizə böyük maraq göstərməsindən çox məmnunuq və bu əlaqələrin daim inkişaf
etməsi üçün öz tərəfimizdən lazım olan bütün tədbirləri görəcəyik.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin ştatının artırılması barədə Baş nazir Toni Bleyrin fikrini
razılıqla qarşılayıram və dövlətimizin səfirliyin gələcək fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradacağını bildirirəm.
Demokratik inkişaf və bazar münasibətləri yolunu seçmiş Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğu və islahatların həyata keçirilməsi sahəsində son illər qazanılmış uğurların Böyük Britaniya hökuməti
tərəfindən müsbət qiymətləndirilməsindən çox məmnun olduğumu bildirirəm. Nəzərə çatdırıram ki, 1995-ci ildə
respublikamızda ilk demokratik konstitusiya qəbul olundu. Bütün siyasi partiyaların təmsil edildiyi parlament
formalaşdırıldı.
Respublikamızda aparılan iqtisadi islahatlar sahəsində də ciddi addımlar atılmışdır və qeyd edim ki, ölkəmiz öz
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlanmasına böyük əhəmiyyət verir. Onu da vurğulayıram ki,
respublikamızdakı zəngin yataqların birgə işlənilməsi sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Biz Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə istismarı ilə əlaqədar xarici ölkələrin ən nüfuzlu neft şirkətlərinin iştirakı ilə
1994-cü ildə ilk müqavilə imzaladıq və o, «Əsrin müqaviləsi» adını qazandı. Böyük Britaniyanın «Bi-Pİ» şirkəti də
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bu müqavilədə özünəməxsus pay aldı. Bundan sonra Azərbaycana xarici ölkələrin marağı get-gedə daha da artdı və
bir-birinin ardınca yeni tarixi müqavilələr imzalandı.
Xatırladım ki, dünyanın əksər ölkələrindən xeyli şirkət Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərir. Məmnunluqla
qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə Böyük Britaniyadan 100-dən çox şirkət respublikamızın iqtisadiyyatının
inkişafında yaxından iştirak edir.
Neftin dünya bazarına müxtəlif marşrutlar üzrə çıxarılmasına Azərbaycan böyük üstünlük verir. Hazırda
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı ehtiyatların birgə istismarı üçün imzalanmış müqavilələrin həyata keçirilməsi
sahəsində böyük işlər görülür. Eyni zamanda, hasil olunacaq neftin dünya bazarına çıxaracaq boru kəmərlərinin
marşrutları qəti müəyyən olunmalı, tikintisi həyata keçirilməlidir. Bu münasibətlə əsas neft boru kəmərinin
Bakı-Ceyhan marşrutu ilə Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən Aralıq dənizinə çıxarılmasını zəruri hesab edirik.
Sizinlə bu görüşdən sonra Böyük Britaniya şirkətləri ilə bir neçə yeni müqavilə imzalanacağına inanıram.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Araz», «Alov», «Şərq», «İnam», quruda yerləşən «Muradxanlı», «Cəfərli»
və «Zərdab» yataqları zəngin ehtiyatlara malikdir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bu müqavilələrin AzərbaycanBöyük Britaniya əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsinə yeni güclü təkan verəcəkdir.
İnanıram ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığının Baş nazirinin imzalayacaqları dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamənin
ölkələrimizin bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasında böyük
perspektivlər açacaqdır. Paytaxtımızda otel və biznes mərkəzinin tikilməsi haqqında Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyəti ilə İngiltərənin «Morrison» şirkəti arasında imzalanacaq sənədin layihəsini də yüksək
qiymətləndirirəm.
Dünya siyasətində əhəmiyyətli yer tutan və Avropanın ən nüfuzlu dövlətlərindən biri olan Böyük
Britaniyanın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə göstərdiyi diqqətdən razılığımı
bildirirəm.
Bu münaqişənin tarixi, başvermə səbəbləri və onun aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində aparılan danışıqların hazırkı vəziyyəti barədə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bilirsiniz, hələ
1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini - Dağlıq Qarabağı qoparıb Ermənistana
birləşdirmək məqsədilə ölkəmizə qarşı hərbi təcavüz etmişdir. Lakin sovet hökuməti, sovet rəhbərliyi bu
münaqişənin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görmədilər. Bu da sonralar Ermənistan-Azərbaycan
müharibəsinə gətirib çıxartdı. Nəticədə Azərbaycan ərazisinin 20 faizi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən
işğal olundu, 1 milyondan çox Azərbaycan sakini öz yurd-yuvalarından zorla didərgin salınıb ağır vəziyyətdə
çadırlarda yaşayırlar.
1994-cü ilin mayında hərbi əməliyyatları dayandırmaq, atəşkəs haqqında Ermənistanla saziş bağladıq. Dörd
ildir ki, atəşkəs rejiminə əməl edilir. Ancaq bu, sülh demək deyildir. Bütün bu dövrdə biz münaqişəni dincliklə
aradan qaldırmaqdan ötrü bir sıra əməli addımlar atmışıq. Lakin Ermənistan qeyri- əməli mövqe tutur. Sonuncu
dəfə 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısında bu münaqişənin dincliklə nizama salınması
prinsipləri müəyyənləşdirildi və üç təklif irəli sürüldü: 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 deyildi. Biz buna məsələni sülh yolu ilə
nizama salmaq naminə getdik. Lakin Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə 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 bu üç prinsip məsələnin nizama salınması üçün əsas olaraq qalır. Onların həyata keçirilməsi
üçün Minsk qrupunun həmsədrlərinin – ABŞ-ın, Fransanın, Rusiyanın irəli sürdükləri son təklifləri biz qəbul
etmişik. Lakin Ermənistan tərəfi münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması üçün nə beynəlxalq təşkilatların
qərarlarına, qətnamələrinə, nə beynəlxalq hüquq normalarına, hamı üçün qəbul olunmuş prinsiplərə, nə də
dünyanın ən nüfuzlu dövlətlərinin təkliflərinə heç bir məhəl qoymur. Beynəlxalq təşkilatlarda və toplantılarda
Böyük Britaniyanın Azərbaycanın haqq işini dəstəkləməsinə görə, cənab Baş Nazir, sizə öz razılığımı
bildirirəm.
Bizim fikrimizcə, indi məsələnin dincliklə həlli iki mərhələdə həyata keçirilə bilər. Bunu Minsk qrupu da
təklif edir. Əyanilik üçün sizə Azərbaycanın xəritəsini göstərmək istəyirəm. Baxın, xəritədə erməni hərbi
birləşmələrinin işğal etdikləri ərazilər göstərilmişdir. Bura Ermənistan, bura isə Naxçıvan ərazisidir. Dağlıq
Qarabağ qırmızı rənglə qeyd olunmuşdur. O, Azərbaycanın vilayətidir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
ətrafındakı işğal olunmuş rayonları yaşıl və sarı rənglə boyanmışdır. Biz belə hesab edirik ki, bunu Minsk qrupu
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da təklif edir, birinci mərhələdə erməni silahlı birləşmələrinin yaşıl rəngə boyanmış ərazidən çıxarılmasına,
qaçqınların buraya qayıtmasına və bu məsələnin həlli üçün ATƏT-in sülhyaratma qüvvələrinin oraya
gətirilməsinə nail olmaq, ikinci mərhələdə isə erməni silahlı qüvvələrini Laçın və Şuşa rayonlarından çıxarmaq,
eyni zamanda, Dağlıq Qarabağın statusunu Lissabon zirvə toplantısında nəzərdə tutulduğu kimi
müəyyənləşdirmək lazımdır.
Biz sülh istəyirik, münaqişə sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ancaq biz ərazimizin hər hansı bir kiçik hissəsinin
də başqa ölkəyə verilməsinə heç vaxt razı ola bilmərik. Bu bizim qəti, prinsipial mövqeyimizdir. Biz bu
mövqeyimizdən heç vaxt geriyə çəkilmərik.
Azərbaycanın Avropa strukturlarında bərabər hüquqlu üzv kimi iştirak etməyə böyük əhəmiyyət verdiyini
bəyan edirəm. Birləşmiş Krallıq hökumətinin bu barədə respublikamıza əməli kömək göstərmək istəyini
minnətdarlıqla qəbul edirəm. Vurğulayıram ki, gənc müstəqil dövlətimizdə insan hüquqlarının qorunması,
demokratik prinsiplərin bərqərar olunması, siyasi plüralizmə geniş meydan verilməsi sahəsində xeyli işlər
görülmüşdür.
Azərbaycanda qarşıda prezident seçkiləri olacaqdır. Ölkəmizin Konstitusiyası, seçkilər haqqında qəbul
olunmuş qanun seçkilərin tam demokratik, azad və ədalətli keçirilməsinə şərait yaradır.
Dünya Birliyində özünəməxsus yer tutan Azərbaycan Avropa-Qafqaz-Asiya magistralının səmərəli işinə
xüsusi əhəmiyyət verir. Gördüyünüz bu xəritədə qədim «İpək Yolu»nun perspektivləri qeyd olunmuşdur.
Cənab Baş nazir! Nəzərə çatdırıram ki, Avropa Birliyinin yardımı ilə TRASEKA proqramı çərçivəsində bu il
sentyabrın 7-8-də respublikamızda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. Mən sizi bu beynəlxalq tədbirdə iştirak
etməyə dəvət edirəm.
T o n i B l e y r: Bu dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm, Böyük Britaniya hökuməti qədim İpək Yolunun
bərpasına mühüm əhəmiyyət verir və bizim hökumətin nümayəndə heyəti həmin tədbirdə mütləq iştirak
edəcəkdir.
Böyük Britaniyanın 100-dən çox şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Hesab edirəm ki, bunlar
əməkdaşlığımız üçün yaxşı əsasdır. Buna görə də biz bu konfransa çox böyük əhəmiyyət veririk və bütün
iştirakçı ölkələr üçün onun faydalı olacağına əminik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Baş nazir! Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına
rəsmi səfərə dəvətə görə bir daha sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Əmin olduğumu bildirirəm
ki, keçirilən görüşlər, aparılan danışıqlar, imzalanacaq sənədlər ölkələrimizin bütün sahələrdə əlaqələrinin
inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.
Səmimi söhbət üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
T o n i B l e y r: Hörmətli prezident, mən bu dəvəti minnətdarlıqla qəbul edirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN VƏ BÖYÜK BRİTANİYA VƏ
ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞI BAŞ NAZİRİNİN DOSTLUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
VƏ TƏRƏFDAŞLIQ HAQQINDA BİRGƏ BƏYANNAMƏSİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
London,
Baş nazirin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
Hörmətli Baş nazir!
Sizə birinci növbədə, məni Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə, minnətdarlığımı bildirirəm.
Ölkənizdə apardığım və bu gün sizinlə apardığımız çoxsahəli, ətraflı və dərin məzmunlu danışıqlar ölkələrimiz
arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi üçün çox yaxşı əsas yaratdı.
Biz Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində son
dörd ildə yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Bütün bunlar ölkələrimizin əməkdaşlığı üçün böyük perspektivlər açır.
Cənab Baş nazir, biz sizinlə birlikdə gələcəyin əsasını qoyuruq. Bizim indicə imzaladığımız siyasi
bəyannamə çox böyük əhəmiyyət daşıyır və mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Dünyanın ən böyük
dövlətlərindən biri olan Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə Azərbaycan arasında belə
əlaqələrin yaranması və belə bir siyasi bəyannamənin imzalanması Azərbaycan üçün çox böyük siyasi
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu gün Sizin və mənim iştirakımızla imzalanmış iqtisadi sazişlər, sənədlər Azərbaycan ilə Birləşmiş
Krallığın əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün çox yaxşı əsas yaradır. Eyni zamanda, bunlar hamısı yeni
müstəqillik əldə etmiş, demokratiya, tərəqqi, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir.
Sizin ölkənizin, xalqınızın böyük tarixi nailiyyətləri vardır. XX əsrin ikinci yarısında, İkinci dünya
müharibəsi başa çatdıqdan sonra sizin ölkəniz bütün sahələrdə böyük tərəqqi əldə etmişdir. Biz sizin bütün
sahələrdəki təcrübənizdən istifadə edirik. Biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesi apararaq, bazar iqtisadiyyatını yaradıb inkişaf etdirərək sizin təcrübənizdən istifadə etməyə çalışırıq.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin yataqların və ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazisində olan neft
yataqlarının Birləşmiş Krallığın böyük neft şirkətləri ilə birgə işlənilməsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Birləşmiş Krallığın yüksək texnikaya, texnologiyaya, zəngin təcrübəyə malik şirkətləri və Azərbaycanın təbii
sərvətləri, bizim yüksək səviyyəli kadrlarımız bu işləri gələcəkdə birlikdə görəcəklər.
Mən bəyan edirəm ki, bu gün imzaladığımız siyasi bəyannamədə - Azərbaycan Respublikası ilə Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamədə əks
olunmuş bütün müddəaların hamısının həyata keçirilməsinə çalışacaq, Birləşmiş Krallıq - Azərbaycan
dostluğunu, əməkdaşlığını daim irəliyə doğru aparacağıq.
Mən Sizi təbrik edirəm, Azərbaycan haqqında və mənim haqqımda söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun!
Görüş başa çatdıqdan və sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra jurnalistlərin suallarına cavabı
Sual: Bu gün Azərbaycanın imzaladığı müqavilələri necə qiymətləndirirsiniz? İkinci sual - Rusiya
Xəzərdə Azərbaycan üçün tərəfdaşdır, yoxsa rəqib?
C a v a b: Birincisi, mən bu gün imzalanmış müqavilələri çox müsbət qiymətləndirirəm, əks halda onların
imzalanmasına razılıq verməzdim. Yeri gəlmişkən nəzərinizə çatdırım ki, bu gün bir sazişi imzalayanlar
arasında Rusiya, Moskva şirkəti də var. Moskva neft şirkəti adından müqaviləni Rusiyanın keçmiş energetika
naziri Yuri Şafrannik imzaladı. O buradadır. Bu faktın özü sizin sonrakı sualınıza cavab verir. Rusiya Xəzər
dənizində Azərbaycan üçün, əlbəttə ki, tərəfdaşdır. Rusiya bir sıra müqavilələrdə iştirak edir. İndi isə, gördüyünüz kimi, biz hətta burada, Londonda Birləşmiş Krallığın şirkəti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının «AMOKO»
şirkəti və Rusiya şirkəti ilə də müqavilə imzalayırıq. Yəni biz Xəzərdə hamı ilə və təbii ki, Rusiya ilə də
əməkdaşlıq etmək istəyirik.
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S u a l: Britaniya–Azərbaycan tərəfdaşlığının indiki səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Hesab etmək
olarmı ki, bu gün imzalanmış çox mühüm sənədlərdən sonra bu tərəfdaşlıq artıq strateji xarakter alır?
Cavab: Bu tərəfdaşlıq artıq yüksək səviyyədədir. Bizim – Baş nazir cənab Bleyrin və mənim
imzaladığımız siyasi bəyannamə Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və dostluğa dair
məsələlərin bütün kompleksini nəzərdə tutur. Bu, siyasi bəyannamənin məzmununun özü onun əhəmiyyətindən
xəbər verir. Həmin bəyannamə mətbuatda dərc ediləcək, siz onunla tanış olacaq və özünüz nəticə
çıxaracaqsınız.
Sual: Bəyannamədə Dağlıq Qarabağ haqqında da söhbət gedirmi?
C a v a b: Şübhəsiz. Özü də təkcə Dağlıq Qarabağ haqqında yox. Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması haqqında məsələ Birləşmiş Krallığın Baş naziri ilə
söhbətimizdə çox böyük yer tutmuşdur. Əlbəttə, Birləşmiş Krallıq BMT-nin, ATƏT-in prinsiplərinin
dəyişməzliyinə və beynəlxalq hüquqa tərəfdar çıxmışdır. 1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə
Birləşmiş Krallıq münaqişənin sülh yolu ilə həllinin üç prinsipinə səs vermişdir. Bu gün Baş nazir Birləşmiş
Krallığın bu mövqeyini bir daha bütünlüklə təsdiqlədi və təbii ki, regionumuzda tam sülhə, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün onlar tərəfindən göstəriləcək səyləri bildirdi.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmaqda İngiltərənin köməyinə bel
bağlaya bilərmi?
C a v a b: Bəli, biz hamısına bel bağlayırıq. Avropa Şurasına çox dövlətlər mənsubdur, onların hər birinin
dəstəyi bizə lazımdır. O cümlədən Birləşmiş Krallığın da dəstəyi lazımdır və güman edirəm, bu dəstəyi də
alacağıq.
Sual: Cənab prezident, kraliça ilə görüşünüz barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Kraliça ilə görüşüm mənə çox yaxşı təsir bağışladı. Biz həm ölkələrimiz arasında əlaqələr
barəsində, İngiltərə mədəniyyəti haqqında, Azərbaycan mədəniyyəti haqqında, eyni zamanda, Azərbaycandakı
mövcud ictimai-siyasi vəziyyət, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi barəsində və Birləşmiş Krallıq ilə
Azərbaycan arasında olan münasibətlər, iqtisadi əlaqələr haqqında çox ətraflı söhbət etdik. Mən bu söhbətdən
çox məmnunam.
S u a l: Cənab prezident, İpək yolunun bərpası məsələsindən danışıldımı?
C a v a b: Bəli, mən cənab Toni Bleyrə İpək yolunun bərpası və sentyabr ayının 7-8-də Bakıda keçiriləcək
zirvə görüşü haqqında çox ətraflı məlumat verdim. Bilirsiniz ki, o da həmin zirvə görüşünə dəvət olunubdur.
Baş nazir cənab Toni Bleyr bu məsələyə çox böyük maraq göstərdi, çox suallar verdi, bir çox şeyləri özü üçün
müəyyənləşdirmək istədi. Hesab edirəm ki, onlar bu zirvə görüşündə yüksək səviyyədə iştirak edəcəklər.
S u a l: Siz onu Azərbaycana dəvət etmisinizmi?
C a v a b: Bəli, bəli, şübhəsiz. Mən Baş nazir Toni Bleyri şəxsi olaraq Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət
etmişəm. O, mənim bu dəvətimi qəbul edibdir. Sentyabrın 7-8-də Bakıda keçiriləcək zirvə görüşündə iştirak
etmək üçün əvvəl də ona dəvət məktubu göndərmişdim, həmin dəvəti bu gün də təkrar etdim. O, bunu da
məmnuniyyətlə qəbul etdi. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN VƏ BÖYÜK BRİTANİYA VƏ
ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞI BAŞ NAZİRİNİN DOSTLUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
VƏ TƏRƏFDAŞLIQ HAQQINDA BİRGƏ BƏYANNAMƏSİ
Dauninq Strit 10, çərşənbə günü
21 iyul 1998-ci il
1. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev və Birləşmiş Krallığın Baş naziri Toni Bleyr,
Azərbaycan Respublikası prezidentinin Britaniya hökumətinin qonağı kimi Birləşmiş Krallığa rəsmi səfəri
zamanı 1998-ci il iyulun 21-də çərşənbə günü Dauninq Stritdə görüşdülər.
2. Prezident və Baş nazir 1994-cü il fevralın 23-də imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq haqqında birgə
bəyannamənin hazırda mövcud olan çox yaxşı ikitərəfli münasibətlər üçün əsas olduğunu bir daha təsdiq etdilər.
Bu bəyannamə əməkdaşlığın mövcud sahələrinin dərinləşdirilməsi və yeni sahələrdə fəaliyyət üçün zəmin
formalaşdırılmasını davam etdirəcəkdir.
3. Baş nazir Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü Britaniyanın dəstəklədiyini
təkrar etdi. O, üzv dövlətlər arasında münasibətləri nizama salan ATƏT-in prinsiplərinin vacibliyini vurğuladı.
Prezident və Baş nazir Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişənin sülh yolu ilə və qəti şəkildə həll edilməsinin ən
mühüm prioritet olması ilə razılaşdılar. Onlar, habelə, 1994-cü ildə əldə olunmuş atəşkəsin qorunub
saxlanılmasının vacibliyi barədə də razılaşdılar və ATƏT-in Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin - Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın və Fransanın səylərini dəstəklədiklərini bildirdilər. Baş nazir ATƏT-in
Budapeşt zirvə görüşü bəyannaməsinin və ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün icraçı sədrinin bəyanatında əks
olunmuş üç prinsipin bu münaqişənin həlli üçün əsas olması barədə Birləşmiş Krallığın mövqeyini bir daha
təsdiq etdi.
4. Britaniyanın Baş naziri Azərbaycanın dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində, ölkədə iqtisadi sabitliyin və
əhəmiyyətli iqtisadi artımın əldə olunmasında və islahatların həyata keçirilməsində Azərbaycan prezidentinin
nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirdi. O, prezidentin siyasi, iqtisadi və demokratik islahatları dərinləşdirmək
əzmini və bu mənada oktyabrda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini bəyəndiyini bildirdi. Azərbaycan və
Birləşmiş Krallıq demokratik təsisatların daha da inkişaf etdirilməsi sahəsində və beynəlxalq inkişaf
departamentinin Noy-Hay Fondu tərəfindən texniki yardım proqramları vasitəsilə kömək göstərilməsi də daxil
olmaqla, Azərbaycanda səmərəli bazar iqtisadiyyatının yaradılmasında əməkdaşlığı davam etdirəcəklər.
5. Prezident və Baş nazir XXI əsrdə Xəzər regionunun dünya enerji ehtiyatları üçün mühüm əhəmiyyətini və
onların işlənilməsində Azərbaycanın Britaniya enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığının aparıcı rolunu qeyd etdilər.
Onlar bu sahədə əməkdaşlığı bundan sonra da təşviq etməyi öhdələrinə götürdülər. Onlar regionun enerji
ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqli üçün çoxsaylı ixrac marşrutlarının zəruri olması ilə razılaşdılar.
6. Danışıqlar başa çatdıqdan sonra hər iki lider neft və qaz hasilatının pay bölgüsü haqqında üç mühüm
sazişin imzalanmasında iştirak etdilər. Bu sazişlərdə «Britiş Petroleum», «Monument Oyl ənd Qaz» və
«Remko» Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin - ARDNŞ-in əsas tərəfdaşlarıdır. Hər iki lider qeyd etdi ki, Bakı
şəhəri və «Morrison Konstrakşn Qrup» Bakı şəhəri üçün planlaşdırılan mühüm mehmanxana-ofis kompleksinin
tikintisini həyata keçirmək niyyətindədirlər. Bütün bu sazişlər Britaniya şirkətlərinin Azərbaycan şirkətləri və
müəssisələri ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığın möhkəmlənməsinə olan etimadının getdikcə artmasını nümayiş
etdirir.
7. Prezident və Baş nazir Xəzər dənizinin hüquqi statusunun həll olunmasına mühüm əhəmiyyət verirlər və
bununla əlaqədar sahilyanı dövlətlər arasındakı danışıqlarda olan irəliləyişi qeyd etdilər. Baş nazir bu məsələnin
tezliklə həll olunması üçün Azərbaycanın göstərdiyi səyləri bəyəndi. Onlar bütün sahilyanı dövlətlərin qarşılıqlı
faydası üçün Xəzərin enerji ehtiyatlarının inkişafına kömək edəcək irəliləyişdən məmnun qaldılar.
8. Onlar Britaniya şirkətlərinin Azərbaycanda energetika ilə bağlı olmayan investisiyalar üçün imkanlarını
qeyd etdilər. Onlar ədalətli və transparent hüquqi və fiskal rejimlər vasitəsilə Azərbaycanda investisiyalar üçün
əlverişli şəraitin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsinin və belə investisiyaların təşviqinin vacibliyini
qeyd etdilər. Onlar Britaniya şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu biznes üçün səylərində ixrac-kredit zəmanətləri
departamentinin (İKZD) ixrac kreditləri üçün dəstəyi olmasının mühüm amil olaraq qalması fikri ilə razılaşdılar.
Onlar Azərbaycan-Britaniya Ticarət-Sənaye Şurasının ticarətin və investisiyaların təşviqi sahəsindəki səylərini
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və Azərbaycan-İngiltərə cəmiyyətinin mədəni əlaqələrə yardımını bəyəndilər. Onlar ticarətin ümumi həcminin
1997-ci ildə 85 faiz artdığını məmnunluqla qeyd etdilər.
9. Onlar prezident Əliyevin səfər zamanı iştirak etdiyi, Azərbaycan-Birləşmiş Krallıq parlament qrupunun
inauqurasiya görüşünü alqışladılar.
10. Hər iki lider Britaniya Şurasının Azərbaycanda ingilis dilinin tədrisi, təhsil, elm, texnika və mədəniyyət
sahələrini və peşə strukturlarının inkişafını əhatə edən genişləndirilmiş fəaliyyətini xüsusilə bəyəndilər.
11. Prezident və Baş nazir ikitərəfli əməkdaşlığın tam əhatəli çərçivəsinin möhkəmləndirilməsinin
vacibliyini qeyd etdilər. Onlar ikitərəfli və çoxtərəfli məsələlərin geniş dairəsi üzrə artmaqda olan
məsləhətləşmələrin və mübadilələrin potensialını da qeyd etdilər. Onlar təhsil, nəqliyyat, səhiyyə və turizm
sahələri də daxil olmaqla, əlavə ikitərəfli sazişlərə dair təklifləri bəyəndilər. Onlar müvafiq sazişlərin tezliklə
bağlanacağına ümid edirlər. Onlar təhlükəsizlik məsələlərinin geniş dairəsi üzrə ikitərəfli dialoq mexanizminin
yaradılmasını qərara aldılar.
12. Onlar Azərbaycanın NATO ilə münasibətlərinin inkişafını, xüsusilə Sülh Naminə Tərəfdaşlıq /SNT/ və
Avropa-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası /AATŞ/ vasitəsilə inkişafını dəstəklədilər. Onlar, həmçinin, Avropada Adi
Silahlı Qüvvələr haqqında /AASQ/ müqavilənin adaptasiyasının, silahlar və silahların yayılmaması üzərində
nəzarətə və Xəzər bölgəsində regional təhlükəsizliyə dair digər məsələlərin xüsusi əhəmiyyətini qeyd etdilər.
13. Onlar Avropa Birliyi /AB/ ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin dərinləşməsini bəyəndilər və 1996-cı
il oktyabrın 8-də Azərbaycan və 1998-ci il aprelin 22-də Birləşmiş Krallıq tərəfindən ratifikasiya edilmiş
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında sazişin tezliklə qüvvəyə minəcəyinə
ümid etdiklərini bildirdilər. Saziş ticarət və investisiyalara kömək etməli, demokratiyanı və iqtisadi islahatları
dəstəkləməli və Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında müntəzəm siyasi dialoq və hərtərəfli tərəfdaşlıq
yaratmalıdır. Onlar bütün Xəzər regionunda kommunikasiyaları və ticarət əlaqələrini təkmilləşdirən TRASEKA
layihəsini bəyəndilər və Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və fəaliyyətində beynəlxalq
əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd etdilər və bu dəhlizin inkişafını təmin etməyə yönəldilən bütün səyləri
dəstəklədilər. Bununla əlaqədar, onlar 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda tarixi «İpək yolu»nun bərpasına dair
konfrans keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdilər.
14. Baş nazir Azərbaycanın Avropa Şurasının və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tam hüquqlu üzvü olmaq
arzusunu dəstəklədi və ümid edir ki, bu, tezliklə baş verəcəkdir.
15. Prezident və Baş nazir mütəşəkkil cinayətkarlığa, beynəlxalq terrorizmə, narkotiklərin dövriyyəsinə,
qanunsuz silah alverinə, incəsənət əsərlərinin qanunsuz aparılmasına, pulların yuyulmasına və saxta pul
buraxılmasına qarşı mübarizədə beynəlxalq ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin əhəmiyyətini
qeyd etdilər.
16. Prezident və Baş nazir yüksək səviyyədə dialoqun vacibliyi və nazirliklər arasında sıx əlaqələr
saxlanılması barədə razılaşdılar.
Azərbaycan Respublikası
hökuməti adından
Zati-aliləri
Prezident Heydər Əliyev

Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş
Krallığı hökuməti adından
Baş nazir möhtərəm
Toni Bleyr
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AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKININ PREZİDENTİ ÇARLZ FRANK İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
Ç a r l z F ra n k: Hörmətli cənab prezident! Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankı ilə Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında kredit sazişinin imzalanması mərasimində iştirak etdiyinizə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirir, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə görüşdən şərəf duyduğumu vurğulayıram.
Rəhbərlik etdiyim bankın Azərbaycan respublikası ilə əlaqələrin sıxlaşdırılmasına xüsusi maraq göstərdiyini
nəzərinizə çarpdırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Çarlz Frank! Xoş və səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Mən Avropa
Yenidərqurma və İnkişaf Bankının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm və vurğulayıram ki, bu bankla ölkəmizin
əməkdaşlığının böyük perspektivləri vardır. Onu da bildirirəm ki, həmin gün imzalanmış kredit sazişinin qarşılıqlı
surətdə faydalı münasibətlərimizin daha da möhkəmlənməsinə güclü təkan verəcəkdir.
Demokratik inkişaf, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quran
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar, özəlləşdirmə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Biz ölkəmizin iqtisadiyyatının
dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlanmasına daim xüsusi diqqət yetiririk.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün dünyanın bir çox ölkələrinin ən nüfuzlu
şirkətləri ilə ARDNŞ arasında tarixi müqavilələr bağlanmışdır. 1994-cü ildə imzalanmış «Əsrin müqaviləsi»nin
həyata keçirilməsi nəticəsində ilkin neft hasil edilmiş və hazırda Bakı - Novorossiysk boru kəməri ilə dünya
bazarına ixrac olunur.
Azərbaycan zəngin neft yataqları ehtiyatlarına malikdir. Bu yataqlardan hasil edilən neftin çoxşaxəli
marşrutlarla dünya bazarına çıxarılmasına respublikamız xüsusi əhəmiyyət verir. Hazırda boru kəmərlərinin
istiqamətləri, tikintisi və istifadə imkanları ətrafında mühüm işlər görülür, Bakı-Supsa kəmərində inşaat işləri
görülür.
Neftin nəqli məsələsindən danışarkən onu deyə bilərəm ki, biz neftin əsas boru kəməri olan Bakı-Ceyhan
marşrutu ilə Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən Aralıq dənizinə çıxarılmasını zəruri hesab edirik.
Biz Qazaxıstan neftinin də Bakı -Ceyhan boru kəməri vasitəsilə ixrac edilməsinin perspektivləri barədə
Qazaxıstanla müqavilə bağlamışıq. Bu ölkənin Aktau limanından Xəzər dənizinin dibi ilə Bakıyadək boru
kəməri çəkilməsi planlaşdırılır. Qazaxıstan nefti həmin boru ilə Bakıya gələcək, buradan isə Bakı–Ceyhan
kəməri ilə Aralıq dənizinə çıxarılacaqdır.
Ç a r l z F r a n k: Cənab prezident! Biz Sizin müdrik rəhbərliyiniz sayəsində son illər Azərbaycanda bütün
sahələrdə, xüsusən iqtisadiyyatda qazanılmış böyük uğurları yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycandakı bu
müsbət irəliləyişləri aydın hiss edirik, ona görə də Sizin ölkənizlə daha sıx əlaqələr qurmağa ciddi diqqət
yetiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Altı il bundan əvvəl müstəqillik qazanmış Azərbaycanda demokratik proseslərin uğurla
davam etdiyini bildirirəm. Hazırda ölkəmizdə insan hüquqlarının qorunması, demokratik prinsiplərin bərqərar olunması,
siyasi plüralizmə geniş meydan verilməsi sahəsində xeyli iş görülmüşdür.
Azərbaycanda qarşıda prezident seçkiləri durur. Ölkəmizin Konstitusiyası, seçkilər haqqında qəbul olunmuş
qanun seçkilərin tam demokratik, azad və ədalətli keçirilməsinə şərait yaradır. Biz seçkilərin beynəlxalq hüquq
normaları əsasında, Avropa standartlarına uyğun, bütün xalqın iştirakı ilə keçirilməsinə, yəni, geniş kütlələrin
demokratik prosesə tam cəlb olunmasına xüsusi əhəmiyyət veririk.
Demokratik inkişaf yolunda respublikamızın qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılması sahəsində bir çox
işlər görülmüşdür. Ölkəmizdə rüşvətxorluğa, korrupsiyaya, digər mənfi hallara qarşı bundan sonra da ciddi
mübarizə aparılacaqdır.
Ç a r l z F r a n k: Müstəqil Azərbaycan Respublikasında son illər iqtisadi və siyasi sahədə irəliləyişlərin
paralel surətdə getməsindən çox məmnun qaldığımı bildirirəm.
Cənab prezident, biz yaxşı bilirik ki, Sizin uzaqgörən siyasətiniz nəticəsində ölkəniz tezliklə dünyanın ən
inkişaf etmiş dövlətlərindən birinə çevriləcəkdir. Elə ona görə də Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
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Azərbaycanla əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişaf etdirilməsini çox vacib sayır və bu istiqamətdə işini bundan
sonra daha sürətlə aparacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi görüş və xoş sözlərə görə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab Çarlz
Frank, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
Ç a r l z F r a n k: Mən bu dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı ilə əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
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BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞIN MÜDAFİƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KATİBİ
CORC ROBERTSON İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
C o r c R o b e r t s o n: Cənab prezident, mən Sizinlə yenidən görüşməyimə çox şadam və görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevlə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Mən Böyük Britaniyaya rəsmi səfərinizə, bu
səfər zamanı əldə etdiyiniz uğurlara görə Sizi təbrik edirəm. Mən Sizinlə hələ 1985-ci ildə Moskvada
görüşdüyümü həmişə məmnunluqla xatırlayıram. Onu da bildirmək istəyirəm ki, Sov. İKP-nin XXVII
qurultayında müşahidəçi kimi iştirak etmiş və İkinci dünya müharibəsinin başa çatmasının 40 illiyi münasibətilə
Moskvada keçirilən mərasimdə olmuşam. Sonra NATO-nun və Avropa–Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının 1997ci il iyulun 8-9-da Madriddə keçirilən zirvə toplantısında da Sizinlə görüşmüşəm.
Dünya ölkələri və xalqları üçün qeyri-sabitliyin ümumi düşmən olduğunu nəzərinizə çarpdıraraq, böyük
məmnunluqla qeyd etməyi lazım bilirəm ki, Sizin apardığınız siyasət nəticəsində Azərbaycanda möhkəm
sabitlik yaranmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən də bu görüşdən çox razıyam və Sizinlə olan əvvəlki görüşlərimi
məmnunluqla xatırlayıram. Mən Birləşmiş Krallığın müdafiə işləri üzrə dövlət katibinin fikirləri ilə həmrəy
olduğumu bildirərək deyirəm ki, bəli, biz ümumi düşmən olan qeyri-sabitliyə, münaqişələrə və separatçılığa
qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq.
Bununla bərabər, Azərbaycanda problemlər var. Bilirsiniz, 1988-ci ildən davam edən münaqişə –
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü müstəqil respublikamız üçün ən ağrılı problemdir.Bu təcavüz nəticəsində
ölkəmizin ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş, bir milyondan çox
vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq hələ də çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Münaqişənin
sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır, 1994-cü ilin mayında
müharibədə atəşkəs rejimi yaradılmış və atəşkəs davam etdirilir. Biz istəyirik ki, Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqları azad olunsun, ölkəmizin sərhədlərinin toxunulmazlığı bərpa
edilsin, doğma evindən-eşiyindən didərgin salınmış azərbaycanlılar öz yerlərinə qayıtsınlar.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş
zirvə görüşündə Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün üç bənddən ibarət
prinsiplər qəbul olunmuşdur. Bu prinsiplərdən birincisi, Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan
Respublikasının ərazi bütövlüyünun tanınması, ikincisi Azərbaycanla saziş əsasında Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
Respublikasının tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməsi, üçüncüsü Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün
təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Təəssüf ki, ATƏT-in bütün üzvlərinin dəstəklədiyi bu sənəd- ona 53 dövlət səs
vermişdi – Ermənistan tərəfindən rədd edildi. Həmin prinsiplərin qəbul olunmasında Birləşmiş Krallıq hökumətinin
də səs verməsini mən minnətdarlıqla qeyd etmək istəyirəm.
Minsk qrupunun həmsədrləri ABŞ-ın, Fransanın, Rusiyanın münaqişənin həlli barədə son təklifləri
Azərbaycan tərəfindən qəbul olunduğunu nəzərinizə çarpdırıram. Ancaq Ermənistan tərəfi münaqişənin sülh
yolu ilə həlli barədə nə beynəlxalq təşkilatların qərarlarına, qətnamələrinə, nə beynəlxalq hüquq normalarına, nə
də dünyanın ən nüfuzlu dövlətlərinin təkliflərinə heç bir məhəl qoymur.
O ki qaldı Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək idarəetmə statusu verilməsinə biz dəfələrlə
demişik ki, bu statusu dünyada mövcud olan nümunələr əsasında, belə muxtar qurumlar üçün dünyada mövcud
olan statuslar əsasında respublikamız tərəfdardır. Biz ərazilərimizin kiçik bir hissəsini belə başqa ölkəyə
verməyə heç vaxt razı ola bilmərik.
C o r c R o b e r t s o n: Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycanın haqq işini müdafiə etdiyini və prezident
Heydər Əliyevlə Baş nazir Toni Bleyrin imzaladığı birgə bəyannamədə Birləşmiş Krallığın bu barədə mövqeyi
öz əksini tapmışdır. Biz bu münaqişənin ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında
aradan qaldırılmasına tam tərəfdarıq.
Biz NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirmək
fikrindəyik.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bu səmimi görüş üçün Sizə təşəkkürümü bildirir və Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə
dəvət edirəm.
C o r c R o b e r t s o n: Hörmətli prezident, mən bu dəvəti minnətdarlıqla qəbul edirəm.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «BRİTİŞ PETROLEUM» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
CON BRAUN İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
C o n B r a u n: Cənab prezident, Sizinlə hər bir görüşümə çox şadam və bundan şərəf duyduğumu
bildirirəm. Əminəm ki, Sizin Birləşmiş Krallığa bu tarixi səfəriniz Azərbaycan – Böyük Britaniya
əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələ açacaqdır.
Mən Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Araz», «Alov» və «Şərq» perspektivli strukturlarının kəşfiyyatı,
işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında «Bi-Pi/Statoyl» alyansı ilə ARDNŞ arasında sazişin imzalanması
mərasimində iştirak etdiyimə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Rəhbərlik etdiyim şirkət Azərbaycanla bütün
sahələrdə əlaqələrinin sıxlaşdırılmasına bundan sonra da xüsusi diqqət yetirəcəkdir.
Bilirsiniz ki, «Bi-Pi» son vaxtlar Azərbaycanda xeyli iş görmüşdür. Cənab prezident, Sizdən xahiş edirik ki,
bizim Bakıdakı yeni qurğumuza məhz Siz ad verəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizinlə görüşməyimə şad olduğumu bildirir və Sizin verdiyiniz məlumatdan,
söylədiyiniz xoş sözlərdən, respublikamızla bütün sahələrdə əlaqələrinizi daha da genişləndirmək istəyinizdən
məmnun qaldığımı vurğulayır və ürəkdən təşəkkür edirəm. Biz Sizin şirkətlə əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsinə tərəfdarıq.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə istismarı ilə əlaqədar xarici ölkələrin ən nüfuzlu neft
şirkətlərinin iştirakı ilə 1994-cü ilin sentyabrında tarixi əhəmiyyətli müqavilə imzaladıq. Bu müqaviləyə «Əsrin
müqaviləsi» adı verilibdir. Sizin rəhbərlik etdiyiniz şirkət Azərbaycana gələn ilk xarici şirkətlərdəndir. «Əsrin
müqaviləsi»ndə «Bi-Pi»nin özünəməxsus payı vardır. Hazırda isə Böyük Britaniyanın Azərbaycanda 100-dən
çox şirkəti geniş fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Krallıq şirkətlərinin respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafında
yaxından iştirak etməsindən çox məmnun qaldığımı vurğulayıram. Bilirsiniz ki, artıq bir neft kəməri - BakıNovorossiysk kəməri mövcuddur və 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq
konsorsium tərəfindən çıxarılan neft bu boru kəməri ilə ixrac edilir. Bakı-Supsa marşrutu ilə ikinci neft kəməri
çəkilir. Supsa Gürcüstanda Qara dəniz limanıdır. Bu iki boru kəməri ilkin neftin ixracı üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Lakin böyük neft üçün 1994-cü ilin layihəsində əsas neft kəməri çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu
müddətdə neftin ixrac marşrutlarının çox variantları tədqiq edilmişdir. Biz neftin Xəzər hövzəsindən dünya
bazarlarına çıxarılacaq əsas boru kəmərini – Bakı - Ceyhan marşrutu ilə Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən
Aralıq dənizinə çıxarılmasını zəruri hesab edirik.
C o n B r a u n: Cənab prezident, «Bi-Pi»nin Azərbaycandakı fəaliyyətinə göstərdiyiniz daimi diqqət və
qayğıya görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin müdrik rəhbərliyiniz ilə son illər Azərbaycanda bütün
sahələrdə müsbət dəyişikliklər əldə olunmuş, ölkədə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik yaranmışdır. Bütün bunları
mən çox böyük məmnunluqla qeyd etməyi özümə borc bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə bir daha təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmış
yaxşı münasibətlər əməkdaşlığımızın genişlənməsinə səbəb olacaqdır.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN TİCARƏT VƏ SƏNAYE ÜZRƏ DÖVLƏT KATİBİ XANIM
MARQARETT BEKETT İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
«Lankestr Haus » sarayı
21 iyul 1998 - ci il
M a r q a r e t t B e k e t t: Hörmətli cənab prezident! Azərbaycan dövlətinin başçısını səmimiyyətlə
salamlayıram və dünya miqyasında tanınmış siyasi xadim Heydər Əliyevlə görüşü özüm üçün böyük şərəf
hesab edirəm.
Azərbaycan prezidentinin Böyük Britaniyaya rəsmi səfərini yüksək qiymətləndirirəm. Ölkələrimiz
arasında əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasında bu səfərin böyük əhəmiyyət daşıyacağını bildirir və bu
əməkdaşlığın strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmasından çox məmnun qaldığımı vurğulayıram.
Hesab edirəm ki, ölkələrimizin iqtisadi münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti yaxşıdır. İqtisadi əməkdaşlığımızı
daha da genişləndirmək üçün böyük imkanlar var. Dənizdə neft hasilatı sahəsində Azərbaycanın böyük təcrübəsini
xüsusi vurğulayıram. Böyük Britaniyanın Şimal dənizindən neft çıxarmasından çox-çox əvvəl Azərbaycanda
Xəzər dənizindən neft hasil edildiyindən xəbərdar olduğumu bildirmək istəyirəm.
Mən olduqca məmnunam ki, Azərbaycanın neft yataqlarının bərpa və istismarı işində Böyük Britaniya
şirkətləri iştirak edir və bu şirkətlərin işi üçün hər cür lazımi şərait yaradıldığına görə Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm. Cənab prezident, mən Birləşmiş Krallığın 100-dən artıq şirkətinin Bakıda nümayəndəliyinin
açılmasını məhz Sizin bu işə göstərdiyiniz qayğı və diqqətin nəticəsi kimi qiymətləndirirəm.
Böyük Britaniya şirkətləri Azərbaycanda təkcə neft sahəsində deyil, su təchizatı, kommunikasiya,
infrastruktur sahələrində də geniş fəaliyyət göstərdiyini qeyd edir və onların çoxşaxəli işinin çox böyük
əhəmiyyət daşıdığını nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, prezident Heydər
Əliyevin Birləşmiş Krallığa rəsmi səfəri zamanı imzalanacaq sazişlər İngiltərənin «Britiş Petroleum»,
«Monument oyl ənd qaz», «Remko» şirkətlərinin Azərbaycanla əlaqələrinin daha da genişləndirilməsində
əsaslı rol oynayacaqdır.
Birləşmiş Krallığın Baş nazirinin iqamətgahında imzalanacaq sazişlər əlaqələrimizin durmadan inkişaf
etdirilməsində hər iki ölkə üçün çox faydalı olacaqdır. Bu sazişlər Azərbaycana çoxmilyardlı investisiyalar cəlb
edəcəkdir. Fikrimcə, bu, xalqlarımızın tərəqqisi üçün geniş meydan açacaqdır.
Onu da vurğulayıram ki, Böyük Britaniya şirkətlərinin Azərbaycana marağını daha da artırmaq üçün əlimdən
gələni əsirgəməyəcəyəm və əmin olduğumu bildirirəm ki, ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığı
bundan sonra da gündən-günə inkişaf edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Marqarett Bekett! Mən Sizinlə – Böyük Britaniyanın ticarət və sənaye üzrə
dövlət katibi, Ticarət Şurasının prezidenti ilə görüşdən çox məmnun qaldığımı bildirir və səmimi sözlərə görə Sizə
təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında əməkdaşlığın ardıcıl surətdə inkişaf etdirilməsinin
vacibliyi barədə söylədiyiniz fikirlərlə həmrəy olduğumu vurğulayıram.
Məmnunluqla bildirirəm ki, 1994-cü ilin fevralında Birləşmiş Krallığa səfərim zamanı imzalanmış
sənədlərdən sonra ölkələrimizin bütün sahələrdə – siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni və digər sahələrdə qarşılıqlı
surətdə faydalı əlaqələri intensiv inkişaf edir. Bu əməkdaşlığın böyük perspektivləri olduğunu nəzərə
çarpdırıram.
Bildirirəm ki, müstəqil respublikamızda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu, islahatların
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi sahəsində böyük işlər görülmüş, Azərbaycanla əməkdaşlıq edən şirkətlərə
daha geniş və əlverişli imkan yaradılması üçün qanunlar qəbul olunmuşdur. Biz ölkəmizin qapılarını xarici
şirkətlərin üzünə geniş açmışıq və onlarla əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişaf etməsinə daim xüsusi diqqət yetiririk.
Birləşmiş Krallığın 100-dən çox şirkətinin Azərbaycanda nümayəndəliyinin fəaliyyət göstərməsini böyük
nailiyyət hesab edirəm. Onu da qeyd edim ki, təkcə «Britiş Petroleum» tərəfindən Azərbaycana 260 milyon
dollar sərmayə qoyulmuşdur. Bunu respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafına mühüm kömək kimi
qiymətləndirirəm.
Böyük Britaniya - Azərbaycan Ticarət Palatasının fəaliyyətindən, Britaniya - Azərbaycan Cəmiyyətinin təsis
olunmasından çox məmnun qaldığımı bildirirəm. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, nəinki dövlətlərarası
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münasibətlərdə, həmçinin insanlar arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsində bu qurumlar mühüm rol
oynayacaqdır.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərim zamanı imzalanacaq sənədlərin Azərbaycan Böyük Britaniya əlaqələrinin inkişafında yeni mərhələ açacaq, bizim ölkəmiz Böyük Britaniya ilə bütün
sahələrdə əməkdaşlığın gündən-günə genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir və biz İngiltərə şirkətlərini
respublikamızda yeni-yeni müştərək işlər görməyə dəvət edirik.
Hörmətli xanım Marqarett Bekett, bir daha Sizinlə görüşümdən çox məmnun qaldığımı vurğulayır və Sizi
Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
M a r q a r e t t B e k e t t: Hörmətli prezident, mən bu dəvəti minnətdarlıqla qəbul edirəm və imkan tapan
kimi Azərbaycana səfərə gələcəyimi bildirirəm.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN ENERJİ ÜZRƏ DÖVLƏT NAZİRİ CON BATTL İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Battl, mən Sizi ürəkdən salamlayıram və Birləşmiş Krallığa səfərimin
uğurla, yüksək səviyyədə davam etməsindən çox məmnun qaldığımı bildirirəm.
Əlahəzrət kraliça ilə, Baş nazirlə keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları bu ölkəyə rəsmi səfərimin ən mühüm
hadisələri hesab etdiyimi vurğulayıram. Bildirirəm ki, cənab Toni Bleyr ilə birlikdə imzaladığımız sənədin - Azərbaycan
Respublikası prezidentinin və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Baş nazirinin dostluq
münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannaməsi ölkələrimiz arasında əlaqələrin gələcək inkişafında mühüm rol
oynayacaqdır.
Azərbaycanın neft yataqlarının birgə işlənilməsi barədə Böyük Britaniya şirkətləri ilə ARDNŞ arasında
imzalanmış yeni müqavilələrin ölkələrimizin əməkdaşlığı üçün yeni böyük perspektivlər açdığını nəzərə
çarpdırıram. Digər sahələrdə də əlaqələrin sıxlaşdırılmasının vacibliyini qeyd etmək istərdim. «Morrison»
şirkəti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti rəhbərlərinin imzaladığı sənədi də yüksək qiymətləndirirəm.
Nəzərə çatdırım ki, «İnam» perspektivli strukturunun kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatının pay bölgüsü haqqında
ARDNŞ ilə ABŞ-ın «AMOKO», Böyük Britaniyanın «Monument Oyl ənd Qaz», Rusiyanın mərkəzi yanacaq şirkətləri
arasında beynəlxalq saziş bağlanmışdır. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bir neçə ölkə şirkətlərinin birgə çalışması həmin
ölkələrin xalqları arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Təkcə neftlə bağlı deyil, siyasət, iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət sahələrində də qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələrin gündən-günə inkişaf etməsindən məmnun qaldığımı vurğulayıram. Hər iki ölkədəki potensial
imkanlardan səmərəli surətdə istifadə olunmasının, dünyanın nüfuzlu dövlətlərindən biri olan Birləşmiş
Krallıqdakı təcrübənin dərindən öyrənilməsinin də zəruriliyini nəzərə çarpdırmaq istəyirəm.
C o n B a t t l: Hörmətli cənab prezident! Mən zəmanəmizin görkəmli siyasi liderlərindən olan Heydər
Əliyevlə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Baş nazirin dəvətini qəbul edib Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə
gəldiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm ki, bu səfər Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq
arasında əməkdaşlığın durmadan inkişaf etməsində yeni mühüm mərhələ açacaqdır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında prezident Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
tədbirlərin Birləşmiş Krallıqda çox müsbət qarşılandığını vurğulamaq mənə çox xoşdur. Qeyd edim ki,
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi barədə imzalanmış tarixi müqavilələr
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx inteqrasiya edilməsi üçün möhkəm təməl
yaratmışdır.
Cənab prezident, imzalanmış neft müqavilələrində Birləşmiş Krallığın şirkətlərinə geniş yer ayrılmasına görə Sizə
dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ölkəmizin 100-dən çox şirkətinin Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsindən
məmnun olduğumu bildirirəm.
Azərbaycanda neft hasilatının tarixi barədə mənim müəyyən məlumatım var. Biz istəyirik ki, Şimal
dənizindəki yataqların istismarı sahəsində Böyük Britaniyanın qazandığı təcrübədən Azərbaycanda da geniş
istifadə edək.
Birləşmiş Krallıq regionda açar rolunu oynayan Azərbaycan Respublikasını özünün layiqli tərəfdaşı hesab
edir. Məmnunluqla qeyd edim ki, Avropa - Qafqaz -Asiya magistralının normal fəaliyyətinin təmin olunması
üçün Azərbaycanda böyük işlər görüldüyündən yaxşı xəbərdarıq və ölkənizlə sıx əlaqələr qurmağa biz də böyük
maraq göstəririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Böyük Britaniyanın bir çox şirkətlərinin dünyada məşhur olduğunu, onların
Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. «Şell», «Lazma» şirkətlərinin rəhbərləri ilə Londonda
keçirdiyim görüşləri faydalı hesab edirəm.
Respublikamız neftin dünya bazarına müxtəlif marşrutlar üzrə çıxarılmasına böyük əhəmiyyət verir. Bu
kəmərlərin tikintisindən və istifadə imkanlarından bəhs edərək, bildirirəm ki, əsas boru kəməri Bakı-Ceyhan
istiqamətində çəkiləcəkdir.
491

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin mühüm perspektivləri olduğunu vurğulayaraq qeyd edirəm ki, bu
dəhlizin səmərəli işləməsinə Azərbaycan çox böyük əhəmiyyət verir. Qədim İpək yolunun bərpası üçün Avropa
Birliyinin TRASEKO proqramı çərçivəsində bu il sentyabrın 7-8-də Bakıda beynəlxalq konfransın keçiriləcəyi
nəzərdə tutulmuşdur.
C o n B a t t l: Bu konfransa Birləşmiş Krallıq da böyük maraq göstərir. Cənab prezident, Qədim İpək
Yolunun bərpası sahəsində Sizin heyranedici uzaqgörənliyiniz xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz Azərbaycanda
Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən iqtisadi və demokratik irəliləyişləri diqqətlə izləyirik və əminik ki,
respublikanız yaxın illərdə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olacaqdır. Siz ölkənizin tarixini,
iqtisadiyyatını, mədəniyyətini dərindən bilirsiniz və gənc müstəqil dövlətinizi də bütün bunlara əsaslanaraq yeni
mərhələyə qaldırmaq istəyirsiniz.
Nazir kimi xarici ölkələr arasında ilk dəfə Azərbaycana səfərə gəldiyimi, dövlətin başçısı Heydər Əliyevlə
görüşlərimi, danışıqlarımı həmişə məmnunluqla xatırlayıram. Böyük potensiala malik respublikanızla Birləşmiş
Krallığın bütün sahələrdəki sıx əlaqələrinin parlaq gələcəyi olduğunu razılıq hissi ilə qeyd edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş və səmimi sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab Battl, mən Sizi
Azərbaycana yenidən səfərə dəvət edirəm.
C o n B a t t l: Mən bu dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm. Cənab prezident, hesab edirəm, Azərbaycana hər
bir səfərim və Sizinlə görüşüm ölkələrimizin əlaqələrinin möhkəmlənməsinə yeni güclü təkan verəcəkdir.
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Bİ-Bİ-Sİ TELEVİZİYA MÜXBİRİ İLƏ MÜSAHİBƏSİ
21 iyul 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, bu gün imzalanmış sazişlərin, sənədlərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
C a v a b: Bu gün imzalanmış sənədlərin əhəmiyyəti böyükdür. Birincisi, Birləşmiş Krallığın Baş naziri
cənab Toni Bleyr ilə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev iki ölkə arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq
haqqında birgə bəyannamə imzalamışlar. Bu siyasi bəyannamə bizim əməkdaşlığımızın, demək olar ki, bütün
sahələrini - siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni sahələri əhatə edir. Ona görə də bu, çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Mən
bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə «Bi-Pi/Statoyl», «Remko», «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətləri
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft yataqlarının müştərək işlənilməsi haqqında sazişlər
imzalanıbdır.
S u a l: Cənab prezident, Siz Böyük Britaniyanın Azərbaycan ilə əlaqələrinə necə qiymət verirsiniz?
Böyük Britaniyanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini və gələcək münasibətlərinizi necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz, ötən dörd il müddətində Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yaxşı inkişaf
edibdir. Mən əlaqələrin bugünkü səviyyəsindən razıyam. Ancaq mənim buraya rəsmi səfərim, apardığım
danışıqlar və imzalanan sənədlər gələcəkdə bu əlaqələrin daha da genişlənməsi və inkişaf etməsi üçün yaxşı əsas
yaradır.
Böyük Britaniya ilə əlaqələri inkişaf etdirmək bizim üçün çox faydalıdır. Biz buna xüsusi əhəmiyyət veririk.
Güman edirəm, Böyük Britaniya da Azərbaycanla əlaqələrini faydalı hesab edir.
S u a l: Cənab prezident, Siz neft istehsal edən bir region kimi, XXI əsrdə Xəzər dənizi hövzəsinin
necə böyük əhəmiyyət daşıyacağını söyləyə bilərsinizmi?
C a v a b: Mən bunu aydın görürəm. XXI əsrdə Xəzər dənizi hövzəsi dünyanın neft hasil edən ən böyük
regionlarından biri olacaqdır. Bunun əsasını qoyan və onu bütün dünya üçün açan da Azərbaycandır. 1994-cü
ildə imzaladığımız ilk müqavilə ilə biz bu böyük eranı başlamışıq. İndiyədək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün dünyanın böyük neft şirkətləri ilə 15
müqavilə imzalayıbdır. Bunların böyük gələcəyi vardır.
S u a l: Sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Cənab prezident, Azərbaycanın neftdən əldə edəcəyi böyük
sərvətlərlə, gəlirlərlə siz nəyə nail olmaq istəyərdiniz? Əgər bir şeyə nail olmaq istəsəydiniz, həmin şey nə
olardı?
C a v a b: Yox, biz bir yox, çox şeyə nail olmaq istəyirik. Şübhəsiz ki, mən birinci növbədə, Azərbaycan
iqtisadiyyatının bütün sahələrinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaq istərdim. Mən bunları Azərbaycanın iqtisadi
cəhətdən güclü, qüdrətli bir dövlət olması üçün edirəm. Bu vasitələrlə mən bunları Azərbaycanın hər bir vətəndaşının
rifah halının yaxşılaşdırılması üçün edirəm. Mən inanıram ki, biz bunlara nail olacağıq.
M ü x b i r: Cənab prezident, bizə vaxt ayırdığınıza görə Sizə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Müsahibəni Bi-Bi-Si televiziya kanalının
müxbiri Piter Morqan aparmışdır.



Müsahibə Böyük Britaniya, eləcə də dünyanın əksər ölkələrinə yayımlanmışdır.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ LONDONUN LORD-MERİ RİÇARD NİKOLS
TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
London, Gildholl sarayı
21 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab lord-mer!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram.
Hörmətli cənab lord-mer, bugünkü ziyafət üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin nitqinizi çox
məmnuniyyətlə dinlədim və Azərbaycan haqqında, Azərbaycan - Birləşmiş Krallıq əlaqələri haqqında,
ölkələrimizin gələcəkdə əməkdaşlıq etməsi barədə söylədiyiniz dəyərli fikirlər məni çox məmnun etdi.
Mən bu gün bu salonda, bu axşam sizinlə bir yerdə olmağımdan özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Mən və
mənimlə birlikdə Gildholl sarayında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti yaxşı dərk edirik ki, biz
Birləşmiş Krallığın, Londonun ən mərkəzində olan tarixi bir binadayıq.
Vaxtilə biz sizin ölkəniz, xalqınız haqqında, xalqınızın qəhrəmanlıq tarixi, mədəniyyətiniz, ədəbiyyatınız,
elminiz haqqında kitablardan çox şey öyrənmişik, çox oxumuşuq. Kitablardan, sonra isə filmlərdən sizin
ölkəniz, xalqınız haqqında aldığımız məlumatlar bizi daim heyran edib və Azərbaycan xalqında sizə, ölkənizə
böyük hüsn-rəğbət oyadıbdır.
Mən ikinci dəfədir ki, bu sarayda, əzəmətli salonda dövlət mərasimində iştirak edirəm. 1995-ci ilin may
ayında dünyanın dövlət başçıları, xüsusən Avropanın dövlət və hökumət başçıları, nümayəndə heyətləri bu
salona Birləşmiş Krallığın kraliçasının dəvəti ilə toplaşmışdılar və biz İkinci dünya müharibəsində çalınmış
qələbənin 50 illiyini birlikdə bayram edirdik.
İkinci dünya müharibəsində Avropa xalqları böyük qurbanlar vermişlər. O cümlədən Azərbaycan xalqı da
çox böyük qurbanlar vermişdir. 1945-ci ildə çalınmış qələbədə hər bir xalqın, o cümlədən Azərbaycan xalqının
da xidməti, payı olmuşdur. Ona görə də müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi mən həmin
mərasimdə tam hüquqlu qonaq kimi iştirak edirdim.
1995-ci ildə Birləşmiş Krallığın kraliçasının və Avropa ölkələrinin dövlət başçılarının iştirakı ilə bu salonda
keçirilmiş mərasim, təntənə bu gün də xatirimdədir.
Ancaq mən bu gün daha da həyəcanlıyam. Çünki bugünkü ziyafət yalnız müstəqil Azərbaycan
Respublikasına, onun dövlət nümayəndə heyətinə və prezidentinə həsr olunmuşdur. Biz bunu dərk edir və
yüksək qiymətləndiririk.
Həqiqətən, burada hər şey Böyük Britaniyanın qəhrəmanlıq tarixindən xəbər verir. Orta əsrlərdə bu sarayı
tikib yaradanlar nə qədər mahir, fədakar memarlar, inşaatçılar və sadəcə vətəndaşlar olmuşdur. Onlar Böyük
Britaniyanın, Birləşmiş Krallığın bugünkü nəsilləri üçün böyük irs qoyub getmişlər. Siz bu tarixi
nailiyyətlərinizlə haqlı olaraq fəxr edirsiniz. Biz isə, sizin ölkəyə çox hörmət və məhəbbət bəsləyənlər kimi,
sizinlə birlikdə sevinirik.
İki gündür ki, mən sizin ölkədə rəsmi səfərdəyəm. Ölkənizin Baş naziri cənab Toni Bleyrin dəvəti ilə həyata
keçirilən bu rəsmi səfər Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etməsi üçün çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. Ötən iki gün ərzində biz çoxsaylı görüşlər keçirmiş, danışıqlar aparmışıq və bu gün
ölkələrimiz üçün, gələcək əməkdaşlıq üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan sənədlər - müqavilələr, sazişlər
imzalamışıq.
Dörd il bundan öncə, 1994-cü ilin fevral ayında Azərbaycanın prezidenti kimi mən ilk dəfə sizin ölkənizə
rəsmi səfərə gəlmişdim. O vaxt ölkələrimiz və hökumətlərimiz arasında ilk müqavilələr, sənədlər imzalanmışdır.
Ondan sonrakı illərdə də bir neçə sənəd imzalanmış və beləliklə, ölkələrimizin, hökumətlərimizin
əməkdaşlığının əldə edilməsi, dostluq əlaqələrinin qurulması üçün yetərli qədər hüquqi-normativ baza
yaranmışdır.
Biz çox şadıq ki, ötən illər ərzində ölkələrimiz arasında əlaqələr ardıcıl surətdə inkişaf edib, genişlənib və indi
yüksək səviyyədədir. Dünən biz «Klaricis» otelində Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyəti üzvlərinin toplantısında idik.


Qəbulda Birləşmiş Krallığın yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri, işgüzar dairələrin nümayəndələri,ölkənin tanınmış
şirkətlərinin, firmalarının rəhbərləri, xarici diplomatlar, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri iştirak edirdilər.
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Oraya bir neçə yüz adam toplaşmışdı. Mənim bildiyimə görə, orada iştirak etmək arzusunda olan adamlar çox
olmuşdur, ancaq cəmiyyətin rəhbərliyinin bunun üçün sadəcə, imkanı olmamışdır.
Amma 1994-cü ildə bu, heç də yox idi və sizin ölkədə Azərbaycanı çox az tanıyırdılar. Bu qısa tarixi
zamanda burada bizim böyük bir cəmiyyətimiz yaranıbdır və cəmiyyətin rəhbərliyində sizin ölkənin çox
tanınmış, uzun illər dövlət işində işləmiş və böyük hörmətə malik olan şəxsiyyətləri var.
Ölkələrimizin müştərək Ticarət Palatası yaranıb və artıq əməli fəaliyyət göstərir, yaxşı nəticələr əldə edir.
Azərbaycanda Birləşmiş Krallığın 100-dən artıq şirkəti fəaliyyət göstərir. Sizin ölkənin təkcə «Bi-Pi» şirkəti
müqavilələrin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 260 milyon dollar həcmində sərmayə qoymuşdur. 1994-cü
ildə imzalanmış ilk müqavilənin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin sifarişləri ilə işləyən, Birləşmiş Krallığa mənsub olan şirkətlər 350 milyon dollar həcmində sifarişlər
almışlar və iş görürlər.
Mən iqtisadi əlaqələrimizin bugünkü səviyyəsini nümayiş etdirən bir çox başqa rəqəmlər də gətirə bilərəm.
Ancaq hesab edirəm ki, dediklərim bizim əlaqələrimiz haqqında hər bir kəsdə geniş təəssürat yaradır.
Dünən, bu gün bizim görüşlərimizin və imzaladığımız sənədlərin əsasında ölkələrimiz arasında əlaqələrin
gələcək inkişafı üçün yeni böyük addımlar atmışıq. Burada bizim görüşlərimiz dostluq, mehribanlıq şəraitində
keçir və hamımıza çox yüksək qonaqpərvərlik göstərilir.
Bu gün mən Birləşmiş Krallığın kraliçası ilə görüşüb çox maraqlı söhbət etmişəm. Bunu özüm üçün və
Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisə hesab edirəm.
Ölkənizin Baş naziri cənab Toni Bleyr ilə görüşüm, danışıqlarım çox işgüzar, mehriban şəraitdə keçmiş və
çox məzmunlu olmuşdur. Biz ölkələrimiz arasındakı əlaqələri təhlil etdik və gələcək işlərimiz haqqında birgə
qərarlar qəbul etdik. Baş nazir Azərbaycana, Qafqaz regionuna, Avropa–Qafqaz–Asiya nəqliyyat xəttinə çox
böyük maraq göstərmişdir. Bizim bu danışıqlarımızın nəticəsində Baş nazirlə mənim aramda səmimi
münasibətlər yaranmışdır və mən bunu yüksək qiymətləndirir, hesab edirəm ki, bu, ölkələrimizin gələcək
inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir.
Baş nazir Toni Bleyr və mən hökumətlərimiz arasında dostluq və əməkdaşlığın inkişafına həsr olunmuş
siyasi bəyannamə imzaladıq. Bu bəyannamədə əməkdaşlığımızın bütün sahələri əhatə olunmuşdur.
Bəyannamədə siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlıq haqqında lazımi müddəalar öz
əksini tapmışdır. Danışıqlar zamanı biz həm iqtisadi əməkdaşlığımıza çox böyük diqqət yetirmiş, həm də siyasi
sahədə əməkdaşlığımızın genişlənməsi və inkişaf etdirilməsi haqqında eyni fikirdə olduğumuzu bildirmişik.
Bunlarla yanaşı, Baş nazirin iqamətgahında sizin ölkə ilə Azərbaycan arasında dörd böyük müqavilə, sənəd
imzalanmışdır. «Bi-Pi» şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanmış müqavilənin çox böyük
gələcəyi var. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan üç böyük yataqda «Bi-Pi»nin Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə müştərək iş görməsi haqqında imzalanmış müqavilə, yenə də deyirəm, böyük gələcəyə malikdir.
«Britiş Petroleum» ilə Azərbaycan arasında indiyə qədər imzalanmış müqavilələr, hesab edirəm ki, XXI əsrin
axırınadək bizim iqtisadi əməkdaşlığımızı təmin edəcəkdir.
Mən çox şadam ki, böyük «Bi-Pi» şirkəti ilə yanaşı, yeni yaranmış «Monument» şirkəti də Azərbaycanda
özünəməxsus yer almışdır və onunla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında çox əhəmiyyətli müqavilə
imzalanmışdır. «Remko» şirkəti artıq Azərbaycanda iş görməkdədir, ancaq onlar bu işi dənizdə görməklə
yanaşı, Azərbaycanın qurudakı qədim və çox perspektivli yatağı olan «Muradxanlı» yatağının müştərək
işlənilməsi üçün müraciət etmiş və bu gün Dövlət Neft Şirkəti ilə bu barədə müqavilə imzalamışlar.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə proqramı ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Özəl sektorun yaranması
prosesi indi çox sürətlə inkişaf edir. Bu baxımdan sizin ölkənin «Morrison» şirkəti ilə Bakı şəhərinin
bələdiyyəsi arasında Azərbaycanda - Bakıda böyük otelin və biznes mərkəzinin tikilməsi haqqında sazişin
imzalanması da buna əyani sübutdur.
Neft haqqında danışarkən xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan çox qədim neft ölkəsidir və əsrin əvvəlində
dünyada neftin 90 faizi Azərbaycanda hasil edilirdi. Mən dünən «Şell» şirkətinin nümayəndəsi ilə görüşərkən o,
bu şirkətin 100 illik tarixi haqqında mənə məlumat verdi və çox dəyərli bir kitab bağışladı. Həmin kitabda mənə
bir xəritə göstərdi ki, hələ 1892-ci ildə «Şell» şirkəti ilk dəfə Bakıdan nefti Qara dənizlə, tanker vasitəsilə
Avropaya gətirmişdir.
Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən, 1941-1945-ci illər müharibəsində faşizm üzərində qələbə
çalınması sahəsində öz xidmətlərini göstəribdir. O illər Sovetlər İttifaqında hasil edilən neftin 70 faizi
Azərbaycanda çıxarılırdı. Dünyada suyun dərinliyində - dənizdə neftin çıxarılmasına da 1949-cu ildə ilk dəfə
Azərbaycanda başlanmışdır.
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Ancaq indi bizim müasir texnika və texnologiyaya, sərmayə qoyuluşuna ehtiyacımız var. Sizin ölkə ilə və
başqa ölkələrlə əməkdaşlıq etmək üçün Azərbaycana məxsus olan neft və qaz yataqlarının müştərək işlənilməsi
barədə qərarlar qəbul edirik. Hesab edirəm ki, bu qərarlar hər iki tərəf üçün faydalıdır.
Biz bu günlərdə bütün bu məsələləri müzakirə etmişik, qarşıdakı günlərdə də müzakirə edəcəyik və
ölkələrimiz arasında əlaqələrin gələcəkdə daha sürətlə inkişaf etməsi üçün lazımi tədbirlər görəcəyik.
Sizin ölkənizin çox qədim və dəyərli ənənələri var. Doğrudur, bəzən siz bu ənənələrinizdən narazısınız,
onları dəyişdirmək istəyirsiniz. O, sizin öz işinizdir. Ancaq biz sizin bütün ənənələrinizə çox hörmətlə yanaşırıq
və onlardan bizim üçün faydalısını götürüb Azərbaycanda da tətbiq etmək istəyirik.
Biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi aparırıq. Azərbaycanda bazar
iqtisadiyyatı yaradıb inkişaf etdiririk, özəlləşdirmə proqramı həyata keçiririk. Biz bu sahədə bir çox işlər
görmüşük, yaxşı nəticələr əldə etmişik. Ölkəmizdə iqtisadiyyat artıq inkişaf edir. Ancaq hələ çox işlər də
görməliyik. Ona görə sizin təcrübənizdən - həm siyasi-ictimai, həm də iqtisadi sahədəki təcrübənizdən istifadə
etməyə çalışırıq. Ona görə də bu danışıqlar, görüşlər bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bizim ölkələrimiz məsafəcə bir-birindən uzaqdır. Amma son illər hər iki tərəfdən görülən işlər bizi birbirimizə çox yaxınlaşdırıbdır. Biz bunu müsbət qiymətləndirir, sizinlə daha da yaxın əlaqələr qurmaq istəyirik
və bu sahədə səylərimizi bundan sonra da əsirgəməyəcəyik.
Sizin ölkənizin qarşısında da bir çox problemlər durur. Keçən il yaranmış yeni hökumətiniz bu sahədə çox
işlər görübdür. Biz ölkənizlə maraqlanaraq bunlarla tanış oluruq və nailiyyətlərinizə görə sizi təbrik edirəm.
Şübhə etmirəm ki, gələcəkdə də bütün problemləri həll edə biləcəksiniz.
Birləşmiş Krallıq dünyanın böyük ölkələrindən biridir, iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkələr sırasındadır.
Sizin böyük tarixiniz, böyük nailiyyətləriniz var. Arzu edirəm ki, ölkəniz daha da inkişaf etsin.
Sizin hər birinizə həyatınızda yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Ölkənizə, xalqınıza sülh və əmin-amanlıq arzu
edirəm. Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da sürətlə inkişaf etməsini arzulayıram.
Xahiş edirəm, qədəhləri Birləşmiş Krallığın və bu ölkənin xalqının şərəfinə qaldıraq. Birləşmiş Krallığın
kraliçasının və hökumətinin şərəfinə! Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin gələcək inkişafı
şərəfinə! London şəhərinin lord-meri və onun xanımının şərəfinə! Hörmətli dostlar, sizin şərəfinizə! Sağ olun.
Sizə bir daha cansağlığı və səadət arzulayıram.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «AY-Bİ-Sİ» ŞİRKƏTİNİN TƏŞKİL ETDİYİ «AZƏRBAYCANDA
BİZNES» MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSDA ÇIXIŞI
London,
«Royal Qarden» mehmanxanası
22 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Sizi bu gün Londonda, bu möhtəşəm salonda səmimi-qəlbdən salamlayır və bu konfransın işinə uğurlar
arzulayıram.
Mən Birləşmiş Krallıqda, Londonda Birləşmiş Krallığın Baş naziri cənab Toni Bleyrin dəvəti ilə rəsmi
səfərdəyəm. Bu gün rəsmi səfərimin üçüncü günü başlanıbdır. Ancaq arxada qalmış iki gün müddətində
Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin gələcək inkişafı üçün dəyərli işlər görmək mümkün
olmuşdur və mən bundan çox məmnunam.
Xüsusən dünən əlahəzrət kraliça ilə olan görüşüm mənim üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Dünən Baş nazir
cənab Toni Bleyr ilə görüşüm, apardığımız danışıqlar, söhbətlərimiz və nəhayət, imzaladığımız birgə sənədlər
Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin gələcək inkişafı, bu əlaqələrdə yeni mərhələnin açılması
üçün çox dəyərli əsaslar yaratmışdır. Ona görə də mən səfərimdən və görülən işlərdən razı olduğumu bildirmək
istəyirəm. Birləşmiş Krallığın hökumətinə və mənim bu səfərimin həyata keçirilməsində xidmətləri olan
nazirlərə, bütün təşkilatlara bizə göstərilən diqqət və qayğıya görə, mehriban, işgüzar şəraitə görə təşəkkür
edirəm.
Bugünkü beynəlxalq konfrans mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki burada təkcə Böyük Britaniyanın,
Birləşmiş Krallığın deyil, dünyanın başqa ölkələrinin də iş adamları, Azərbaycanla iş görmək istəyənlər
toplaşmışlar. Ona görə də bu konfransı təşkil edən şirkətə təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, konfrans qarşısında duran vəzifəni həyata keçirəcək və məqsədinə nail olacaqdır.
Hörmətli cənab nazir, Siz öz nitqinizlə bu konfransı açdınız. Birləşmiş Krallığın nazirinin konfransda iştirak
etməsi və nitq söyləməsi, şəbhəsiz ki, bu konfransın əhəmiyyətini daha da artırır. Hörmətli cənab nazir,
Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında əlaqələrə, Azərbaycan Respublikasının vəziyyəti və nailiyyətləri
haqqında söylədiyiniz dəyərli fikirlərə görə və ümumiyyətlə, Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin inkişafına göstərdiyiniz xidmətə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Cənab nazir, mən Sizin burada bəyan etdiyiniz fikirlərlə tamamilə razıyam və təsdiq edirəm ki, son dörd il
ərzində Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə, xüsusən iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində xeyli
işlər görülmüşdür. Məhz görülən bu işlər, əldə edilmiş nailiyyətlər nəticəsində biz artıq gələcək proqramlar,
perspektivlər haqqında düşünür və müştərək işlər görürük.
Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Qafqazda yerləşən bir ölkədir. Uzun əsrlər müstəqillikdən,
azadlıqdan məhrum olmuş xalqımız, ölkəmiz, nəhayət, 1991-ci ilin sonunda Sovetlər İttifaqının dağılması ilə
əlaqədar və bunun nəticəsində öz dövlət müstəqilliyini, milli azadlığını əldə etmişdir. Altı ildir ki, biz
müstəqillik şəraitində yaşayırıq. Ancaq bu illər bizim üçün asan illər olmayıbdır. Keçmişdə Sovetlər İttifaqına
mənsub olmuş və ittifaq dağılandan sonra dövlət müstəqilliyi əldə etmiş respublikaların, ölkələrin hamısı indi
keçid dövrünü yaşayır.
Bu gün Sizə bəyan edə bilərəm ki, bu ölkələrin hamısı keçmiş kommunist ideologiyasından, sosialist siyasiiqtisadi, dövlət quruluşundan tamamilə imtina etmişlər. Hər ölkə özünəməxsus yolla gedir. Amma mənim
müşahidələrim göstərir ki, həmin ölkələr bir-birindən bu və ya digər dərəcədə fərqli olaraq çalışırlar ki, bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə getsinlər. Ona görə də keçid dövrü bu ölkələrin hamısı üçün mürəkkəb dövrdür.
Azərbaycan üçün isə bu dövr daha çətin və daha ağırdır. Bunun səbəbləri var. Səbəblərdən biri ondan
ibarətdir ki, Azərbaycan 1991-ci ilin sonunda dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman qonşu Ermənistanla


Konfransa dünyanın bir sıra ölkəsindən 300-dən çox nümayəndə toplaşmışdı. Konfransı giriş sözü ilə Birləşmiş
Krallığın «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin baş direktoru Tim Eqqar açmış, Böyük Britaniyanın xarici işlər üzrə dövlət
naziri Daq Henderson çıxış etmişdir.
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müharibə vəziyyətində idi. Hələ 1988-ci ildə, qonşu Ermənistan Azərbaycanın tərkibində olan kiçik Dağlıq
Qarabağ Vilayətini, - oranın əhalisinin çox hissəsi erməni millətindən olduğuna görə, - Azərbaycandan ayırıb
Ermənistana birləşdirmək cəhdi göstərmişdi. Bunun nəticəsində də Azərbaycan ilə Ermənistan arasında
münaqişə başlamış və sonra müharibəyə çevrilmişdi. Artıq 1991-ci ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında
müharibə, döyüşlər gedirdi.
Bu, Azərbaycanı başqa ölkələrdən fərqləndirən cəhətdir. Ancaq bunun bizim üçün, Azərbaycan üçün çox
ağır nəticələri olmuşdur. Müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif səbəblərdən, - şübhəsiz ki,
bu ölkəyə bir neçə böyük dövlət tərəfindən xüsusi yardım göstərildiyinə görə, - Azərbaycan Respublikasının
ərazisinin 20 faizini işğal etməyə nail olmuşdur. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan ərazilər Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş və orada yaşayan bir milyondan artıq azərbaycanlı öz yerlərindənyurdlarından zorla çıxarılmışdır. Altı ildir ki, onların əksəriyyəti ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayır.
Bu, Azərbaycanın keçid dövrünü çətinləşdirən, ağırlaşdıran bir amildir. İkinci amil – Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə edən zaman dediyim həmin bu müharibənin getməsi ilə əlaqədar və Azərbaycanın daxilində
qeyri-qanuni cürbəcür silahlı dəstələrin, cinayətkar qrupların hakimiyyət mübarizəsinə qoşulması ilə əlaqədar
ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət qeyri-sabit, çox çətin idi.
Bu iki amil Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra onun müstəqil dövlət kimi siyasi, iqtisadi və
başqa tədbirlər həyata keçirməsinə mane olmuş və bəzi hallarda bunu çox ləngitmişdir. Ancaq bu gün
məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, bu iki amilin mənfi təsirini azaltmışıq, yaxud da tamamilə ləğv etmişik.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında gedən müharibəni 1994-cü ilin may ayında dayandıra bilmişik.
Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş imzalanıb və dörd ildən artıqdır ki, atəş yoxdur,
döyüşlər getmir, qan tökülmür, müharibə yoxdur.
Ancaq sülh də yoxdur. Biz Dağlıq Qarabağ, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə, ATƏT-in
Minsk qrupu vasitəsilə həll etməyə çalışırıq, danışıqlar aparırıq. Bu danışıqlar müəyyən nəticələr verir, ancaq
əsas nəticə hələ əldə edilməyibdir. Ümid edirəm ki, biz buna da nail olacağıq.
Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi vəziyyətini normal hala salmağa nail ola bilmişik. Keçmişdə
Azərbaycanda mövcud olan qanunsuz silahlı dəstələr, cinayətkar qruplar, ayrı-ayrı siyasi qüvvələr tərəfindən
istifadə edilən bu cinayətkarlar zərərsizləşdirilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində artıq 1995-ci ildən
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət tam sabitləşdirilmişdir.
1995-ci ilin noyabr ayında müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olunmuş və 1995-ci ilin
noyabrında demokratik seçkilər əsasında ilk parlament seçilmişdir. Beləliklə, biz müstəqillik əldə edəndən sonra
ilk illərdə itirdiyimiz vaxtı son illərdə sürətlə inkişafımız vasitəsilə müəyyən qədər aradan götürmək istəyirik və
buna da nail olmuşuq.
Bunlar hamısı Azərbaycanın dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr
yaratması üçün imkanlar açıbdır. Xüsusən, indi Azərbaycanla dünyanın bir çox ölkələri arasında çox geniş
iqtisadi əlaqələr yaranmışdır. Zəngin təbii sərvətlərinə, iqtisadi potensialına, coğrafi-siyasi vəziyyətinə görə
Azərbaycana dünyanın bir çox ölkələri böyük maraq göstərir. Biz bu marağı alqışlayırıq və hətta həmin marağın
artması üçün lazımi işlər görürük. Çünki Azərbaycanın gələcəyini yalnız və yalnız bütün sahələrdə, xüsusən
iqtisadi sahədə ölkəmizin dünya ilə inteqrasiyasında görürük.
Biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi aparırıq. Dövlət quruculuğunda
tutduğumuz yol demokratiya yoludur. Biz bu yolla gedirik və hesab edirəm, böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Azərbaycanın iqtisadiyyatını sərbəst iqtisadiyyat, bazar sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi, dünya iqtisadiyyatı
ilə inteqrasiya olunmaq və bütün bunların nəticəsində bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək yolu ilə aparırıq.
Bu sahədə də nailiyyətlərimiz az deyildir. Siyasi, dövlət quruluşumuz, iqtisadi sahədə apardığımız siyasət,
tutduğumuz yol bir-biri ilə bağlıdır - bütün sahələrin demokratikləşdirilməsi, siyasətdə, ictimai həyatda,
iqtisadiyyatda demokratik islahatların həyata keçirilməsi. Azərbaycanda bu demokratik islahatlar artıq öz
nəticələrini vermişdir. Bütün bunların nəticəsində də, qeyd etdiyim kimi, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr
tərəfindən indi Azərbaycana maraq günü-gündən artır. Ancaq bu, təkcə maraq deyil. Azərbaycanla xeyli işlər
görülməyə başlanıb və bu işlərin də gözəl nəticələrinin şahidiyik.
Burada həm konfransın sədri, həm də hörmətli nazir Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında mövcud olan,
hesab edirəm ki, çox yaxşı səviyyədə olan iqtisadi əlaqələr haqqında, Birləşmiş Krallığın 100-dən artıq
şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi barədə danışdılar. Bu həqiqətdir. «Bi-Pi» şirkəti, başqa şirkətlər
Azərbaycana xeyli miqdarda sərmayə qoymuşlar. Birləşmiş Krallığın şirkətləri Azərbaycanın ilk neft
müqaviləsi - «Əsrin müqaviləsi»nin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin sifarişlərinin böyük bir hissəsini götürüblər. Bu ölkənin şirkətləri Azərbaycanda məhz birinci
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müqavilənin həyata keçirilməsi ilə bağlı 350 milyon dollar dəyərində sifarişlər alıblar və ölkəmizdə uğurla
işləyirlər.
Bunlar hamısı Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti çox gözəl nümayiş etdirir. Biz bundan sonra da bu işləri
bütün sahələrdə gücləndirmək istəyirik. Burada bizim nazirlər Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti, respublikamıza
sərmayə gətirmək üçün yaranmış şərait və siyasi-iqtisadi islahatların aparılması nəticəsində əldə olunan
nailiyyətlər haqqında danışacaq və rəqəmlər göstərəcəklər. Ancaq mən isə bu imkandan istifadə edib bir neçə
ümumi söz demək istəyirəm.
Biz Azərbaycana xarici investisiyaların gəlməsinin tərəfdarıyıq və qeyd etdim ki, ölkəmizdə sahibkarlığın,
bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi iqtisadi sahədə strateji yolumuzdur. Bunu təmin etmək üçün birinci
növbədə lazımi qanunlar qəbul etmişik. Sahibkarlıq fəaliyyətini təmin etmək, maliyyə, vergi sistemini
tənzimləmək, aqrar sahədə islahatlar aparmaq, xarici ticarəti liberallaşdırmaq üçün, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda
liberallaşdırma prosesi aparmaq üçün 200-dən artıq qanun qəbul etmişik. Bu qanunlar bir çox sahələri əhatə
edir, o cümlədən xarici sərmayələrin qorunması həmin sənədlərdə xüsusi yer tutur.
Məhz həmin qanunlar və onların həyata keçirilməsi Azərbaycanda bu iqtisadi şəraiti yaratmışdır. Biz
Azərbaycanda iqtisadi islahatları bütün sahələrdə aparırıq. Özəlləşdirmə gedir, hesab edirəm, bu sahədə
nailiyyətlərimiz diqqətəlayiqdir. Aqrar sahədə də islahatlar aparırıq. Deyə bilərəm ki, bu islahatlar Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələr içərisində ən cəsarətli islahatlardır. Biz torpağın xüsusi mülkiyyətə
verilməsi, torpaq sahibinin onu satması, ya başqa adama verməsi haqqında qanun qəbul etmişik və bunu həyata
keçiririk. Qısa müddətdə, son iki il ərzində aqrar sahədə apardığımız islahatlar öz nəticəsini vermişdir. İndi aqrar
sahədə maldarlıq, demək olar, bütünlüklə özəlləşdirilib, torpağın əksər hissəsi sahiblərinə - kəndlilərə verilib və onlar
bundan səmərəli istifadə edirlər. Məhz bunların nəticəsidir ki, əgər son yeddi-səkkiz ildə Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı istehsalı ilbəil 10-15 faiz aşağı düşürdüsə, bu ilin altı ayında 4 faiz artmışdır.
Sənaye sahəsində və iqtisadiyyatın başqa sahələrində də apardığımız islahatlar öz nəticəsini vermişdir. Bütün
bunların sayəsində, Azərbaycan iqtisadiyyatında yeddi-səkkiz il davam edən tənəzzülün qarşısı alınmış və 1996cı ildən başlayaraq artım müşahidə edirik. 1996-cı ildə ilk dəfə ümumi daxili məhsul istehsalı 1,3 faiz artmışdır.
1997-ci ildə bu, 5,8 faiz artmışdır, 1998-ci ilin altı ayında isə artım 9 faiz olmuşdur. Təsəvvür edin, əgər 1990-cı
ildən 1996-cı ilədək ümumi daxili məhsul istehsalı 20-25 faiz aşağı düşürdüsə, biz bu tənəzzülün qarşısını ala
bildik və son illərdə – 1996-cı, 1997-ci və 1998-ci illərdə gözəçarpacaq artıma nail ola bilmişik.
Azərbaycan böyük sənaye ölkəsidir, bizdə çoxsahəli sənaye var. Bunun bir çox hissəsi də keçmişdə Sovetlər
İttifaqının ümumi sənaye sisteminin bir parçası idi. Təəssüflər olsun ki, o dövrdə Sovetlər İttifaqında bizim
sənaye müəssisələri elə yaradılmışdı ki, İttifaqın başqa regionlarındakı müəssisələrlə çox sıx bağlı idi. Bu
iqtisadi əlaqələr qırıldıqdan və bizim istehsal etdiyimiz məhsullara Rusiya bazarlarında tələbat azalandan, yaxud
tamamilə tükənəndən sonra sənaye müəssisələrimizin çoxunun işi çətinləşmişdir.
Buna görə də keçid dövrünün başqa xüsusiyyətlərinə görə, son illərdə sənaye sahəsində də böyük tənəzzül
var idi, sənaye istehsalı hər il 20-25 faiz aşağı düşürdü. Ancaq 1996-cı ildə bu tənəzzülü dayandırdıq, 1997-ci
ildə sənaye istehsalı az da olsa, 0,3 faiz artdı. Amma 1998-ci ilin altı ayında istehsal 0,7 faiz artmışdır. Bu,
böyük artım deyil, amma ötən illərdəki 20-25 faiz azalma ilə müqayisə edəndə, şübhəsiz ki, müsbət nəticədir.
Bunlar hamısı apardığımız islahatlar nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bizim maliyyə sistemində də çox ciddi dəyişikliklər əmələ gəlmişdir. Məsələn, 1994-cü ildə Azərbaycanda
inflyasiya 1600 faiz təşkil edirdi. 1995-ci ildə təxminən 600 faiz idi. 1996-cı ildə biz inflyasiyanın qarşısını,
deyə bilərəm ki, tamamilə ala bildik – inflyasiya təxminən 3-4 faiz oldu. 1997-ci ildə inflyasiya 0,4 faiz olub, bu
ilin altı ayında isə 0,6 faizdir. Mən hesab edirəm ki, belə göstəricilərlə biz fəxr edə bilərik.
Bunun nəticəsində Azərbaycanın milli valyutasının – manatın dəyəri sabitləşmiş, möhkəmlənmişdir və ilbəil
daha da möhkəmlənir. Valyutanın dönərliyini də təmin etmişik, bizdə bunlar hamısı sərbəstdir. Azərbaycanda
maliyyə, valyuta sistemində tam sərbəst iqtisadiyyat prinsiplərini tətbiq etmişik və bu, öz nəticəsini verir.
Mən artıq dedim, Azərbaycana xarici sərmayənin gətirilməsi üçün bir çox qanunlar qəbul etmişik. Burada
hörmətli nazirin çıxışından hiss etdim ki, hansısa əlavə tədbirlərin görülməsini də gözləyirsiniz. Mən bilmirəm,
nə barədə söhbət gedir, hesab edirəm ki, hazırda bütün imkanlar yaranıbdır. Ancaq eyni zamanda bəyan edirəm
ki, biz inkişafdayıq, hər bir şeyi təkmilləşdiririk və ilbəil təkmilləşdiririk. Əgər bizim iqtisadiyyatımızın bu gün
və gələcəkdə də göstərdiyim istiqamətdə irəli getməsi üçün hansısa dəyərli təkliflər ola biləcəksə, onlara da
baxmağa, lazımi tədbirlər görməyə hazırıq.
Amma onu bilməlisiniz ki, xarici şirkətlərin Azərbaycana gəlməsi və işləməsi üçün bütün imkanlar
yaranıbdır. İndi Azərbaycanda, gərək ki, 1500 xarici şirkət işləyir. Bu, az deyil, ancaq bunların sayı get-gedə
artır və artacaqdır. Xarici investorların Azərbaycanda iş görüb öz gəlirlərini repatriasiya etmək imkanı da bizim
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qanunlarla tənzimlənibdir. Yəni burada iş görmək və gəlirini öz ölkəsinə aparmaq imkanı da verilibdir. Əgər
bunun üçün başqa imkanlar yaratmaq lazımdırsa, biz bunları da yaratmağa hazırıq.
Ölkəmizə gələn sərmayənin əksəriyyəti Azərbaycanın 1994-cü ilin sentyabrından indiyə qədər imzaladığı
neft müqavilələri vasitəsilə təmin olunur. Bilirsiniz ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan dünyanın bir
çox iri neft şirkətləri, o cümlədən Birləşmiş Krallığın «Bİ-Pİ» şirkəti ilə böyük müqavilə imzaladı. Buna «Əsrin
müqaviləsi» dedilər. Azərbaycanın «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarında müştərək iş görmək üçün 11
şirkət birləşib konsorsium təşkil etdi.
Artıq bu müqavilə həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, keçən ilin noyabr ayında biz ilkin nefti aldıq və xarici bazara
ixrac edirik. Bunun üçün biz bu müddətdə Bakı-Novorossiysk neft kəmərini tikib istifadəyə verə bildik və
onunla nefti ixrac edirik. İkinci neft kəməri – Bakıdan Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına boru kəməri
çəkilir. Gələn il bu neft kəməri də istifadəyə veriləcəkdir.
Biz müqaviləni imzalayarkən əsas götürdüyümüz proqnozlara görə, müqavilə sahəsindən ümumən 510
milyon ton neft gözlənilirdi və müqavilənin həyata keçirilməsi üçün 8 milyard dollar həcmində sərmayə
qoyulması nəzərdə tutulmuşdu. Bu gün məmnuniyyətlə bəyan edirəm ki, görülən işlər bu proqnozları müsbət
mənada dəyişdiribdir. İndi məlum olur ki, 510 milyon ton yox, 630 milyon ton neft gözlənilir. Bu da təsadüfi
deyil, çünki indiyədək «Çıraq» neft yatağında 5 quyu qazılıb və hər quyudan sutkada 500 ton neft gözləyirdik.
Amma indi hər quyudan sutkada 2 min ton – dörd dəfə artıq neft alınır. Həmin yataqda 24 quyu qazılacaq. O
biri yataqlarda da quyular qazılacaqdır. Beləliklə, görürsünüz ki, 630 milyon ton da hələ son rəqəm deyildir,
dəyişəcəkdir.
Bu sahədə bizim apardığımız siyasət və qəbul etdiyimiz qərar özünü doğruldur. Biz 1994-cü ilin
sentyabrından indiyədək Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin yataqların müştərək işlənilməsi üçün
müqavilələr imzalamışıq. Bu müqavilələrin sayı dünənə qədər 12 idi. İlk müqavilə 1994-cü ilin sentyabrında
imzalanıbdır. Dünən isə burada, Londonda Baş nazirin iqamətgahında 3 yeni müqavilə imzalandı.
Birincisi, Azərbaycanın zəngin neft yataqları olan «Araz», «Alov» və «Şərq» perspektivli strukturlarının
müştərək işlənilməsi üzrə Böyük Britaniyanın «Bi-Pi», Norveçin «Statoyl» şirkətləri ilə ARDNŞ arasında
müqavilə imzalandı.
İkincisi – «İnam» neft yatağıdır. Bu yatağın müştərək işlənilməsi üçün Böyük Britaniyanın «Monument Oyl
ənd Qaz» şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında müqavilə imzalandı. Eyni zamanda, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının «AMOKO», Rusiyanın mərkəzi yanacaq neft şirkətləri də bu müqavilənin iştirakçılarıdır.
Üçüncü müqavilə isə Böyük Britaniyanın «Remko» şirkəti ilə ARDNŞ arasında Azərbaycanın quruda
yerləşən «Muradxanlı» və «Cəfərli» neft yataqlarının və «Zərdab» perspektivli strukturunun müştərək
işlənilməsi üçün imzalanmış müqavilədir.
Beləliklə, indi müqavilələrin sayı 15-ə çatıbdır. Amma bizim hələ bundan sonra da neft yataqlarımız və
Azərbaycana maraq göstərən şirkətlər vardır. Güman edirəm ki, bu proses davam edəcəkdir.
Bu rəqəmlər gündə dəyişir, amma mən deyə bilərəm ki, 14 ölkədən təxminən 26, 27, 28 şirkət Azərbaycanın
böyük neft yataqlarında müştərək işlər görür. Hesab edirəm ki, bunlar XXI əsrin əvvəlindən axırına qədər
Azərbaycanın bu ölkələrlə və neft şirkətləri ilə əməkdaşlığını təmin edəcək və gələcək üçün də əsas qoyacaqdır.
Bir sözlə, bu sahədə bizim gördüyümüz işlər müsbət nəticələr veribdir. Mən hesab edirəm ki, bunlar özüözlüyündə Azərbaycanda iş görmək üçün yaradılmış şəraiti göstərir. İndi bu şirkətlərin hər biri Azərbaycanda öz
ofisini açıbdır. Azərbaycanda xarici şirkətlərin ofislərinin sayı artıq xeyli çoxdur. Mənim burada görüşdüyüm
yeni-yeni şirkətlər deyirlər ki, bu gün - sabah, bir-iki aydan sonra Bakıda öz ofislərini açacaqlar. Mən bu
təklifləri məmnuniyyətlə qəbul edirəm, bəyənirəm, alqışlayıram. Hər bir şirkətin Azərbaycana gəlməsi üçün
bütün imkanlar yaradılıbdır və yaradılacaqdır.
Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, bizim ölkəmizin qapıları xarici şirkətlərin üzünə, ümumiyyətlə, xarici
investisiyalar, ticarət üçün açıqdır.
Məsələn, biz xarici ticarəti tamamilə liberallaşdırmışıq. Liberallaşdırma nəticəsində bizim xarici ticarət
dövriyyəmiz xeyli artıbdır. Bizim xarici ticarət dövriyyəmiz keçən il 1 milyard 600 milyon dollar təşkil edibdir.
Amma bir neçə il bundan öncə belə bir rəqəm haqqında danışmaq mümkün deyildi.
Bizdə gömrük rüsumları çox azdır, 15 faizdən artıq ola bilməz. Şübhəsiz ki, bu da dünya ölkələri
şirkətlərinin Azərbaycanla əlaqələr qurması, mal dövriyyəsi, ticarət üçün yaxşı imkanlar yaradır.
Azərbaycana xarici investisiyanın gəlməsi barəsində mən bu gün iftixar hissi ilə qeyd edə bilərəm ki,
adambaşına gələn xarici investisiyanın miqdarına görə biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələr
içərisində birinci yerdəyik.
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Azərbaycana adambaşına 160 dollar xarici investisiya gəlir. Bu, MDB-nin üzvü olan bütün başqa ölkələrlə
müqayisədə ən yüksək göstəricidir.
Bizdə özəl sektor inkişaf edibdir. Biz buna imkanlar yaratmışıq. Mən sizə dedim ki, biz aqrar sektorda bu
sahədə proqram həyata keçirmişik və nəticələr əldə edirik. Özəlləşdirmə gedir, 18 min kiçik müəssisə
özəlləşdirilibdir. Biz indi orta və böyük müəssisələrin özəlləşdirilməsinə başlamışıq. Təxminən 1200 orta və
böyük müəssisə səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilibdir. Onlardan təxminən 700 müəssisənin səhmləri tamamilə
paylanıbdır. Bu rəqəmlər özü-özlüyündə çox şeyi göstərir.
Əgər nəzərə alsanız ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə həqiqi mənada 1996-1997-ci illərdə aparılıbdır, bu iki il
müddətindəki işlərin nə qədər yaxşı nəticəsi olduğunu görərsiniz. Özəl sektorun inkişafı nəticəsində, məsələn,
keçən il əldə olunan ümumi daxili məhsulun 50 faizi özəl sektorun hesabına alınıbdır. Aqrar sahədə isə ümumi
daxili məhsul istehsalının 85 faizi özəl sektorun hesabına əldə edilibdir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda özəl
sektor artıq özünəməxsus yer tutubdur; qısa müddətdə möhkəmlənibdir. Əgər bizim qanunlarımız, qaydalarımız
buna imkan verməsəydi, özəl sektor qısa müddətdə bu cür inkişaf edə bilməzdi. Şübhəsiz ki, bu, bizim işlərin
başlanğıcıdır. Amma bu başlanğıc gələcək üçün böyük yollar açır və böyük ümidlər verir.
Biz Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə və başqa
mötəbər banklarla da sıx əməkdaşlıq edirik, kreditlər alırıq. Mən sizə deyə bilərəm ki, bizim xarici borcumuz
çox minimal həcmdədir. Bizim təxminən 500 milyon dollar xarici borcumuz var. Xarici borcumuz ümumi daxili
məhsulun istehsalında 10 faiz təşkil edir. MDB-nin üzvü olan başqa ölkələrdə isə bu, 25, hətta 30 faiz təşkil
edir. Bizim xarici borcumuz Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan və başqa maliyyə
qurumlarından aldığımız uzunmüddətli və çox güzəştli kreditlərin hesabınadır. Bizim başqa xarici borcumuz
yoxdur.
Mən sizə deyə bilərəm ki, biz respublikamızın daxili işlərində müəyyən qədər çətinliklərlə rastlaşsaq da,
Azərbaycanda xarici borcun artmasına imkan vermirik və çalışırıq ki, məsələləri öz daxili imkanlarımız
vasitəsilə, eyni zamanda xarici şirkətlərin Azərbaycanda fəaliyyətindən alınan gəlirlər vasitəsilə həll edək.
Biz Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Bizim göstəricilərimizə, apardığımız
islahatlara onlar nəzarət edirlər. Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, onlar bizim işlərimizə – həm
apardığımız islahatlara, həm də əldə etdiyimiz nailiyyətlərə yüksək qiymət verirlər. Hətta onların nümayəndə
heyətləri Azərbaycana gələn zaman və bizim nümayəndə heyətimiz Vaşinqtonda Beynəlxalq Valyuta Fondunda,
Dünya Bankında olduğu zaman iqtisadiyyat, maliyyə sahəsində göstəricilərimizi MDB-nin üzvü olan başqa
ölkələrə nisbətən nümunə kimi göstərirlər.
Şübhəsiz ki, bunlarla heç də arxayınlaşa bilmərik. Mən sizə bu cür müsbət məlumatlar verərək hesab
etmirəm ki, biz iqtisadiyyat sahəsində çox şeylərə nail olmuşuq. Yox, biz sadəcə, tutduğumuz yolun başlanğıc
mərhələsindəyik. Bilməlisiniz ki, biz hansı yolla getdiyimizi bilirik.
Bizim yolumuz islahatlar yoludur. Yolumuz bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi yoludur. Yolumuz
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi yoludur. Yolumuz, ümumiyyətlə, sərbəst iqtisadiyyatın Azərbaycanda bərqərar
olunması, özəlləşdirmə prosesinin sona çatdırılması yoludur. Biz bu yolla gedirik. Bu, asan yol deyildir. Bir çox
ölkələr, o cümlədən iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr bu yolu on illərlə, bəzən də yüz illərlə keçiblər. Biz
heç də fantazyor deyilik və hesab etmirik ki, qısa bir zamanda bu yolu keçmək olar. Biz hər şeyə real baxırıq,
real münasibət göstəririk. Ancaq əsas məsələ odur ki, biz tutduğumuz yola inanırıq və inanırıq ki, bu, öz
nəticəsini verəcəkdir. Azərbaycanın daxili iqtisadi imkanları – həm təbii sərvətləri, həm iqtisadi potensialı, həm
də intellektual potensialı dünyanın böyük şirkətləri ilə müştərək şəkildə, ölkəmizə gələn sərmayələrdən səmərəli
istifadə olunması nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksək səviyyəyə qaldırılmasını təmin edəcəkdir. Biz
bunların nəticəsində Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının rifah halını yaxşılaşdıra biləcəyik.
Beləliklə, mən bu məlumatları çatdıraraq, sizə müraciət edirəm ki, Azərbaycanla öz işlərinizi gecikdirmədən
qurun. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik hər bir xarici sərmayəçi üçün birinci şərtdir. Bu, təmin olunubdur.
Mən sizə zəmanət verirəm ki, gələcək illərdə də təmin ediləcəkdir.
Mən sizə dedim, xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsi üçün 200-dən artıq qanun qəbul olunubdur. Lazım
olan qanunlar bundan sonra da qəbul ediləcəkdir. Biz iqtisadiyyatımızda liberallaşdırma prosesini bundan sonra
da aparacağıq. Ölkəmizin qapıları açıqdır. Kim gəlib Azərbaycanda sağlam iş görmək istəyirsə, bizim
ölkəmizdə onun üçün bütün imkanlar vardır.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizinlə bugünkü görüşümü çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Bu fürsətdən istifadə edib, Azərbaycanın
vəziyyəti haqqında sizə müəyyən məlumatlar verdim və öz fikirlərimi, arzularımı sizə çatdırdım.
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Sizin hər birinizə öz işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sizin hər birinizə Azərbaycan ilə əlaqələrin
yaranmasında və inkişaf etməsində uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun.
T i m E q q a r: Cənab prezident, icazə verin, aydın, məzmunlu çıxışınız üçün bütün iştirakçılar adından
Sizə minnətdarlığımı bildirim. Xarici işlər üzrə dövlət naziri cənab Henderson, təəssüf ki, bizi tərk etməlidir. O
parlamentin iclasında iştirak etməlidir. Cənab prezident, cənab Henderson Sizinlə Edinburqda bir daha
görüşəcəkdir.
Hörmətli konfrans iştirakçıları, cənab prezident Heydər Əliyev böyük lütfkarlıq və təvazökarlıq göstərərək
sizin suallarınıza cavab verməyə razı olmuşdur. Mən xahiş edirəm ki, sual vermək istəyənlər əllərini qaldırsınlar
və sual verərkən təmsil etdikləri ölkənin və şirkətin adını çəksinlər.
S u a l: Sabahınız xeyir, mənim adım Dani Dizemdir. Mən İsrailin «Makala» şirkətinin vitseprezidentiyəm. Bizim şirkətimiz MDB ölkələrində və xüsusilə Azərbaycanda çox fəal iş görən bir
şirkətdir. Biz Azərbaycanın «Azal» Konserni ilə Bakı hava limanının təhlükəsizlik sisteminin təmin
olunması layihəsi üzərində işləyirik. Lakin istərdik ki, fəaliyyətimizi digər sahələrdə də genişləndirək.
Daha doğrusu, neft sahəsində də iş görmək arzusundayıq. Lakin hələ ki, nə ARDNŞ-lə, nə də
Azərbaycandakı hər hansı digər bir şirkətlə iş görmək üçün əlaqə yarada bilməmişik. Bu, bizim əsas
problemimizdir.
Sualım belədir: ARDNŞ-lə, yaxud, - Azərbaycanın digər neft şirkəti varsa, - onunla necə əlaqə yarada
bilərik?
C a v a b: Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev buradadır. Onunla sizin aranız
təxminən 5 metr olar, sizi nə maraqlandırırsa, ondan soruşun.
S u a l: Mən Röyter Agentliyindənəm. Məlumdur ki, ilkin hesablamalara görə Bakı – Supsa boru
xəttinin gələn il tikilib başa çatdırılması üçün 315 milyon dollar vəsait tələb olunurdu, lakin işin gedişində
məlum olmuşdur ki, ümumi vəsait bundan qat-qat çox olacaqdır. Bu qiymət fərqi necə ödəniləcəkdir?
C a v a b: Şübhəsiz ki, bu sual mənə aid deyildir. Ancaq mən bu məsələni bildiyimə görə cavab verə
bilərəm. Müqavilənin həyata keçirilməsini konsorsium – Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
maliyyələşdirir. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Bakı- Supsa neft borusunun tikilməsi üçün əvvəlcə
315 milyon dollar ayırmışdı, indi isə aparılan tədqiqatlar nəticəsində onlar belə bəyan edirlər ki, həmin 315
milyon dollar vəsait çatmır, bu rəqəm təxminən 590 milyon olmalıdır. Bu onların öz işləridir. Əgər onlar özləri
səhv buraxıblarsa, əvvəlcədən düzgün proqnoz verə bilməyiblərsə, bunu düzgün təyin edə bilməyiblərsə, bu
maliyyəni haradan verəcəklərini özləri də müəyyən etməlidirlər. Bu vəsaiti onlar özləri verməlidirlər. Burada bir
problem yoxdur.
S u a l: Mən «Prizma invest» şirkətindənəm. Azərbaycan prezidenti xarici investisiyalar haqqında və
xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb olunması üçün yaradılmış şərait barədə geniş məlumat verdi.
Mənim sualım belədir: Azərbaycana gəlmək istəyən hər hansı sərmayəçi hansı instansiyaya müraciət
etməlidir?
C a v a b: Bizim hökumətimizdə bu sahə ilə məşğul olan adamlar məlumdurlar. Hər bir nazirliyin öz sahəsi
vardır. Hansısa bir investor hansı sahədə iş görmək istəyirsə, həmin nazirliklə əlaqəyə girməlidir. Bizim Nazirlər
Kabinetində də bu işlə ətraflı məşğul olurlar. Onlarla əlaqə yaratmaq lazımdır. Mən indi konkret deyə bilmərəm
ki, hansı investor hansı nazirliyə müraciət etsin. Bizim nazirlərin çoxu bu konfransda iştirak edir. Siz onlarla
görüşüb əlaqə qura bilərsiniz. Amma siz Bakıya gələndən sonra lazım olan hər bir ünvanı tapa bilərsiniz.
Məlumdur ki, investorların çoxu birbaşa Azərbaycan prezidentinə müraciət edirlər. Mən isə həmişə çalışıram ki,
vaxt tapıb investorları qəbul edim. Çünki mən bu işə maraqlıyam. Bu, problem deyildir.
S u a l: Mənim adım Gültəkin Ərdir. Mən «NK Konstrakşn» şirkətindənəm. Cənab prezident,
deyilənlərə görə, Siz Yaponiyada olarkən Yaponiya bankları elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün Sizə
çox böyük güzəştli kreditlər verməyi vəd etmişlər. Həmin kreditlərin bir hissəsindən qaz daşıyan boru
kəmərlərinin inşası üçün istifadə olunacaqdırmı?
C a v a b: Birincisi, mənim Yaponiyaya səfərim haqqında məlumatlar yəqin bir qədər şişirdilibdir.
Mənim Yaponiyada həqiqətən çox yaxşı görüşlərim olubdur. Yaponiya hökuməti Azərbaycana güzəştli
kreditlər veribdir. Bu kreditlərin konkret ünvanı vardır. Azərbaycanda «Şimal» Elektrik Stansiyasının
tikilməsi üçün bizə 160 milyon dollar dəyərində uzunmüddətli kredit verilibdir. Yaxud kimya
kompleksində etilen istehsalı üçün «Niçimen» şirkəti vasitəsilə Azərbaycana təxminən 80 milyon dollar
dəyərində kredit verilibdir. Bizim Yaponiya ilə gələcək əməkdaşlığımızın başqa sahələri də vardır.
Siz qaz kəmərlərinin tikilməsi haqqında danışdınız. Daxili qaz sisteminin müasirləşdirilməsi ilə əlaqədar biz
müəyyən işlər görürük. Ancaq indi Azərbaycanın qaz ixrac etməyə hələ imkanı yoxdur. Biz «Bi-Pi» ilə bərabər,
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«Şahdəniz» neft yatağının işlənilməsinə başlamışıq. Gələcəkdə orada böyük qaz hasil edilməsi gözlənilir. Ancaq
bu, hələ 5-6 ildən sonra olacaqdır. Şübhəsiz ki, biz çox miqdarda qaz hasil edəndə onun ixracı haqqında da
düşünəcəyik. Sağ olun.
S u a l: Sonuncu qısa bir sual. Dünən Baş nazirlə imzaladığınız siyasi bəyannaməni şərh etməyinizi
xahiş edirəm.
C a v a b: Siyasi bəyannamə ölkələrimiz arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsinin proqramıdır. Baş nazir cənab Toni Bleyr və mən eyni fikirləri ifadə etdik ki, Birləşmiş Krallıqla
Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni və bütün başqa sahələrdə əlaqələr ahəngdar inkişaf
etməlidir. Bunlar hamısı siyasi bəyannamədə öz əksini tapıbdır. Siyasi bəyannamədə göstərilibdir ki, Birləşmiş
Krallığın hökuməti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və onun qorunmasının tərəfdarıdır; ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş
prinsiplər əsasında həll edilməsinin tərəfdarıdır. Baş nazir Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsini və
sabitliyin, iqtisadi artımın əldə olunmasını yüksək qiymətləndirmişdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə də biz bu siyasi bəyannaməyə çox yüksək
qiymət veririk.
T i m E q q a r: Cənab prezident, suallara verdiyiniz cavablara görə çox sağ olun. Bu cür konfranslarda
dövlət başçısının suallara cavab verməsi çox vacibdir. Ümumiyyətlə, dövlət başçısının suallara bu cür ətraflı,
dolğun cavab verməsi qeyri-adi bir haldır. Cənab prezident, buna görə biz Sizə minnətdarıq. İndi mən görürəm
ki, səfir Məmmədquliyev prezidentin növbəti görüşünə görə çox narahatdır. İstəyirəm hörmətli səfirin adından
Sizə bir daha xatırladım ki, növbəti görüşün vaxtı başlayır.
Mən əminəm ki, konfransımızın sonrakı iclaslarında çıxış edənlər Azərbaycan haqqında, Azərbaycana
investisiya axını barədə dolğun məlumat verəcəklər. Ümid edirəm ki, konfrans iştirakçıları investorların
Azərbaycanda qarşılaşacağı şərait haqqında məlumat əldə edə biləcəklər.
Cənab prezident, bütün konfrans iştirakçıları adından Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Mən elə
bilirəm ki, Sizin bugünkü nitqiniz konfransımıza xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Cənab prezident, çox sağ olun.
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BÖYÜK BRİTANİYADA YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARLA GÖRÜŞDƏ NİTQİ
London,
Azərbaycan Respublikasının səfirliyi
22 iyul 1998-ci il
Əziz soydaşlar, dostlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən üçüncü gündür ki, Londondayam. Biz burada çoxsaylı görüşlər keçirmişik. Bu gün artıq deyə bilərəm
ki, Birləşmiş Krallığa mənim rəsmi səfərim uğurlu keçir. Əlahəzrət kraliça ilə, Baş nazirlə dünən keçirdiyimiz
görüşlərimiz, danışıqlarımız, söhbətlərimiz və imzaladığımız sənədlər Böyük Britaniya ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etməsi üçün yaxşı əsas yaradıbdır. Həm Böyük Britaniya tərəfi,
həm də biz eyni fikirdəyik ki, bu əlaqələrin inkişafı üçün yeni mərhələ açılıbdır. Azərbaycan üçün, gənc,
müstəqil dövlətimiz üçün bu, çox əhəmiyyətlidir.
Bilirsiniz ki, biz öz müstəqilliyimizi dünyada təsdiq etmək, onu toxunulmaz etmək, əbədiləşdirmək, enməz
etmək üçün Dünya Birliyində Azərbaycanın bu gün nə olduğunu və gələcəkdə nə cür ölkə olacağını sübut
etməliyik. Çünki keçmişdə iki əsr çar Rusiyasının, sonra isə Sovetlər İttifaqının tərkibində olan Azərbaycan öz
nefti, mədəniyyəti, musiqisi, alimləri ilə nə qədər məşhur olmuşdursa, ancaq bir ölkə, dövlət kimi
tanınmamışdır.
1918-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə Xalq Cümhuriyyəti, demokratik respublika yaranan zaman dünya
tamamilə başqa bir dünya idi. O hökumətin də Azərbaycanı tanıtmaq cəhdləri çox simvolik xarakter daşıyıbdır.
O vaxt bəzi ölkələr Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı, ancaq bundan o tərəfə getmək mümkün olmadı. Bu da
təbiidir. Çünki o illər çox ağır və çətin illər idi.
Ona görə də, yenə də deyirəm, Azərbaycan bizim üçün, azərbaycanlılar üçün nə qədər dəyərli bir ölkə olsa
da, bizim nə qədər qədim mədəniyyətimiz, musiqimiz, şairlərimiz, yazıçılarımız, rəssamlarımız və tariximemarlıq abidələrimiz olsa da biz özümüzü dünyada tanıda bilməmişdik. O çərçivədə bunu tanıtmaq da mümkün
deyildi. Digər tərəfdən də, dünyanın başqa ölkələrində, xüsusən Avropada, Amerikada, yəni dünya siyasətini
tənzimləyən ölkələrdə Azərbaycanın lazımi qədər soydaşları, müəyyən mənsəb tutmuş, siyasi, iqtisadi imkana malik
nümayəndələri olmamışdır. Ona görə də Azərbaycan Dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bizim bütün başqa
vəzifələrimizlə yanaşı, Azərbaycanı hər gün, hər ay təbliğ etmək, tanıtmaq və xarici ölkələrdə, xüsusən dünyanın
böyük və inkişaf etmiş, dünya siyasətinə, iqtisadiyyatına təsir edən dövlətlərində Azərbaycanı olduğu kimi göstərmək
və respublikamızın əleyhinə olan təbliğatın qarşısını almaq, yenə də deyirəm, başqa işlərimizlə yanaşı, bizim əsas
vəzifəmizdir.
Məhz bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün mən ötən beş ildə bir çox ölkələrə səfərlər etmişəm, danışıqlar
aparmışam, Azərbaycanla bir sıra ölkələr arasında çox vacib və xüsusi əhəmiyyətə malik olan sənədlər –
müqavilələr, sazişlər imzalanmışdır. Beləliklə, Azərbaycan artıq tanınır, ölkəmizə maraq günü-gündən artır və
bir çox ölkələr üçün Azərbaycanın xüsusi əhəmiyyəti dərk edilir.
Mənim bu günlər gördüyüm işlər məhz bu məqsədi daşıyır. Şübhəsiz ki, mən buraya təbliğat, Azərbaycanı
tanıtmaq üçün yox, ölkəmizin Böyük Britaniya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığını inkişaf etdirmək məqsədi ilə
gəlmişəm və üçüncü gündür ki, bu işləri görürəm. Bir daha qeyd edirəm, bu işlər uğurludur. Mən bütün
görüşlərimdən, danışıqlarımdan və əldə edilmiş razılıqlardan, imzalanmış sənədlərdən məmnunam.
Siz burada, Böyük Britaniyada yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələrisiniz. Azərbaycanlılar dünyanın çox
ölkələrində yaşayırlar. Mən 1993-cü ildən Azərbaycan Respublikasının prezidentiyəm və daim qeyd edirəm ki,
müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlıların problemlərindən biri də ondan ibarətdir ki, soydaşlarımız bir-biri ilə yaxın
əlaqə qurub, ümumi Azərbaycan üçün təəssübkeşlik naminə yaxşı birləşə bilmirlər.
Azərbaycanın dünya miqyasında ən böyük problemi odur ki, bir tərəfdən, ölkəmiz üçün daim bəla gətirən
qonşumuz vardır, - bu Ermənistandır. Azərbaycan torpaqlarına keçmişdə də, indi də göz dikən Ermənistan, bu
torpaqları ələ keçirmək istəyən Ermənistan vardır. 10 ildir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişə
mövcuddur. İkinci tərəfdən, həmin Ermənistanın dünyanın, demək olar ki, əksər ölkələrində, xüsusən böyük,
inkişaf etmiş ölkələrdə çox güclü diasporu vardır.
Biz Azərbaycanı təbliğ etmək, tanıtmaq üçün respublikamızda cürbəcür tədbirlər həyata keçiririk. Amma
Ermənistanın buna ehtiyacı yoxdur. Ermənistan üçün bunu Amerikada, İngiltərədə, Fransada, başqa ölkələrdə
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yaşayan ermənilər, erməni diasporu edir. Ermənilər bu ölkələrdə sayca çoxdurlar. Onlar bu ölkələrdə yaşadıqları
müddətdə özlərinə güclü imkanlar yaradıblar, mövqelər tutublar, böyük sərvətə malikdirlər. Bütün bu
imkanlardan istifadə edərək onlar bizim qonşu olan və ölkəmizə daim təcavüz etmək əhval-ruhiyyəsi ilə
yaşayan, torpaqlarımızı işğal edən kiçik bir Ermənistan Respublikasını bu dövlətlər, ölkələr qarşısında daha da
yüksəklərə qaldırırlar.
Təsəvvür edin, 1988-ci ildən Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edibdir. Ancaq bu ölkələrin
əksəriyyətində son illərə qədər azərbaycanlıları günahlandırırdılar ki, guya Dağlıq Qarabağda ermənilərə
yaşamağa imkan vermir, onları əzirlər, əziyyət verirlər, öldürürlər və s.
Həqiqətdə isə belə deyil. Həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ermənilər həmişə firavan yaşamışlar.
Dağlıq Qarabağ Vilayətində ermənilərin vəziyyəti Azərbaycanın başqa bölgələrində olan vətəndaşların
vəziyyətindən həmişə yaxşı olmuşdur. Bu münaqişəni də ermənilər, Ermənistan başlamışdır. 1988-ci ildə Dağlıq
Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək cəhdi göstərərək münaqişəni başlamışdılar. Amma
təbliğat, yəni ermənilərin təbliğatı başqa istiqamətdə getmişdir. Həmin təbliğat bu ölkələrdə əksər insanların
beynini doldurmuşdu ki, ermənilər yazıq, məzlum millətdir, guya vaxtilə türklər erməniləri qırıblar, soyqırımı
olubdur, guya indi onları azərbaycanlılar qırır, ermənilərə yardım etmək lazımdır.
Bax, buna görə də indi müstəqil dövlət kimi bilavasitə Azərbaycanın bütün ölkələrdə apardığı siyasətlə
yanaşı, gərək soydaşlarımız bir-biri ilə həmrəy olsunlar. Birlikdə olsunlar, Azərbaycan naminə, millətimizin,
müstəqil ölkəmizin naminə birləşmək lazımdır. Burada Azərbaycan cəmiyyətləri var, səfir bildirdi ki, bir neçə
cəmiyyət var. Hər bir cəmiyyət sərbəst yaradılıb, heç kəs onu yuxarıdan göstərişlə yaratmayıbdır. Bunlar hamısı
təbiidir, mən bu barədə sizə heç bir şey deyə bilmərəm. Sadəcə, onu arzu edirəm ki, azərbaycanlılar həm
Azərbaycanın daxilində, həm də onun xaricində, dışında, başqa ölkələrdə birlik əldə etsinlər. Əgər biz buna nail
ola bilsək və azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə özləri üçün lazımi mövqe tuta bilsələr, xaricdə yaşayan
azərbaycanlılar sayca, bəlkə də, heç ermənilərdən az deyildir. Amma kəmiyyət və keyfiyyət anlayışları var.
Yaxşı olar ki, keyfiyyət üstün olsun, kəmiyyət o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni, ola bilər, say az,
amma güc çox olsun. Sayca çox olub, az güclü olmaqdansa, az saylı, amma çox güclü olmaq lazımdır.
Son illər mən bu tərəqqini hiss edirəm. Məsələn, mən gəldiyim birinci gün biz Britaniya-Azərbaycan
Cəmiyyətinin toplantısında olduq. Bəziləriniz, yəqin orada idi. Mən dörd il bundan öncə, 1994-cü ilin fevral
ayında buraya gəlmişdim, onda bunlar yox idi. Artıq indi İngiltərədə, Böyük Britaniyada Azərbaycan tanınır,
Azərbaycanı bir ölkə, Azərbaycan xalqını bir millət kimi qəbul ediblər və Azərbaycanla əlaqə qurmaq istəyirlər.
Mən indi buraya gəldim, səhər saat 9-dan böyük bir iqtisadi konfrans keçir, 300-ə qədər adam toplaşıbdır.
Oraya toplaşanlar da sadə insanlar deyil, iş adamlarıdır. Konfransı təşkil edən şirkət bu işə altı ay bundan qabaq
başlayıbdır. Konfransa gələn hər bir adam onda iştirak etmək üçün para qoyur, pul verir, verməsə, iştirak edə
bilməz, Demək, təkcə Böyük Britaniyadan yox, bir çox başqa ölkələrdən də insanlar vaxt sərf edib buraya
gəliblərsə və öz vəsaitlərini xərcləyib bu konfransda iştirak edirlərsə, görün Azərbaycana maraq nə qədər
artıbdır. İndi yalnız bu ölkədən Azərbaycanda 100-dən artıq şirkət işləyir və bunların sayı da günü-gündən artır.
Üçüncü gündür mən burada kiminlə görüşürəmsə, biri deyir ki, orada ofisimiz var, o biri deyir açacağıq, biri
deyir ki, on gündən sonra, bir aydan sonra açacağıq və s. Hamı da xahiş edir ki, onların ofislərini görüm,
açılışında iştirak edim. Onlar hələ Azərbaycanda böyük bir iş görməyiblər, amma görmək istəyirlər və
Azərbaycanda bu imkanların olmasını özləri üçün müəyyən, aydın ediblər. Ona görə də gəlib iş görmək
istəyirlər. Demək, bu dörd il müddətində bizim gördüyümüz işlər gözəl nəticələrini veribdir.
Ancaq bu da hələ işimizin başlanğıcıdır. Azərbaycanın iqtisadi imkanları böyükdür. Ona görə də Azərbaycan
çox ölkələrin iş adamlarını, böyük-böyük şirkətləri cəlb edir. Bu gün mən konfransda çıxış edərkən bunu dedim.
Dedim ki, bizim ölkəyə gələn şirkətlərin hamısı fayda, gəlir götürmək üçün gəlir. Heç kəs azərbaycanlıların
qaşına-gözünə aşiq olub Azərbaycana gəlmir. Hərə öz xeyri üçün gəlir, fayda götürmək üçün gəlir. Bu təbiidir,
buna pis, mənfi münasibət göstərmək olmaz, biz özümüz buna maraqlıyıq. Çünki onlar bir fayda götürəcəklərsə,
biz bir neçə fayda götürəcəyik. Qarşılıqlı əlaqələr, əməkdaşlıq belə ola bilər.
Bu, nə üçün lazımdır? Çünki indi bu işləri görmək üçün vəsaitimiz yoxdur, bizə xarici sərmayə lazımdır.
Xarici sərmayəni də onlar gətirirlər. Bu işləri görmək üçün bizə müasir texnologiya, texnika lazımdır, dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrində hər bir sahədə əldə olunmuş təcrübə lazımdır. Bizdə bu yoxdur. Məsələn, dünən axşam
Lord-merin bizim üçün təşkil etdiyi ziyafətdə dedim ki, Azərbaycan dünyada ilk dəfə neft hasil edən ölkədir.
1848-ci ildə Azərbaycanda neft fontanı vurubdur. Azərbaycan dünyada suyun dərinliklərindən, dənizdən neft
hasil edən ilk ölkədir. Biz bunu 1949-cu ildə etmişik. O vaxt Böyük Britaniya heç təsəvvür edə bilməzdi ki,
Şimal dənizində neft var və oradan neft çıxaracaqdır. Amma biz Xəzər dənizində nefti hələ 40-cı illərdə kəşf
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etmişdik, 1949-cu ildə «Neft Daşları»nda hasilata başlamışdıq. «Bi-Pİ» və başqa böyük şirkətlər isə Şimal
dənizində neft yataqlarını 1975-ci ildə açıblar və onlardan istifadə etməyə başlayıblar.
Bəli, biz qədimik. Amma onlar qısa bir müddətdə böyük texnikadan, texnologiyadan, böyük sərmayədən
istifadə edərək sürətlə inkişaf ediblər. Biz isə keçmişdə Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən imkanımız
məhdud idi, indi ondan daha da çətin vəziyyətdəyik. Biz inkişaf edə bilməmişik. Zəngin yataqlarımız var, amma
xatirimdədir, 70-ci illərdə mən Azərbaycanda işləyirdim, suyun dərinliyi 80-90 metr olanda biz orada işləyə
bilmirdik. O vaxt mənim təşəbbüsümlə böyük zavod tikdik ki, suyun dərinliyində iş görmək üçün platformalar
hazırlayaq. Mən Sovetlər İttifaqının vəsaiti hesabına 400 milyon dollar əldə etdim, Amerikadan avadanlıq alıb
gətirdik, indi bunlar bizə xidmət edir.
Ancaq indi biz bunları öz gücümüzlə edə bilmərik. Məsələn, indi «Çıraq» yatağından neft alırıq. İlkin nefti
keçən ilin noyabrında aldıq. Biz «Çıraq» yatağında quyu qazmışdıq, platforma qurmuşduq, amma onu işlədə
bilmədik. Müqavilə bağlanandan sonra o platformanı modern, müasir vəziyyətə gətirmək üçün; «Dədə Qorqud»
qazma qurğusu var, - keçmişdə o, Azərbaycanın qurğusu idi, yəni Sovetlər İttifaqı vaxtı almışdıq, ancaq
bugünkü tələblərə cavab vermirdi, -onu modernləşdirmək üçün 37 milyon dollar vəsait qoymaq lazım idi. Bu
vəsaiti konsorsium qoydu. Ancaq təkcə vəsait deyil, texnika, mütəxəssislər gətirmək lazım idi, onu etdilər. İndi
o qazma qurğusu, - adını da «Dədə Qorqud» qoyduq, əvvəl «Şelf -2» adlanırdı. Amma biz ona «Dədə Qorqud»
adı verdik, çünki bu, bizim babamızdır, o adı mən qoydum, - işləyir.
Mən bu barədə çox danışa bilərəm. Yəni bununla onu demək istəyirəm ki, xarici şirkətlərin Azərbaycana
gəlməsi onlar üçün də, bizim üçün də faydalıdır. Onlar Azərbaycana nə qədər çox gəlirlərsə, Azərbaycanı o
qədər də tanıyırlar və Azərbaycan o qədər də məşhurlaşır. Məsələn, dörd il müddətində bu ölkədə Azərbaycanın
tanınması, ona olan münasibət yerlə göy arasındakı qədər dəyişibdir. Bu, bizim nailiyyətimizdir, ancaq işimizin
hələ başlanğıcıdır. Biz gərək irəliyə gedək. Ona görə də xarici ölkələrdə, o cümlədən burada, bu ölkədə yaşayan
azərbaycanlıların da birlikdə, həmrəy olması, Azərbaycanın səfirliyi ətrafında sıx toplaşması və Azərbaycanın
dərdləri ilə yaşaması çox vacibdir. Mənim sizə arzum, sizdən təmənnam bundan ibarətdir.
Siz burada Qarabağ məsələsini dediniz. Bəli, bu, bizim faciəmizdir. Mən sizə dedim, bu münaqişə 1988-ci
ildə başlanıbdır. O vaxt bunun qarşısı alına bilərdi və bizim torpaqlarımız əldən getməzdi. Ancaq təəssüf olsun
ki, o vaxt Azərbaycanın başçıları bunu edə bilmədilər. Sovet İttifaqının başçıları da Azərbaycana qarşı xəyanət
etdilər. İndi torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunubdur, bir milyon soydaşımız işğal edilmiş torpaqlardan zorla
çıxarılıb, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Ancaq indi tərəqqi nədən ibarətdir? 1994-cü ilin may ayında biz atəşi dayandırdıq. Ondan əvvəlki illəri xatırlayın
– gündə döyüşlər gedir, qan tökülürdü və nəticəsi də yox idi. Torpaqlar da əldən gedir, insanlar da həlak olurdu,
ümumiyyətlə, Azərbaycanın vəziyyəti də çox dözülməz idi. Biz atəşi dayandırdıq, dörd ildən artıqdır ki, atəş yoxdur,
atəşkəs rejimində yaşayır, sülh danışıqları aparırıq və məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Əminəm ki, bunu
sülh yolu ilə də həll edəcəyik.
Bilin, Azərbaycanın torpaqlarının bir metrini, bir qarışını da heç vaxt əlimizdən verməyəcəyik. Mən dünən
Baş nazir Toni Bleyr ilə bu barədə çox geniş danışdım və ona dedim: Ermənilər istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağa
dövlət müstəqilliyi verilsin, Dağlıq Qarabağ Ermənistana bağlansın. Bu mümkündürmü? Dedim ki, biz buna
razı ola bilmərik. Amma siz necə, buna razı ola bilərsinizmi? Dünya ictimaiyyəti, Dünya Birliyi buna razı ola
bilərmi? Yox, heç bir ölkə buna razı ola bilməz!
Bu, təkcə bizim prinsipimiz deyil, beynəlxalq hüquq normalarıdır, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in
prinsipidir. Heç bir ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulmasına yol vermək olmaz. Hər hansı ölkənin sərhədlərinin
güc yolu, silah yolu ilə dəyişdirilməsi yolverilməzdir. Ona görə də buna nə biz razı ola bilmərik, nə də
beynəlxalq təşkilatlar, başqa ölkələr razı olmaz.
Ona görə Ermənistan bunu anlamalıdır və get-gedə anlayır ki, onların bu siyasəti perspektivsiz siyasətdir.
Biz heç vaxt buna yol verə bilmərik. Nə Dağlıq Qarabağı əlimizdən verməyəcəyik, nə də Azərbaycanın
torpaqlarının bir qarışını. Ancaq məsələni sülh yolu ilə həll edirik.
İndi Azərbaycanın daxilində sabitlik mövcuddur. Əgər siz Azərbaycana 1990-cı, 1991-ci, 1992-ci illərdə,
hətta 1993-cü ildə gəlmisinizsə, görmüsünüz ki, Azərbaycan nə vəziyyətdə idi. İndi isə Azərbaycana gələnlər
baxırlar, sonra bəziləri mənimlə görüşərkən deyirlər: Siz bu sabitliyi necə yaratmısınız? Azərbaycanı xüsusən
MDB-nin, yəni Müstəqil Dövlətlər Birliyinin başqa ölkələri ilə, məsələn, Rusiya ilə, yaxud digər ölkələrlə
müqayisə edirlər: Orada filankəsi, burada filankəsi öldürdülər, - bunlar bizdə yoxdur.
Məsələn, 1993-cü ildə mən Bakıya gələrkən Azərbaycan fövqəladə vəziyyət şəraitində idi. Hər küçənin o
başında, bu başında avtomatçılar dururdu – bir tərəfdən dövlətə mənsub olan avtomatçılar, o biri tərəfdən də
qeyri-qanuni silahlı dəstələr. Nə qədər silahlı dəstələr vardı, insanlara nə qədər zorakılıq edirdilər, insanları nə
506

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

qədər öldürürdülər, oğurlayırdılar, insanların başına nə işlər gətirirdilər! Biz cinayətkarları aradan çıxartdıq,
onların qarşısını aldıq, yüz, iki yüz, üç yüz cinayətkarı cəmiyyətdən təcrid etdik, amma yeddi milyon yarım
əhaliyə rahatlıq yaratdıq.
İndi bəziləri, bizə müxalif olan qüvvələr deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. Amma bir
nəfər də siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda məhbus var, hər ölkədə var. Burada yoxdurmu? Amerikada
məhbus yoxdurmu? Var! Nə üçün? Cinayət etdiyinə görə! Cinayətkar cəzasını almalıdır. Cəzasızlıq
şəraitində keçmişdə Azərbaycanda olan özbaşınalıq yaranır. Dövlət öz dövlətini və hər bir vətən daşının
hüququnu qorumalıdır. Vətəndaşın hüququnun qorunması ondan ibarətdir ki, vətəndaş rahat yatsın, rahat
dursun, rahat gəzsin, rahat istirahət eləsin, rahat işləsin. Biz bunu təmin etmişik.
İndi Azərbaycanın siması tamamilə dəyişibdir. Məsələn, burada nazir var – Con Battl, o, bir il bundan öncə
gəlmişdi. İkinci dəfə iyun ayında beynəlxalq sərgi zamanı gəldi, dedi ki, bir il müddətində burada nə qədər
dəyişiklik gördüm. Bunlar hamısı göydən düşməyib, bizə Allah verməyibdir, görülən işlərin nəticəsidir.
Ona görə də bizim ikinci nailiyyətimiz, - birincisi odur ki, atəşkəs rejimi yaratmışıq, müharibə getmir, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitlik yaratmağımızdır. Bu sabitliyi də qoruyuruq və qoruyacağıq.
Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı cinayətkar dəstələr, keçmişdə silahdan istifadə edib öz hakimiyyətlərini yaratmaq, öz
niyyətlərinə nail olmaq üçün cəhd göstərən insanlar hələ bu gün də belə fikirlərlə yaşayırlar. Ancaq bu, mümkün
deyildir. Azərbaycanda qanun hamı üçün qanundur. Qanunun aliliyi bizim üçün əsas prinsipdir. Kim qanundan
kənara çıxırsa, şübhəsiz ki, ona Azərbaycanda yer yoxdur.
Biz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat yaratmışıq, indi burada bu barədə konfrans gedir.
Azərbaycanda demokratik proseslər gedir, demokratik dövlət qurulur və inkişaf edir, demokratiya yaranır. Siz
bu ölkələrdə yaşayan adamlarsınız, bunlar demokratiyanın inkişaf etdiyi ölkələrdir. Ancaq bunlar neçə ilə gəlib
bu səviyyəyə çatıblar? Buna gəlib çatmaq üçün əsrlərlə vaxt sərf ediblər.
Azərbaycanda bir-iki ildə, beş ildə bu səviyyədə demokratiya yaratmaq mümkün deyildir. Bunun üçün biz
qanunlar qəbul etmişik, Konstitusiyamız var. Amma insanların məfkurəsində dəyişiklik əmələ gətirmək,
psixoloji dəyişikliklər yaratmaq – bunun üçün çox iş görmək lazımdır və zaman gərəkdir. Bunu da edirik və
edəcəyik. Azərbaycanda bəzi adamlar var ki, yerindən durub özlərini ən böyük demokrat hesab edirlər. Nəyə
görə? Bunu bilmək mümkün deyildir. Nəyə görə – ya anası bunu demokrat doğubdur, ya elə doğulanda anasının
bətnindən demokrat çıxıbdır, – başa düşə bilmirəm. Ancaq belə iddialarla yaşayırlar. Yaşasınlar, qeyri-normal
adam dünyada çoxdur, bunlar da təxminən o qəbildən olan adamlardır.
Amma həqiqət, reallıq ondan ibarətdir ki, indi Azərbaycanda demokratik cəmiyyət formalaşıb, demokratik
prinsiplər yaranır, inkişaf etdirilir və bu prinsiplər əsasında da oktyabr ayının 11-də Azərbaycanda növbəti
prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Beş il bundan öncə prezident seçkiləri keçirilib, mən prezident seçilmişəm.
Beş ildir Azərbaycana sədaqətlə xidmət etmişəm və Azərbaycan bugünkü səviyyəyə gəlib çatıbdır. İndi də
alnıaçıq, üzüağ bu seçkilərə gedirik. Bəlkə də Azərbaycanda çoxları deyir ki, seçkilər nəyə lazımdır, Heydər
Əliyev hamı üçün məlumdur, tanışdır və s. Siz bilirsiniz ki, başqa respublikalarda – Orta Asiya
respublikalarında prezidentlər seçilmir, sadəcə, referendum keçirib onun səlahiyyət vaxtını beş il, on il də
uzadırlar. Bu, təkcə orada deyil, başqa ölkələrdə də var.
Yox, biz Konstitusiyaya, qanuna riayət edirik. Qanunla prezidentin səlahiyyəti beş ildir. Beş il başa çatanda
yeni prezident seçkiləri keçirilməli və prezident seçilməlidir. Oktyabr ayının 11-də xalq kimi prezident
seçəcəksə, o da gələn beş ildə prezidentlik səlahiyyətini həyata keçirəcəkdir. Ümidvaram ki, bu seçkilərin tam
demokratik, azad, sərbəst, ədalətli keçirilməsinə nail olacağıq. Bunun üçün lazımi işlər görülüb və bundan sonra
da görüləcəkdir və siz də Azərbaycanla həmrəyliyinizi həmişə göstərəcəksiniz.
Bilirsiniz, dörd il bundan öncə biz belə şəraitdə görüşə bilməzdik. İndi burada bizim səfirliyimiz var. Bu,
Azərbaycanın mülküdür. Azərbaycan ilk dəfədir ki, İngiltərə kimi bir ölkədə mülk sahibidir. Bu, Azərbaycanın
mülküdür, səfirliyidir. Biz böyük işlərin əsasını qoymuşuq. İnkişaf edəcəyik, vaxt gələcək, burada bizim
səfirliyimiz genişlənəcək, bəlkə bundan da böyük mülk alacağıq. Bu da mümkün olacaqdır. Amma bu, hələ ki,
bu günün tələblərinə cavab verir. Səfirliyimiz yaxşı işləyir və siz də onun ətrafında yaxşı toplaşır, bir yerdə
olursunuz. Çalışacaqsınız ki, mənim arzularımı da yerinə yetirəsiniz, bir-birinizlə daha da mehriban, dost,
həmrəy olasınız. Yenə də deyirəm – Azərbaycan naminə!
Bizim üçün tarixi bir amil var – Azərbaycançılıq. Bilirsiniz, ermənilər çalışırlar sübut eləsinlər ki, guya,
ümumiyyətlə, Azərbaycan milləti yoxdur, köçərilər olubdur, filan olubdur. Amma azərbaycanlı kimi bizim
millətimizin böyük tarixi var. Böyük, qədim tarixi var! Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Bilirsiniz, 1992-ci ildə
Azərbaycanda böyük səhvə yol vermişdilər ki, bizim dilimiz türk dilidir. Bəli, biz türkdilli millətlərə daxilik,
əcdadlarımız birdir. Ancaq türkdilli xalqlar sonra şaxələnib, hərəsi bir millətə çevrilibdir. Özbək də türkdillidir,
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qırğız da, qazax da, tatar da, türkmən də, başqırd da, uyğur da türkdillidir. Amma hərəsi bir millətdir, hərənin də
öz dili var. Məsələn, mən özbək dilinin, ola bilər, on faizini başa düşə bilərəm, ondan artıq başa düşə bilmərəm.
Amma bizim dillərimizin kökü birdir, biz bir kökdənik. Millət kimi də, dil baxımından da bir kökdənik. Amma
biz bu kökün bir budağıyıq, budaq, şaxə kimi inkişaf etmişik. Özümüzün adımız var – Azərbaycan, özümüzün
dilimiz var – Azərbaycan dili. Çox da gözəl, zəngin, çox ləzzətli dilimiz var.
Siz bilirsiniz ki, mənim təhsilim, ümumiyyətlə, rus dilində gedibdir. Gənc vaxtımdan bütün həyatım boyu rus
dilində oxumuşam, rus dilində işləmişəm. Moskvada böyük vəzifələrdə işləmişəm. Mənim üçün rus dili ana dili
kimi bir dildir. Amma mən o dildən nə qədər istifadə etmiş olsam da, Azərbaycan dilini unuda bilmərəm.
Azərbaycan dili mənim üçün hər şeydən əzizdir. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir. Şübhəsiz ki, musiqi
də, ədəbiyyat da, ayrı-ayrı tarixi abidələr də millətin milliliyini təsdiq edir. Amma millətin milliliyini ən birinci
təsdiq edən onun dilidir. Əgər Azərbaycan dili olmasa, Azərbaycan dilində ədəbiyyat da olmaz. Azərbaycan dili
olmasa, Azərbaycan dilində mahnılar olmaz, musiqi olmaz. Bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır.
Ona görə bu beş ildə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi yaşaması, möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi də bizim ən
böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Bu, təkcə dil məsələsi deyil, Azərbaycançılıq məsələsidir. Azərbaycançılıq bizim
üçün böyük Azərbaycan nöqteyi-nəzərindən çox vacibdir. Biz özümüzü bir ölkənin quyruğuna bağlaya bilmərik. Biz
heç kəsin quyruğuna bağlanan bir xalq deyilik. Biz böyük xalqıq, müstəqil xalqıq, öz adımız, öz dilimiz,
ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, musiqimiz və öz ölkəmiz var. Ona görə də bu anlayışları yaşatmaq və inkişaf
etdirmək, Azərbaycan dilini hər yerdə daha da yüksəklərə qaldırmaq hamımızın vəzifəsidir, sizin də vəzifənizdir.
Burada Azərbaycan dilindən tərcümə etmək çox çətindir, tərcüməçilərin əksəriyyəti rus dilindən tərcümə
edirlər və bəzən mənə təklif edirlər ki, rus dilində danışım. Mənim üçün rus dilində danışmaq Azərbaycan
dilində danışmaq kimidir, bəlkə,ondan da asandır. Çünki mən on illərlə rus dilində danışmışam, nitqlər
söyləmişəm, danışıqlar aparmışam. Ancaq artıq bizim yaxşı tərcüməçilərimiz var. Mən hər yerdə ancaq
Azərbaycan dilində danışıram. Hətta bu ölkənin tərcüməçisi mənə rus dilində tərcümə edir, ancaq mənim
tərcüməçim mənim danışıqlarımı Azərbaycan dilindən tərcümə edir. İki tərcüməçi var. Çünki onlar öz
tərcüməçisi ilə gəlir, mən öz tərcüməçimlə. Onların tərcüməçisi rus dilinə tərcümə edir, - aydındır, mən rus
dilini başa düşürəm, - amma mənim tərcüməçim isə onların dediyini Azərbaycan dilinə tərcümə edir, mənim də
Azərbaycan dilində dediyimi onlar üçün ingilis dilinə tərcümə edir.
Bu, prinsipial məsələdir, kiçik məsələ deyildir. Mən hər dəqiqə Azərbaycanın müstəqilliyini və milliliyini təsdiq
edirəm, bunu nümayiş etdirirəm, hər sahədə göstərirəm. Qoy onlar elə bilməsinlər ki, biz keçmişdəki kimi yenə də
Rusiyanın müstəmləkəsiyik, rus dilində danışırıq. Yox! Bizim öz dilimiz var və öz dilimizdə danışırıq, dilimiz də çox
gözəl, zəngin dildir.
Mən Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm, gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Vətənlə həmişə sıx
əlaqə saxlayın, gəlin-gedin və bilin ki, Azərbaycanın müstəqilliyi etibarlı əllərdədir. Biz Azərbaycan bayrağını
dünyanın hər yerində qaldırmışıq və bundan sonra da qaldıracağıq. Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir,
sarsılmazdır, dönməzdir. Mən bunun üçün çalışmışam, çalışıram və bundan sonra da çalışacağam. Sağ olun.
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BRİTANİYA-AZƏRBAYCAN PARLAMENT QRUPUNUN ƏSASININ QOYULMASI
MÜNASİBƏTİLƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
London
22 iyul 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Bugünkü görüş münasibətilə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Birləşmiş Krallığın parlamenti böyük tarixə, ənənələrə malikdir. Doğrudur, parlamentinizin ənənələrinin
bəzilərini siz artıq istəmirsiniz və onlardan xoşunuz gəlmir. Mən bu gün bunu bir daha hiss etdim. Amma eyni
zamanda, siz onlardan ayrıla da bilmirsiniz, istifadə edirsiniz.
Mən təşəkkür edirəm ki, siz parlamentin xoşunuza gəlməyən hissələrini bizim həyatımıza tətbiq etməkdən
imtina edirsiniz. Heç olmasa, buna görə sağ olun. Çünki bəziləri belə hesab edirlər ki, onların ənənələri
universal xarakter daşıyır və hər bir ölkədə bunlar sözsüz qəbul olunmalıdır. Bu, bizim keçmişdə, uzun illər
istifadə etdiyimiz kommunist ideologiyasına bəzən bənzəyir. Kommunist ideologiyası tələb edirdi ki, hər yerdə
kommunist ideologiyası tətbiq olunmalıdır. Ancaq onlar buna nail olmadılar. İndi dövlətlər, xalqlar bu
kommunist ideologiyasından xilas olandan sonra demokratiya yolu ilə getdikləri zaman, bəzi dövlətlər öz
ölkələrində yüz illərlə yaranmış demokratiyanı bu gənc, yeni müstəqil ölkələrə də eyni ilə tətbiq etmək
istəyirlər. Mən bu gün hiss etdim ki, siz belə fikirdə deyilsiniz. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm.
Amma biz eyni zamanda, yaxşı dərk edirik ki, sizin ölkənizin dövlət sistemində və xüsusən parlamentin
fəaliyyətində çox dəyərli ənənələr vardır. Bunlar birinci növbədə demokratiyaya aiddir.
Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi aparırıq. Biz demokratiyanı
yaradırıq və onu inkişaf etdirmək yolu ilə gedirik. Ancaq demokratiya bizim üçün yeni bir anlayışdır. Biz artıq
bunu anlamışıq. Amma vətəndaşlarımızın hamısının bunu anlaması və qəbul etməsi, qavraması, şübhəsiz ki,
müəyyən vaxt tələb edir.
Demokratiyanı Azərbaycanda tam yaymaq, bərqərar, əbədi, dönməz etmək üçün bizim sizin köməyinizə
ehtiyacımız vardır. Biz sizin təcrübənizdən maksimum istifadə etməyə çalışırıq. Siz isə görsəniz ki, təcrübənizin
haradasa mənfi cəhətini götürmək istəyirik, bunun qarşısını alın, bizə deyin ki, bu, lazım deyildir. Hər halda
Böyük Britaniyada demokratiyanın daşıyıcısı parlamentdir. Ona görə də bu gün mən parlamentin üzvləri,
Britaniya-Azərbaycan parlament dostluq qrupunun və parlamentin başqa üzvləri ilə görüşümdən çox
məmnunam.
Mən bu fürsətdən istifadə edib, sizi birinci növbədə Azərbaycana, oktyabrın 11-də respublikamızda
keçiriləcək seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak etməyə dəvət edirəm. Amma şübhəsiz ki, bizim
əməkdaşlığımız təkcə bununla bitməyəcəkdir.
Biz Böyük Britaniya ilə ümumiyyətlə, uzunmüddətli əməkdaşlıq haqqında çox dəyərli qərarlar qəbul etmişik.
Əlahəzrət kraliça ilə mənim söhbətim zamanı da biz bu məsələni müzakirə etdik. Xüsusən Baş nazir cənab Toni
Bleyr ilə mənim görüşüm, danışıqlarım zamanı bu məsələ çox geniş müzakirə olundu.Biz ölkələrimiz arasında
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi haqqında tam həmfikir olduq. Böyük Britaniyanın Baş Naziri cənab Toni Bleyr və
Azərbaycan prezidenti kimi mən bunun nəticəsi olaraq Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında dostluq
münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalamışıq.
Ötən dörd il ərzində ölkələrimiz arasında əlaqələr genişlənib və inkişaf edibdir. Mənim Birləşmiş Krallığa
rəsmi səfərim zamanı keçirdiyimiz görüşlər, apardığımız danışıqlar və Baş nazirlə imzaladığım siyasi
bəyannamə bizim əlaqələrimizin gələcəyi üçün yeni mərhələ açır. Biz razılaşdıq ki, əlaqələrimizi bütün
sahələrdə – siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni, humanitar və başqa bütün sahələrdə inkişaf etdirməliyik. Güman
edirəm ki, parlamentdə siz də bu əlaqələrin inkişaf etməsinə öz xidmətlərinizi göstərəcəksiniz.
Mən sizə cansağlığı, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Birləşmiş Krallığın parlamentinə daha da uğurlu
fəaliyyət arzulayıram. Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında olan dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə hər
birinizin səy göstərməsini arzulayıram. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Britaniya parlamentinə bizim böyük hədiyyəmiz yoxdur. Amma bu Azərbaycanın milli mədəniyyətinin
nümunəsidir. Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin bir hissəsi də xalçaçılıqdır. Azərbaycan xalçaları çox
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məşhurdur. Onları insanlar, xüsusən qadınlar və gənc qızlar öz əlləri ilə toxuyurlar. Güman edirəm ki, bu
xalça Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallığın dostluğunun möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəkdir.
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BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR ÜZRƏ KRAL İNSTİTUTUNDAKI GÖRÜŞDƏ NİTQİ
London
22 iyul 1998-ci il
Hörmətli sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Böyük Britaniyanın mötəbər auditoriyasında, Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Kral İnstitutunda
salamlayıram və sizinlə görüşdən çox şad olduğumu bildirmək istəyirəm. Mən bu salonda ikinci dəfədir ki, çıxış
edirəm. Azərbaycan prezidenti kimi 1994-cü ilin fevral ayında Böyük Britaniyaya ilk rəsmi səfərim zamanı mən
buraya dəvət olunmuşdum. O vaxt mən burada toplaşanlar qarşısında çıxış edib onların suallarına cavab
vermişdim. O vaxtdan dörd il keçibdir. Mən Birləşmiş Krallığın Baş naziri cənab Toni Bleyrin dəvəti ilə sizin
ölkənizdə yenidən rəsmi səfərdəyəm. Bu gün səfərin üçüncü günü tamam olur və siz məni buraya dəvət
etmisiniz. Mən bu dəvətə görə təşəkkür edirəm.
Böyük Britaniyanın Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Kral İnstitutunun bu salonuna toplaşmış siyasət sahəsində
mütəxəssislərin, alimlərin, jurnalistlərin qarşısında çıxış etməyi özüm üçün şərəf hesab edirəm.
Düşünürəm ki, sizi çox şey maraqlandırır. Ancaq bizim hörmətli sədrimiz deyibdir ki, mən yarım saat
danışmalıyam və suallara da vaxt qalmalıdır. Şübhəsiz, bu, mənim üçün çox çətindir. Çünki istədiyim sözləri
sizə çatdırmaq və sizin arzunuzu yerinə yetirmək üçün yarım saat çox azdır. Mən sizin qarşınızda bundan bir
neçə dəfə çox danışa bilərdim. Ancaq bugünkü reqlamentə tabeyəm və çalışacağam ki, onu yerinə yetirim.
Azərbaycan 1991-ci ilin sonunda, Sovetlər İttifaqı dağılan zaman öz dövlət müstəqilliyini əldə edib və altı
ildir ki, müstəqil dövlət, ölkə kimi yaşayır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi dövrü – 1991-ci
ilin sonu, 1992-ci ilin əvvəllərini Azərbaycanın həyatı üçün çox mürəkkəb, ağır, çətin bir dövr olmuşdur.
Ümumiyyətlə, Sovet İttifaqı dağılandan sonra bu ittifaqa mənsub olmuş 15 müttəfiq respublikanın müstəqillik
əldə etməsi və müstəqil dövlət kimi yaşamaq prosesi həmin müttəfiq respublikalar üçün asan yox, çətin olubdur.
Bu ölkələr, bu dövlətlər bu çətinlikləri indi də çəkirlər. Ancaq Azərbaycan üçün bu, daha da çətin, ağır olubdur.
Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ Vilayətinin Ermənistana
bağlanması cəhdi ilə əlaqədar olaraq hərbi münaqişə başlanıbdır. Həmin münaqişə sonra müharibəyə çevrilibdir.
1991-ci ildə artıq Ermənistanla Azərbaycan bir-biri ilə müharibə aparırdı.
Beləliklə, yeni bir həyata qədəm qoyan, müstəqilliyini təsdiq etmək istəyən Azərbaycan müharibə şəraitində
idi. Onda Azərbaycan torpaqlarının bir qismi artıq işğal edilmişdi. Azərbaycanlıların bir qismi öz doğma
yerlərindən-yurdlarından zorla çıxarılmışdı, qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşayırdı. İkinci tərəfdən, 1990-cı
ildən, hətta 1989-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda daxili vəziyyət çox gərgin olmuşdu. Sovet hakimiyyətinin,
yəni Moskvanın, sovet hökumətinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində respublikamıza qarşı qeyriobyektiv, ədalətsiz münasibəti Azərbaycan xalqının hiddətinə səbəb olmuşdu. Bununla əlaqədar, Azərbaycanda
hakimiyyətə qarşı – həm Azərbaycandakı kommunist hakimiyyətinə, həm də Moskvadakı Sovetlər İttifaqı
hakimiyyətinə qarşı etiraz mitinqləri və çıxışları olmuşdu. Bunlar vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi.
Bilirsiniz ki, 1990-cı ilin yanvar ayında o vaxtkı sovet hökumətinin, Kommunist Partiyasının rəhbərliyi və şəxsən
Qorbaçov başda olmaqla Siyasi Büro Azərbaycana qarşı çox ədalətsiz qərar qəbul etmişdilər. Onlar Sovet İttifaqının
böyük hərbi hissələrini respublikamıza, Bakıya yeridib Azərbaycanda öz etiraz sözlərini deyən dinc əhaliyə qarşı
təcavüz etmişdilər. İnsanlar qırılmış, Bakının küçələrinə qan tökülmüşdü. Bu, ümumiyyətlə Azərbaycanda daxili
vəziyyəti gərginləşdirmişdi, həm Moskvada, həm də Bakıda olan kommunist rejiminə qarşı nifrət oyatmışdı. Ancaq
hakimiyyət isə öz hakimiyyətini saxlamağa çalışmış və beləliklə, daxildə mübarizə başlamışdı.
1992-ci ildə Azərbaycanda mövcud olan kommunist hakimiyyəti – doğrudur, Sovet İttifaqı dağılandan sonra
Kommunist Partiyası ləğv olunmuşdu, lakin hakimiyyət həmin şəxslərdə qalmışdı, - onlar hakimiyyətdən
getməyə məcbur oldular, yeni hakimiyyət gəldi. 1993-cü ildə də Azərbaycanda bir hakimiyyət dəyişikliyi baş
verdi.
Beləliklə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ilk illəri çox gərgin, ağır olmuşdur. Buna görə də Azərbaycan
çox çətin proseslərdən keçmişdir.


Görüşdə Böyük Britaniyanın tanınmış siyasi xadimləri, yüksək vəzifəli dövlət və hökumət nümayəndələri, diplomatlar
və jurnalistlər iştirak edirdi.
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1993-cü ilin əvvəlində Azərbaycanda yenidən vəziyyət gərginləşdi, 1992-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş
qüvvələrə qarşı etirazlar başlandı və hərbi toqquşmalar oldu, vətəndaş müharibəsi başlandı. 1993-cü ilin iyun
ayında hakimiyyətdə olan şəxslər istefa verdilər, hakimiyyətdən çəkildilər. Beləliklə, Azərbaycanda hakimiyyət
böhranı yarandı.
Görüşümüzün sədrinin burada dediyi kimi, 1993-cü ilin iyun ayında mən Bakıya dəvət olunmuşam və
Azərbaycan parlamentinin, Ali Sovetinin sədri seçilmişəm. O vaxtkı prezident öz vəzifəsini buraxıb Bakını tərk
etdiyinə görə və Azərbaycanın ucqar dağ kəndlərindən birində gizləndiyinə görə respublikamızda hakimiyyət
boşluğu əmələ gəlmişdi. Referendum keçirilmiş və bu referendum nəticəsində həmin prezidentə etimadsızlıq
göstərilmişdi. 1993-cü ilin oktyabr ayında prezident seçkiləri keçirilmiş və mən, Heydər Əliyev prezident
seçilmişəm. Bu prezident səlahiyyətlərim sona çatır və oktyabrın 11-də Azərbaycanda prezident seçkiləri təyin
olunubdur.
Beləliklə, yenə də deyirəm, o illərdə Azərbaycan belə bir mürəkkəb daxili ictimai-siyasi vəziyyət şəraitində
yaşamışdır. Biz nə etmişik? Birinci növbədə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoymağa çalışmışıq.
Bu münaqişə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edibdir və işğal
olunmuş ərazilərdən bir milyondan artıq azərbaycanlı öz yerindən-yurdundan zorla qovulub çıxarılıbdır. İndi
onların böyük əksəriyyəti Azərbaycanın müxtəlif yerlərində çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
1993-cü ildə də, 1994-cü ilin əvvəlində də müharibə gedirdi. Şübhəsiz ki, müharibə həm Ermənistana, həm
Azərbaycana şəhidlər, tələfat gətirirdi. Mən bu müharibənin perspektivsiz olduğunu hiss etdim. Təkcə mən yox,
bu münaqişəni müşahidə edənlər də onun perspektivsiz olduğunu hiss edirdilər. Ona görə də 1994-cü ilin may
ayında Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması barədə saziş imzalanmış, atəşkəs rejimi
yaranmışdır. 1994-cü ilin may ayından indiyə qədər müharibə yoxdur, döyüşlər getmir, qan tökülmür,
münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün danışıqlar aparılır. Ancaq hələ sülh də əldə olunmayıbdır və bu
müharibənin nəticələri də aradan götürülməyibdir. Mən qeyd etdim, ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır, bir milyon azərbaycanlının əksəriyyəti çadırlarda qaçqın kimi yaşayırlar.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti normallaşdırmaq üçün münaqişəyə sülh yolu ilə son
qoyulması xətti çox dəyərli addımdır. Ümumiyyətlə bölgədə, Qafqaz bölgəsində sülh əldə etmək üçün bu,
dəyərli bir addımdır və biz bunu başa çatdırmalıyıq.
Azərbaycanın digər bir problemi, yəni onun həyatını gərginləşdirən məsələ bir də ondan ibarət olubdur ki, artıq mən sizə bildirdim, - 1989-cu ildən Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdu. 1993-cü ildə
bu sabitlik o qədər pozulmuşdu ki, vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Hətta bəzi qüvvələr Azərbaycanı
parçalamağa cəhd göstərirdilər. Biz vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldıq, Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi
vəziyyətini tədricən normallaşdırmağa, sabitləşdirməyə çalışdıq və buna da nail olduq. Ancaq bu, o qədər də
asan olmadı. Çünki siz mətbuatdan yəqin bilirsiniz ki, 1994-cü il oktyabr ayının 3-4-də Azərbaycanda
hakimiyyəti silahla, güclə devirmək cəhdi oldu. Amma biz bunun qarşısını aldıq. O vaxt Baş nazir vəzifəsində
işləyən şəxs Azərbaycan prezidentini silahla, güclə devirib hakimiyyəti ələ keçirmək istədi. Biz bunun qarşısını
demək olar ki, silahsız aldıq.
Yəni silah, güc həmin adamlarda idi. Ancaq yəqin mətbuatdan bilirsiniz, - o vaxt mən televiziya vasitəsilə
xalqa müraciət etdim. Gecəyarısı Bakının əhalisi 1-2 saat müddətində Prezident sarayının ətrafına toplaşdı,
prezidenti, hakimiyyəti müdafiə etdi. Sabahısı günü Azadlıq meydanına bir milyondan artıq insan toplaşdı,
beləliklə, biz çevriliş cəhdinin qarşısını aldıq.
Ancaq Azərbaycanda 1989-cu ildən hakimiyyəti silah gücünə ələ keçirmək xəstəliyi elə yaranmışdı ki,
insanlar o xəstəlikdən ayrıla bilmirdilər. Azərbaycanda bir tərəfdən də qeyri-qanuni, qeyri-leqal silahlı dəstələr
çox idi. Bir yerdə ki, qanunsuz silah var, insanlar bu silahdan istifadə edə bilirlər, şübhəsiz ki, onlar cinayətlər
də edirlər. Belə cinayətkar qruplar həm kriminal cinayətlər edirdilər, həm də iştahları sonralar o qədər artmışdı
ki, onlar artıq hakimiyyəti ələ keçirmək istəyirdilər.
Belə bir cinayətkar dəstə Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin OMON dəstəsində – xüsusi təyinatlı milis
dəstəsində cəmləşmişdi. 1995-ci ilin mart ayında onlar hakimiyyəti silah gücünə ələ keçirmək istədilər. Bunun
da qarşısı alındı. Şübhəsiz ki, bu hadisələr zamanı bəzi adamlar həbs olundu, bəziləri qaçdılar, ayrı-ayrı
ölkələrdə gizləndilər. Onların bəziləri indiyədək gizlənirlər.
Bu iki hadisə Azərbaycanı çox incitdi. Amma eyni zamanda, Azərbaycanda bu qanunsuz silahlı dəstələrin və
ümumiyyətlə, silah yolu ilə hakimiyyəti əldə etmək cəhdlərinin qarşısını almaq üçün çox güclü bir amil oldu.
Ondan sonra respublikanın daxilində bizim apardığımız tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi
vəziyyət ardıcıl olaraq normallaşdırılıbdır. İndi deyə bilərəm ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi vəziyyəti sabitdir.
Müharibə yoxdur, atəşkəs rejimində yaşayırıq, daxildə də vəziyyət sabitləşibdir.
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1995-ci ilin noyabr ayında müstəqil Azərbaycan özünün ilk Konstitusiyasını qəbul etdi. 1995-ci ilin noyabr
ayında Azərbaycan parlamentinə demokratik prinsiplər əsasında ilk seçkilər keçirildi. Parlament də, konstitusiya
da işləyir. Ötən dövrdə Azərbaycanın bir çox qanunları qəbul olunubdur.
Beləliklə, ötən bu altı il demək olar ki, iki hissəyə bölünə bilər. Onun birinci hissəsi Azərbaycanın daxilində
vəziyyətin gərgin olması və Ermənistanla müharibə, ikinci hissəsi isə Azərbaycanda daxili vəziyyətin tədricən
sabitləşməsi və atəşkəs rejiminin yaranması, ölkəmizin atəşkəs rejimində yaşamasıdır.
Biz elan etmişik və bu konstitusiyada öz əksini tapıbdır ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət qurulur və bu dövlət quruculuğu prosesi ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Bu, bizim siyasətimizin ana
xəttidir, strategiyasıdır.
Biz bazar iqtisadiyyatı, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyatın yaranması yolu ilə
Azərbaycan iqtisadiyyatında dəyişikliklər aparırıq. Bunun üçün Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi
islahatlar həyata keçirilir və bu islahatlar öz müsbət nəticələrini verir.
Mən iqtisadi sahədən çox şey deyə bilərəm. Ancaq güman edirəm ki, sizi daha çox siyasi məsələlər
maraqlandıracaqdır. Ona görə də mən sadəcə, onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə gedir, bizim həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatlar bütün sahələrdə öz müsbət nəticələrini verir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında əvvəllər – 1989-1990-cı illərdən mövcud olan iqtisadi göstəricilərin ardıcıl olaraq
hər il 20-25 faiz aşağı düşməsi 1996-cı ildə dayandırılıbdır. 1996-cı ildən başlayaraq, 1997-ci ildə və 1998-ci
ilin birinci yarısında iqtisadiyyatda artım mövcuddur.
Mən bir neçə rəqəmi misal gətirmək istəyirəm. Məsələn, 1996-cı ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul
istehsalının artımı 1,3 faiz, 1997-ci ildə 5,8 faiz olubdur və 1998-ci ilin birinci yarısında ümumi daxili məhsul
istehsalının artımı 9 faizdir. Maliyyə sistemində çox normal vəziyyət yaranıbdır. 1994-cü ildə Azərbaycanda
inflyasiya 1400 faiz idi, bu rəqəm 1995-ci ildə 6 faizə, 1996-cı ildə 4 faizə endirildi. İnflyasiya 1997-ci ildə 0,4
faiz olub, bu ilin 6 ayında isə 0,6 faizdir. Demək, inflyasiya tamam normal vəziyyətdədir. Bizim milli
valyutamız normal fəaliyyət göstərir və hətta dollara nisbətən daha da möhkəmlənir.
İqtisadiyyatda bizim başqa yüksək göstəricilərimiz də vardır. Siz onları bilirsiniz. Biz böyük müqavilələr
imzalamışıq. Azərbaycanın neft yataqlarından müştərək istifadə olunması üçün Londonda üç böyük müqavilə
imzalandı. Bu müqavilələr Böyük Britaniyanın Baş nazirinin iqamətgahında onun və mənim iştirakımla
imzalanmışdır. Beləliklə, neft-qaz sahəsində indiyədək dünyanın böyük şirkətləri ilə 15 müqavilə imzalamışıq.
14 ölkəni təmsil edən 26, bəlkə də 28-29 şirkət bu müqavilələrin iştirakçısıdırlar.
Azərbaycana investisiya gəlir və o, ildən-ilə artır. Məsələn, bu ilin 6 ayında keçən ilin 6 ayına nisbətən
Azərbaycana investisiyanın gəlməsi 70 faiz artıbdır.
Ancaq mən artıq siyasi məsələlərə qayıtmaq istəyirəm.
Bizim qarşımızda duran əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasıdır. Dediyim kimi,
biz bunu sülh yolu ilə həll etmək istəyirik və öz cəhdlərimizi göstəririk. Bu məsələ ilə ATƏT-in Minsk qrupu
məşğul olur. İndi Minsk qrupunun üç həmsədri vardır. Onlar Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır.
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün
prinsiplər qəbul olunubdur. Bunlar üç prinsipdir. Birincisi, Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
tanınmasıdır. Bu vacibdir, çünki Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü indiyə qədər tanımaq istəmir.
İkincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu
verilməsidir. Üçüncü, Dağlıq Qarabağın əhalisinin – həm erməni millətinə, həm də Azərbaycan millətinə
mənsub olan əhalisinin hamısının təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir.
Biz 1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə bu prinsipləri qəbul etdik. Lissabon zirvə görüşündə
iştirak edən 54 dövlət, hökumət başçılarından 53-ü bu prinsiplərə səs verdi. Ermənistan bununla razı olmadı.
Minsk qrupunun həmsədrləri bunların əsasında 1997-ci ildə təklif hazırlayıb verdilər. Bu təklif də məsələnin
iki mərhələdə həll olunmasını nəzərdə tutur.
Mən xəritə vasitəsi ilə vəziyyəti ətraflı şərh etmək istəyirəm. Xəritədə gördüyünüz bu yerlər Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqlarıdır. Gördüyünüz bu qırmızı rənglənmiş yer Dağlıq Qarabağın ərazisidir, yaşıl və sarı
rənglərlə rənglənmiş yerlər Dağlıq Qarabağın ətrafında sırf azərbaycanlılar yaşamış, indi isə Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altında olan ərazidir.
Bu Ermənistandır, bu Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Bu, Azərbaycanla İranın sərhədidir. İşğal
nəticəsində Azərbaycanla İranın sərhədinin 130 kilometrdən artıq hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin
nəzarəti altındadır.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdikləri təklif nədən ibarətdir? Onlar məsələnin iki mərhələdə həll
olunmasını təklif edirlər. Birinci mərhələdə yaşıl rənglə rənglənmiş ərazilərin – yəni Azərbaycanın 6 inzibati
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rayonu burada yerləşir – işğalçı qüvvələrdən azad olunması və qaçqınların, köçkünlərin öz yerlərinə, yurdlarına
qayıtması nəzərdə tutulur. İkinci mərhələdə isə Azərbaycanın sarı rənglə rənglənmiş iki rayonunun – Laçın və
Şuşa rayonlarının işğalçı dəstələrdən azad edilməsi və qaçqınların oraya qaytarılması, bununla eyni vaxtda
Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən olunması nəzərdə tutulur.
Bu təkliflər keçən ilin sentyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən Azərbaycana və
Ermənistana təqdim olundu. Bu təkliflərdə bizi hər şey qane etmir. Ancaq konstruktiv mövqe tutaraq və məsələyə son
qoymaq üçün biz öz etirazlarımızı geriyə götürdük və bunu qəbul etdik.
Ermənistan əvvəl bunu qəbul etmək istəmədi. Sonra isə Ermənistanın keçmiş prezidenti bu prinsiplərlə razı
oldu. Keçən ilin oktyabr ayında Strasburqda Ermənistanın keçmiş prezidenti Ter-Petrosyan və mən məsələnin
bu prinsiplər əsasında həll olunması haqqında bəyanat verdik. Ancaq sonra Ermənistanda vəziyyət dəyişdi,
fikirlər parçalandı və bu ilin fevral ayında prezident Ter-Petrosyan istefa verdi. Ermənistanda yeni seçkilər
keçirildi və artıq sizə məlumdur ki, Robert Koçaryan prezident seçilibdir. Bu sülh danışığı prosesi ona görə də
ləngiyibdir.
Düzdür, Minsk qrupunun həmsədrləri may ayında bizim regionda oldular. Onlar Ermənistanda da, Dağlıq
Qarabağda da, Azərbaycanda da oldular. Biz Lissabon prinsiplərinə razılığımızı yenə də təsdiq etdik. Amma
Ermənistan tərəfindən hələ razılıq əldə olunmayıbdır. Vəziyyət bu yerdədir.
1996-cı ildə Lissabon sammitində Ermənistan bu prinsiplərlə nə üçün razı olmadı? Çünki Ermənistan orada
bəyan etdi ki, «Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi vermək lazımdır». Biz bununla heç vaxt razı ola bilmərik.
Çünki hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması beynəlxalq hüquq normalarında öz əksini tapıbdır. Bunlar
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in, başqa beynəlxalq təşkilatların əsas prinsipləridir. Biz Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün pozulmasına heç vaxt razı ola bilmərik. Dağlıq Qarabağın Ermənistana bağlanması da
mümkün deyildir. Bunlar hamısı perspektivsiz şeylərdir. Mümkün olan odur ki, biz reallığı qəbul etməliyik.
Təəssüflər olsun ki, Ermənistan bu torpaqları işğal etdiyinə görə özünü müəyyən qədər qalib hesab edir və qalib
hesab etdiyinə görə öz istədiyini diktə etmək istəyir.
Bu məsələ dünyanın böyük dövlətlərinin başçıları ilə dəfələrlə müzakirə olunubdur. Biz bunu həm MDB-də,
həm ATƏT-də müzakirə etmişik. Mən demişəm və bir daha deyirəm, - biz məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasını istəyirik. Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında uzunmüddətli, etibarlı sülh yaranmasını istəyirik.
Ancaq biz Azərbaycan torpağını əlimizdən verə bilmərik. Biz Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyə razı ola
bilmərik. Beynəlxalq hüquq normaları da, beynəlxalq təşkilatlar da, şübhəsiz ki, bununla heç vaxt razı ola
bilməzlər. Bu reallığı anlamaq lazımdır və bu reallıq anlanılarsa, onda məsələ sülh yolu ilə həll oluna bilər.
Bu bizim əsas ağır problemimizdir. Münaqişə 10 ildir ki, davam edir. Bu münaqişə keçmiş Sovetlər
İttifaqında ilk münaqişədir. Təəssüf ki, onun qarşısı vaxtında alınmadı. İndi Qafqazda Abxaziya-Gürcüstan,
Şimali Qafqazda Çeçenistan münaqişələri və başqa münaqişələr vardır. Biz bütün bu münaqişələrin sülh yolu ilə
həll olunmasının tərəfdarıyıq. Ancaq o şərtlə ki, bütün ölkələrin ərazi bütövlüyü qorunub saxlanılmalıdır.
Separatçılığa yol verilməməlidir. Separatçılığa heç vaxt bəraət qazandırmaq olmaz. Biz bu prinsipləri rəhbər
tuturuq.
Dediyim kimi, Azərbaycan demokratik dövlətdir və biz demokratiya yolu ilə gedirik, bundan sonra da bu
yolla gedəcəyik. Bu gün mən bəyan edirəm ki, oktyabrın 11-də Azərbaycanda prezident seçkiləri də tam
demokratik prinsiplər əsasında həyata keçiriləcəkdir. Mən jurnalistləri və başqalarını Azərbaycana dəvət edirəm
ki, gəlib həm seçkinin hazırlıq prosesini, həm də seçkilərin özünü müşahidə edə bilərlər. Biz bundan çox
məmnun ola bilərik.
Şübhəsiz ki, demokratiya bizim kimi ölkələr üçün yeni bir şeydir. Bəzən hesab edirlər ki, Azərbaycanda,
yaxud keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş başqa ölkələrdə demokratiya bu gün istənilən səviyyədə
olmalıdır. Məsələn, Böyük Britaniyada, Fransada, yaxud Amerikada və Avropa ölkələrindəki kimi olmalıdır.
Amma yəqin hamı anlamalıdır ki, bu ölkələr demokratiya yolu ilə on il yox, yüz illərlə gəlibdir. Burada
demokratiyanın hələ bu gün də çatışmazlığı vardır. Bizim ölkədə də, başqa ölkələrdə də, inkişaf etmiş ölkələrdə
də vardır. Amma əsas o deyil ki, bu gün Azərbaycanda, yaxud başqa ölkələrdə demokratiya hansı səviyyədədir.
Biz müstəqil dövlətik və demokratiya yolu ilə gedən gənc dövlətik. Əsas odur ki, biz bu yolu tutmuşuq, bu yolla
gedirik və bu yolla axıradək gedəcəyik.
Bizim əsas prinsiplərimizdən biri Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasıdır. Bu da asan
məsələ deyildir. Çünki keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan ölkələr uzun illər əvvəlcə çar Rusiyasının, sonra
isə Sovetlər İttifaqının hakimiyyəti altında olmuşdur. İndi Rusiyada demokratik proseslər gedir. Biz Rusiyada
demokratik proseslərin daha da dərinləşməsini və inkişaf etməsini istəyirik. Çünki Rusiya bizim şimal
qonşumuzdur. Rusiya ilə bizim iki yüz illik əlaqələrimiz var. Rusiya nə qədər demokratik olsa, o qədər də
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təhlükəsiz olacaq, bizim üçün o qədər də yararlı tərəfdaş olacaqdır. Ancaq Rusiyada imperiya əhval-ruhiyyəsi
inkişaf etsə, o, keçmişdə çar imperiyasına mənsub olan ölkələri yenə də əlinə keçirmək istəsə, yaxud Rusiya
MDB-də özünün hakimliyini təsdiq etmək istəsə, şübhəsiz ki, bu, münaqişə doğuracaq, hər bir ölkənin
müstəqilliyinə zərər gətirəcəkdir.
Ona görə də müstəqilliyimizi qorumaq üçün istəyirik ki, qonşu dövlətlər də demokratik yolla getsinlər və biz
də bu yolla gedirik. Mən bəyan edirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir. Biz bundan sonra heç
vaxt müstəqilliyimizi əldən verməyəcəyik.
Müstəqilliyimizi təsdiq edən amillərdən biri də odur ki, Azərbaycanda xarici ölkələrin ordusu, hərbi dəstələri
yoxdur. Bilirsiniz ki, Qafqazda üç müstəqil dövlət var – Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan. Ermənistanın
ərazisində Rusiyanın böyük hərbi hissələri – 30 minə qədər qoşunu var. Rusiya Ermənistanda olan hərbi
hissələrini özünün hərbi bazası elan edibdir. Bir neçə gün bundan öncə Rusiyanın müdafiə naziri marşal
Sergeyev Ermənistana gəlib və hərbi əməkdaşlığı gücləndirmək üçün yeni tədbirlər görüb, yenidən silah-sursat
veribdir. Hətta S-300 raketləri də vermək istəyir.
Biz buna etiraz edirik. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə Rusiyaya öz etirazını bildiribdir. Biz anlaya bilmirik,
nə üçün Rusiya Ermənistanda öz hərbi bazalarını saxlamalıdır? Nə üçün Gürcüstanda Rusiyanın hərbi hissələri
olmalıdır? Biz buna etiraz edirik. Rusiyanın böyük ərazisi var və hərbi hissələrini öz ərazisində saxlamalıdır.
Bunlar hamısı ona görə təhlükəlidir ki, Rusiya hərbi hissələrinin orada olması Azərbaycanla münaqişədə olan
Ermənistana gizli yolla silahlar verilməsinə gətirib çıxarır.
Keçən ilin mart ayında Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məsul şəxsləri bəyan etdilər və sonra da Rusiyanın
Dövlət Dumasında müzakirə olundu ki, ötən üç il ərzində Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistana gizli,
qanunsuz yolla 1 milyard dollar dəyərində silah-sursat vermişdir. Biz buna etiraz etdik, mən Rusiyanın
prezidenti Boris Yeltsinə müraciət etdim, məktublar yazdım. Biz məsələni çox kəskin qoyduq – bir halda ki,
Ermənistanla Azərbaycan hərbi münaqişədədir, tərəflərdən hansınısa silahlandırmaq olmaz. İkincisi, dörd ildir
ki, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq, Rusiya nə üçün Ermənistana bu qədər silah-sursat verir? Biz bu məsələni
hələ axıra çatdıra bilməmişik. Rusiya hökuməti söz verib ki, məsələləri araşdıracaqdır. Biz müştərək komissiya
yaratmışıq, ancaq bu məsələni ləngidirlər.
Üstəlik, Rusiya indi Ermənistanda öz hərbi bazalarını gücləndirir. Bu, ümumiyyətlə regionda təhlükəsizliyi
təmin etmir. Baxmayaraq, Rusiyanın müdafiə naziri deyir ki, «biz burada ona görə qoşun saxlayırıq ki, öz
ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirik». Mən bunu anlaya bilmirəm, - bu, məntiqə uyğun deyildir.
Biz istəyirik ki, regionda sülhü təmin edək, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaransın, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında dostluq, mehribanlıq əlaqələri olsun, başqa qonşu ölkələrlə – İranla, Gürcüstanla yaxşı
əlaqələr olsun. Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında çox yaxşı dostluq əlaqələri var. Bütün başqa qonşu ölkələrlə
də dostluq, mehribanlıq şəraitində yaşamaq istəyirik.
Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti sizə məlumdur. İndi o, dünyanın çox böyük maraq mərkəzinə
çevrilibdir. Birincisi, ona görə ki, 1994-cü ildə ölkəmiz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft
yataqlarından istifadə edilməsi üçün ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzalamaqla Xəzərdəki neft
ehtiyatlarını Dünya Birliyinə açdı. Ötən dörd il müddətində Xəzəryanı dövlətlər öz sektorlarında çox işlər
görüblər.
Mən sizə dedim ki, biz burada 15-ci müqaviləni imzaladıq. Qazaxıstan sektorunda da zəngin neft yataqları
var, Qazaxıstan bundan istifadə etmək istəyir. Türkmənistan sektorunda, Rusiya sektorunda da zəngin yataqlar
var. Xəzərin statusu məsələsi meydana çıxıbdır. Bilirsiniz ki, biz əzəldən Xəzərin sektorlara bölünməsi
prinsipini əsas götürmüşük. Mən məmnunam ki, bir-iki həftə bundan öncə Rusiya və Qazaxıstan prezidentləri
Rusiya ilə Qazaxıstan arasında Xəzərin orta xətt üzrə sektorlara bölünməsi haqqında saziş imzalamışlar.
Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti eyni zamanda Qədim İpək yolunun bərpa edilməsi sahəsində də çox
əlverişli imkanlar yaradır. Bilirsiniz ki, iki ildir biz dörd ölkə – Gürcüstan, Azərbaycan, Tükmənistan və Özbəkistan
Transxəzər magistralı yaratmışıq ki, Mərkəzi Asiyadan Avropaya və Avropadan Mərkəzi Asiyaya yüklər məhz bu
yolla getsin. Bu nəqliyyat dəhlizi artıq işləyir. Ancaq son vaxtlar Avropa Birliyi, xüsusən onun iqtisadi komissiyası
TRASEKA proqramı əsasında qədim «İpək Yolu»nun bərpa edilməsi məsələsi ilə məşğul olur. Biz də bu məsələyə
qoşulmuşuq və Qədim İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrin, demək olar ki, hamısı – Yaponiyadan başlayaraq
Mərkəzi Asiya, Qafqaz, Avropa ölkələri – qoşulubdur.
Avropa Birliyinin himayəsi altında sentyabr ayının 7-8-də Azərbaycanda İpək Yolu üzərində yerləşən 34
ölkənin zirvə görüşü keçiriləcəkdir. İpək Yolunun xəritəsi də sizə məlumdur. Yaponiyadan başlayıb Xəzər
dənizində Türkmənistanın Türkmənbaşı limanına, - oradan Azərbaycanın Bakı limanına qədər gəmi-bərə keçidi
var, - gələn qatarlar bərə vasitəsilə Azərbaycana keçir. Sonra biz bunları dəmir yolu ilə Gürcüstanın Qara dəniz
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sahilinə keçiririk. Oradan isə «İpək Yolu» sizin ölkəyə qədər gəlib çatır. Qara dənizdəki limandan bir neçə
istiqamətə getmək mümkündür: Dunay çayı vasitəsilə Rumıniyadan gedə bilər, Bolqarıstan, Ukrayna vasitəsilə
də gedə bilər. Bu xəttin üstündə yerləşən ölkələr belə bir zirvə görüşünün, konfransın keçirilməsinə razılıq
veriblər və sentyabr ayının 7-8-də biz onu keçirəcəyik.
Son iki ilin təcrübəsi göstərir ki, bu, iqtisadi cəhətdən çox səmərəlidir. Məsələn, əgər 1996-cı ildə, biz – dörd
ölkə müqaviləni imzalayandan sonra Asiyadan Avropaya və Avropadan Asiyaya gedən yüklərin miqdarı 1
milyon ton idisə, keçən il 4 milyon ton olubdur. Bu il isə ondan bir neçə dəfə artıq olacaqdır. Hesab edirəm ki,
bu, həm bu ölkələrin əməkdaşlığını təmin edəcək, həm də Qafqaz regionunda sülhün, əmin-amanlığın təmin
olunmasına kömək göstərəcəkdir.
Qeyd etdim, ümumiyyətlə Xəzər dənizi böyük maraq dairəsinə çevrilibdir. Cürbəcür fikirlər deyilir,
məqalələr yazılır. Hərə öz fikrini bildirir. Ancaq mən bəyan edirəm ki, Xəzər dənizində zəngin neft yataqları
var. Azərbaycan sektorunda bu yataqlar çox zəngindir. Amma təkcə Azərbaycan sektorunda yox, Xəzəryanı
başqa ölkələrin sektorlarında da var.
Biz 15 böyük yatağın istifadə olunması üçün müqavilələr imzalamışıq. Ancaq hələ bir çox yataqlar var ki,
biz onların üzərində də işləyirik və müştərək işlər görəcəyik. Bilirsiniz ki, biz ilkin nefti almışıq və keçən ilin
noyabrından Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə Qara dənizə çıxarıb dünya bazarına ixrac edirik.
Xəzər dənizindən hasil olunan neftin, ümumiyyətlə, Xəzərin şərq tərəfindən olan Qazaxıstan və
Türkmənistandan ixrac ediləcək neftin Avropa istiqamətinə çıxarılması da aktual məsələlərdən biridir. Biz
Azərbaycan neftinin ixrac olunması üçün bir neçə boru kəməri çəkilməsini nəzərdə tutmuşuq. Dediyim kimi,
biri Bakı-Novorossiysk kəməridir, onunla ildə 5 milyon ton neft nəql etmək olar. İkinci neft kəmərini Bakıdan
Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına çəkirik və o, gələn ilin birinci yarısında hazır olacaqdır. Bu kəmər
ildə 5-7 milyon ton neft ixrac etməyə imkan verəcəkdir.
Ancaq böyük neft kəmərinin tikilməsi də çox vacibdir və bu barədə danışıqlar gedir. Xəzər dənizinin neft
ehtiyatlarının, habelə təkcə Xəzərdə deyil, Qazaxıstanda, Türkmənistanda neft yataqlarının zəngin olması onu
göstərir ki, bir neçə kəmər tikilməlidir. Demək, buradan Novorossiyskə gedən xətt var, Supsaya gedən xətt
barədə dedim. Nəhayət, biz hesab edirik ki, böyük neft kəməri buradan Türkiyə ərazisi ilə Ceyhan limanına
getməlidir (xəritədə göstərir). Bu məsələ indi müzakirə olunur. Biz Azərbaycanın böyük neftinin məhz bu yolla
ixrac olunmasının tərəfdarıyıq.
Amma bu da son hədd deyildir. Çünki bir çox başqa boru xətləri də tikilə bilər. Məsələn, Qazaxıstanla
Azərbaycan arasında saziş imzalanıb ki, Qazaxıstanın Aktau limanından Xəzər dənizinin dibi ilə neft kəməri
tikilsin. Yaxud, Türkmənistanda böyük qaz yataqları var. Türkmənistan öz qazını dünya bazarlarına ixrac etmək
istəyir. Bir çox Qərb ölkələri, o cümlədən Türkiyə də Türkmənistanla danışıqlar apararaq, Xəzər dənizinin dibi
ilə boru xətti çəkilib Türkmənistan qazının Gürcüstan ərazisinə və oradan Türkiyəyə keçirilməsi layihəsini irəli
sürüblər. Biz bunu da, başqalarını da dəstəkləyirik.
«Şevron» şirkətinin Qazaxıstanda hasil etdiyi nefti biz boru ilə deyil, tankerlərlə Bakıya daşıyırıq, - keçən il
1 milyon tondan artıq daşınıb, bu il 2 milyon tondan çox daşınacaqdır, - buradan isə həmin neft dəmir yolu
vasitəsilə Batumi limanına aparılır.
Beləliklə, bizim regionumuz, Xəzər dənizi iqtisadi cəhətdən çox böyük aktuallıq kəsb edib, böyük maraq
dairəsinə çevrilibdir. Ona görə də bizim regionumuzda – Qafqazda, ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində sülh
olmalıdır. Biz sülhün tərəfdarıyıq, həm öz ölkəmiz, həm də qonşularımız üçün sülh əldə etmək istəyirik.
Mən yenə danışa bilərdim, amma görürəm ki, vaxt çatıb və sizin suallarınıza cavab verməyə hazıram. Sağ
olun.
S u a l: Qazaxıstan və Türkmənistandan Xəzər vasitəsilə sualtı boru kəmərləri haqqında sual vermək
istəyirəm. Azərbaycan və Türkmənistan arasında sərhəd suları müəyyən olunana qədər bu,
mümkündürmü? Ümumiyyətlə, belə bir problem özünü nə dərəcədə göstərir?
C a v a b: Türkmənistanla Azərbaycan arasında bir az mübahisəni də biz yaratmamışıq. Biz 1994-cü ilin sentyabr
ayından, ilk müqavilə imzalanandan sonra Xəzər dənizində işləməyə başlamışıq. Türkmənistan isə 1996-cı ilin
axırında bizim sektorda olan yataqlara müəyyən bir iddia ilə çıxış edibdir. Birincisi, bu, əslində, əsassızdır. İkincisi
də, biz Türkmənistana bildirmişik ki, əgər onlarda belə bir iddia vardısa, 1994-cü ildə biz müqavilə imzalayan kimi
bunu deməli idilər.
Ancaq buna baxmayaraq, hesab edirəm ki, Türkmənistanla Azərbaycan arasında mübahisə həll olunacaqdır.
Mən istəməzdim ki, kimsə bundan sui-istifadə etsin.
Qazaxıstandan və Türkmənistandan Bakıya neft və qaz boru xətlərinin çəkilməsi bizim arzumuz deyil, bu
ölkələrin özlərinin fikridir. Biz buna, sadəcə, razılıq vermişik. Çünki bizim öz sektorumuzda yetərincə, hələ
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XXI əsrin axırına qədər neft çıxarmaq imkanlarımız var. Mən sizə bildirdim ki, artıq biz iki boru kəmərini
yaratdıq, üçüncüsünü də Bakı-Ceyhan xətti üzrə yaratmaq istəyirik. Əgər Qazaxıstan və Türkmənistan özlərinin
neftini, qazını qərb istiqamətində ixrac etmək istəyirlərsə, bunun Azərbaycandan, Qafqazdan keçməsi ən
əlverişli və iqtisadi cəhətdən ən ucuz yoldur. Bu, bizim təşəbbüsümüz deyildir. Təşəkkür edirəm.
S u a l: Hörmətli cənab prezident, siz son dövrdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğunuz müddətdə
insan hüquqlarının qorunması sahəsində bir sıra mühüm addımlar atmısınız. Azərbaycanda ölüm
hökmünün ləğv edilməsi barədə qərar vermisiniz, eyni zamanda, bu ilin fevralında insan hüquqlarının
qorunması haqqında xüsusi sərəncamınız olmuşdur. Siz həmin sərəncamda insan hüquqları ilə məşğul
olan təşkilatlarla Azərbaycanın sıx əməkdaşlığının vacibliyini vurğulamısınız. Çox məmnunuq ki, həmin
sərəncamda təşkilatımızın adı çəkilmiş və onunla əməkdaşlığın vacibliyi göstərilmişdir.
Təəssüf ki, biz Azərbaycanda insan haqları sahəsində hələ də bir sıra çatışmazlıqların olduğunu
görürük. Bu barədə Azərbaycanın hakimiyyət dairələrinə dəfələrlə yazılı surətdə məlumat vermişik.
Bilmək istərdik ki, siz hakimiyyət dairələrinə lazımi tapşırıqlar verəcəksinizmi ki, bu məsələləri müzakirə
etmək üçün bizimlə konstruktiv danışığa başlasınlar və əməkdaşlıq üçün fikir mübadiləsi aparılsın?
C a v a b: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sual çox uzundur, mən isə gərək iki dəfə uzun cavab verəm. Birincisi,
həqiqətən mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunubdur. Azərbaycan Şərq aləmində, müsəlman
dünyasında ilk ölkədir ki, ölüm hökmünü ləğv edib. Bilirsiniz ki, MDB ölkələrinin bir çoxunda da ölüm hökmü hələ
ləğv olunmayıbdır.
Mən son iki-üç il içərisində bir neçə amnistiya aktları verilməsinin təşəbbüskarı olmuşam və prezident kimi
yüzlərlə, minlərlə adamı bağışlamışam, cəza yerlərindən azad etmişəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu
işlərimizi izləyir, qiymətləndirirsiniz və burada bu məsələni qaldırdınız.
BMT-nin insan haqları barədə qəbul etdiyi qərarın bu il 50 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə biz
Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçiririk və 50 illiyi Azərbaycanda insan haqlarının daha da qorunması
istiqamətində qeyd etmək istəyirik. Şübhəsiz ki, çatışmazlıqlar da var, mən bunu heç vaxt inkar etməmişəm.
Xahiş edirəm, ona da diqqət yetirəsiniz ki, biz gənc ölkəyik, atdığımız bu addımlar çox cəsarətli addımlardır, on
illərlə, yüz illərlə yaranmış ənənələrə, psixologiyaya tamamilə zidd addımlardır. Şübhəsiz ki, bunların həyata
keçirilməsində qüsurlar, nöqsanlar da var. Ancaq əsas odur ki, bizim bu barədə siyasətimiz düzgün qurulubdur.
Siz mənim sərəncamımı xatırlatdınız. Mən çox məmnunam ki, siz onunla tanışsınız. O, sadəcə sərəncam deyil,
bu məsələlərdə Azərbaycanın irəli getməsi üçün böyük bir proqramdır. Şübhəsiz ki, mən onun həyata
keçirilməsinə çalışacağam və bundan sonra sizinlə də daha sıx əməkdaşlıq edəcəyik. Sağ olun.
S u a l: Cənab prezident, mənim sualım neftin qiyməti ilə əlaqədardır. Bildiyiniz kimi, son dövrdə
dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşüb və neft çıxaran ölkələrin bir çoxu hasilatı azaldıbdır. Bilmək
istərdik ki, dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın bu
sahədəki siyasəti necədir?
C a v a b: Şübhəsiz ki, bu, neft hasil edən bütün ölkələrə, o cümlədən bizə də zərər gətiribdir, bu ilin
büdcəsinin yerinə yetirilməsində bizə çox problemlər yaradıbdır. Biz bu il üçün çox normal büdcə təsdiq
etmişdik, büdcə kəsiri cəmi 2-3 faiz idi. Amma neftin qiymətinin birdən-birə 100 faiz aşağı düşməsi, əlbəttə ki,
bizi çox incidibdir. Ancaq biz neft hasil edirik, edəcəyik, satırıq və satacağıq. Hansı qiymətə sata bilsək, o
qiymətə də satacağıq. Bu vəziyyəti dəyişdirməyə imkanımız yoxdur. Sadəcə, arzu edərdik ki, neftin qiyməti
yenidən qalxsın və güman edirəm ki, qalxacaqdır. Sağ olun.
Mən sizə bir daha öz hörmət-ehtiramımı bildirirəm. Sizinlə görüşümü Böyük Britaniyaya səfərimin ən
mühüm bir hissəsi hesab edirəm. Sizə cansağlığı, ölkənizə sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Bütün işlərinizdə
uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
Görüşdən sonra jurnalistlərin bir neçə sualına cavabı:
S u a l: Siz Rusiyanı Ermənistana hərbi yardım etməkdə təqsirləndirirsiniz. Bəs Rusiya ilə bağlı yaxşı
nə isə varmı?
C a v a b: Əlbəttə ki, var. Dünən Baş nazirin iqamətgahında müqaviləni imzalayan tərəflərdən biri Yuri
Şafrannikin rəhbərlik etdiyi Rusiya şirkəti idi. Mən Şafranniki buraya dəvət etdim, Baş nazirin iqamətgahına
gətirdim və o, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin rəhbərləri ilə birlikdə müqaviləni
imzaladı. Mən dedim ki, cənab Toni Bleyr, mən burada internasional təşkil etmişəm.
S u a l: Lütfən, GUAM təşkilatının perspektivləri barədə bir-iki kəlmə deyin. Nədənsə, o yaranandan
sonra onun haqqında çox az söhbət getmişdir.
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C a v a b: Kimlərsə onun inkişafına mane olurlar. Hesab edirəm ki, bu təşkilat özünə yol açacaqdır.
S u a l: Hansı istiqamətdə yol açmalıdır, siz onun gələcəyini necə görürsünüz?
Cavab: Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova arasında əməkdaşlıq istiqamətində.
S u a l: Zəhmət olmasa, Supsa-Odessa, Odessa-Brodı və digər marşrutların perspektivi və bunlardan
istifadə edilməsi barədə danışın.
C a v a b: Bunlar realdır. Çünki indi Ukrayna Supsadan Odessaya İliçovsk limanına bərə keçidi yaradır.
Bərə ilə hələlik yük avtomobilləri daşınacaq, ancaq tezliklə elə edəcəklər ki, dəmir yolu vaqonları da daşımaq
mümkün olacaqdır. Bu, real olacaqdır.
S u a l: Tezmi olacaqdır?
C a v a b: Bu, Ukraynadan asılı olacaqdır, onlar buna çox maraq göstərirlər və mən də bunu dəstəkləyirəm.
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«BRİTİŞ PETROLEUM» ŞİRKƏTİNİN TƏŞKİL ETDİYİ AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏT
USTALARININ İŞTİRAKI İLƏ KONSERTDƏ ÇIXIŞI
London,
«Viktoriya və Albert» muzeyi
22 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram. Londonun bu böyük tarixi, memarlıq, mədəniyyət abidəsi
olan sarayda sizinlə bugünkü görüşümü çox yüksək qiymətləndirirəm.
Mənim Böyük Britaniyaya rəsmi səfərimin üçüncü günü başa çatır. Biz səfər günlərində həqiqətən çox
gərgin cədvəllə işləyirik. Mən rəsmi səfərimdən çox razıyam. Hesab edirəm ki, biz ötən bu üç gün ərzində
Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında əlaqələri inkişaf etdirmək üçün ciddi addımlar atmışıq. Bu günlərdə
Londonda keçirdiyim görüşlərin, apardığım danışıqların hamısı siyasi və iqtisadi xarakter daşıyır. Nəhayət, bu
gün biz mədəniyyətlə, incəsənətlə görüşürük.
Birləşmiş Krallıqda Azərbaycana çox böyük maraq vardır. Böyük Britaniyanın hökuməti və iş adamları
Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinə çox böyük diqqət göstərirlər. Şübhəsiz ki, neft hasilatı ilə bağlı
olan məsələlər bizim danışıqlarımızın həmişə diqqət mərkəzində durubdur.
Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Bunun çoxəsrlik tarixi və gözəl ənənələri vardır. Böyük Britaniya neft
hasilatı ilə məşğul olan gənc bir ölkədir, ancaq bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Xüsusən, Böyük
Britaniyanın güclü şirkəti olan «Britiş Petroleum» bu sahədə böyük uğurlar qazanıbdır.
«Britiş Petroleum» ilə Norveçin «Statoyl» şirkəti elə qardaş olublar ki, onları bir-birindən ayrı görmək
mümkün deyildir. Ona görə də «Britiş Petroleum» deyəndə «Statoyl», «Statoyl» deyəndə «Britiş Petroleum»
başa düşmək lazımdır. Ancaq bu gün məni sevindirən cəhət ondan ibarətdir ki, heç demə, onlar təkcə
iqtisadiyyatla, sənaye ilə maraqlanmırlar, həm də Azərbaycanın mədəniyyətinə, incəsənətinə, musiqisinə maraq,
məhəbbət göstərirlər. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün biz buraya siyasi, iqtisadi məsələləri müzakirə etməyə
yox, yalnız incəsənəti hiss etmək, musiqini, mahnıları dinləmək üçün toplaşmışıq. Bunun təşkilatçıları da «Britiş
Petroleum» və «Statoyl»dur.
Hörmətli dostlar, bu imkandan istifadə edib, Azərbaycanda mədəniyyətə, incəsənətə, musiqiyə göstərdiyiniz
qayğıya və bəzi hallarda sponsorluq vəzifəsini üzərinizə götürdüyünüzə görə sizə təşəkkür edirəm.
Bu salona toplaşanların bəlkə də əksəriyyəti üçün sadəcə musiqi, mahnı, incəsənət maraqlıdır. Mənim üçün
isə bu, əlamətdar bir hadisədir və mən bununla fəxr edirəm.
Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan incəsənəti, musiqisi, mahnıları dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan
Londonda, bu möhtəşəm sarayda səslənəcəkdir. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqının öz tarixi ənənələrinə
söykənən, eyni zamanda müasir, professional səviyyədə olan mədəniyyəti, incəsənəti, musiqisi vardır. Mən fəxr
edirəm ki, Azərbaycanın bu mənəvi dəyərlərini təkcə biz yox, bizim dostlarımız, o cümlədən Böyük Britaniyada
olan dostlarımız da qiymətləndirirlər və buna böyük maraq göstərirlər.
Bu salona Londonun bu qədər sakinlərinin, dinləyicilərin toplaşması buna gözəl bir sübutdur. Doğrudur,
mənim bundan sonra da görüşlərim olacaqdır, amma günün axırında belə bir görüşdən çox məmnunam.
Mən əminəm ki, Azərbaycanın incəsənət xadimləri, musiqiçiləri, müğənniləri bu gün Azərbaycan
mədəniyyətini burada yüksək səviyyədə təmsil edəcəklər.
Mən sizi bir daha salamlayıram və sizinlə görüşümdən çox şad olduğumu bildirmək istəyirəm. Sağ olun.



Konsertdə Böyük Britaniya hökumətinin nümayəndələri, siyasi xadimlər, iş adamları, diplomatlar, jurnalistlər iştirak
edirdilər.
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BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ
XARİCİ İŞLƏR VƏ BİRLİK İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KATİBİ
ROBİN KUK İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London
22 iyul 1998-ci il
R o b i n K u k: Hörmətli cənab prezident Əliyev! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və dünya miqyaslı
görkəmli siyasi xadim və dövlət xadimi Heydər Əliyev ilə görüşdən çox məmnun olduğumu bildirirəm. Bizə
məlumdur ki, Azərbaycan dövləti başçısının Birləşmiş Krallığa rəsmi səfəri son dərəcə uğurla keçir və bütün
ölkə miqyasında böyük diqqət mərkəzindədir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Böyük Britaniya Qafqaz və
Mərkəzi Asiya ölkələrinə xüsusi maraq göstərir və dünyanın bu regionunda Azərbaycanın açar rolunu
oynadığını yaxşı bilir. Birləşmiş Krallığın Azərbaycan ilə əlaqələrinin gündən-günə genişlənməsindən, ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsindən razı qaldığımızı nəzərinizə
çarpdırıram.
Biz Azərbaycanın Avropa strukturları ilə əlaqələrinin daim artmasından şadıq və bildirirəm ki, Böyük
Britaniya Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunması üçün lazımi səylər göstərəcək
və ölkəniz bu məsələdə də Birləşmiş Krallıq tərəfindən dəstəklənəcəkdir.
Müstəqillik yolunu tutmuş Azərbaycanda demokratik islahatların həyata keçirilməsində əldə edilmiş
nailiyyətlərdən xəbərdarıq, respublikanızda gedən demokratikləşdirmə proseslərini Böyük Britaniya diqqətlə
müşahidə edir. Bu ilin payızında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratiyanın inkişafı
yolunda mühüm addım olacağına əminəm və cənab Heydər Əliyev, Sizin yenidən prezident seçiləcəyinizə əmin
olduğumu bildirirəm, Sizə uğurlar arzulayıram.
NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulmuş respublikanızın bu proqram çərçivəsində
əməkdaşlığının genişlənməsinin vacibliyini qeyd etmək istəyirəm. Bu sahədə də Böyük Britaniya Azərbaycana
hər cür yardım göstərəcəkdir, beynəlxalq təşkilatlarda və Avropa strukturlarında Azərbaycan ilə Böyük
Britaniyanın yekdil mövqedən çıxış etməsi lüzumunu nəzərə çarpdırdı. Ölkələrimiz arasındakı çoxtərəfli
əməkdaşlığın əhəmiyyətini xüsusi qeyd edən dövlət katibi siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə əlaqələrin əhatə
dairəsini genişləndirmək məqsədi ilə Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı səfirliyinin fəaliyyətinin artırılması
üçün lazımi şərait yaradılmasını Azərbaycan prezidentindən xahiş etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəlcə onu deməliyəm ki, Böyük Britaniyaya rəsmi səfərimin gedişindən çox
razıyam. Səfərim uğurla keçir, əlahəzrət kraliça II Yelizaveta və Baş nazir Toni Bleyr ilə görüşlərimdən,
apardığım danışıqlardan, imzalanmış sənədlərdən, Birləşmiş Krallıqda Azərbaycana göstərilən çox böyük
marağın şahidi olduğumdan məmnun qaldığımı vurğulayır və dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd
etmək istəyirəm ki, Azərbaycan respublikası prezidentinin və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığı Baş nazirinin dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannaməsi ölkələrimiz arasında
əlaqələrin gələcək inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, bu səfərim ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə yeni mərhələ açacaqdır.
Mən Böyük Britaniya - Azərbaycan əlaqələrinin getdikcə möhkəmləndiyini və strateji tərəfdaşlıq xarakteri kəsb
etdiyini çox yüksək qiymətləndirirəm.
Müstəqillik yolunu seçmiş Azərbaycan Respublikasının qarşılaşdığı bir sıra çətinliklərdən söz açarkər, ilk
növbədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi problemini qeyd etmək istəyirəm. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı 1988-ci ildən başlanmış hərbi təcavüzü nəticəsində respublikamızın ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, bir milyondan çox azərbaycanlı yerindən-yurdundan
zorla çıxarılaraq qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşmüşdür və hazırda onların əksəriyyəti çadırlarda ağır şəraitdə
yaşayır.
Münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların, ATƏT-in
üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin həlli barədə qəbul olunmuş prinsiplərin əhəmiyyəti xüsusi qeyd
olunmalıdır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına dair prinsiplərin qəbul olunmasında Böyük
Britaniya hökumətinin də səs verməsini razılıq hissi ilə xatırlatmaq istəyirəm.
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə nizama salınması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri olan ABŞ-ın, Fransanın, Rusiyanın son təklifləri maraqlıdır və Azərbaycan həmin təkliflərlə
pazılaşmışdır, Ermənistan isə bunlara hələ də münasibət göstərmir, ümumiyyətlə, münaqişənin tezliklə aradan
qaldırılması üçün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarlara, qətnamələrə, beynəlxalq hüquq normalarına
Ermənistan heç bir məhəl qoymur. Mən bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün öz səylərini davam etdirəcək və ərazimizin ən kiçik hissəsini belə heç bir ölkəyə
verməyəcəkdir.
Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar sahəsində ciddi addımlar atılmışdır və qeyd edim ki, bu
islahatlar, xüsusilə 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.
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmişdir və Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının
rəyinə görə iqtisadi islahatların aparılmasında keçmiş sovet respublikaları arasında birinci yeri tutur. Bu işdə
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft yataqlarının xarici neft şirkətləri ilə birlikdə işlənilməsi sahəsində
bağlanmış neft müqavilələrinin əhəmiyyətini qeyd etmək istərdim. Hasil olunacaq neftin ixracı məsələləri
üzərində dayanaraq demək istəyirəm ki, həmin neftin dünya bazarına çıxarılması üçün bir neçə neft kəmərinin
olması zəruridir. Hazırda neft boru kəmərlərinin istiqamətləri, tikintisi və istifadə imkanları ətrafında işlər
davam etdirilir. İlkin neftin ixracı üçün Bakıdan Rusiya ərazisi ilə Qara dənizdəki Novorossiysk limanınadək
çəkilmiş kəmərdən artıq istifadə olunur, hazırda Gürcüstan ərazisindən Qara dənizə, Supsa limanına yeni bir
boru kəməri tikilir.
Mən əsas neft boru kəmərinin Bakıdan, Azərbaycandan Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə Aralıq
dənizinə nəql olunmasını zəruri hesab edirəm və Qazaxıstanın Aktau limanından Bakıya daşınan neftin də BakıCeyhan xətti ilə dünya bazarına çıxarılacağını nəzərə çarpdırıram.
Bizim bölgəmizdə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi yaradılmışdır. Bu dəhlizin mühüm perspektivləri
vardır. Dəhlizin səmərəli işləməsinə Azərbaycan böyük əhəmiyyət verir. Nəzərinizə çatdırım ki, Qədim İpək
Yolunun bərpası üçün Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivəsində bu il sentyabrın 7-8-də Bakıda
beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. Ümidvaram ki, Böyük Britaniya həmin konfransda yüksək səviyyəli
nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaqdır.
Azərbaycan Avropa strukturlarında, NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında yaxından iştirak
edir və Böyük Britaniya ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdır. Bizim ölkəmiz Avropa Şurasının tam
hüquqlu üzvü olmasına böyük əhəmiyyət verir və bu işdə Birləşmiş Krallığın Azərbaycanı dəstəkləyəcəyinə
ümid bəsləyir.
Sizə məlumat verərək bildirirəm ki, cəmiyyətin humanistləşməsində mühüm addımlar atılmışdır.
Respublikamızda demokratik prinsiplər bərqərar olunmuş, siyasi plüralizm təmin edilmiş, insan hüquqları və
azadlıqları qorunmuş, ölüm cəzası ləğv edilmişdir. Bir sözlə, biz demokratik, hüquqi dünyəvi dövlət qururuq.
Ölkənin ilk demokratik konstitusiyası qəbul edilmiş, çoxpartiyalılıq əsasında keçirilən seçkilər nəticəsində
demokratik parlament seçilmişdir.
Qeyd edim ki, hazırda respublikamızda qarşıda prezident seçkilərinə hazırlıq işləri aparılır. Seçkilərin azad,
tam demokratik əsasda keçirilməsi üçün tədbirlər görülür. Seçkilərin beynəlxalq hüquq normaları əsasında,
dünya standartlarına uyğun surətdə, bütün xalqın fəal iştirakı ilə keçirilməsi, beləliklə də geniş kütlələrin
demokratik proseslərə cəlb olunması üçün hər cür imkanlar yaradılır.
Bildirmək istəyirəm ki, ikitərəfli münasibətlərin tarixində və inkişafında mənim bu səfərim önəmli rol
oynayacaqdır. Bu münasibətlərin və əməkdaşlığın müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün ölkələrimizin
səfirliklərinin fəaliyyətini qarşılıqlı surətdə genişləndirməyi zəruri hesab edirəm və bu məqsədlə bütün imkanlar
yaradılmalıdır.
R o b i n K u k: Cənab prezident, Sizinlə görüşümdən çox məmnun qaldığımı bildirirəm. Azərbaycan
Respublikasının rəhbərinin müdrikliyinə, zəngin dünyagörüşünə, dərin biliyinə və uzaqgörənliyinə heyran
olduğumu söyləmək istəyirəm. Və bir də qeyd edim ki, Böyük Britaniya Azərbaycanı özünə çox yaxın tərəfdaş
və dost ölkə hesab edir.
Vurğulayıram ki, Avropa strukturlarında Böyük Britaniya ilə Azərbaycanın əməkdaşlığının daha da
möhkəmlənməsi vacibdir və bunun üçün geniş imkanlar vardır.
ATƏT-in Minsk qrupunun səylərinin Birləşmiş Krallıq tərəfindən bundan sonra da dəstəklənəcəyini
bildirirəm və əmin edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılması
üçün ölkəmiz hər cür səy göstərəcəkdir.
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LONDONDA GÖRÜŞLƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA ŞOTLANDİYANIN PAYTAXTI
EDİNBURQ ŞƏHƏRİNİN LORD-PROVOSTU ERİK MİLİQAN İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Edinburq,
«Siti Çembers» iqamətgahı
23 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab Mer!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə, Şotlandiyanın bütün vətəndaşlarına Azərbaycandan hərarətli
salamlar gətirmişəm.
Çox şadam ki, mənim Böyük Britaniyaya rəsmi səfərimin proqramına Şotlandiyanı, Edinburqu ziyarət də
daxil edilmişdir. Böyük Britaniyaya gəlib Edinburqu, Şotlandiyanı ziyarət etməsən, hesab et ki, çox şey
görməmisən.
Şotlandların tarixi bizə məlumdur. Bu, çox əzəmətli qəhrəmanlıq tarixidir. Şotlandlar özlərinin milli
mənliyini, ənənələrini, mədəniyyətini qorumaq üçün əsrlər boyu mübarizə aparmışlar və həmişə öz istədiklərinə
nail olmuşlar. Şotlandlar həqiqətən çox istiqanlı, mehriban insanlardır. Biz bunu kitablardan oxumuşuq. Amma
bu gün biz buraya, sizin torpağınıza ayaq basarkən artıq bunu özümüz də hiss edirik.
Cənab mer, sizin həyəcanlı və çox mehriban xarakterli sözləriniz mənim dediyim bu fikirləri təsdiq edir.
Birləşmiş Krallığa mənim rəsmi səfərim dörd gündür ki, davam edir. Məmnuniyyətlə bəyan edirəm ki, ötən
günlər ərzində biz çox dəyərli işlər görmüşük. Əlahəzrət kraliça ilə mənim görüşüm xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Böyük Britaniyanın keçən il yaranmış yeni hökumətinin üzvləri, xüsusən Baş nazir cənab Toni Bleyr ilə mənim
görüşlərim, danışıqlarım, apardığımız söhbətlər və bunların nəticəsində imzaladığımız Böyük Britaniya ilə
Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə ölkələrimizin əlaqələrinin
gələcək inkişafı üçün böyük bir tarixi sənəddir.
Mən səfərimin gedişindən, keçirdiyim görüşlərdən, apardığım danışıqlardan və əldə olunmuş nəticələrdən
çox razıyam. Hesab edirəm ki, həm Böyük Britaniya hökuməti, həm də biz Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan
arasında əlaqələrin gələcəkdə daha sürətlə inkişaf etməsi üçün çox yaxşı əsas yarada bilmişik. Görüşlərimiz,
danışıqlarımız mehribanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçibdir.
Biz Böyük Britaniya ilə Azərbaycanı bu günlər bir-birinə daha da yaxınlaşdıra bildik. Ölkələrimizin,
hökumətlərimizin bundan sonra bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni, humanitar və digər sahələrdə
əməkdaşlıq etməsi üçün birgə razılığa gəlmişik. Biz burada hər yerdə qonaqpərvərlik hiss edirik. Mən bunların
hamısına görə təşəkkür edirəm.
Bizim əməkdaşlığımızın bir çox sahələri vardır. İqtisadi əlaqələrimizin əsasını neft sənayesi sahəsində artıq
mövcud olan əməkdaşlıq təşkil edir. Neft sahəsində əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək üçün Baş nazirin
iqamətgahında iki gün bundan əvvəl Böyük Britaniyanın «Bi-Pi», «Remko», «Monument Oyl ənd Qaz»
şirkətləri ilə böyük əhəmiyyətə malik olan müqavilələr imzalamışıq.
Məlumdur ki, Böyük Britaniyanın nefti və neft sənayesi əsasən Şimalda–Şotlandiyanın ərazisində və Şimal
dənizinin Şotlandiya sahillərində yerləşir. Bizimlə əməkdaşlıq edən və yeni bir müqavilə imzalayan "Remko"
şirkəti də, səhv etmirəmsə, Şotlandiyaya məxsusdur. Beləliklə, biz Böyük Britaniya ilə əməkdaşlığımız
haqqında danışarkən, şübhəsiz ki, burada Şotlandiyanın xüsusi yer tutduğunu dərk edirik.
Edinburq şəhəri tarixi abidələr şəhəridir. O, böyük mədəniyyət və elm şəhəridir. Edinburq şəhəri hazırda
təkcə Böyük Britaniyanın yox, dünyanın müasir texnika və texnologiya istehsal edən şəhərlərindən biridir.
Məlumdur ki, burada mikroelektronika, kompüter cihazları və digər cihazlar istehsal edən böyük sənaye
müəssisələri vardır.
Beləliklə, bu şəhərdə qədim tarix, tarixi ənənələr və Şotlandiya, Böyük Britaniya mədəniyyəti müasir texnika
və texnologiya ilə birləşibdir. Şübhəsiz ki, siz bununla fəxr edirsiniz. Biz isə sizin bu nailiyyətlərinizə
dostlarınız kimi sevinirik.
Cənab mer, siz Edinburqla Azərbaycan arasında, xüsusən Azərbaycanın paytaxtı Bakı arasında indiyədək
mövcud olan əlaqələrdən danışdınız. Biz bu əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət veririk. Amma güman edirəm ki,
Azərbaycan prezidentinin Edinburqa, Şotlandiyaya ziyarətindən sonra bu əlaqələr daha da genişlənəcək və
inkişaf edəcəkdir.
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Mən sizə bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Edinburqun və bütün Şotlandiyanın vətəndaşlarına sülh,
əmin-amanlıq, səadət arzulayıram. Əminəm ki, siz bundan sonra daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəksiniz.
Mən sizi təbrik edirəm. Bugünkü görüşə görə sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ EDİNBURQ ŞƏHƏRİNİN LORD-PROVOSTU
ERİK MİLİQANIN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
23 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab Mer!
Biz həqiqətən bu gün Şotlandiyada, Edinburqda çox xoşbəxt dəqiqələri yaşayırıq. Düşünürəm ki, biz
ölkəmizə, Vətənimizə qayıdandan sonra bu dəqiqələrin bizim üçün nə qədər qiymətli olduğunu daha da dərk
edəcəyik. Ancaq bizim indiki ilk təəssüratlarımız bundan ibarətdir ki, şotlandiyalılar həqiqətən qəhrəman,
qoçaq, mərd insanlar olduğu kimi, eyni zamanda çox istiqanlı və qonaqpərvərdirlər.
Siz Şimalda yaşayırsınız. Burada sərt iqlim vardır və hava daim sərin olur. Amma hiss edirik ki, sizin
qəlbiniz çox hərarətlidir. Mən ümumiyyətlə milli ənənələrə çox hörmət edən bir insanam. Çünki, birincisi, öz
xalqımın - Azərbaycan xalqının milli, mənəvi dəyərlərini, ənənələrini çox sevirəm və onları həmişə təbliğ
etməyə çalışıram. Mən eyni zamanda, başqa xalqların da ənənələrinə çox hörmət edirəm və hətta onların
yaxşılarını təkrar etməyə çalışıram.
Mən sizin ənənələrinizə hörmət edərək sağlıq deyirəm: Azərbaycan ilə Böyük Britaniyanın, ölkələrimizin,
xalqlarımızın arasında olan dostluğun gələcəyi şərəfinə, Şotlandiyanın, Şotlandiya ilə Azərbaycan arasındakı
əlaqələrin inkişaf etməsinin, Edinburqun, sizin gələcək nailiyyətlərinizin şərəfinə. Sağ olun.
E r i k M i l i q a n: Hörmətli prezident, bizim şəhərin rəsmi rəmzini və bu gümüş qolbəndləri qəbul
etməyinizi xahiş edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanda heç kimin belə qolbəndləri yoxdur. Onları yalnız
mən, Edinburqun lord-provostu hədiyyə edə bilərəm. Sağlıqla işlədin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də bu qolbəndləri sizə hədiyyə verirəm. Amma mənim başqa hədiyyəm də
vardır. Bu, Azərbaycan xalçasıdır. Bu gün biz kraliçanın Edinburqdakı sarayını gəzərkən oradakı xalçalara
diqqət yetirdim. Onlar çox gözəl xalçalardır. Şübhəsiz ki, həmin xalçalar Şərqdə toxunub. Şərqdə isə
xalçaçılığın ən mötəbər mərkəzləri İran və Azərbaycandır. Kral sarayındakı xalçalardan birinin üzərindəki
ornamentlərdən belə fikrə gəldim ki, bu, azərbaycanlılar tərəfindən toxunmuş xalçadır. Doğrudur, mən sizə
həmin xalça kimi böyük xalça bağışlaya bilmərəm. Onu sadəcə, buraya gətirmək mümkün olmaz. Amma mən
bu gözəl və kiçik xalçanı sizə bağışlayıram.
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BÖYÜK BRİTANİYA KRALİÇASININ SUPERİNTENDANTI POLKOVNİK
DEYVİD ANDERSON İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Edinburq,
Kraliça iqamətgahı
23 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab Anderson!
XII əsrin əvvəllərində ingilis kralı I Deyvid tərəfindən əsası qoyulan, bu gün də əlahəzrət kraliçanın
iqamətgahlarından biri olan bu möhtəşəm sarayın tarixi haqqında verdiyiniz ətraflı məlumat üçün Sizə təşəkkür
edirəm. Bu məlumat məni 1128-ci ildən başlayaraq bu gözəl sarayda yaşayan və fəaliyyət göstərən kral
sülalələrinin tarixi ilə yanaşı, qədim ölkənizin tarixilə də tanış etdi. Maraqlıdır ki, birinci mərtəbəsi artıq muzey
kimi fəaliyyət göstərən Edinburq sarayında bu gün də əlahəzrət kraliça ənənəvi olaraq təntənəli qəbullar,
ziyafətlər təşkil edir. Onun ulu babası kral V Georqa məxsus taxt-tac salonunda bu gün də çoxsaylı qonaqların
dəvət olunduğu mərasimlər olur.
Sarayda nümayiş etdirilən qədim və nadir rəsmlər burada yaşamış taxt-tac sahibləri ilə tanış olmaq imkanı
verir. Sizin onlar haqqında verdiyiniz dərin məzmunlu məlumat isə məni o dövrə səyahət etdirdi. Kral sarayında
göz oxşayan, bir-birindən gözəl Şərq xalçaları içərisində qədim Azərbaycan, Təbriz xalçasını tanımağım Sizi
təəccübləndirdi. Burada təəccüblü heç bir şey yoxdur. Siz də öz tarixinizi, mədəniyyətinizi sevdiyiniz və
qoruduğunuz kimi, biz azərbaycanlılar da tariximizi, mədəniyyətimizi öyrənir, mədəni-mənəvi irsimizi bu gün
də yaşadırıq.
Hörmətli cənab Anderson! Onu deyim ki, kral sarayı yaxınlığındakı vulkanlar yatağı da öz qeyri-adi, sərt
gözəlliyi ilə məni cəlb etdi. Sonda isə demək istərdim ki, Sizin sayənizdə əldə etdiyim qiymətli məlumat və
gördüklərimin təəssüratı bu günümü gözəl və qədim tarixli ölkənizə səfərimin ən yadda qalan günlərindən biri
edir. Sizə bir daha təşəkkürümü bildirir, Sizinlə xatirə şəkli çəkdirməyimdən məmnunluq duyuram. Çox sağ
olun!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞIN
XARİCİ İŞLƏR ÜZRƏ DÖVLƏT NAZİRİ DAQ HENDERSONUN
TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Edinburq, Qədim kral qəsri
23 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli lord-merlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Birləşmiş Krallığa mənim rəsmi səfərim sona çatır. Mən dördüncü gündür ki, Sizin ölkənizdə rəsmi
səfərdəyəm. Səfərimin sonuncu günü Şotlandiyaya, Edinburqa həsr olunubdur.
Mən sizin ölkənizdə keçirdiyim günlərə nəzər salaraq, onlara bir qədər yekun vuraraq deyə bilərəm ki, bu
səfər çox uğurlu olubdur və mən burada keçirdiyim görüşlərdən, apardığım danışıqlardan çox razıyam. Məndən
tez-tez soruşurlar ki, gününüz necə keçir, səfər proqramınız gərgindirmi? Mən isə cavab verirəm ki, iş çoxdur,
görüşlər həddindən artıq çoxdur, ancaq heç də gərgin deyil və bu məni yormur. Çünki keçirdiyim hər bir
görüşdə, apardığım hər bir danışıqda, iştirak etdiyim hər bir toplantıda biz Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan
arasındakı əlaqələrin gələcək perspektivləri haqqında məsələlər müzakirə etmişik və çox yaxşı nəticələrə
gəlmişik.
Kraliça ilə görüşmək mənim üçün tarixi bir hadisə olmuşdur. Mən bu görüşdən və apardığımız söhbətlərdən
həddindən ziyadə razıyam. Çox şadam ki, indi biz sizin ölkənin krallarına məxsus olmuş qədim, əzəmətli kral
sarayında, qəsrdə toplaşmışıq.
Güman edirəm ki, əlahəzrət kraliça ilə görüşümlə indi bu tarixi-memarlıq abidəsində keçirdiyimiz görüş
arasında çox üzvü əlaqə vardır. Birləşmiş Krallıqda keçirdiyimiz çoxsaylı görüşlərdə biz ölkələrimiz arasındakı
əlaqələrin inkişaf etməsi üçün müzakirələr aparmışıq və deyə bilərəm ki, hər dəfə birgə fikirdə olmuşuq.
Baş nazir cənab Toni Bleyr ilə mənim görüşüm, apardığımız danışıqlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biz
ölkələrimizin əlaqələrinin genişləndirilməsinə və ümumiyyətlə beynəlxalq məsələlərə, regionumuza dair bir çox
siyasi, iqtisadi məsələləri müzakirə etdik.
Baş nazir və Azərbaycan prezidenti Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri və
tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalamışlar. Bu siyasi bəyannamədə ölkələrimiz arasında əlaqələrin
demək olar ki, bütün sahələri əhatə edilmişdir. Biz danışıqlarımızda iqtisadi və digər məsələlərlə birlikdə,
ölkələrimiz arasında siyasi məsələlər barəsində də əlaqələrin inkişaf etdirilməsi haqqında eyni fikrə gəlmişik.
Cənab nazir, beləliklə mən sizin bu gün burada bəyan etdiyiniz fikirlə tamamilə razıyam ki, Birləşmiş
Krallıqla Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri yaranıbdır. Mən sizi əmin edirəm ki, biz belə
əlaqələrin yaranmasında maraqlıyıq. Əmin ola bilərsiniz ki, biz çox etibarlı tərəfdaş olacağıq.
Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələr son illər çox inkişaf etmişdir. Cənab
nazir, sizin bu gün bu barədə bəyan etdiyiniz fikirlərlə mən tamamilə razıyam. Bu günlərdə bizim apardığımız
danışıqların və imzalanmış müqavilələrin nəticəsində bu əlaqələrin daha da sürətlə inkişaf etdirilməsi sahəsində
böyük start götürmüşük.
Çox məmnunam ki, mən bu dörd gün ərzində dövlət, hökumət nümayəndələri ilə yanaşı, sizin ölkənin
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə də çoxlu, geniş görüşlər keçirdim. Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin
yaranması ölkələrimiz arasındakı əlaqələrdə tarixi hadisədir. Mən bu cəmiyyətin toplantısında böyük sevinc
hissi ilə iştirak etdim. Bildirmək istəyirəm ki, həmin toplantıda bir neçə yüz adamın iştirak etməsi BritaniyaAzərbaycan Cəmiyyətinin artıq yüksək səviyyədə olduğunu sübut edir.
Mən Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Kral İnstitutunun böyük auditoriyasında tədqiqatçılar, elm adamları, mətbuat,
dövlət, hökumət nümayəndələri, ayrı-ayrı ölkələrin səfirləri qarşısında geniş çıxış etdim. Kral İnstitutunun salonuna



Rəsmi qəbulda Birləşmiş Krallıq hökumətinin yüksək vəzifəli şəxsləri, Edinburq və Aberdin şəhərlərinin rəhbərləri,
siyasi xadimlər, diplomatlar, Şotlandiyanın işgüzar dairələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər.
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının xarici işlər üzrə dövlət naziri Daq Henderson rəsmi qəbulda nitq
söylədi.
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300-ə qədər adam toplaşmışdı. Bu, Azərbaycana, Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələrə göstərilən
böyük marağın sübutu idi.
Xüsusi şirkət tərəfindən Londonda «Azərbaycanda biznes» mövzusunda, respublikamızın iqtisadi imkanları
və ölkəmizə sərmayə qoyuluşu problemləri ilə əlaqədar böyük bir konfrans keçirilmişdir. Sizin ölkənizin işgüzar
dairələrinin nümayəndələri ilə bərabər, bir çox başqa ölkələrdən bu konfransda iştirak etmək üçün xüsusi
nümayəndə heyətləri var idi. Mən orada Azərbaycana sərmayə qoyuluşunun imkanları və gələcəyi haqqında
geniş nitq söylədim. Birləşmiş Krallığa səfərimdə məni müşayiət edən, müxtəlif sahələri təmsil edən nazirlər
Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət və ölkəmizlə iqtisadi əlaqələrin qurulması problemləri barədə çox geniş
məlumatlar verdilər.
Nəhayət, bu gün mən Şotlandiyadayam, Edinburqdayam. Edinburqun lord-provostu bizə çox qonaqpərvərlik
göstərdi və cənab Miliqan ilə bizim çox gözəl görüşümüz, danışıqlarımız oldu.
Mən buraya gələn kimi dedim, buradan yola düşərkən də demək istəyirəm ki, əgər Birləşmiş Krallığa
gəlmisənsə, Şotlandiyanı ziyarət etməmisənsə, hesab et ki, heç bir şey görməmisən. Şotlandiyaya gəlmək
mənim arzum idi. Mən çox təşəkkür edirəm ki, siz bu arzumu yerinə yetirdiniz.
Şotlandiya qeyri-adi bir diyardır. Mənim dostum, hörmətli nazir cənab Henderson Şotlandiyanın tarixi
haqqında bəzi məlumatlardan danışdı. Mən də onlara əlavələr edə bilərəm, ancaq siz bunları yaxşı bildiyinizə
görə buna ehtiyac duymuram. Sadəcə, demək istəyirəm ki, bura çox gözəl diyardır. Burada çox mərd, cəsarətli,
zəkalı və qəhrəman insanlar yaşayırlar. Şotlandlar həmişə öz məğrurluqları ilə fərqlənmişlər. Birləşmiş Krallığı
dünyada tanıdan və ona hörmət gətirən amillərdən bir çoxu məhz Şotlandiyaya məxsusdur. Ölkənizin nefti də,
ən gözəl mənzərələri də, meşələri də buradadır. Sizin ölkənin ən qədim qəsri də buradadır və biz sizinlə bu
qəsrin salonundayıq. Amma Şotlandiyanı məşhur edən bir amil də vardır, o da Şotland viskisidir. Şotland viskisi
indi dünyada böyük şöhrət qazanıbdır. Azərbaycanda belə içkilər çoxdur. Azərbaycan eyni zamanda üzümçülük,
şərabçılıq diyarıdır.
Əziz dostlar, beləliklə, artıq sabah mən öz ölkəmə böyük razılıq hissi ilə dönürəm. Biz sizinlə birlikdə çox
dəyərli işlər gördük. Biz bu günlər Birləşmiş Krallıqla Azərbaycanı bir-birinə daha da yaxınlaşdırdıq, gələcəyin
proqramını müəyyən etdik. İnanıram ki, biz bu proqramı yerinə yetirəcəyik. Ona görə də mən bu rəsmi səfərimi
çox uğurlu hesab edirəm.
Hörmətli dostlar, bu uğurun əsas səbəbi Azərbaycana göstərdiyiniz diqqət, qayğı və dostluq münasibətidir.
Məhz bunun və bir-birimizə olan inamın nəticəsində biz gələcək əməkdaşlığımız haqqında eyni fikrə gəldik,
siyasi sahədə də əməkdaşlığın zəruri olduğunu qeyd etdik.
Mən bildirmək istəyirəm ki, burada olduğumuz bütün günlər, saatlar, dəqiqələr ərzində sizin ölkənizdə
dostluq, mehribanlıq və yüksək qonaqpərvərlik hiss etdik. Mən bütün bunlara görə sizə səmimi qəlbdən
təşəkkür edirəm.
Bəzən elə fikirlər yayılır ki, guya şimalda yaşayan insanlar adətən soyuq, cənubda yaşayan insanlar isə isti
xarakterli olurlar. Mən düşünürəm ki, belə fikirlər düzgün deyildir. Çünki bizim burada olduğumuz günlərin
hamısı ərzində, o cümlədən bu gün də hətta yağışa, havanın sərin olmasına baxmayaraq, biz hər dəqiqə, hər saat
çox hərarətli münasibət hiss edirik. Bunlar hamısı bizim ölkələrimizin, xalqlarımızın münasibətlərinin və şəxsi
münasibətlərimizin nə qədər səmimi olduğunu sübut edir.
Mən bütün bunlara görə sizə və Birləşmiş Krallığın bütün dövlət və hökumət orqanlarının rəhbərlərinə
təşəkkür edirəm. Bugünkü çox gözəl gün və bu qədim qəsrdə təşkil olunmuş rəsmi qəbul üçün mən həm
hörmətli nazirə, həm də şotlandların hamısına təşəkkürümü bildirirəm.
Mən sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Siz bizim əziz və hörmətli qonağımız ola bilərsiniz. Bizdə
hava da, iqlim də istidir, amma qəlbimiz ondan da istidir. Ona görə də sizin bizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyi
və hərarətli münasibəti Azərbaycanda da hiss edəcəksiniz.
Sizə, ölkənizə, xalqınıza, Birləşmiş Krallığın bütün vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq, səadət arzulayıram.
Sağ olun.
Təklif edirəm ki, əlahəzrət kraliçanın şərəfinə badə qaldıraq.
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ŞOTLANDİYADA YAŞAYAN SOYDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
23 iyul 1998-ci il
Hörmətli prezidentimiz, biz Sizi böyük səmimiyyətlə salamlayır və Sizinlə görüşdən çox böyük şərəf
duyduğumuzu bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli soydaşlarımız, mən də sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə uğurlar
arzulayıram, sizin qayğılarınız, əlbəttə ki, çoxdur. Mən vətəndən uzaqda yaşayan sizlərin qayğısı, güzəranı ilə
tanış olmaq istərdim.
Əziz prezidentimiz, biz gənc, müstəqil Azərbaycan Respublikasına Sizin kimi dünyada tanınan
görkəmli dövlət xadiminin başçılıq etməsindən böyük iftixar hissi duyduğumuzu demək istəyirik. Biz
Sizin müdrik rəhbərliyinizlə doğma vətənimizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu,
islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi sahəsində görülən işləri diqqətlə izləyirik. Çox sağ olun ki,
Siz müstəqil Azərbaycanı qısa vaxtda bütün dünyada tanıtdınız. Biz çox sevinirik ki, doğma
respublikamız indi dünya birliyində özünə layiq yer tutub və ən nüfuzlu ölkələr, şirkətlər Azərbaycanla
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz həmvətənlərimiz, qardaşlar və bacılar!
Mən sizin hamınıza səmimi sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə Azərbaycanla sıx əlaqə saxlamağı,
xarici ölkələrdə doğma vətənimizin layiqli təmsilçisi olmağı tövsiyə edirəm. Biz xaricdə yaşayan
soydaşlarımızla daha sıx əlaqələr yaratmaq məqsədilə qarşımıza məqsədyönlü vəzifələr qoymuşuq. Bir sözlə,
xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşması, onun fəaliyyətinin gündən-günə daha da güclənməsi və
əlaqələrin dərinləşməsi üçün bütün tədbirləri görməyə səy edirik.
Son illər Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri təbliğ etmək lazımdır. Azərbaycanın haqq işini dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün səylərin birləşdirilməsinin vacib olduğunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm.
Əzizlərim, vətənimizi, doğma dilimizi, xalqımızın layiqli adət-ənənələrini heç vaxt unutmayın,
respublikamızla daim sıx əlaqə yaradın.
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ŞOTLANDİYANIN BİZNES DAİRƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Edinburq,
«Balmoral» mehmanxanası
23 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Sizi və Sizin simanızda Şotlandiyanın sakinlərini, şotlandları səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin
diyarınıza və çox qədim, gözəl Edinburq şəhərinizə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Bu gün mənim Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərimin dördüncü günü başa çatır. Mən Londonda işimi başa
çatdırandan sonra əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş proqram əsasında bu gün buraya gəlmişəm. Mən bu günü məhz
Şotlandiyaya, Edinburqa həsr edirəm. Güman edirəm, siz Azərbaycan haqqında yetərli qədər məlumata
maliksiniz. Ancaq buna baxmayaraq, bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
Azərbaycan Qafqazda, Xəzər dənizinin sahilində yerləşən bir ölkədir. O, çox əlverişli coğrafi-siyasi
vəziyyətə malikdir. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri – yeraltı və yerüstü sərvətləri vardır. Respublikamız altı
il bundan əvvəl, Sovet İttifaqı dağılandan sonra öz dövlət müstəqilliyini əldə edibdir. Azərbaycan ötən bu altı il
ərzində dövlət müstəqilliyi, azadlıq yolu ilə gedir.
Azərbaycanın çoxsahəli iqtisadiyyatı, sənayesi, aqrar sektoru vardır. Ölkəmizin inkişaf etmiş infrastrukturu
vardır. Azərbaycan böyük intellektual potensiala malikdir. Bizim xalqımız qədim tarixə malikdir. Xalqımız
əsrlər boyu öz müstəqilliyi və milli azadlığı uğrunda vuruşmuş, çalışmış və mübarizə etmişdir. Azərbaycan
zəngin mədəniyyətə malikdir.
Bilirsiniz ki, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən
sonra yeni bir həyat yolu keçir. Bu, demək olar ki, bütün sahələrdə keçid yoludur. Müstəqil ölkə kimi
Azərbaycan özünün müstəqil dövlətini qurur, cəmiyyətini formalaşdırır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi yolu ilə gedir, öz dövlət
müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışır, iqtisadiyyatını bazar münasibətləri, sərbəst iqtisadiyyat sistemi
əsasında qurur, bütün bu məqsədlərə nail olmaq üçün həm siyasi, həm ictimai, həm də iqtisadi islahatlar həyata
keçirir. Bu islahatlar həyatda demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir. Şübhəsiz ki, bunlar bir çox çətinliklər
də yaradır. Mən eyni zamanda, iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, bütün bunlar yaxşı nəticələr verir.
Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən dünya üçün qapalı idi. İndi Azərbaycan öz qapılarını
dünyaya açıbdır. Biz «Açıq qapı» siyasəti aparırıq, həyatımızın bütün sahələrini dünya standartları
səviyyəsinə qaldırmaq istəyirik və iqtisadiyyatımızı dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlamağa çalışırıq. Bu
sahədə də ilkin nailiyyətlərimiz bizi ürəkdən sevindirir.
Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Bu baxımdan Azərbaycan ilə Şotlandiya arasında çox bənzərlik, oxşarlıq
vardır. Siz Şimal dənizinin sahilindəsiniz, Azərbaycan isə Xəzər dənizinin sahilindədir. Siz şimal, Azərbaycan
isə cənub ölkəsidir. İqlimlərimizdə fərq var, amma hesab edirəm ki, insanlarımızda fərq azdır.
Şotlandlar çox işgüzar, mərd, öz mənliklərini və milli ənənələrini qoruyan, onun uğrunda mübarizə aparan
insanlardır. Şotlandlar zəkalıdırlar, bəşər mədəniyyətinə, elminə çox dəyərli töhfələr vermişlər. Onlardan
bəzilərinin adlarını cənab Forrenst burada çəkdi. Siz tamamilə haqlı olaraq onlarla fəxr edirsiniz. Ancaq
şotlandları təkcə bunlarla xarakterizə etmək olmaz.
Şotlandiyanın çox qədim, gözəl mədəniyyəti vardır. Edinburq demək olar ki, qədim memarlıq abidələri
şəhəridir. Şotlandiyanın ərazisi gözəl bir mənzərəyə bənzəyir. Mən Şotlandiyanı çox sevirəm. Bunu kitablardan
aldığım təəssüratlardan deyirəm. Mən ilk dəfə 38 il bundan öncə sizin ölkədə, Edinburqda olmuşam və yenidən
buraya gəlməyimdən çox məmnunam. Mən 38 il bundan əvvəl, 1960-cı ildə burada olarkən xatirimdə çox şeylər
qalıbdır. Onlardan biri də Temza çayı üzərində XIX əsrin əvvəllərində tikilmiş çox əzəmətli bir körpüdür. Mən
bu gün də həmin körpünü gedib gördüm.
Ümumiyyətlə, körpü bəşər tarixində çox böyük rol oynayır. İnsanlar, xalqlar, ölkələr arasında körpü
həmişə xeyirxah niyyətlərə xidmət edibdir. Birləşmiş Krallığa mənim bu rəsmi səfərim də sizin ölkənizlə
Azərbaycan arasındakı körpünü daha da möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır.
Mən ötən günlərdə Londonda çoxsaylı görüşlər keçirmişəm, danışıqlar aparmışam. Əlahəzrət kraliça ilə
görüşmüşəm. Baş nazir cənab Toni Bleyrlə görüşüm, danışıqlarım, söhbətlərim çox əhəmiyyətli, məzmunlu və
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maraqlı olmuşdur. Biz ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında siyasi
Bəyannamə imzaladıq. İyulun 21-də Baş nazirin iqamətgahında Böyük Britaniya ilə Azərbaycanın
əməkdaşlığını inkişaf etdirmək üçün Birləşmiş Krallığın, o cümlədən Şotlandiyanın şirkətləri ilə ARDNŞ
arasında üç müqavilə imzalandı. Şotlandiyanın «Morrison» şirkəti ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti arasında bir
niyyət Bəyannaməsi imzalandı.
Hesab edirəm ki, bütün bu danışıqlar və imzalanmış sənədlər Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasındakı
əlaqələrin gələcək inkişafı üçün yeni mərhələ olmuşdur və gözəl perspektivlər açmışdır. Baş nazir cənab Toni
Bleyr və mən eyni fikirdə olduq ki, ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi, humanitar və bütün başqa
sahələrdə əməkdaşlığımızı gücləndirməliyik və genişləndirməliyik.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Siz Şotlandiyanın işgüzar dairələrinin nümayəndələrisiniz, şübhəsiz ki, iqtisadi əlaqələr sizi daha çox
maraqlandırır. Mən hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında belə əlaqələr yaranıb və indi də yaxşı səviyyədədir.
Böyük Britaniyanın Azərbaycanda yüzdən artıq şirkəti fəaliyyət göstərir. Böyük Britaniya şirkətlərinin
sərmayələri Azərbaycana gəlir. Bizim 1994-cü ildə imzaladığımız ilk böyük müqavilənin – «Əsrin
müqaviləsi»nin həyata keçirilməsi üçün yalnız «Britiş Petroleum» şirkəti ötən illərdə Azərbaycana 260 milyon
dollar sərmayə qoyubdur. Həmin müqavilənin digər iştirakçısı – Şotlandiyanın «Remko» şirkəti Azərbaycana 29
milyon dollar sərmayə qoyubdur. Birləşmiş Krallığa mənsub şirkətlər ilk müqavilənin həyata keçirilməsi üçün
yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən 350 milyon dollar dəyərində sifarişlər alıblar. Bunlar
bizim iqtisadi əlaqələrimizin göstəriciləridir. Ancaq bunlar bizim müştərək işimizin hələ ilk addımlarıdır.
Əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün daha böyük imkanlar vardır, onlardan səmərəli istifadə etmək lazımdır.
Mən sizi, Şotlandiyanın iş adamlarını, şirkətlərini müştərək iş görmək üçün Azərbaycana dəvət edirəm.
Bunun üçün Azərbaycanda tam əlverişli şərait yaranıbdır. Birincisi, indi Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik
mövcuddur və bu sabitlik daimidir. İkincisi, xarici şirkətlərin Azərbaycana gəlib iş görməsi üçün biz çox
mühüm qanunlar qəbul etmişik və bunlar bir çox qanunlarla tənzimlənir. Bizim, o cümlədən investisiyaların
qorunması haqqında da çox ciddi qanunumuz vardır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər gəlirlərini öz
ölkələrinə köçürmək imkanı qazanıblar. Bu, bizim qanunla tənzim olunur. Azərbaycanda sağlam ictimai-siyasi
və mədəni mühit yaranıbdır.
Edinburq gözəl şəhərdir. Ancaq qürur hissi ilə deyirəm ki, Bakı da çox gözəl şəhərdir. Bakıda rahat yaşamaq,
yaxşı işləmək olar.
Bizim həyata keçirdiyimiz islahatlar Azərbaycan iqtisadiyyatını çox canlandırıbdır. Biz keçid dövrünün
çətinliklərinin öhdəsindən gəlirik. Hesab edirəm ki, bu il və qarşıdan gələn ildə ölkəmizin iqtisadiyyatında
inkişaf daha da sürətlənəcəkdir. Apardığımız islahatlarla, insanlara sərbəstlik verməyimizlə bərabər, eyni
zamanda, xarici sərmayələrin Azərbaycana gəlməsi respublikamızın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinin
mühüm cəhətlərindən biridir. Azərbaycana xarici sərmayə təkcə neft sahəsinə yox, bir çox başqa sahələrə də
qoyulur. Bu ilin ötən altı ayında Azərbaycana xarici sərmayə qoyuluşu keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 70
faiz artmışdır. Güman edirəm ki, ilin ikinci yarısında bu artım daha da yüksək olacaqdır.
Respublikamızda gömrük rüsumları çox aşağıdır, 15 faizdən yuxarı deyildir. Ölkəmizdə vergi, maliyyə
sistemi də tənzimlənibdir. Bizdə bir çox özəl banklar fəaliyyət göstərir. Özəlləşdirmə proqramı sürətlə həyata
keçirilir. Biz kiçik müəssisələri özəlləşdirmişik. Orta və böyük müəssisələrin özəlləşdirilməsinə başlamışıq və
artıq bu sahədə çox iş görmüşük. Bankların, birinci növbədə, Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi nəzərdə
tutulur.
Azərbaycanda maliyyə vəziyyəti normaldır. Doğrudur, vəziyyət üç-dörd il bundan əvvəl tamam başqa cür
idi. 1994-cü ildə Azərbaycanda çox yüksək inflyasiya var idi. 1994-cü ildə inflyasiyanın həddi 1600 faiz idi,
1995-ci ildə 80 faiz, 1996-cı ildə 6 faiz, 1997-ci ildə 0,4 faiz olubdur. Bu ilin altı ayında isə eyni səviyyədədir.
Siz bu sahəni yaxşı bilən adamlarsınız, razılaşarsınız ki, bu, yaxşı nəticədir. Azərbaycanın milli valyutası –
manat dönərlidir və manatın dəyəri son illər ilbəil artır, daha da möhkəmlənir.
Beləliklə, Azərbaycanda həm investisiya qoymaq üçün imkanlar vardır, həm də çox əlverişli iqtisadi,
maliyyə strukturları yaranıbdır. Şübhəsiz, dediyim bu sözlər sizdə elə bir təəssürat yaratmasın ki, bizdə hər şey
idealdır. Bizim nöqsanlarımız nailiyyətlərimizdən qat-qat çoxdur. Bu təbiidir: Biz keçid dövrü yaşayırıq.
İnsanlar hər şeydə yeniliklə rastlaşırlar və həm ictimai-siyasi, həm də iqtisadi sahədə keçmişdən çox çətinliklə
ayrılırlar.
Azərbaycan üçün demokratiya yeni bir şeydir. Biz bunları təmin etmək üçün ölkəmizdə demokratik
Konstitusiya və qanunlar qəbul etmişik. Ancaq insanlar buna alışmalıdır və onların hamısının da eyni fikri
olmalıdır. Biz bunu təmin edirik. Biz bazar iqtisadiyyatı sistemi yaradırıq. Qanunlarımız, proqramımız var,
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islahatlar, özəlləşdirmə aparırıq. Ancaq burada nöqsanlarımız da meydana çıxır. İnsanların bir qismi hələ buna
alışa bilmir. Dövlət orqanlarında olan məmurlar da bəzən bunu bacarmırlar, yaxud da öz vəzifələrindən suiistifadə edirlər. Belə və buna bənzər digər nöqsanlar az deyildir. Ancaq bunlar keçicidir. Daimi isə odur ki,
Azərbaycan demokratiya, sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə gedir, ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin yaranması və
inkişaf etməsi üçün bütün imkanlar vardır və Azərbaycan öz iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlamaq
istəyir.
Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, iqtisadi potensialından müştərək istifadə etmək, həm xaricdən gələn
sərmayəçilərimiz, həm də bizim özümüz üçün çox faydalı olacaqdır. Ona görə də mən sizi Azərbaycana dəvət
edirəm.
Sizin neft sənayesi sahəsində nailiyyətləriniz çoxdur. Siz 1975-ci ildən Şimal dənizində geniş neft hasilatına
başlayaraq qısa bir müddətdə çox irəliyə getmisiniz. İqtisadiyyatın başqa sahələrində də sizin nailiyyətləriniz
çoxdur. Siz təkcə öz ərazinizdə işləmirsiniz. Siz dünyanın bir çox ölkələrində işləyirsiniz. Mən sizi
Azərbaycanda da işləməyə dəvət edirəm.
Güman edirəm, dediyim bu sözlər bizim danışığımızın başlanğıcı üçün bəsdir. Mən sizin suallarınıza cavab
verə bilərəm. Buyurun.
K e n F o r r e n s t: Xahiş edirəm sual verəndə özünüzü təqdim edin və təmsil etdiyiniz təşkilatın adını
çəkin.
S u a l: Mən «Faynənşl Tayms Enerji» qəzetini təmsil edirəm. Cənab prezident, dövlət məmurlarının
problemləri, korrupsiyaya qurşanması haqqında çox şeylər söylənilibdir. Eləcə də Gürcüstanla
Azərbaycan arasındakı Qırmızı körpüdə belə bir problemin mövcudluğu haqqında şərh verməyinizi
xahiş edirəm.
C a v a b: Birincisi, xatırlayıram ki, siz bu sualı mənə Londonda da vermişdiniz. Mən Sizə təşəkkür edirəm
ki, mənim arxamca Edinburqa da gəlmisiniz.
M ü x b i r : Doğrudur. Cənab prezident, mən Londonda Sizi ziyarət edirdim, özüm isə şotlandam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Bilirsiniz, korrupsiya, ümumiyyətlə, dünyada hər bir ölkə üçün böyük bir
bəladır. Heç bir ölkə deyə bilməz ki, orada korrupsiya yoxdur. Güman edirəm, siz də deyə bilməzsiniz. Ancaq
şübhəsiz ki, ayrı-ayrı ölkələrdə bunun həcmi, miqyası bir-birindən fərqlənir.
Siz bilirsiniz ki, keçmişdə uzun illər mən Sovetlər İttifaqı çərçivəsində həm Azərbaycanın birinci rəhbəri,
həm də Siyasi Büronun üzvü kimi Sovetlər Birliyinin rəhbərlərindən biri olmuşam. O illər Sovet İttifaqında da
korrupsiya ilə mübarizə aparılırdı.Belə bir nəzəriyyə var idi ki, korrupsiya Sovetlər İttifaqına kapitalizm sistemindən
gəlibdir. Belə ideologiya var idi ki, korrupsiya kapitalizmin qalıqlarıdır və kapitalist ölkələrindən sosialist ölkələrinə
keçən bir şeydir. Mən o vaxt da korrupsiyaya qarşı mübarizə aparanlardan biri idim. Doğrudur, mən bu nəzəriyyənin
müəllifi deyildim. Hesab edirdim ki, haradan gəlibsə-gəlsin, korrupsiyanı aradan götürmək lazımdır.
Rusiyanın tarixini götürsəniz, hələ 7-8 əsr bundan öncə Rusiyada da korrupsiya ilə mübarizə aparılıbdır. Mən
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan ilk siyasi xadimlərdən biriyəm. Azərbaycanın prezidenti kimi
bu gün də ölkəmizdə korrupsiya ilə mübarizə aparmağı özümün əsas vəzifələrimdən biri hesab edirəm.
Biz dərk edirik ki, korrupsiya hamıya zərər gətirir. Hesab edirik ki, bu, birinci növbədə ölkəmizin özünə
zərər gətirir. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan, indi müstəqillik əldə
etmiş ölkələrin hamısında bu problem mövcuddur.
Siz Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı Qırmızı körpü haqqında danışdınız. Bəli, bu körpü vasitəsilə
Gürcüstandan Azərbaycana, Azərbaycandan Gürcüstana mallar keçirilir. İddia edə bilmərəm ki, bu körpüdə
korrupsiya yoxdur. Ancaq təkcə bu körpüdə, Azərbaycanda, Gürcüstanda deyil, regionun çox yerlərində
korrupsiya vardır.
Əgər istəyirsinizsə ki, korrupsiyanı necə ləğv edəcəyimiz barədə sizə geniş məlumat verim, onda məni bir-iki
saat dinləməlisiniz. Dözə bilərsinizmi? Düşünürəm ki, dözə bilməyəcəksiniz. Ona görə də qısaca olaraq onu
demək istəyirəm ki, bu problem bizi sizdən də çox narahat edir. Biz dövlət, hökumət kimi bu problemin
olduğunu etiraf etməklə, bəyan etməklə öz mövqeyimizi göstəririk. Mövqeyimiz də ondan ibarətdir ki, biz bu
mənfi hallarla, korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizəni bundan sonra daha da sürətlə aparacağıq.
Mən fantaziyaçı deyiləm, deyə bilmərəm ki, korrupsiya kökündən ləğv olacaqdır. Ancaq Azərbaycanda
korrupsiyanın qarşısı ciddi surətdə alınacaqdır. Mən buna inanıram. Sağ olun.
S u a l: Mənim adım Robin Rolsondur, «Morrison» şirkətini təmsil edirəm.
Cənab prezident, biz çox şadıq ki, həftənin əvvəlində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə mühüm bir
sənəd imzaladıq. Ümid edirəm ki, Bakı şəhərindəki bulvarda «Hilton» otelinin inşasına başlayacağıq.
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Cənab prezident, Siz dediniz ki, Şotlandiyaya ilk dəfə 38 il əvvəl gəlmisiniz. Mən isə Azərbaycanda 9 il
bundan əvvəl olmuşam. Bu müddət ərzində Azərbaycanda böyük dəyişikliklər baş veribdir.
Sualım belədir: Azərbaycan bir məsələdə qonşularını, hər şeydən əvvəl Rusiyanı qabaqlaya biləcəkmi –
əmlaka görə istiqrazlar qəbul olunacaqmı? Azərbaycan belə bir addımı tezliklə atsa, bu, xarici şirkətlərin də
ölkənizə ürəklə gəlməsinə təkan verər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin bu sualınıza iqtisadi siyasət üzrə dövlət müşaviri Vahid Axundov cavab
verəcəkdir.
V a h i d A x u n d o v: «İpotek» krediti məsələləri indi bizdə nəzərdən keçirilir. Ölkəmizdə bu cür kredit
ayrılmasına yol verən müvafiq qanunlar qəbul olunmuşdur.
Azərbaycanda özəl bank sektoru inkişaf etdirilib möhkəmləndirilir. Yəni bank sektorunun güclü şəkildə
möhkəmləndirilməsi, onun nizamnamə fondunun artması nəticəsində respublikamızda kredit imkanlarının
genişləndiyi aydın müşahidə olunur. Nəhayət, onu da deyim ki, Azərbaycanda qanunun formalaşması prosesi
çox uğurla gedir. Məsələn, bizdə torpaqların özəlləşdirilməsi haqqında qanun var. İndi bələdiyyə, şəhər
torpaqlarının özəlləşdirilməsi məsələsinin də həlli artıq başa çatmaqdadır. Bu, özəl mənzil tikintisinin inkişafı
üçün də lazımi hüquqi baza yaradır.
Bütün bunlarla əlaqədar onu da demək istəyirəm ki, Azərbaycanda həyata keçirilən düzgün siyasətin
nəticəsində artıq bu il mənzil tikintisinə kredit buraxılması sahəsində də müəyyən inkişaf vardır. Zənnimcə, bu,
gələn il böyük canlanmaya səbəb olacaqdır.
S u a l: Mənim adım Pət Böcsdür, «Kəspiən Treyd Sentr» şirkətini təmsil edirəm. Mənim bir çox
şirkətlərlə sıx ədaqəm vardır. Onlar gəlib Bakıda iş görmək istəyirlər.
Mənim sualım təhsil barədədir. Azərbaycanda Qərb texnologiyasını öyrənmək sahəsində nə kimi işlər
görülür?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu məsələ bizi də maraqlandırır. Biz də istəyirik ki, gənclərimiz müasir tələblərə
uyğün həm təhsil alsınlar, həm də təcrübə qazansınlar. Biz bu işi artıq başlamışıq. Azərbaycanda təhsil sistemində
ciddi islahatlar həyata keçirilir. Bilməlisiniz ki, bizim yaxşı kadrlarımız vardır.
Sizin ölkənin şirkətlərinin nümayəndələri deyə bilərlər ki, onların Bakıdakı ofislərində və respublikamızda
imzalanmış müqavilələrin həyata keçirilməsi sahəsində görülən işlərdə çalışanların 90 faizini azərbaycanlı
kadrlar təşkil edirlər. Hesab edirəm, Birləşmiş Krallıq şirkətlərinin işindəki müsbət cəhət ondan ibarətdir ki,
Azərbaycandan müxtəlif sayda mütəxəssisləri vaxtaşırı Böyük Britaniyaya gətirib burada hazırlayırlar, onlara
yeni təcrübə öyrədib respublikamıza qaytarırlar. Mənə məlumdur ki, Azərbaycandan bir qrup mütəxəssis gəlib
Şotlandiyada təcrübə keçibdir.
Mən eyni zamanda, çox məmnunam ki, siz bu sahəyə diqqət yetirirsiniz. Dediniz ki, bu məsələ sizi həm
maraqlandırır, həm də siz onunla məşğul olursunuz. Sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə daha sürətlə məşğul
olun. İndiyədək gördüyünüz işlərə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Bugünkü görüşə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizi bir daha Azərbaycana dəvət edirəm. Bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə gedən demokratik bir ölkə kimi, Azərbaycanın çox parlaq gələcəyi vardır. Biz bu gələcəyə
öz iradəmizlə, Azərbaycanla müştərək iş görən, ölkəmizlə tərəfdaşlıq edən dostlarımızla birgə gedirik. Biz sizi
də Azərbaycanın dostları hesab edirik və gələcəyə doğru sizinlə birlikdə getmək istəyirik.
Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Şotlandiyaya, Edinburqa sülh, əmin-amanlıq, səadət arzulayıram.
Birləşmiş Krallığın bütün vətəndaşlarına sağlamlıq, səadət, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
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LONDONDAKI AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ TÜRKİYƏNİN «SAMAN
YOLU» TELEVİZİYASI MÜXBİRİNİN SUALLARINA CAVABI
24 iyul 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərinizin yekunu barədə nə deyərdiniz?
C a v a b: Bu, çox gözəl bir ziyarət oldu və mən rəsmi səfərimdən çox məmnunam. Mən beşinci gündür ki,
bu ölkədəyəm. Burada gözəl görüşlər, çox əhəmiyyətli danışıqlar oldu, Böyük Britaniya ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrin yüksəklərə qaldırılması üçün yaxşı bir təməl qoyuldu.
Bizim əlaqələrimiz indiyədək də çox yaxşı idi. Amma indi Birləşmiş Krallıqla Azərbaycanın əməkdaşlığının
sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün möhkəm zəmin yaradıldı. Bu, çox vacibdir. Çünki Birləşmiş Krallıqda yeni
hökumət fəaliyyətə başlayıbdır. Bilirsiniz ki, Böyük Britaniyada keçənilki seçkilərdə Leyboristlər partiyası qalib
gəlibdir. Onlar 18 il müxalifətdə olublar. Yeni hökumət qısa vaxtda çox dəyərli işlər görübdür. Mən bunu
əvvəllər də bilirdim. Leyboristlər partiyasının təmsil olunduğu yeni hökumət təkcə Azərbaycanla əlaqədar yox,
ümumiyyətlə, xarici siyasəti daha da gücləndirir.
Böyük Britaniyanın Qafqaz regionuna, ümumiyyətlə, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bölgəyə çox böyük
marağı vardır. Bu, təkcə iqtisadi yox, həm də siyasi maraqdır. Bilirsiniz ki, onlar öz bəyanatlarında da deyiblər
ki, apardıqları xarici siyasətdə Azərbaycana xüsusi əhəmiyyət verirlər, yer ayırırlar. Biz bütün bunların hamısını
qəbul edirik. Çünki Azərbaycan Qərb ölkələri ilə, o cümlədən Böyük Britaniya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı
genişləndirmək istəyir.
Böyük Britaniyaya rəsmi səfərim zamanı gördüyümüz işlər bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir, dəyərlidir. Mən
bütün bunlardan məmnunam və hesab edirəm ki, Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərim çox uğurlu olubdur.
Bilirsiniz ki, Londonda «Azərbaycanda biznes» mövzusunda böyük bir konfrans keçirildi və mən orada
iştirak etdim. Bu konfransa dünyanın bir çox ölkələrindən iş adamları gəlmişdilər. Orada 300-dən çox
nümayəndə var idi. Mən oradakı çıxışımda Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrdən və Bakı-Ceyhan boru
kəmərindən də geniş danışdım. Mən Birləşmiş Krallığın Baş naziri cənab Toni Bleyr ilə keçirdiyim görüşdə də
Bakı-Ceyhan boru kəməri barədə geniş söhbət açdım.
İyulun 22-də Londonda Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Kral İnstitutunda da mənim böyük bir görüşüm oldu.
Oraya da xeyli adam toplaşmışdı. Mən Kral İnstitutundakı çıxışımda da Bakı-Ceyhan kəmərinin çəkilməsinin
zəruri olduğundan bəhs etdim.
S u a l: Cənab prezident, xahiş edirəm ki, Edinburqa səfəriniz barədə məlumat verəsiniz.
C a v a b: Mənim Edinburqa səfərim də çox gözəl oldu. Bilirsiniz ki, Şotlandiya, Edinburq Böyük
Britaniyanın dəyərli bir hissəsidir. Londonda olduğu kimi orada da mənim səfər proqramım çox sıx idi. Mən
proqramda nəzərdə tutulanların hamısını yerinə yetirdim. Bütün görüşlərim çox uğurlu oldu.
Mən iyulun 23-də Edinburqda Şotlandiyanın işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdüm. Biz ətraflı
danışıqlar apardıq. Şübhəsiz ki, şəhərin lord-provostu ilə və digər rəsmi şəxslərlə də görüşlər oldu. Biz
Edinqburqun tarixi abidələrinə də baxdıq. Biz «Britiş Petroleum» şirkətinin sənaye-istehsal kompleksi ilə tanış
olduq. Onlar Temza çayı üzərindəki körpünün yaxınlığındakı limandan neftin daşınması və ixracı prosesini
mənə göstərdilər. Sənaye-istehsal kompleksində «Bi-Pi»nin böyük bir muzeyi vardır və bu şirkətin indiyədək
gördüyü işlər orada öz əksini tapıbdır. Biz bütün bunlarla da tanış olduq.
Bilirsiniz ki, Edinburqda XI əsrdə tikilmiş bir qəsr vardır. O, Şotland krallarının yaratdığı bir qəsrdir. Bu
qəsr, ümumiyyətlə, Böyük Britaniyanın ən dəyərli tarixi-memarlıq abidəsidir. Həmin qəsrdə böyük bir rəsmi
qəbul təşkil edilmişdi. Bilirsiniz ki, həmin qəsr kraliçanın sərəncamındadır. Həmin rəsmi qəbula Birləşmiş
Krallığın xarici işlər üzrə dövlət naziri cənab Henderson da xüsusi olaraq gəlmişdi. Biz orada birlikdə olduq,
çox səmərəli danışıqlar keçirdik.
Şübhəsiz ki, Şotlandiya Böyük Britaniyanın bir hissəsidir. Amma onların da istəkləri, arzuları vardır.
Şotlandiyalı iş adamları Azərbaycanda çox iş görürlər. Biz bu işlərin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı
danışıqlar apardıq. Mən Edinburqa səfərimdən çox razıyam. Biz oradan çox gec qayıtdıq.
S u a l: Cənab prezident, xahiş edirik, əlahəzrət kraliça ilə görüşünüz barədə bizə bir qədər ətraflı
məlumat verəsiniz.
C a v a b: Əlahəzrət kraliça ilə mənim çox yaxşı söhbətim, danışıqlarım oldu. Biz bir çox məsələləri
müzakirə etdik.
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LONDONDAKI AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ AZƏRBAYCAN
RƏSSAMLARININ SƏRGİSİNDƏKİ SÖHBƏTDƏN
24 iyul 1998-ci il
Xanımlar və cənablar! Əziz soydaşlarımız.
Bu gün burada, London şəhərindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində dünya şöhrətli Azərbaycan
rəssamlarının əsərlərinin nümayiş etdirildiyi sərginin açılışında iştirak etmək mənə xüsusi zövq verdi.
Vətənimizdən çox uzaqlarda, Avropanın ən qabaqcıl ölkələrindən birində xüsusi zövqlü Qərb tamaşaçısını
əsasən, neft mövzusunda çəkilmiş Səttar Bəhlulzadənin «Neft ritmləri», Ömər Eldarovun «Fəhlə portreti»,
Elbəy Rzaquliyevin «Kompozisiya», Tağı Tağıyevin «Neft Daşlarında gecə», Mirismayıl Cəfərovun «Neft
Daşları», Ələkbər Rzaquliyevin «Bayılda rezervuarlar», Nadir Qasımovun «Xəzər mənzərəsi», Arif
Hüseynovun «Abşeron motivi», Mirzağa Qafarovun «Xəzər mənzərəsi», Anar Ələsgərovun «Qara sahil»,
Toğrul Dadaşovun «Konstruksiya» əsərləri ilə tanış edən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi bu məqsədlə,
göründüyü kimi, rəssamlarımızın ən maraqlı əsərlərini cəlb etmişdir. Xalq rəssamı, görkəmli heykəltəraşımız
Ömər Eldarov mənimlə yanaşı, mədəniyyətimizin burada toplanan pərəstişkarlarını, Londonda yaşayan
soydaşlırımızı, eləcə də ölkəmizdə iş görən və sərginin açılışında iştirak edən bir sıra xarici şirkətlərin
rəhbərlərini əsərləri sərgidə nümayiş etdirilən rəssamların işləri və fəaliyyəti ilə tanış etdi.
Mən Londonda belə bir sərginin təşkil edilməsini yüksək qiymətləndirir, sərginin təşkilatçılarına təşəkkür
edirəm.
Burada mənə Londonda buraxılan «Kəspiən» jurnalının son nömrəsi təqdim edildi. Belə bir jurnalın nəşr
olunması, əlbəttə ki, çox təqdirəlayiq işdir. Jurnalın naşirlərindən olan Müslüm Eldarov bu son nömrədə dərc
edilmiş materiallar haqqında mənə məlumat verdi. Jurnalın səhifələrində maraq doğuran vacib məsələlər əhatə
olunur.
Bir daha sərginin təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirir, sizə vətənimiz haqqında həqiqətləri, mədəniyyətimizi
dünyaya çıxarmaq işində uğurlar diləyirəm.
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LONDONDAKI AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ BİR SIRA ŞİRKƏTLƏRİN
RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
24 iyul 1998-ci il
T i m E q q a r («Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin baş direktoru): Cənab prezident, Böyük
Britaniyada bir daha Sizi görməkdən şərəf duyduğumu və məmnun olduğumu bildirirəm.Təəssüflənirəm ki,
Şotlandiyaya sizinlə bərabər gedə bilmədim. Amma eşitdim ki, Edinburqa səfəriniz də çox uğurlu olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəli, Şotlandiyaya səfərim də çox
uğurlu oldu. Birləşmiş Krallığın xarici işlər üzrə dövlət naziri cənab Henderson da oraya gəlmişdi. Biz onunla
həm söhbət etdik, həm də o, orada böyük bir rəsmi qəbul təşkil etdi. Həmin rəsmi qəbul Şotlandiyadakı qədim
kral qəsrində keçirildi.
T i m E q q a r: Cənab prezident, həmin qəsrdə çörək yemək mənə nəsib olmayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oraya hər adamı buraxmırlar. Əgər mənimlə getsəydiniz, bəlkə də mümkün olardı.
Gələn dəfə gələndə sizi oraya apararam.
Həmin kral qəsrində böyük bir rəsmi qəbul oldu. Şotlandların qədim müsiqi alətində ifa olunan müsiqi də
çox xoşagələndir.
T i m E q q a r: Cənab prezident, iyulun 22-də Londonun «Viktoriya və Albert» müzeyində Azərbaycan
incəsənət ustalarının konserti çox gözəl oldu. Kaş onların daha 2-3 gün Londonda qalıb Azərbaycan musiqisini
Böyük Britaniyanın gözəl salonlarında təbliğ etmək imkanları olaydı. Buna çox ehtiyac vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, buna ehtiyac vardır. Biz həmin konsertə sizinlə birlikdə baxdıq. Muzeyin
salonuna Böyük Britaniyanın çox dəyərli insanları toplaşmışdılar. Azərbaycanın incəsənət ustaları xalqımızın
musiqisini orada çox gözəl nümayiş etdirdilər. Mən bu ifaçıları dəfələrlə dinləmişəm. Amma mən həmin
konsertdə çox böyük hisslər keçirdim.
T i m E q q a r: Cənab prezident, Sizi əmin edirəm ki, Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyəti belə tədbirlərin
keçirilməsini bundan sonra da davam etdirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən Edinburqda təşkil olunmuş rəsmi qəbuldakı nitqimdə də bir çox
məsələlərdən bəhs etdim, Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyəti yaradılmasının çox tarixi bir hadisə olduğunu qeyd
etdim. Cənab Eqqar, siz və Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyi bu sahədə çox böyük iş görmüsünüz. Çünki
dörd il bundan əvvəl mən buraya ilk dəfə gələndə bu sahədə heç bir iş görülmürdü, necə deyərlər, hər şey
tamam quru yerdə idi. Amma indi böyük bir cəmiyyət vardır.
Şübhəsiz ki, bizim dövlətlərarası əlaqələrimiz qurulub inkişaf edəcəkdir. Amma Britaniya-Azərbaycan
Cəmiyyətini siz mənə bu səviyyədə təqdim etdiniz, - bu, çox böyük hadisədir. Mən ümid edirəm ki, bu işi
davam etdirəcəksiniz və cəmiyyətin sədri kimi siz bu işləri irəliyə doğru aparacaqsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bizim bu görüşümüzdə iştirak edən Böyük Britaniyanın «Şell» və Amerikanın
«Teksako» şirkətlərinin rəhbərləri ilə də görüşməyimə şad olduğumu bildirir və onları səmimiyyətlə
salamlayıram. Bu şirkətlərin Azərbaycanla əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinin vacib olduğunu
vurğulayıram.
F i l V o t s: («Şell» şirkətinin icraçı direktoru): Hörmətli cənab prezident, Sizinlə görüşdən şərəf
duyduğumu bir daha bildirirəm və eyni zamanda, Sizin Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərinizin Böyük Britaniyada
hədsiz maraq doğurduğunu nəzərinizə çarpdırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmış yaxşı münasibətlər həm «Şell», həm
də «Teksako» şirkətləri ilə də əməkdaşlığımızın genişlənməsinə səbəb olacaq və bunun üçün Azərbaycanda hər
cür şərait yaradılacağını vurğulayıram.



Görüşdə Böyük Britaniyanın «Monument Oyl ənd Qaz», «Şell» və Amerikanın «Teksako» şirkətlərinin rəhbərləri
iştirak etmişlər.
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LONDONDAN BAKIYA QAYIDARKƏN BÖYÜK BRİTANİYAYA RƏSMİ SƏFƏRİN
YEKUNLARI BARƏDƏ TƏYYARƏDƏ JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
24 iyul 1998-ci il
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına səfər başa çatıbdır. Biz vətənə dönürük. Bir
saatdan sonra Bakıda hava limanına enəcəyik. Siz bütün bu səfər zamanı mənimlə bərabər olmusunuz,
görüşlərin demək olar ki, əksəriyyətində iştirak etmisiniz. Güman edirəm ki, özünüzün müşahidələriniz vardır.
Amma mən, eyni zamanda, müəyyən qədər ümumiləşdirmələr edərək, səfər haqqında sizə bir neçə söz
çatdırmaq istəyirəm.
Bildiyiniz kimi, bu, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri cənab Toni Bleyrin
dəvəti ilə rəsmi səfər idi. Bu səfər artıq başa çatandan sonra hesab edirəm ki, o, çox əhəmiyyətlidir,
görüşlərimiz, danışıqlarımız məhsuldar olubdur. Səfərə yekun vuraraq hesab edirəm ki, o, Azərbaycan üçün çox
uğurludur.
Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
yaranıbdır. Amma dövlətlərarası, hökumətlərarası görüşlər, imzalanmış müqavilələr 1994-cü ilin fevral ayında
mənim Londona ilk rəsmi səfərim zamanı olmuşdur. Mən hesab edirəm ki, o vaxt – Azərbaycanın
müstəqilliyinin ilk illərində həmin səfər çox əhəmiyyətli oldu. Biz bir çox vacib müqavilələr, sənədlər
imzaladıq. Mən və Baş nazir Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığa dair siyasi
bəyannamə imzalamışdıq. Mənim Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə ondan sonrakı illərdə də həm Londonda,
həm də beynəlxalq təşkilatların toplantılarında bir çox görüşlərimiz, danışıqlarımız olmuşdur. Mən Böyük
Britaniyanın bir sıra nazirləri ilə də görüşlər keçirmişəm. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Azərbaycanda
səfərdə olmuşdur və hökumətlərimiz arasında bir neçə digər mühüm sənədlər imzalanmışdır.
Amma bilirsiniz ki, keçən il Birləşmiş Krallıqda hökumət dəyişikliyi olmuşdur. Orada parlament seçkiləri
keçirilmiş və 18 il hakimiyyətdə olan Mühafizəkarlar Partiyası seçkilərdə uduzmuş, Leyboristlər partiyası
hakimiyyətə gəlmişdir. Beləliklə, onların qayda-qanunlarına görə hökumət tamamilə dəyişilmişdir. Bu səfərin
mənası yeni hökumətin, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycana dair siyasətini
daha da genişləndirmək, inkişaf etdirmək arzusundan ibarətdir və bu məqsədi daşıyır. Ona görə də mənim bu
səfərim baş veribdir. Mənə rəsmi dəvət gəlibdir, məhz rəsmi dəvətə görə bu səfəri həyata keçirmişəm.
Deyə bilərəm ki, çoxsaylı danışıqlarımız olubdur. Dilarə Seyidzadə mənə bildirdi ki, hesablayıb, - 46 görüş
olubdur. Amma iş görüşlərin sayında deyildir,baxmayaraq ki, sayın da özünəməxsus mənası vardır. Bilirsiniz ki,
mən iyulun 20-də səhər saat 9-dan görüşlərə başlamışam və bu gün hava limanına gələnə qədər görüşlər
keçirmişəm. Hesab edirəm ki, qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail olmaq üçün ötən beş gün çox məhsuldar
olubdur. Çoxsaylı görüşlərin hər birinin özünəməxsus əhəmiyyəti və mənası vardır. Onların hamısı birlikdə
Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında bugünkü əlaqələrin vəziyyətini əks etdirir və eyni zamanda, bu
əlaqələri gələcəkdə daha da inkişaf etdirmək üçün çox möhkəm zəmin yaradır.
Şübhəsiz ki, bu görüşlər içərisində əlahəzrət kraliça ilə görüşüm xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bilirsiniz ki, bu
ölkənin özünəməxsus tarixi ənənələri vardır və onlar öz ənənələrinə sadiqdirlər. Kraliça çox az xarici ölkələrin
başçıları ilə görüşür. Mən İkinci dünya müharibəsində qələbənin 50 illiyi münasibətilə 1995-ci ildə Londonda
keçirilən böyük mərasimdə iştirakım zamanı kraliça ilə görüşüb söhbət etmişdim. Ancaq həmin görüş mərasim
çərçivəsində olmuşdu. Bu dəfəki görüş isə Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısının Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası ilə görüşü idi. Biz bu görüşdə bir neçə məsələ barədə fikir mübadiləsi
apardıq. Onların əksəriyyəti siyasi xarakter daşıyır. Kraliça Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti ilə də çox maraqlandı.
Mənim hökumət üzvlərinin demək olar ki, çoxu ilə görüşlərim oldu. İyulun 21-də Baş nazir Toni Bleyrlə
görüşümüzün, danışıqlarımızın nəticəsi olaraq çox mühüm əhəmiyyətli sənədlər imzalandı. Toni Bleyrlə mən
İkinci dünya müharibəsində qələbənin 50 illiyi münasibətilə 1995-ci ildə Londonda keçirilən mərasimdə, o, hələ müxalifət partiyasının rəhbəri olduğu zaman görüşmüşdüm. Sonra biz beynəlxalq təşkilat ların Madriddə və Strasburqda keçirilmiş toplantılarında görüşmüşdük. Ancaq onlar məhdud xarakter daşıyır. Bu
görüş isə, hesab edirəm ki, mənim Böyük Britaniyaya səfərimin əsas, zirvə görüşüdür. Biz ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi barədə bir çox məsələləri ətraflı müzakirə etdik. Mən
bütün başqa görüşlərdə olduğu kimi, burada bir daha hiss etdim ki, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı Azərbaycanla əlaqələri daha da genişləndirmək, yüksəklərə qaldırmaq, çoxşaxə li etmək
istəyir.
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Baş nazir Toni Bleyr özü bir neçə dəfə təkrar etdi ki, şübhəsiz, biz iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu əlaqələr indi yaxşı səviyyədədir. Ancaq biz siyasi sahədə də əməkdaşlığımızı
genişləndirməliyik və inkişaf etdirməliyik. Hökumətin bütün üzvləri ilə görüşlərdə bu, öz əksini tapan əsas fikir
idi. Ancaq Baş nazir bunu geniş mənada ifadə etdi.
Mən ümumiyyətlə, hiss etdim ki, Birləşmiş Krallığın hökuməti regionumuza, yəni Qafqaz, Mərkəzi Asiya
regionuna çox böyük maraq göstərir və bu bölgədə həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən daha fəal rol oynamaq
istəyir. Baş nazirdən sonra xarici işlər naziri də bəyan etdi ki, onlar Azərbaycanda öz səfirliklərinin ştatını
artıracaqlar, səfirliyi genişləndirəcəklər. Hətta məndən xahiş etdilər ki, səfirliyə təzə ştatlara münasib olan yeni
bina verilməsində onlara yardım edim. Bunlar hamısı mənim bu dediklərimi bir daha təsdiq edir.
Nəhayət, bunların hamısı bu fikrə gətirir. Baş nazir Toni Bleyr iyulun 21-də keçirdiyimiz görüşümüzdə bu
fikirləri bəyan etmişdir. Xarici işlər naziri Daq Henderson da bu fikri bəyan etmişdir. Bilirsiniz ki, Birləşmiş
Krallıqda Xarici İşlər Nazirliyi iki təbəqədən ibarətdir. Onlardan biri yüksək təbəqədir, ona Robin Kuk,
ikincisinə isə Daq Henderson rəhbərlik edirlər. Cənab Henderson mənim səfərimlə əlaqədar iyulun 23-də
Edinburqa gəlmişdi. Onlar Edinburqda bizim şərəfimizə böyük bir ziyafət verdilər. Daq Henderson oradakı
nitqində bəyan etdi ki, bizim ölkələrimizin əlaqələri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşımalıdır. Mən də bu fikirlə
razı olduğumu bildirdim.
Beləliklə, hesab edirəm ki, bu danışıqlar, görüşlər Azərbaycanı daha da çox tanıtdı, ölkəmizin bugünkü
rolunu, əhəmiyyətini sübut etdi. İyulun 21-də sənədlərin imzalanması mərasimindəki çıxışında Baş nazir Toni
Bleyr bəyan etdi ki, Azərbaycan dünya siyasətində açar rolunu oynamalıdır.
Mən bunların hamısından çox razıyam. Çünki Böyük Britaniya dünya siyasətinə təsir edən nüfuzlu
dövlətlərdən biridir. Həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, həm ATƏT-də,
həm də Avropa Birliyində, Avropa Şurasında çox güclü səsə malikdir. Ona görə də bu ölkə ilə əlaqələrin
genişləndirilməsinin bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Şübhəsiz ki, Baş nazirlə danışıqlarımız zamanı biz bütün məsələləri müzakirə etdik. Biz xüsusən də
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin başvermə tarixi, səbəbləri, bugünkü vəziyyət və ölkəmizin mövqeyi
barədə məsələləri nəzərdən keçirdik. Böyük Britaniya hökuməti bizim mövqeyimizlə tam razıdır. İmzaladığımız
birgə siyasi bəyannamədə bunlar hamısı öz əksini tapıbdır.
Bilirsiniz ki, cənab Toni Bleyrlə mən, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə
imzaladıq. Həmin siyasi bəyannamədə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki mövqelərini təmin edən bütün
müddəalar, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in Lissabon zirvə
toplantısında qəbul olunmuş üç prinsip əsasında həll edilməsi öz əksini tapıbdır. Şübhəsiz ki, biz, danışıqlara
başlamamışdan əvvəl bu bəyannamənin mətni hazır idi. Ancaq mən söhbətimizdə bu məsələni xüsusi olaraq
dərinləşdirdim. Mən dedim ki, biz Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi verilməsinə heç vaxt razı ola bilmərik.
Biz sülh istəyirik, məsələ sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ancaq biz ərazimizin hər hansı bir kiçik hissəsinin də
başqa ölkəyə verilməsinə heç vaxt razı ola bilmərik. Bu bizim qəti, prinsipial mövqeyimizdir. Biz bu
mövqeyimizdən heç vaxt geriyə çəkilmərik.
Baş nazir bu fikirləri yüz faiz dəstəklədi. Mən ona dedim, o da mənə dedi ki, beynəlxalq hüquq
normaları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in prinsipləri var, bunlar dəyişilməzdir. Ona görə də
mən həmişə demişəm, indi də deyirəm: Ermənistan tərəfi gec-tez bunu anlamalıdır və anlayacaqdır.
Çox məmnunam ki, bu məsələ təkcə onunla yox, başqa görüşlərdə də ətraflı müzakirə olundu. Mən hətta
konfranslardakı çıxışlarımda da bunların hamısını bəyan etmişəm.
Baş nazirlə görüşümüzdə xüsusi yer tutan bir məsələdə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat magistralı məsələsi,
böyük «İpək yolu»nun bərpa olunması sahəsində görülən işlər idi. Baş nazir bu məsələyə çox böyük maraq
göstərdi. Mən bu məsələnin tarixini, mahiyyətini və əhəmiyyətini ona xəritədə çox ətraflı izah etdim. O, çox
məmnun oldu. Böyük Britaniya bu işə qoşulub və qoşulur. Sentyabr ayının 7-8-də Azərbaycanda keçiriləcək
zirvə görüşündə – konfransda şübhəsiz ki, Böyük Britaniya iştirak edəcəkdir.
Mən qeyd etdim, - Baş nazirlə görüşümüzün, danışıqlarımızın nəticəsi o oldu ki, onun iqamətgahında həm
siyasi bəyannamə imzaladıq, həm də Böyük Britaniyanın iri şirkətləri ilə Azərbaycan arasında müqavilələr
imzalandı. «Bİ-Pİ» şirkəti ilə imzalanan müqavilə çox böyük müqavilədir, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki ən
zəngin yataqlarından biri barədədir. Orada üç yataq var, keçmişdə, kəşf olunanda cürbəcür adlar qoyulmuşdu.
Ancaq indi müqaviləni hazırlayanda yeni adlar qoyduq – «Araz», «Alov» və «Şərq» yataqları. Bunlar üçü
birlikdə böyük bir blok təşkil edir. Bu yataqda pay bölgüsünün 30 faizinin «Bİ-Pİ/Statoyl» şirkətlərinə verilməsi
538

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

haqqında müqavilə imzalandı. Hesab edirəm, bu, çox böyük müqavilədir. Orada dəniz çox dərindir və onların
bu sahədə çox böyük imkanları və təcrübəsi var. Hesab edirəm ki, bu, çox perspektivlidir.
Başqa bir yataq var – «İnam» yatağı. O da zəngin yataqdır. Bu yatağa, - elə «Bİ-Pİ» ilə müqavilə
imzaladığımız yataqlara da, - xarici şirkətlər çox böyük maraq göstərirdilər. Amma «Bİ-Pİ» ən yüksək iqtisadi
təkliflər verdi, buna görə də biz müqaviləni onunla imzaladıq.
Siz bilməlisiniz, bu müqavilələr böyük tenderlər nəticəsində hazırlanıb və imzalanıbdır. Çox şirkətlər hər bir
yatağa maraq göstərirdilər. Nəhayət, ən yüksək iqtisadi göstəricilər təklif edən şirkətlərlə müqavilələr
imzalamağa nail olmuşuq.
«İnam» yatağı barədə Böyük Britaniyanın «Monument oyl», Amerikanın məşhur «AMOKO» şirkətləri və
Rusiyanın Moskva şəhərinə mənsub olan yeni bir şirkəti ilə müqavilə imzaladıq.
Muradxanlı adlanan yerdə yatağımız var. Mənim xatirimdədir, bu neft yatağı 70-ci illərdə kəşf olunubdur. O
vaxt oradan çox yaxşı neft əldə edirdik. Sonra isə bəzi səbəblərdən bu yatağı yaxşı işlədə bilmədilər və indi o,
çox az neft verir. Ancaq «Remko» şirkəti bu yatağa çoxdan maraq göstərirdi və bir sıra təkliflər verdi. Bu
yatağın müştərək işlənilməsi haqqında da müqavilə imzaladıq.
Bilirsiniz ki, biz Bakıda otel və biznes mərkəzinin tikilməsi haqqında Bakı şəhəri ilə «Morrison» şirkəti
arasında müqavilə imzaladıq. O, inşaat sahəsində fəaliyyət göstərən özəl şirkətdir.
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, həm siyasi bəyannamə, həm də imzalanmış müqavilələr çox əhəmiyyətlidir.
Ümumiyyətlə Böyük Britaniya ilə aramızda olan əlaqələri, xüsusən iqtisadi əlaqələri tənzimləyən hüquqinormativ sənədlər çoxdur, lazımi qədərdir. Ona görə də indi əlavə sənədlərin imzalanmasına ehtiyac yox idi.
Dedim ki, mən hökumət üzvlərinin bir çoxu ilə görüşdüm. Bu görüşlərin hər biri çox əhəmiyyətli, vacib və
bizim üçün lazım idi. Bu təşəbbüs onların tərəfindən oldu.
Ancaq bir neçə başqa görüş də oldu. Məsələn, Britaniyada Azərbaycanda təhsil sahəsində bəzi tədbirlər
aparan bir şura var. Onun rəhbəri də gəlib mənimlə görüşdü. Mən xüsusən Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin
yaranmasını və bu səfərim zamanı oteldə böyük bir salonda onun üzvləri ilə görüşümü bildirmək istəyirəm. Bu
da böyük hadisədir. Çünki mənim xatirimdədir, 1994-cü ilin fevral ayında buraya gələndə Böyük Britaniya
Azərbaycan üçün yalnız bir dünya dövləti idi. Orada səfirliyimizi təzəcə açmışdıq, bundan savayı heç bir şey
yox idi. Amma bu dörd il müddətində əlaqələrimiz o qədər genişlənib, Azərbaycana maraq o qədər artıb ki,
Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyəti yaranıbdır. Bu cəmiyyəti yaradanlar da İngiltərənin tanınmış adamlarıdır –
keçmiş nazirlər, ölkənin ictimai-siyasi həyatında çox böyük yer tutan adamlardır və Azərbaycana maraq da
çoxdur. Bu, çox əhəmiyyətlidir. Mən buna çox yüksək qiymət verirəm.
Mən hesab edirəm ki, bu görüşlərdən ən əhəmiyyətliləri geniş auditoriyalardakı görüşlərimdir. Bilirsiniz ki,
ayın 22-də Londonda böyük bir iqtisadi konfrans açılmışdı. Konfransı Böyük Britaniyanın «Ay-Bi-Si» şirkəti
təşkil etmişdi və altı-yeddi ay idi ki, buna hazırlıq aparırdı. Bu, beynəlxalq konfrans idi və onda iştirak edənlər
hərə öz xahişi ilə və öz pulu hesabına gəlmişdi. Konfransda iştirak etmək üçün pul vermək lazım idi, adi
konfrans deyildi. İndi görün, Azərbaycana nə qədər böyük maraq var ki, həmin salonda, - siz özünüz orada
idiniz, - üç yüzdən artıq adam vardı. Bunların hamısı iş adamları idi – həm Böyük Britaniyanın, həm də bir çox
başqa ölkələrin nümayəndələri iştirak edirdilər. Çoxları çıxış etməyə həvəs göstərirdi, bəziləri də çıxış etmək
imkanı olmadığına görə çox məyus olmuşdular. Konfransa Azərbaycandan bir çox nazirlər dəvət edilmişdi.
Mən orada giriş sözü söylədim. Siz iştirak edirdiniz və çıxışımın məzmunu sizə məlumdur. Ancaq
konfransın əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatına olan böyük marağı və Azərbaycanda
işləmək istəyən adamların sayının get-gedə artmasını göstərir. Eyni zamanda göstərir ki, xarici investorların
Azərbaycanda işləməsi üçün normal şərait, imkan var. Əgər bunlar olmasa, onlar Azərbaycana gəlməzlər.
Dəfələrlə bu rəqəm səsləndi və Baş nazir də, başqa nazirlər də fərəh hissi ilə dedilər ki, indi Azərbaycanda
Böyük Britaniyanın 100-dən artıq şirkəti işləyir. Xatirinizdədirmi, hətta mən bundan istifadə edərək, iki-üç
yerdə dedim ki, hesab edirəm, Böyük Britaniyaya səfərimin ən böyük nailiyyəti ondan ibarətdir ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Böyük Britaniya arasında rəqabət yaradıram. Ancaq onlar hesab edirlər ki, artıq indi
Azərbaycanda Böyük Britaniya şirkətlərinin sayı Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərindən çoxdur. Çoxdur
və hesab edirəm ki, bu, gözəl bir göstəricidir. Ona görə mən həmin beynəlxalq iqtisadi konfransa da çox
əhəmiyyət verirəm. O, çox böyük nəticələr verəcəkdir.
Bununla bərabər, mən hesab edirəm ki, Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Kral İnstitutunda görüşüm də çox
əhəmiyyətli oldu. Orada keçən dəfə də görüşüm olmuşdu. O vaxt da Azərbaycana böyük maraq var idi. Ancaq
bu dəfə gördüm ki, maraq ondakından qat-qat artıqdır. Salon ağzına qədər dolu idi. Orada olan adamların da
hamısı öz arzusu ilə gəlmişdi və siyasət sahəsində iş aparan, siyasət institutlarında işləyən adamlar, jurnalistlər,
ayrı-ayrı ölkələrin səfirləri və səfirliklərin nümayəndələri idilər.
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Görüş sırf siyasi xarakter daşıyırdı. Ona görə də, xatırinizdədir, mən ancaq siyasi məsələlər haqqında
danışdım və imkandan istifadə edib, birinci növbədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixini və bugünkü
vəziyyətini açdım ki, qoy bilsinlər. Çünki, təəssüf ki, keçmiş zamanlarda təbliğatımız, izahat işimiz zəif
olduğuna görə, Dağlıq Qarabağ problemini başlayan, Azərbaycana təcavüz edən, torpaqlarımızı işğal edən, bir
milyona qədər azərbaycanlını yerindən-yurdundan didərgin salan ermənilər olsa da, onların təbliğatı güclü
olmuşdur. Onların diasporu çox güclü olmuşdur. Ümumiyyətlə, bu sahədə daha mahir olduqlarına görə üstünlük
həmişə onlarda olubdur.
Çox zaman belə hesab edirdilər ki, bu problemdə günahkar guya Azərbaycandır. Mən hesab edirəm ki, son
illər bizim xarici siyasətimizin, - təkcə bu ölkədə yox, ümumiyyətlə dünyada, - ən böyük nailiyyəti ondan
ibarətdir ki, nəhayət, biz Azərbaycan reallığını, gerçəkliyini dünyaya çatdıra, dünyada ictimai-siyasi fikri
dəyişdirə bildik. Şübhəsiz ki, Ermənistan tərəfi hələ də güc göstərməyə çalışır. Onların gücü, adamları çoxdur,
diasporları güclüdür. Bəlkə də bu işləri Ermənistan hökumətindən çox, onların diasporu, lobbiləri görür.
Bizim nə bu qədər diasporumuz, nə də lobbimiz var. Ona görə də biz xarici siyasətimizin gücünə, öz
imkanlarımıza istinad edirik, bunlardan istifadə edirik. Bizim gördüyümüz işlər öz nəticəsini verir və bu
baxımdan Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Kral İnstitutundakı görüş, mənim oradakı çıxışım çox əhəmiyyətlidir və
buna böyük qiymət verirəm.
Edinburqa, yəni Şotlandiyaya səfərimiz də çox əhəmiyyətli oldu. Bilirsiniz ki, Şotlandiya Böyük Britaniyada
çox mühüm yer tutur. Bilirsiniz ki, onların özlərinin daxili problemləri var. Vaxtilə Şotlandiya ilə İngiltərə
arasında müharibələr gedib, qırıblar-öldürüblər, sonra birləşiblər. İndi də özlərinə müəyyən qədər səlahiyyət
əldə etmək arzuları var. Bu arzular da müəyyən qədər yerinə yetirilir.
Şotlandiya bu ölkənin sənaye cəhətdən inkişaf etmiş hissəsidir və neft sahəsinin də əsası buradadır. Ona
görə mən oraya dəvəti qəbul etmişdim. «Bİ-Pİ»nin oradakı işləri ilə tanış olduq. Çünki «Britiş Petroleum»un
gördüyü işlər, həm neft hasilatı, həm də neft emalı sahəsindəki texnologiyaları mənim üçün çox əhəmiyyətli idi.
Bir də, şübhəsiz ki, ora qədim diyar, tarixi şəhərdir, tarixi abidələr şəhəridir, orada kraliçanın sarayı var, bunlar
da onlar üçün müqəddəsdir.
Orada Meriyada görüşümüz, danışıqlarımız oldu. «Bİ-Pİ» ilə çox gözəl danışıqlar apardıq, mən işlərlə tanış
oldum. Böyük bir ziyafət verdilər. Ondan öncə Şotlandiyanın işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşüm
oldu. Bu da çox əhəmiyyətli görüş idi.
Nəhayət, XI əsrdə tikilmiş qəsrə getdik. Bu qəsri bizim üçün açdılar, - onu çox nadir hallarda, - açırlar.
Orada bizə ziyafət verdilər. Amma təkcə ziyafət cəhəti deyil, bu həm də siyasi xarakter daşıyır. Orada nazir,
hesab edirəm ki, səfərimizi yekunlaşdıran çıxış etdi, - siz o çıxışla tanış olacaqsınız. Orada mən də çıxış etdim.
Ümumiyyətlə, səfər çox əhəmiyyətlidir, maraqlıdır və çox məmnunam. Hesab edirəm ki, Azərbaycan
xalqının mənə tapşırdığı səlahiyyətləri bu günlərdə də layiqincə yerinə yetirdim. Sağ olun. Həm də təşəkkür
edirəm ki, mənimlə bərabər bu əziyyətlərə dözmüsünüz.
R ə f a e l H ü s e y n o v («Amerikanın səsi» radiosunun Azərbaycan üzrə müxbiri): Cənab prezident,
suallara vaxt qalmasa da, bir məqamı demək istəyirəm. Siz adətən Bakıdakı görüşlərdə, beynəlxalq görüşlərdə
bizə kifayət qədər imkan yaradırsınız ki, lazımınca məlumat alaq. Bir növ, belə öyrənmişik. Ümumiyyətlə isə,
dünyada praktika belədir ki, jurnalistlərə çox məhdud imkan yaradırlar. Onların yaratdıqları məhdudiyyət
Bakıda olsaydı, deyəcəkdilər ki, Heydər Əliyev guya demokratiyanı pozur.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi görün də, bizdə aşkarlıq, mətbuata münasibət necədir, inkişaf etmiş dövlətlərdə
necədir.
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LONDONDAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
24 iyul 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, səfərin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Səfərin nəticələri çox gözəldir. Məni müşayiət edən mətbuat nümayəndələrinə təyyarədə geniş, bir
saat məlumat verdim. Yəqin ki, onu sabah televiziyada verəcəklər, dinləyərsiniz. Səfər çox yaxşı,uğurlu keçdi.
Hər sahədə gözlənildiyindən də yaxşı oldu.
Başlıcası ondan ibarətdir ki, biz Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
üçün çox yaxşı əsas yaratdıq və əlaqələrimizin gələcək inkişafının yeni mərhələsi başlandı, Böyük Britaniyanın
hökuməti, Baş nazir və nazirlər Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında xüsusən siyasi sahədə əlaqələrin
inkişafına çox maraq göstərirlər və arzularını bildirdilər, mən də bununla razı oldum.
S u a l: Cənab prezident, Siz Londonda olarkən «Faynenşl tayms» qəzetinin yaydığı məlumata görə,
«Bi-Pi/Statoyl» alyansı Bakı-Ceyhan boru kəmərinin maliyyələşdirilməsini tamamilə öz üzərinə
götürməyi təklif edib, Siz isə bunun qəti əleyhinə çıxmısınız. Bu, həqiqətə nə dərəcədə uyğundur?
C a v a b: Bilirsiniz, bu, xırda bir şeydir. Onların belə bir təklifi var, mən buna etiraz etmədim. Biz sadəcə,
onlara izah etdik ki, konsorsiuma daxil olan şirkətlər əvvəlcə gərək bizə Bakı-Ceyhan xətti barədə öz
layihələrini versinlər. Biz bunu oktyabr ayında gözləyirik. Bunu kim icra edəcək, - onu sonra müəyyən
edəcəyik. Şübhəsiz ki, «Britiş Petroleum» şirkəti boru kəmərləri tikməkdə çox böyük təcrübəyə malikdir.
Dünyanın ən böyük neft kəmərini onlar Alyaskada tikiblər. Bu barədə təcrübələri böyükdür, yaxşı
texnologiyaları var.
Ancaq bu, ikinci mərhələnin işidir. Əgər gələcəkdə lazım olsa, bunu edə bilərlər.
S u a l: Amma Azərbaycan dəfələrlə bildirmişdir ki, boru kəmərinin operatoru ARDNŞ olsa…
C a v a b: Bilirsiniz, operatorluq ayrıdır, icraçılıq ayrı. Onlar operatorluq məsələsini qoymurdular. Onlar
icraçı olmaq, bunu həyata keçirmək istəyirlər.
S u a l: Cənab prezident, son müqaviləyə – London müqaviləsinə qədər 12 müqavilə imzalanıb,
bunlardan yalnız biri – «Əsrin müqaviləsi» işləyir.
C a v a b: Müqavilələrin hamısı işləyir və onlar ölkələrimiz arasındakı işlərin görülməsi üçün tam yetərlidir.
Sağ olun.
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XƏZƏR DƏNİZİNİN HÜQUQİ STATUSUNUN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
MƏSƏLƏLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ
MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏRDƏ RUSİYA FEDERASİYASI XARİCİ İŞLƏR
NAZİRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ BORİS PASTUXOVUN BAŞÇILIQ ETDİYİ
RUSİYA FEDERASİYASI NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
29 iyul 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün Rusiya Federasiyasının belə mötəbər
nümayəndə heyətini Azərbaycanda qəbul etmək xoşdur. Hər belə görüşün Rusiya–Azərbaycan münasibətlərində
öz yeri və əhəmiyyəti var və bu cür hər bir hadisə bizə ikitərəfli münasibətləri və digər problemləri müzakirə
etməyə və irəliləməyə imkan verir. Zənnimcə, razılaşarsınız ki, ümumi məqsədimiz – həm Rusiya rəhbərliyinin,
həm də Azərbaycan rəhbərliyinin ümumi məqsədi münasibətlərimizin möhkəmlənməsinə və inkişaf etməsinə,
əməkdaşlığımızın genişlənməsinə ardıcıl surətdə nail olmaqdır. Biz bunu öz tərəfimizdən edirik. Bu, Rusiya
Federasiyası tərəfindən də edilir və sizin buraya gəlməyiniz buna sübutdur.
Boris Nikolayeviç, indi siz həm Azərbaycan üzrə, həm də bölgəmizin bir çox digər ölkələri üzrə
mütəxəssissiniz. Şadam ki, siz öz nümayəndə heyətinizin üzvləri ilə birlikdə yenə də buradasınız. Mənə dedilər
ki, bu gün siz Xarici İşlər Nazirliyində, Nazirlər Kabinetində görüşlər keçirmiş, əsas məsələni müzakirə
etmisiniz. Bu məsələ geniş müzakirə olunmağı və nəzərdən keçirilməyi tələb edir və mən bu fikirdəyəm ki,
bunu burada etmək olar.
Mən bu ilin mart ayını xatırlayıram. Boris Nikolayeviç, onda siz öz nümayəndə heyətinizlə burada idiniz və
biz çox yaxşı görüş keçirdik, yaxşı söhbət oldu, ən başlıcası isə, yaxşı nəticə əldə edildi. Biz ilk dəfə olaraq elə
bir məsələ haqqında birgə bəyanat imzaladıq ki, həmin vaxtadək bu barədə aramızda əslində belə bəyanatlar
olmamışdı. Ancaq indi həmin məsələnin bu istiqamətdə daha da dərinləşdirilməsindən söhbət gedir. Biz də
bunun tərəfdarıyıq. Mən sizi salamlayıram və sizi dinləməyə şad olaram.
B o r i s P a s t u x o v: Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının çox hörmətli prezidenti, əziz Heydər
Əliyeviç! Sizinlə hər bir görüş bizim üçün, Rusiya nümayəndələri üçün böyük hadisədir. Mən bunu
səmimiyyətlə, ürəkdən deyirəm, çünki məndə buna dair çox dəlil-sübut var. Güman edirəm ki, Sizin
müdrikliyinizlə, uzaqgörənliyinizlə, olduqca böyük təcrübənizlə rövnəqlənən bugünkü söhbət də bizə
irəliləməyə imkan verəcəkdir. Biz ancaq təəccüblənə bilərik ki, Siz daxili problemlər sahəsində fəal, intensiv işi
coşğun xarici siyasət fəaliyyəti ilə uyğunlaşdırmaq üçün bu qədər qüvvəni haradan alırsınız.
Sizin İngiltərəyə səfərinizin gedişini biz diqqətlə izləyirdik. Bu səfərin gözəl yekunları münasibətilə Sizi
təbrik etmək istəyirik. Güman edirəm ki, Sizin istər siyasi, istər iqtisadi sahədə, istərsə də, zənnimcə, insani
sahədə nail olduğunuz nəticələri hətta ən nikbin ovqatlı politoloqlar da ağlına gətirə bilməzdilər.
Demək istərdim, bugünkü gün özlüyündə bir də onunla əlamətdardır ki, biz dövlətlərimiz arasındakı böyük
siyasi müqavilənin tamamilə qüvvəyə minməsinə dair ratifikasiya etimadnaməsini bir-birimizə təqdim etdik.
Dövlətlərimiz arasında konsul konvensiyası da bu gündən etibarən tam şəkildə işləməyə başlayacaqdır. Onu da
unutmayaq ki, Azərbaycanda 200 min nəfərdən artıq soydaşımız yaşayır və açığını deyəcəyəm, onlar, məsələn,
dil ilə, cəmiyyətdəki mövqeləri ilə bağlı heç bir problemlə üzləşmədən yaşayırlar. Lakin Rusiyada da Sizin
təxminən bir milyon soydaşınız, bizim qardaşlarımız yaşayır. Ona görə də bu gün tam qüvvəsi ilə işləməyə
başlayan sənədlərin çox böyük sayda insanların talelərinə, həyatlarına birbaşa dəxli var.
Mən xarici işlər naziri Yevgeni Maksimoviç Primakovun, - indi o, Moskvada deyildir, Asiyaya özünün
mühüm və sülhməramlı səfərini başa çatdırmaqdadır, adından minnətdarlıq sözləri ilə bərabər demək istərdim
ki, biz Rusiya – Azərbaycan münasibətlərinə, bu münasibətlərin bütün cəhətlərinə bacardıqca daha böyük diqqət
yetiririk.
Təəssüf ki, burada o qədər də tez-tez olmuruq. Lakin əməkdaşlığımızın prinsipial məsələləri Rusiya
rəhbərliyinin və bizim xarici siyasət departamentinin diqqət mərkəzindədir. Biz məmnunluqla qeyd edə bilərik
ki, xarici ticarət əlaqələri genişlənir, iqtisadi əməkdaşlıq artır, hərçənd bunu deyərkən dərhal onu da əlavə edim
ki, bizim fikrimizcə, qarşılıqlı ticarətin həcmi daha böyük ola bilərdi.
Xəzər problemi dünən və bu gün görüşlərimizin və danışıqlarımızın mərkəzində olmuşdur. Demək istərdim
ki, bu ilin martında burada Sizinlə o cür unudulmaz görüşümüzdən sonra biz fəallıq göstərməyi davam
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etdirərək, yalnız bir şeyi – Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanı bütün Xəzəryanı dövlətlərin
imzalaması mərhələsinə çıxmaqdan ötrü ümumi razılığa gəlməyi arzulamışıq. Belə güman edirik ki, bu böyük,
bütün Xəzəryanı dövlətlər üçün prinsipial əhəmiyyətə malik məsələdə ümumi razılığa nə qədər tez gəlsək,
bundan hamımız qazanarıq. Xəzərin sahillərində yaşayan və çalışan adamlar da, bu bölgədəki bütün dövlətlər də
qazanarlar.
Sizə qısaca onu demək istəyirəm ki, biz Xəzər dənizinin dibinin bölünməsinə münasibət məsələsində Sizin
mövqeyinizlə tanış olduqdan sonra qazaxıstanlı qonşularımızla, nə gizlədim, mürəkkəb danışıqlar apardıq və
nəticədə iyulun 6-da Moskvada imzalanmış sazişə nail olduq. Saziş təbiətdən istifadənin mənafeyi naminə
Xəzər dənizinin şimal hissəsinin dibinin bölünməsinə aiddir.
Biz bölünmə xətti barədə, bu xəttin göstərilməsi barədə hələlik razılığa gəlməmişik, lakin bu bölünmə
xəttinin göstərilməsi üzrə, çəkilməsi üzrə iş aparılarkən əsas götürüləcək prinsiplər sazişdə öz əksini tapmışdır.
Biz beynəlxalq təcrübəni və praktikanı əsas götürmüşük, Xəzərdə mövcud olmuş və olan təcrübəni əsas
götürmüşük. Razılığa gəlmişik ki, bölünmə xətti, əvvəla, dünyada qəbul edildiyi kimi, ədalətlilik prinsipinə və
tərəflərin razılaşmalarına əsaslanmalıdır. Bu razılaşmalar isə, öz növbəsində, xüsusi halları da, məsələn,
adaların, geoloji strukturların yerləşməsini, tərəflərin geoloji kəşfiyyat işlərinə çəkdikləri xərcləri də nəzərə
almalıdır. Biz irəliləyərək, bu orta xəttin modifikasiyasına nail olduq. Həmin xətt əvvəlcə sahil nöqtələrindən,
sahil xətlərindən eyni uzaqlıqda olan xətt kimi çəkilmişdi. Lakin o, qısaca xatırlatdığım prinsiplərin nəzərə
alınması əsasında bəzi əyilmələrə, dəyişikliklərə məruz qaldı.
Biz indiki danışıqlarımızda da vurğuladıq ki, bu saziş yalnız o halda qüvvəyə minəcək ki, o, Xəzər dənizinin
hüquqi statusu haqqında konvensiyada təsbit edilməli olan ümumi razılaşmaları tam dolğunluğu ilə nəzərə alsın.
Amma mən hesab edirəm və qazaxlarla danışıqlarımız da bizi inandırdı ki, mart ayında Siz diqqətimizi belə bir
məsələyə yönəldəndə çox haqlı idiniz ki, ilk addımları atmaq lazımdır. Qoy bu addımlar əvvəlcə bəlkə də çox iri
olmayacaq, lakin ölçülüb-biçilmiş olmalıdır. Axı irəliyə hərəkət olmadan heç nə mümkün deyildir.
On bir gün öncə biz təxminən belə bir heyətdə Tehranda olduq. Danışıqlar apardıq. Bu danışıqların yekunları
birgə bəyanatda təsbit edilmişdir. Əvvəla, biz Qazaxıstanla imzaladığımız sənədə İran tərəfinin belə kəskin
münasibət göstərəcəyini gözləmirdik. Biz öz mövqelərimizi izah etdik. Dedik ki, gəmiçilik sahəsində,
dənizçilik, balıqçılıq sahəsində 1921-ci və 1940-cı illərdə Rusiya, Sovet İttifaqı ilə İran arasında bağlanmış
sazişlər üzrə qüvvədə olmuş və zənnimizcə, qüvvədə olmaqda davam edən razılaşmaları qətiyyən pozmuruq.
Amma bu sənədlərdə dənizin dibi, mineral ehtiyatlar barədə mövzular yox idi. Ona görə ki, o vaxtlar bu
mövzular Xəzəryanı dövlətlərin həyatının gündəliyində indiki kimi durmamışdır.
Biz bəyanatda elə razılıq məqamlarını təsbit etdik ki, onlar İranla münasibətlərimizdə olmuşdur və indi də
var. Qarşımıza İranı birtəhər sakitləşdirmək vəzifəsi qoymamışdıq. Biz Moskva danışıqlarında nədən söhbət
getmişdisə, hamısını söylədik, çünki hər şey İranın nümayəndələrinə bəlli idi və burada yeni elə bir şey yoxdur.
Tehrandakı görüşlərimizin və danışıqlarımızın ikinci nəticəsi isə bundan ibarətdir ki, biz İran tərəfini inandırdıq
ki, onlar öz prinsipindən, - o, Sizə yaxşı məlumdur, ya hər şeyi bölürük, ya da heç nəyi bölmürük prinsipindən əl
çəkməlidirlər. Sübuta yetirdik ki, təsərrüfat fəaliyyəti naminə ən əvvəl dənizin dibində ayırıcı xətt çəkilməsi
məsələsində irəliləmək lazımdır, mütləq lazımdır. Biz çox güclü hücuma məruz qaldıq, çünki onlar deyirdilər: Eybi
yoxdur, biz bunu dəstəkləyərik, amma, gəlin, razılaşaq ki, hamı üçün hər şey bərabər olsun.
Biz İran tərəfini inandırdıq ki, proqnozlaşdırılan ehtiyatları bölmək qeyri-mümkündür və bu yol bir yana
aparıb çıxarmır. Bu yol münaqişələrə, bu yol vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsinə doğru gedir. Biz deyirdik
ki, dənizin dibinin səthini bölmək gərəkdir. Söhbət onun ədalətlə bölünməsinin zəruriliyindən getdikdə, nəzərə
çarpdırdıq ki, biz prinsipcə həmişə ədalət tərəfdarıyıq. Siz isə istədikləriniz – bölünsün, hər bir Xəzəryanı
dövlətə bərabər hissə, 20 faiz düşsün – barədə öz təkliflərinizi verin: İndi təklif edirsiniz ki, Xəzərin mərkəzində
sahildən eyni uzaqlıqda olan nöqtə tapılsın, orada xəyalən paya qoyulsun və bu payadan hər bir dövlətin
sərhədlərinə doğru xətt çəkilsin və deyilsin ki, bax, bu, sizin sektorunuzdur.
Mən dedim ki, belə olan halda siz hamıdan çox qazanırsınız, lakin biz də hamıdan çox uduzuruq. Axı indi 14
faiz sizə, 16 faiz bizə, 18 faiz Azərbaycana, - mən faizin onda bir hissəsini atıram, - 22 faiz türkmənlərə, 29 faiz
isə qazaxlara düşür. Gəlin razılığa gələk. Lakin mən sizə bəri başdan deyə bilərəm ki, mən Azərbaycan tərəfinin
yerinə olsam, sizə heç nə ayırmaram, çünki orada kəşfiyyat işləri aparmışam, artıq orada iş görürəm, orada
mənim borularım var. Elə bilirsiniz ki, bunları mən sizə hədiyyə verəcəyəm? Prinsipləri axtarıb tapın. Biz
sentyabrın 1-də Moskvaya toplaşmaq barədə razılığa gəldik. Xəzərin problemləri ilə məşğul olan nazirlərin
müavinləri səviyyəsində məsləhətləşmələr aparmaq və hər bir dövlətin mövqelərini bir daha tutuşdurub
müqayisə etmək növbəsi indi bizimdir. İran isə, nə isə bir şey təklif edəcəkdir. İranlılar bizə deyirdilər ki, axı siz
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də bizi başa düşün, əgər biz Xəzərin qeyri-bərabər şəkildə bölünməsinə razılaşsaq, bunu bizdə heç vaxt
ratifikasiya etməzlər.
Müxtəsəri, söhbət çətin, maraqlı oldu. Amma mənə elə gəlir ki, iranlılar Sizin təklifinizi dəstəkləyirlər. Mən
həmişə, bütün paytaxtlarda deyirəm ki, Xəzər dənizində hərbi qüvvələr saxlanmaması barədə təklif Heydər
Əliyeviç Əliyevin təklifidir. Lakin biz onu da deyirik ki, əgər suyun sərhədləri olmayacaqsa, onda
silahsızlaşdırma da təbiidir, qorumalı bir şey olmayacaq, heç kim heç nəyi pozmayacaqdır.
Mən yəqin etdim ki, iranlıların bu barədə bir qədər məlumatı vardır. Orada informasiya bir səviyyədən digər
səviyyəyə çox orijinal bir yolla çatdırılır. Biz orada xəritələri açıb göstərərək, bir növ kiçik seminar, brifinq
keçirərək deyirdik ki, əgər siz Rusiyanın mövqeyini bilmək istəyirsinizsə, onda biz problemin həlli yolunu belə
görürük. Hər bir Xəzəryanı dövlətin təxminən 15-20 milə bərabər müəyyən nəzarət zonası olmalıdır, bu, dəniz
hüququnda ərazi suları adlandırılır. Həmin ərazi zonasında hər bir dövlət tam sərhəd, gömrük, sanitariya
nəzarəti həyata keçirir. 21-ci və 40-cı illərin sazişlərinin ənənələrinə sadiq qalaraq, beynəlxalq təcrübəni nəzərə
alaraq hər bir dövlətin suveren balıqçılıq təsərrüfatı zonası haqqında razılığa gəlmək olardı. İndi bu zona 10
mildir. 12 millik, 20 millik zona barədə də razılığa gəlmək mümkündür. Bu, bizim necə razılığa gəlməyimizdən
asılıdır.
Lakin suyun bütün səthi və qalınlığı sərbəst gəmiçiliyin ümumi vahid qaydaları naminə hamının istifadəsində
olmalıdır ki, vahid ekoloji normalar və prinsiplər işləsin, bioloji mühitin vəziyyətinə nəzarətin vahid sistemi işləsin və
bioloji ehtiyatların, ən əvvəl balıq ehtiyatlarının bərpasına aid birgə fonddan maliyyələşdiriləcək vahid sistem işləsin.
Biz bu barədə inamla danışırdıq, çünki hesab edirdik ki, əgər sərhədlər olmasa, silahsızlaşdırma ideyasını həyata
keçirmək mümkündür.
Əgər milli sektorlar olarsa, əgər dəniz milli sektorlara, əslində beş kiçik dənizə bölünərsə, onda bu milli
sektorlara tam həcmdə milli yurisdiksiya şamil ediləcəkdir. Deməli, dövlətin qanunları həm gəmiçilik, həm
balıq ovu, həm ekologiya, həm sərhəd rejimi sahəsində, həm də, lap istəsəniz, hava məkanından keçilməsi ilə
bağlı rejim sahəsində də qüvvədə olacaqdır. Məhdudiyyətlər olarsa, onda ərazi mübahisələrinin yaranması
istisna deyildir.
O ki qaldı dənizin dibinin bölünməsinə, biz təbiətdən səmərəli istifadə edilməsi naminə şərtləşirik. Biz
şərtləşirik ki, burada, necə deyərlər, ehtiyatlar yurisdiksiyası olacaqdır. Deyək ki, yatağı istismara verdik, bizi
maraqlandıran nefti, qazı çıxardıq, nə olsun, onsuz da hər şey necə vardısa, eləcə də qalır. Əgər dənizin dibi ilə
çəkdiyimiz bölgü sərhədi, ayırma xəttini suyun qalınlığı vasitəsilə yuxarı qaldırıb dənizin səthində, sonra da
hava məkanında davam etdirsək, onda elə sərhədlər yaratmış olacağıq ki, onlar Xəzər dənizinin ümumi dəniz,
dostluq dənizi olmasına yəqin ki, kömək etməyəcəkdir.
Mən bəzi siyasətçilərin bəyanatlarını şişirtmək fikrində deyiləm, amma Xəzərin o biri sahilindəki bəzi
paytaxtlarda tələsik söylənilmiş fikirləri eşitmişəm: Bizim üçün başlıcası neftdir, bizim üçün başlıcası qazdır, o
ki qaldı balığa və qalan hər şeyə, eybi yoxdur, dözərik, sonra bir razılığa gələrik. Biz bu fikirdəyik ki, paket
halında Konvensiya qəbul etmək lazımdır, elə konvensiya ki, burada Xəzərə münasibətin ümumi prinsipləri, o
cümlədən də silahsızlaşdırma prinsipi, dənizin dibinə münasibət, suyun qalınlığına münasibət öz əksini tapsın.
Eyni zamanda ekologiya və bioehtiyatlarla bağlı məsələlər barəsində bütün Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən hazırlanmış və təsdiqlənmiş saziş qəbul etmək lazımdır. Eyni zamanda gəmiçiliyə dair geniş bölmə qəbul etmək və
ya onu konvensiyaya daxil etmək lazımdır. Gəmiçilik sərbəst olmalıdır. O, açıq olmalıdır ki, Xəzəryanı
dövlətlərin gəmiləri Volqa vasitəsilə kanallarla başqa dənizlərə, başqa hövzələrə gedib gəlsinlər. Milli sektor bir
növ bizim belə bir atalar sözünü xatırladır ki, hər monastırın öz qanunu olacaqdır. Hər bir dövlət də öz mənafeyi
naminə diqqəti elə məsələlərə yönəldəcəkdir ki, hansısa üstünlüklərə malik olsun.
Heydər Əliyeviç, bir sözlə, indi biz elə bir vəziyyətdəyik ki, Xəzəryanı beş dövlətin hamısı dənizin dibi
məsələsində razılığa gəlmişdir. Əgər suyun qalınlığı məsələsində də irəliləsək, onda biz hamını qane edən
razılaşmalara kifayət qədər tez bir zamanda nail ola bilərik. Cürət edib deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, indi daha
da irəliləməyin açarı Sizdədir. Mart ayında təşəbbüs göstərərək, dənizin dibi problemlərində irəliləməyə təkan
verdiyiniz kimi, indi də suyun qalınlığı və suyun səthi ilə bağlı məsələlərə müvafiq təkan versəniz, onda biz
bunların hamısını, zənnimcə, axıra çatdırardıq.
Bağışlayın ki, mən çox danışdım, amma Xəzər problemi bizi o qədər cəlb edib ki, məni dayandırmasalar,
özüm dayanan deyiləm. Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xəzərin hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək sahəsində görülmüş iş barəsində ətraflı
məlumat verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Mövqeyinizin açıq şərhinə görə də, həyata keçirdiyiniz böyük iş
haqqında məlumata görə də sağ olun. Sizin kimi, mən də bu günü çox əlamətdar gün hesab edirəm, o mənada ki,
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Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında ötən il iyulun 3-də imzalanmış dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı
təhlükəsizlik haqqında müqaviləyə həsr edilmiş ratifikasiya etimadnamənin mübadiləsi olmuşdur.
Sizin kimi, mən də hesab edirəm ki, bu müqavilənin böyük tarixi əhəmiyyəti var, o, bizə qarşıdakı illərdə
xidmət göstərəcək və əməkdaşlığı genişləndirməkdə və möhkəmləndirməkdə kömək edəcəkdir.
Mən Sizə təşəkkür edirəm ki, Siz Azərbaycandakı rus əhalisinin vəziyyətini obyektiv surətdə və ədalətlə
qiymətləndirirsiniz, məsələ burasındadır ki, bunu hərdən bəziləri təhrif etməyə çalışırlar. Bizim üçün isə Rusiya
hökumətinin, dövlətinin mövqeyi vacibdir. Həmçinin təşəkkür edirəm ki, Rusiya Federasiyasının ərazisində,
dediyiniz kimi, təxminən bir milyon azərbaycanlı yaşayır və zənnimcə, normal yaşayır. Onlar bizim
həmvətənlərimizdir, əksəriyyəti Rusiya vətəndaşıdır, çünki onlar Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, vilayətlərində
artıq çoxdan yaşayırlar. Onların bir qismi isə orada müvəqqətidir, Azərbaycan vətəndaşıdır. Bunun əhəmiyyəti
yoxdur. Hər halda, onlar həmvətənlərimizdir və Rusiya ərazisində, Rusiya dövlətinin sərhədləri daxilində
yaşayırlar və biz çox istəyirik ki, normal yaşasınlar. Biz çox istəyirik ki, onlar Rusiya qanunlarına hörmət
etsinlər, bu qanunları pozmasınlar və özlərini həm Rusiya vətəndaşları kimi, həm də Azərbaycan millətinə
mənsub şəxslər kimi layiqincə aparsınlar.
Mənim Böyük Britaniyaya səfərim barədə xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən, səfər çox
uğurlu oldu. Qeyd edim ki, orada da Rusiya yaddan çıxmadı. Siz yəqin mətbuatdan bilirsiniz ki, Böyük
Britaniyanın Baş naziri cənab Toni Bleyerin iqamətgahında Xəzər dənizinin neft yataqlarından istifadə edilməsi
haqqında imzalanmış müqavilələr arasında Rusiyanın Moskva Mərkəzi Yanacaq Şirkəti tərəfindən imzalanmış
müqavilə də vardır və bu müqaviləni ötən il Rusiyanın energetika naziri olmuş Yuri Şafrannik imzalamışdır. Bu
müqaviləni üç iri şirkət – Amerikanın «AMOKO» şirkəti, Böyük Britaniyanın «Monument Oyl ənd Qaz» şirkəti
və Rusiyanın Mərkəzi Yanacaq Şirkəti imzalamışlar. Gördüyünüz kimi, hətta Böyük Britaniyada da Rusiya
Azərbaycanla birlikdədir.
İndi də əsas mövzu barəsində. Mən Sizi son vaxtlar görmüş olduğunuz və indi gördüyünüz böyük iş
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, son vaxtlar Rusiya tərəfindən, xüsusən sizin
nümayəndə heyəti tərəfindən və Boris Nikolayeviç, sizin tərəfinizdən edildiyi kimi, belə fəallıq, belə intensivlik
və işə belə real yanaşma əvvəllər, ötən dörd ildə olmayıbdır.
Əvvəllər görüşləri gah Moskvada, gah Aşqabadda, gah da Tehranda təşkil etməyə cəhd göstərilirdi. Lakin
mənə elə gəlir ki, onlar qeyri-mütəşəkkil səciyyə daşıyırdı, bəzən də hətta açıq-aşkar uğursuzluğa məhkum idi,
çünki açıq-aşkar destruktiv idi. İndi isə Rusiya rəhbərliyinin, Xarici İşlər Nazirliyinin və digər nazirliklərin –
Yanacaq və Energetika Nazirliyinin və şübhəsiz ki, Rusiya rəhbərliyinin tutduqları mövqe, - bu, Boris
Nikolayeviç, məhz sizin fəallığınız və qətiyyətiniz sayəsində mümkün olmuşdur, – hesab edirəm ki, qısa
müddətdə öz nəticələrini verir.
Belə demək olar ki, biz keçmişdə çox vaxt itirmişik. Lakin bununla yanaşı, sevinmək olar ki, biz artıq indi
doğru yoldayıq və Rusiya bu baxımdan təşəbbüsü özündə saxlayır. Bu, bizdə rəğbət oyadır. Məsələn, şəxsən
mən bunu dəstəkləyirəm, çünki qısa müddətdə böyük iş görülmüşdür.
Bununla əlaqədar mən onu da yüksək qiymətləndirirəm ki, Siz Qazaxıstanla saziş imzalamısınız. Bu
yaxşıdır, artıq ilk mühüm addımdır. Təbii ki, mən Sizin Tehranda keçirdiyiniz görüşə də, apardığınız danışıqlara
da, əldə etdiyiniz nəticələrə də böyük əhəmiyyət verirəm. Bu, artıq onu göstərir ki, biz irəliləyirik. Amma,
şübhəsiz ki, mən burada Bakıda, Azərbaycanda Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanmış birgə bəyanatı –
Xəzərin dibini sektorlara bölmək haqqında razılığa gəldiyimiz bəyanatı bütün bu prosesdə çox mühüm hesab
edirəm. Bu, həmin məsələdə qarşılıqlı münasibətlərimizdə çox mühüm dönüş idi, ona görə də mən bunu
xüsusilə xatırlayıram.
Əlbəttə, bu, sadə məsələ deyildir və belə düşünmək sadəlövhlük olardı ki, onu qısa müddətdə həll etmək
mümkündür. Görünür, başlıcası bundan ibarətdir ki, biz irəliləməliyik, hərəkət etməliyik. Təkrar edirəm,
keçmişdə belə irəliləyiş yox idi. Əvvəllər hər ağızdan bir avaz gəlirdi, müxtəlif fikirlər, müxtəlif baxışlar vardı,
bəzən onlar qeyri-məqbul olurdu, hərə öz mövqeyinin üstün olduğunu sübut etmək istəyirdi. İndi hamı sanki bir
istiqamətdə gedir. Rusiya Federasiyasının və şəxsən Sizin bu məsələ ilə fəal məşğul olmağınız məmnunluq hissi
doğurur. Lakin bunun nəticəsində siz, Boris Nikolayeviç, Xəzər üzrə böyük mütəxəssis oldunuz.
Mən sizi çoxdan tanıyıram, biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Mən sizi komsomolda işlədiyiniz dövrdə də,
sonra Sovet İttifaqının Mətbuat Komitəsində, diplomatik işdə çalışdığınız dövrdə də tanıyırdım. Xatirimdədir,
siz Danimarkada da, Əfqanıstanda da işləmisiniz, sonra bu müddət ərzində bir çox sahələrdə də işləmisiniz və
üzünüzə demək olmasın, hər yerdə də çox qeyri-adi bacarıq nümayiş etdirmisiniz və çox böyük təcrübə
toplamısınız. İndi görürəm ki, siz o böyük təcrübəyə, o biliklərə Xəzərin problemlərinə dair böyük biliklər və
böyük təcrübə də əlavə etmisiniz.
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Bu da çox mühüm işdir, çünki Xəzər dünyada nadir hövzədir, ikinci belə hövzə yoxdur. Yaxud, məsələn,
qara kürü Xəzərdən başqa ayrı heç yerdə yoxdur və ya Xəzərdəki kimi uzunburun və nərə balıqları ayrı heç
yerdə yoxdur və Xəzər kimi dəniz də dünyada yoxdur.
Əlbəttə, neft dünyanın bir çox dənizlərində var. Lakin bununla yanaşı, məlumdur ki, dənizin dibindən nefti
ilk dəfə olaraq burada, məhz Xəzərdə çıxarmağa başlamışlar. Xəzərin belə nadir xüsusiyyətləri çoxdur. Mən
keçmişdə bir dəfə demişdim ki, bir çox onilliklər ərzində Azərbaycanda, Elmlər Akademiyasında Xəzərin
problemləri üzrə xüsusi institut olmuşdur. İndi bununla bizdə Coğrafiya İnstitutu məşğul olur, o vaxtlar bu iki
institutu birləşdirdilər. Bir sözlə, tədqiqatçılar Xəzəri bir çox yüzilliklər ərzində öyrənmişlər və bizim XX
yüzilliyimizdə də öyrənirlər. Lakin hesab edirəm ki, Xəzərin sirləri hələ açılmayıbdır. Məsələn, indiyədək heç
kim bilmir ki, Xəzərin səviyyəsinin qalxması və aşağı düşməsi nə ilə bağlıdır. Bizim nəslin gözləri qarşısında, buna elə mən özüm də şahidəm, - Xəzərdə suyun səviyyəsi azalmış, su sahillərdən çəkilmişdir. Elə bizim
dənizkənarı bulvarı, köhnə bulvarı götürək. Mən onu 1939-cu ildən tanıyıram. Bu yaxınlarda bir dəfə demişdim
ki, 40-cı illərdə bilavasitə bulvarda yanalma körpüsü və çimərliklər vardı, şəhərin bütün sakinləri orada çimirdi,
bundan ötrü şəhərdən kənara getmək lazım deyildi. O vaxtlar su tərtəmiz, çimərlik isə gözəl idi. Gənclik illərində mən saatlarla orada olurdum. O vaxt ensiz bir bulvar vardı. Bulvarın indiki ikinci, üçüncü yarusu su çəkildikdən sonra torpaq tökməklə yaradılmışdır.
Xəzərdə suyun nə səbəbdən çəkilməsi məsələsi ilə burada, Azərbaycanda mən əvvəllər də, 1969-cu ildə
Azərbaycanın rəhbəri olduqdan sonra da çox məşğul olmuşam, Moskvada da çoxları məşğul idi. Deyirdilər ki,
görünür, Qaraboğaz-Qolda çoxlu buxarlanma gedir və buna görə də su oraya axır. Odur ki, Qaraboğaz-Qolun
qabağını kəsdilər, yəqin ki, bunu çoxları xatırlayır. Bəs nə üçün kəsdilər? Ona görə ki, Xəzərin suyu oraya
axmasın və bundan sonra guya Xəzərdə suyun səviyyəsi sabitləşəcəkdir. Amma sonra su çoxalmağa başladı.
Mən uzun illər ərzində Azərbaycanda olmadım və 1993-cü ildə gəldikdə, - bundan əvvəl 1990-cı ildə ilk dəfə
gəlmişdim, - əlbəttə, dərhal bulvara getdim və gördüm ki, bir vaxtlar yaratdıqlarımızın hamısı dağılmışdır,
hamısı batıb yox olmuşdur. Özü də təkcə bulvarda yox, həm də bütün sahil boyunca. Təkcə bizim sahildə yox,
həm də digər Xəzəryanı ölkələrin sahillərində. İndi isə su yenidən çəkilir. Ona görə də heç kəs deyə bilməz ki,
suyun qalxması və çəkilməsi nədəndir, heç kəs deyə bilməz, heç bir alim demir, sübut etməmişdir. Bütün bunlar
fərziyyələrdir və bu fərziyyələr doğru çıxmır.
Bununla vaxtınızı almaq istəmirəm, lakin bu sözlərimlə sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, Xəzər dənizi
nadir, mürəkkəb dənizdir və şübhəsiz, Xəzərin problemlərini də birdən-birə həll etmək mümkün deyildir. Elə
indinin özündə gedən danışıqlar da, ola bilsin, orada və ya burada dərhal nəticələr vermir. Bu, heç kəsi
təəccübləndirməməlidir. Məsələn, mən bunu tamamilə təbii hal sayıram.
Mən belə başa düşdüm ki, indi Sizin Qazaxıstanla, İranla danışıqlarınız, - doğrudur, Siz Türkmənistanın
mövqeyi barədə heç nə demədiniz, görünür, hələ orada olmayıbsınız, yaxud da hələ macal tapmamısınız, - ona
gətirib çıxarmışdır ki, Xəzərin dibini sektorlara bölmək barədə, demək olar, razılıq var. Biz lap əvvəldən bu
termini işlətmişik. Əlbəttə, onu biz düşünüb tapmamışıq. O, çoxdan, hələ Sovetlər İttifaqında düşünülüb
tapılmışdır və biz bu termini işlədirik. Bu, artıq tərəqqidir, böyük tərəqqidir. Bu, bir çox məsələləri aradan
götürmüşdür.
Digər məsələlərə – gəmiçilik, balıq ovu, ekologiya məsələlərinə gəldikdə, əlbəttə, onlar mühüm məsələlərdir
və Xəzər dənizinin dibindən neft və qaz çıxarılmasından heç də az əhəmiyyətli deyildir. Biz bunlara eyni
dərəcədə maraq göstəririk. Hərçənd, qeyd etdiyimiz kimi, Xəzər dənizində bizim sektor ədalətli hesab etdiyiniz
xətt daxilində 18 faizə bərabərdir. Lakin bununla yanaşı, məsələn, Azərbaycan Xəzər dənizinin balıq
ehtiyatlarını inkişaf etdirmək məsələlərində çox mühüm yer tutur. Axı bizdə balıqyetişdirmə zavodları var. Bir
vaxtlar belə bir problem vardı ki, - 70-ci illərdə mən bununla da çox məşğul olurdum, - Xəzərdə balıqların qiymətli növlərinin miqdarı azalır. Bu məsələ Moskvada müzakirə olunurdu, mən bu məsələlərin müzakirəsində
iştirak edirdim. Yenə təkrar edirəm, Xəzəryanı beş ölkə var, bütün Xəzəryanı ölkələr arasında Azərbaycan və
Rusiya elə dövlətlərdir ki, onların əsas şəhərləri Xəzərin sahilində yerləşmişdir. Azərbaycanın paytaxtı – Bakı
şəhəri Xəzərin lap sahilindədir. Elə bunun özü Xəzər dənizinə münasibətimizi bəri başdan müəyyənləşdirir.
Rusiyanın da Xəzərdə çox böyük limanı var, bu Həştərxandır. Lakin o, heç də təkcə liman deyildir. Rusiyanın
ən iri çaylarından biri olan Volqa Xəzər dənizinə tökülür. Qazaxıstan da böyük sahilboyu zolağa malikdir və
indi onun bu cür sektoral prinsip üzrə öz sektorunda daha böyük hissəsi var. Amma bu sahilboyu zolaqda iri
şəhərlər yoxdur – Aktau limanı da 50-ci və ya 60-cı illərdə yaradılmışdır.
Türkmənistan da mühüm limana malikdir. Əvvəllər o, Krasnovodsk adlanırdı, indi isə Türkmənbaşı adlanır.
Lakin o, Türkmənistanın əsas hissəsindən, paytaxtdan elə uzaqdır ki, Türkmənistanda Xəzəri bizdə,
Azərbaycanda olduğu kimi hiss etmirlər.
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Yaxud götürək İranı – onun İran körfəzinə, oradan isə dünya okeanına çıxışı var. Bu yaxın vaxtlaradək
Xəzərin sularında, Xəzər sahilində yerləşən Ənzəli, Nouşəhr limanlarında və digər limanlarda İranın şahın
yaxtasından və kiçik qayıqlardan başqa, əslində gəmiləri yox idi.
Bakı Xəzərlə həmişə daha çox məşğul olmuşdur. İş elə gətirmişdir ki, burada balıq yetişdirmə zavodları var.
Biz hələ Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən Xəzərdə qiymətli balıq növlərinin qorunub saxlanması və
artırılması məsələlərini çox tez-tez müzakirə edirdik. Təkrar edirəm, Azərbaycan Xəzərin problemləri ilə başqa
ölkələrə nisbətən həmişə daha çox məşğul olmuşdur. Sovetlər İttifaqı dövründə də Moskva Xəzərdə öz
missiyasını məhz Bakı vasitəsilə həyata keçirirdi.
Xəzər Gəmiçilik İdarəsinə gəldikdə isə, onun qərargahı həmişə Bakıda yerləşmişdir, filiallar isə Həştərxanda,
Krasnovodskda olmuşdur. Bütün yükdaşımalar məhz Bakıda həyata keçirilirdi. Sovetlər İttifaqı dövründə ilk
bərə keçidi də Bakı – Krasnovodsk keçidi olmuşdur. Bu, indiyədək mövcud olan çox mühüm nəqliyyat xəttidir.
Bu mühüm məqamları xatırlatmaqla demək istəyirəm ki, biz keçmişdə də Xəzər dənizinin problemləri ilə –
həm gəmiçilik, həm balıq ovu, həm də ekologiya problemləri ilə fəal məşğul olurduq. Məsələn, Xəzər dənizinin
ekoloji təmizliyinə həmişə böyük əhəmiyyət verərək, dəfələrlə yoxlamalar təşkil etmişdik və Sumqayıtdakı
kimya zavodlarımızın zəhərli maddələrinin dənizə axıdılmasına görə adamları cəzalandırmışdıq, nə qədər
təmizləyici qurğular yaratmışdıq.
Mənə elə gəlir ki, Xəzərin ekoloji təmizliyinə, onun balıq ehtiyatlarının artırılmasına ümumi səylərlə qayğı
göstərmək lazımdır.
Mən bunu alqışlayıram ki, siz İranla birgə sənədlərdə Xəzərin silahsızlaşdırılması barədə müddəanı da təsbit
etmisiniz. Ötən dəfə mən bunu etməyi Sizdən mart ayında xahiş etmişdim. Amma onda mənim xahişim yerinə
yetirilmədi. Bu gün Siz mənim Xəzər dənizini silahsızlaşdırmağın təşəbbüskarı olmağımı qeyd etdiniz və buna
görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bunu mart ayında biz Sizinlə görüşəndə də demişdim, xahiş etmişdim
ki, bu, birgə sənədimizdə təsbit olunsun. Ancaq onda bu təklif dəstəklənmədi. İndi Siz bunu etdiniz. Bu, çox
yaxşıdır. Mən bunu alqışlayıram.
Sözün qısası, Boris Nikolayeviç, hörmətli dostlar, mən hesab edirəm ki, biz bu məsələdə irəliləyirik. Artıq
bunun özü müsbət haldır və mən bu fikirdəyəm ki, biz irəliləməliyik və bu məsələnin tamamilə həll edilməsinə
nail olmalıyıq. Bunu indi də edə bilərik, bir müddətdən sonra da, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Başlıcası budur ki,
düzgün xətt götürmüşük, düzgün istiqamətdə gedirik. Hesab edirəm ki, siz xarici işlər naziri və Baş nazir ilə
görüşərkən qarşılıqlı anlaşmaya nail olmadığınız məsələlər barəsində indi biz daha konkret surətdə fikir
mübadiləsi apara bilərik.
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UKRAYNANIN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI VƏ MÜSAHİBƏSİ
Prezident sarayı
29 iyul 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi səmimiyyətlə salamlayıram və sizinlə Bakıda görüşməkdən çox
məmnunam. Bilirəm ki, siz artıq üçüncü gündür Azərbaycandasınız. Mən bu hadisəyə, Ukraynanın kütləvi
informasiya vasitələrinin belə mötəbər heyətinin ölkəmizə gəlməsinə şadam.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostcasına, xoş münasibətlər yaranmışdır. Bu münasibətlər keçmiş
vaxtlarda da səmimi, yaxşı olmuşdur. Ölkələrimiz müstəqil dövlətlər olduqdan sonra bu münasibətlər
keyfiyyətcə başqa xarakter aldı. Şadam ki, Azərbaycan Ukrayna ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Bilirsiniz ki, Ukrayna prezidenti, hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Bundan sonra mənim Ukraynaya rəsmi səfərim oldu. Dövlətlərimiz, hökumətlərimiz arasında bir çox sənədlər, o
cümlədən Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Hesab
edirəm ki, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq üçün kifayət qədər normativ-hüquqi baza
yaranmışdır. Kiyevdə Azərbaycan səfirliyi, Azərbaycanda Ukrayna səfirliyi fəaliyyət göstərir və biz
dövlətlərarası münasibətlərimizi yüksək qiymətləndiririk.
Biz prezident Leonid Daniloviç Kuçma ilə beynəlxalq təşkilatlarda, MDB dövlətləri başçılarının iclaslarında,
beynəlxalq konfranslarda tez-tez görüşürük və bu zaman fikir mübadiləsi edirik. Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin dövlət, hökumət başçılarının bu yaxınlarda Ukraynada, Yaltada görüşü
keçirildi. Mən bu görüşdə iştirak edirdim. Biz Yaltada, Forosda görüşdük, sonra prezident Kuçma ilə mənim
aramda ayrıca görüş oldu. Bundan tezliklə sonra biz Qazaxıstanın yeni paytaxtında – Astanada görüşdük. Bir
sözlə, kifayət qədər tez-tez, yaxın ünsiyyətdə oluruq, ən başlıcası isə, bu, səmimi, mehriban və dostluq
ünsiyyətidir.
Şadam ki, beynəlxalq həyatın, demək olar, bütün məsələləri barəsində mövqelərimiz, yəni Ukrayna ilə
Azərbaycanın mövqeləri uyğun gəlir. Bizim mövqelərimiz MDB dövlətləri başçılarının görüşlərində də üst-üstə
düşür. Azərbaycanda xoşa gələn, o cümlədən mənim xoşuma gələn budur ki, Ukrayna öz müstəqilliyini,
azadlığını, sərbəstliyini ardıcıl surətdə qoruyur. Biz də bu cür siyasət aparırıq. Bu, ona görə vacibdir ki, lap bu
yaxınlaradək biz hamımız bir dövlətin – Sovetlər İttifaqının tərkibində idik, bu dövlət dağıldıqdan sonra öz
müstəqilliyimizi əldə etdik. Elə qüvvələr var ki, onlar Sovetlər İttifaqının dağılmasına təəssüflənirlər; elə
qüvvələr var ki, onlar Sovetlər İttifaqının bəlkə də hələ bərpa olunacağına ümid edirlər; bir qədər başqa yöndə
düşünən qüvvələr də var. Mən prezident Leonid Daniloviç Kuçmanın mövqeyinə bələdəm, o da mənim
mövqeyimi bilir. Bizim mövqeyimiz isə belədir ki, biz xalqımızın milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi əldə
etməsini yüksək qiymətləndiririk. Biz öz müstəqilliyimizi, öz suverenliyimizi ardıcıl surətdə möhkəmləndiririk.
Ukraynanın, xüsusən onun prezidenti Leonid Kuçmanın mövqeyi bu baxımdan da bizə yaxşı təsir bağışlayır.
Əlbəttə, bizim həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial problemlərimiz çoxdur və bunlar MDB-nin digər
ölkələrinin üzləşdikləri problemlərlə, demək olar, oxşardır. Biz Ukraynada baş verən hadisələri, prosesləri
izləyirik. Mən şəxsən ürəkdən istəyirəm ki, Ukrayna xalqı keçid dövrünün çətinliklərini mümkün qədər tez
aradan qaldırsın, islahatların həyata keçirilməsində əməli nəticələrə nail ola, iqtisadi artımı və xalqın, əhalinin
həyat səviyyəsinin yüksəlişini təmin edə bilsin.
Biz özümüz bu istiqamətdə fəal işləyirik. Lakin bizi MDB-nin bəzi ölkələrindən fərqləndirən problemlərimiz
var. Yəni biz qonşu Ermənistanla hərbi münaqişə vəziyyətindəyik. Bu məsələnin tarixi sizə yəqin ki, məlumdur
və ümidvaram ki, burada olarkən bu barədə daha çox şey öyrənmisiniz. Bununla belə, qısaca danışmaq
istəyirəm.
Bu münaqişə 1988-ci ildə, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan müttəfiq respublikalar kimi Sovetlər
İttifaqına daxil olduğu vaxt meydana çıxmışdır. Münaqişə Ermənistanın, daha doğrusu, ola bilsin ki, onun
separatçı, ekstremist qüvvələrinin təşəbbüsü ilə baş vermişdir. Onlar 1988-ci ildə yaranmış vəziyyətdən istifadə
etməyi və Dağlıq Qarabağı – Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini qoparmaq və onu Ermənistana birləşdirməyi
qərara almışdılar.
Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar vilayətdir, ərazicə
Azərbaycanın mərkəzi hissəsində yerləşən kiçik bir vilayətdir. Orada həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar
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yaşayırdı. Münaqişəyə qədər orada təqribən 180 min və ya 170 min adam yaşayırdı ki, bunun da 30 faizi
azərbaycanlılar, 70 faizi ermənilər idi. Bura əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ölkəmiz ərazicə böyük deyil, bununla
belə, o, çoxmillətli ölkədir. Burada çoxlu rus, ukraynalı, erməni və gürcü, bir çox digər millətlərin
nümayəndələri yaşayırdı və indi də yaşayır. Ermənilər həm Bakıda, həm də digər şəhərlərdə, o cümlədən Dağlıq
Qarabağda yaşayırdılar. Bakıda ermənilər Dağlıq Qarabağdakından çox idi. Dağlıq Qarabağda maksimum 120
min, Bakıda isə bundan xeyli çox erməni yaşayırdı. Bu, təbii idi, belə ki, Azərbaycan, Qafqazın digər
respublikaları kimi, çoxmillətli ölkədir.
Bax, bu münaqişə də o vaxt baş verdi. Separatçıların, ekstremistlərin fəaliyyətinin kökünü kəsmək üçün
təsirli tədbirlər görülmədiyindən bu münaqişə genişləndi, müharibə vəziyyəti, özü də genişmiqyaslı müharibə
vəziyyəti aldı. Həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfdən çoxlu adam həlak oldu. Bu, mahiyyətcə
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında gedən müharibədir. 1994-cü ilin mayında Ermənistan və Azərbaycan
arasında atəşkəs haqqında sazişə nail olduq. Həmin vaxtdan hərbi əməliyyatlar yoxdur, atəşkəs rejimi
mövcuddur və biz ona əməl edirik. Bununla belə, bu rejim müharibənin olmaması, qan tökülməməsi
baxımından bizim üçün müsbət haldırsa, digər tərəfdən, Ermənistan silahlı birləşmələri müxtəlif səbəblərdən
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edə bilmişlər. Dağlıq Qarabağdan əlavə, onun ətrafındakı, yalnız
azərbaycanlıların məskunlaşdığı rayonlar da işğal edilmişdir. Bütün azərbaycanlılar işğal olunmuş torpaqlardan
qovulmuşdur. Bu isə Dağlıq Qarabağdan və onun ətrafındakı inzibati rayonlardan olan bir milyondan çox insan
deməkdir. Bu torpaqlar işğal altındadır. Oradan qovulmuş vətəndaşlarımız, azərbaycanlılar isə respublikamızın
müxtəlif bölgələrində, əksəriyyəti çadırlarda, bəziləri yataqxanalarda, inzibati binalarda, hətta dəmiryol vaqonlarında və digər yerlərdə, çətin şəraitdə yaşayırlar.
Təbii ki, bütün bunlar respublikamızın həyatını çətinləşdirir, başlıcası isə, adamlar çox ağır şəraitdədir.
Bununla belə, biz hesab edirik ki, atəşin dayandırılması hərbi əməliyyatların davam etdirilməsindən daha
yaxşıdır.
Biz münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq üçün danışıqlar aparırıq. Danışıqları ATƏT-in Minsk
qrupunun iştirakı ilə aparırıq. Onun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Danışıqlar
gedir. Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyəti bu gün burada oldu. O, hələ Bakıdadır. Mən sizinlə görüşdən
əvvəl onunla görüşdüm. Nümayəndə heyətinə xarici işlər nazirinin birinci müavini Boris Nikolayeviç Pastuxov
başçılıq edir. Biz Xəzər dənizinin statusu məsələlərini və eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
aradan qaldırılmasına dair danışıqlar prosesinin vəziyyətini müzakirə etdik. Ümidvarıq ki, danışıqlar yolu ilə,
ATƏT-in Minsk qrupunun köməyi ilə münaqişənin tamamilə aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkündür.
Dəfələrlə bəyan etmişik ki, biz sülhsevər ölkəyik, bütün qonşularla, o cümlədən də Ermənistanla dinc
şəraitdə yaşamaq istəyirik, hərçənd ki, hərbi münaqişə xalqımıza, respublikamıza çox böyük mənəvi və maddi
ziyan vurmuşdur. Lakin biz bunu əsas götürürük ki, biz, - mən Ermənistanı və Azərbaycanı nəzərdə tuturam, taleyin hökmü ilə yanaşı yaşamalıyıq və bundan heç yana qaça bilmərik. Buna görə də həm bizim üçün, həm də,
zənnimcə, erməni xalqı üçün ən yaxşısı sülhdür, möhkəm, uzunsürən sülhdür.
Daxili vəziyyətimizə gəldikdə, dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra daxili vəziyyətimiz də sadə
olmamışdır. Burada daxili siyasi vəziyyət çox mürəkkəb idi. Bu, bir tərəfdən, Ermənistanla hərbi münaqişə ilə,
digər tərəfdən, buradakı müxtəlif qüvvələrin – siyasi və qeyri-siyasi qüvvələrin əməlləri ilə bağlı idi. Məsələ
burasındadır ki, müharibə gedərkən burada bir çox müxtəlif silahlı qruplar yaranmışdı, onlardan bəziləri
qanunsuz silahlı dəstələrə və hətta quldur dəstələrinə çevrilmişdi. Nə vaxtsa onlardan kimsə Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişdi, sonra isə onların əksəriyyəti bundan uzaqlaşaraq, yaranmış vəziyyətdən öz şəxsi tələblərini ödəmək, öz şəxsi məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə edirdi.
Bu məqsədlər isə müxtəlif idi – bəziləri bu yolla sadəcə olaraq varlanmaq, digərləri müəyyən vəzifələri tutmaq
istəyirdilər, başqaları isə həddini aşaraq hakimiyyət iddiasında olmuşdu. Buna görə də təxminən 1988-ci ildən
etibarən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlandıqdan sonra, xüsusən 1989-cu ildən Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət mürəkkəbləşdi. Bu mürəkkəblik müəyyən dərəcədə qanunauyğun səciyyə daşıyırdı, belə ki, Dağlıq Qarabağ
məsələsində Azərbaycana qarşı ədalətsizlik göstərildiyinə görə adamlar hakimiyyətdən, mərkəzdən, Moskvadan,
yerli hakimiyyətdən narazı idilər. Digər tərəfdən, ayrı-ayrı qüvvələr bu vəziyyətdən öz siyasi iddialarına, şəxsi tamahkarlıq məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə etməyi qərara almışdılar.
Bütün bunlar daxili siyasi vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsinə doğru aparırdı. 1992-ci ildə burada
hakimiyyət dəyişdi. Bundan bir neçə ay əvvəl seçilmiş prezident istefa verdi. Sonra hakimiyyətə Xalq Cəbhəsi
gəldi. O, burada əsas qüvvə idi və müxtəlif ünsürlərdən ibarət idi. Lakin bir ildən sonra bu yeni hakimiyyət, yeni
hökumət də yaranmış vəziyyətə tab gətirə bilmədi. Qanunsuz hərbi dəstələr, müxtəlif qanunsuz silahlı qruplar
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və başqaları hakimiyyət uğrunda mübarizəni davam etdirirdilər və 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda son
dərəcə mürəkkəb vəziyyət yarandı.
Yeri gəlmişkən, o illərdə Azərbaycan vaxtın, demək olar, əksər hissəsində fövqəladə vəziyyət şəraitində
yaşamışdır və onu iqtidar müxtəlif səbəblərə görə, ən çox da daxili siyasi vəziyyət mürəkkəb olduğuna görə elan
etmişdi. 1993-cü ildə də fövqəladə vəziyyət elan olundu, qadağan saatı qoyuldu. Buna baxmayaraq, ayrı-ayrı
silahlı qruplar, qüvvələr prezidentə qarşı, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətinə qarşı çıxış edirdilər. Onlar
Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında idi. Bütün bunlar vətəndaş müharibəsi vəziyyətinə gətirib çıxardı.
Bunun nəticəsində 1993-cü ilin iyun ayında, demək olar, bütün rəhbərlər, yəni parlamentin sədri, Baş nazir
istefa verdilər. Onda mən Bakıya dəvət edildim. Bunadək, yəni 1990-cı ildə mən Moskvadan çıxıb getdikdən
sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayırdım. Mən Bakıya dəvət olundum, məndən vəziyyəti
normallaşdırmaqda kömək göstərməyi xahiş etdilər. Mən parlamentin sədri seçildim. İki gündən sonra prezident
Əbülfəz Elçibəy öz vəzifəsini tərk etdi və buradan gizlincə çıxıb getdi, dağ kəndində yaşadı. Buna görə də mən
ölkəyə tək rəhbərlik etməli oldum.
1993-cü ilin oktyabrında prezident seçkiləri oldu. Mən prezident seçildim.
1993-cü il Azərbaycanın həyatında ən mürəkkəb il idi. Biz bir çox çətinlikləri dəf etdik, Azərbaycanın
parçalanmasına, müxtəlif bölgələrə ayrılmasına yol vermədik. Biz bu meylin qarşısını aldıq. Lakin vəziyyət
mürəkkəb olaraq qalırdı.
Dediyim kimi, 1994-cü ilin mayında biz atəşkəs haqqında sazişə nail olduq. Ancaq vəziyyət mürəkkəb
olaraq qalırdı. Bayaq dediyim kimi, təəssüf ki, respublikanın daxilində bu cür yoluxucu xəstəlik yaranmışdı.
Bütün bu müxtəlif qruplar, - onlardan bəziləri özlərini siyasi qüvvə hesab edirdilər, - hakimiyyət hərisliyi
xəstəliyi ilə çox yoluxmuşdu. 1993-cü ildə vəziyyətin gərginliyini müəyyən dərəcədə zəiflətməyimizə, 1994-cü
ildə hərbi əməliyyatların dayandırılmasına baxmayaraq, 1994-cü ilin oktyabrında silahlı çevrilişə cəhd göstərildi. Lakin biz bu cəhdin qarşısını ala bildik. Yəqin ki, bu, sizə məlumdur. 1995-ci ilin martında yeni cəhd
göstərildi. 1994-cü ildə bu işə o vaxtlar Baş nazir işləyən adam, 1995-ci ilin martında isə Daxili İşlər
Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi başçılıq edirdi. Bu dəstədə böyük silahlı qüvvə vardı. Görünür, nə
vaxtsa, onlar öz məqsədlərinə xidmət etmiş, sonra mənən pozulmuş, iri cinayətlərlə məşğul olmuş və o yerə
gəlib çıxmışdılar ki, Azərbaycanda bütün hakimiyyəti öz əllərinə almaq istəmişdilər. Biz bunu da dəf etdik.
Sonralar burada vəziyyəti mürəkkəbləşdirmək üçün başqa cəhdlər də göstərildi. Məsələn, prezident Leonid
Daniloviç Kuçma Azərbaycanda rəsmi səfərdə olarkən mən onu maşında hava limanına yola salmağa gedərkən
biz çətinliklə sağ qaldıq. Biz hava limanına yola düşməzdən bir gün əvvəl körpünün altından böyük miqdarda
partlayıcı maddələr aşkara çıxarıldı. Onları buraya XTPD-nin bəzi iştirakçıları xüsusi olaraq qoymuşdular. Biz
bu adamları 1995-ci ilin martında pərən-pərən salmışdıq, lakin onlar müxtəlif yerlərdə gizlənmişdilər. Onlar
körpünü partlatmaq və təbii olaraq, bizi məhv etmək istəyirdilər. Ancaq bizim hüquq mühafizə orqanları sayıq
idilər, onlar həmin partlayıcı maddələri vaxtında götürdülər. Sonra bununla məşğul olmuş və bunu peşəkarlıqla
etmiş adamların böyük bir qrupunu üzə çıxardıq. Bombanın partlaması nəinki adamların həlak olması ilə
qurtarardı, həm də ətrafda çox şeyə ziyan dəyərdi.
Digər terror aktı cəhdləri də olmuşdur. Bir sözlə, bu baxımdan bizim vəziyyətimiz MDB-nin digər
ölkələrindəki, o cümlədən də Ukraynadakı vəziyyətdən yəqin ki, fərqlənir.
Gördüyünüz kimi, indi biz vəziyyəti sabitləşdirə bilmişik. Bu, 1995-ci ilin təxminən axırlarından baş
verməyə başlamışdır. İndi daxili siyasi vəziyyət tamamilə sabit, normaldır.
İqtisadiyyatda, Ukrayna kimi, biz də keçid dövrünü yaşayırıq, islahatlar aparırıq, özü də cəsarətlə aparırıq və
onlar yaxşı nəticələr verir. Bu nəticələr ondadır ki, digər MDB ölkələrində olduğu kimi, bizdə də təxminən
1990-1991-ci ildən başlayaraq istehsalın, iqtisadiyyatın səviyyəsi aşağı düşürdü. Bizdə sənaye və kənd
təsərrüfatı istehsalı, daxili ümumi məhsul istehsalı hər il 20-25 faiz azalırdı. 1996-cı ildə biz bu azalmanı
dayandırıb, bir qədər artıma nail ola bildik. 1997-ci ildə artımı təmin etdik, daxili ümumi məhsul 5,8 faiz
çoxaldı, sənaye istehsalı bir qədər – 0,3 faiz artdı. Halbuki əvvəlki illərdə azalma 20-25 faiz idi. 1998-ci ilin
yarısı ərzində daxili ümumi məhsul istehsalı 9 faiz, sənaye istehsalı 0,7 faiz artmışdır. Yəni artım davam edir.
Digər ölkələrdəki kimi, bizdə də inflyasiya çox böyük idi. Maliyyə sistemi çox ağır vəziyyətə düşmüşdü.
1994-cü ildə inflyasiya 1600 faiz təşkil edirdi. 1995-ci ildə biz onu xeyli azalda bildik, inflyasiya təxminən 80
faiz oldu. 1996-cı ildə isə inflyasiyanı tamamilə dayandırdıq – inflyasiya 0,4 faiz təşkil etdi. 1997-ci ildə o,
həmin səviyyədə, indiki səviyyədə qaldı. Yəni bizdə inflyasiya yoxdur.
Milli valyutamızın – manatın məzənnəsi sabitdir. Son illərdə o, dollara nisbətdə hətta bir qədər
möhkəmlənmişdir.
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İqtisadi islahatlarımız iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edir. Bizdə mülkiyyət özəlləşdirilir. Biz iqtisadi
islahatların aparılmasında bir qədər gecikdik, lakin bu, bəlkə də işin xeyrinə oldu. Biz ona görə gecikdik ki, sizə
dediyim kimi, 1993, 1994-cü illərdə bu məsələ ilə məşğul olmağa imkanımız yox idi. Biz onunla 1995-ci ildə
fəal məşğul olmağa başladıq. Bu, işin ona görə xeyrinə oldu ki, biz digər MDB ölkələrinin təcrübəsini öyrəndik.
Müsbət cəhətləri əxz etməyə çalışırıq, Rusiyada, başqa ölkələrdə buraxılmış səhvlərə yol verməməyə çalışırıq.
Belə gecikmə bu baxımdan da faydalı ola bilər.
Bununla yanaşı, əgər biz vaxt baxımından gecikmişdiksə, sürət məsələsində digər ölkələrin səviyyəsində
gedirik. Kiçik müəssisələri və orta müəssisələrin bir hissəsini özəlləşdirmək işi başa çatmışdır. İndi orta
müəssisələrin qalan hissəsinin, habelə iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi mərhələsi başlamışdır.
Biz aqrar sektorda çox köklü tədbirlər həyata keçiririk. Zənnimcə, biz torpaq islahatı, aqrar sektorda
islahatlar haqqında mühüm qanunlar qəbul etmişik. Bu qanunlar aqrar sektordakı hər şeyi əhatə edir, başlıcası
budur ki, biz torpağı satmaq, almaq, vermək hüququ ilə xüsusi mülkiyyətə veririk. Heyvandarlıq sektorunu
tamamilə özəlləşdirmişik. Bu da çox yaxşı nəticələr verir. Bu nəticələr bundan ibarətdir ki, bütün növlərdən
mal-qaranın sayı, heyvandarlıq məhsulları istehsalı artmışdır. Keçmişdə, respublikamız Sovet İttifaqının tərkibində olarkən respublikamız heyvandarlıq məhsulları baxımından dotasiya alan respublika idi. Yadınızda olar, o
vaxtlar ümumittifaq ixtisaslaşması, əmək bölgüsü vardı. Məsələn, Azərbaycan öz torpaqlarından Sovetlər
İttifaqında pambığa, üzümə, tərəvəzə ümumi tələbatın ödənilməsi üçün bu məhsulların istehsalından ötrü
istifadə edirdi. Ona görə bizdə heyvandarlıq məhsullarının istehsalı əhalimizin tələbatını heç vaxt ödəmirdi.
Bizə Rusiyadan, Ukraynadan və Belorusiyadan ət, yağ, süd gətirirdilər. Biz isə Rusiyaya və digər respublikalara
çoxlu pambıq, başqa məhsullar göndərirdik.
İndi biz özümüzü təmin edirik. Biz özümüzü çörəklə də, yəni taxılla da təmin etmirdik. Biz onu iki dəfə az
istehsal edirdik, çünki digər kənd təsərrüfatı məhsulları becərirdik. İndi isə taxıl istehsalını artırmışıq.
Respublika özünü çörəklə, habelə heyvandarlıq məhsulları ilə təmin edir. Heyvandarlıq sektorunda
özəlləşdirmə, bax belə, çox böyük rol oynamışdır. Torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsinin taxıl və digər kənd
təsərrüfatı məhsullarının artırılmasında çox böyük rolu olmuşdur. Bu proses hələ başa çatmayıb, davam edir.
Lakin bu, çox yaxşı prosesdir.
İri sənaye müəssisələrinin məsələsi isə, əlbəttə ki, çətindir. Həm sizdə, həm də bizdə metallurgiya,
maşınqayırma, müdafiə sənayesinin iri müəssisələri var. Onların məsələsi mürəkkəbdir. Lakin biz burada da
onlardan istifadə yollarını axtarıb tapırıq. Bizdə neft və qaz xammalına əsaslanan böyük kimya kompleksi var.
Axı bütün bu iri sənaye müəssisələri ittifaq sənayesinə inteqrasiya olunmuşdu və biz istehsal etdiklərimizi
Rusiyaya, Ukraynaya göndərirdik, oradan nə isə alırdıq. İndi, bir tərəfdən, bu inteqrasiya əlaqələri kəsilib, digər
tərəfdən, vaxtilə istehsal edilən məhsula indi ehtiyac yoxdur. Məsələn, hərbi sənaye kompleksinin məhsulu indi
lazım deyildir. Biz çoxlu neft-mədən avadanlığı istehsal edir, ittifaqın ona olan ehtiyacının 70 faizini təmin
edirdik. Neft-mədən avadanlığını Sovetlər İttifaqının hər yerinə göndərirdik. Bir çox zavodlarımız bu sahə ilə
bağlıdır. İndi isə orada lazım deyil, belə ki, Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinin bir çox zavodları neft-mədən
avadanlığı istehsalına keçirilmişdir. İndi bunu özləri istehsal edir və bizim avadanlığımıza ehtiyacları yoxdur.
Belə problemlər çoxdur, lakin biz onları tədricən həll edirik.
İslahatlarımız həm də xarici ticarətə, bütövlükdə iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına, azad sahibkarlığa aiddir.
Bütün bunlar öz nəticələrini verir. Biz xarici sərmayə axınını təmin etmək üçün ölkəmizin qapılarını bütün
dünyaya açmışıq və burada da yaxşı nəticələrimiz var. Xüsusilə, energetika sahəsində. Bilirsiniz ki, Azərbaycan
neft ölkəsi, özü də qədim neft diyarıdır. Keçmişdə Azərbaycan çoxlu neft çıxarır və demək olar, bütün Sovetlər
İttifaqını təmin edirdi. Həm ötən əsrdə, həm də bu əsrin əvvəlində Qərb ölkələrinə çoxlu neft ixrac olunurdu.
Dəniz yataqlarının sənaye üsulu ilə istismarına dünyada ilk dəfə Azərbaycanda başlanmışdır. Biz çox şey
etmişik və böyük təcrübəmiz var. Bununla belə, bizim böyük neft və qaz ehtiyatlarımız var. Onlar həm quruda,
həm də Xəzər dənizindədir.
Son dörd ildə biz Qərb ölkələrinin - Avropanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın, Türkiyənin,
habelə İranın, Səudiyyə Ərəbistanının iri neft şirkətləri ilə çoxlu müqavilələr imzalamışıq. Mən bu yaxınlarda
Böyük Britaniyada rəsmi səfərdə oldum, orada Böyük Britaniya, ABŞ və Rusiya şirkətləri ilə üç iri müqavilə
imzaladıq. 15 belə müqavilə imzalanmışdır. İlk müqavilələr artıq həyata keçirilir, öz nəticələrini verir. Ötən il
birinci müqavilənin reallaşdırılması nəticəsində ilk nefti aldıq, onu ixrac edirik. Başlıcası isə odur ki, bu
müqavilələrin həyata keçirilməsi Azərbaycana böyük sərmayə axınını təmin edir. Məsələn, mən Londonda
olarkən dedim ki, son üç ildə təkcə «Britiş Petroleum» Azərbaycana 260 milyon dollar sərmayə qoymuşdur.
Bütünlükdə isə, ötən il 1,5 milyard dollar xarici sərmayə qoyulmuşdur.
551

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

İndi Azərbaycanda çoxlu xarici şirkət işləyir. Londona səfərimin son günlərini yenidən xatırlayıram. Böyük
Britaniya böyük iftixarla deyir ki, Azərbaycanda 100-dən artıq Britaniya şirkəti işləyir. Bizdə Amerika
Birləşmiş Ştatlarından, digər ölkələrdən də təxminən bir o qədər şirkət var. Bütün bunlar Azərbaycanda tamam
başqa bir vəziyyət yaradır.
Dövlət quruculuğu baxımından biz demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu xətti götürmüşük, bu işi aparırıq,
demokratiya, siyasi plüralizm prinsiplərini bərqərar edirik, şəxsiyyət, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə fəal
məşğul oluruq və buna böyük əhəmiyyət veririk. Milliyyətindən, dini etiqadından asılı olmayaraq bütün
vətəndaşların azadlığı hər cəhətdən təmin edilmişdir. Dediyim kimi, ölkəmiz çoxmillətli ölkədir. Bizdə
azərbaycanlılarla yanaşı, ruslar, ukraynalılar, yəhudilər də yaşayırlar. Biz bunu respublikamızın ləyaqəti hesab
edirik.
Azərbaycanda siyasi həyat fəaldır, mətbuat azaddır, çoxlu, bəlkə də lazım olduğundan da çox qəzet nəşr
edilir. Bilirsiniz ki, yeni olan hər şey həmişə cəlbedicidir. Bizdə pulu olan adamlar öz qəzetlərini nəşr etdirirlər.
Nə demək olar, bir halda ki, xoşları gəlir, qoy nəşr etdirsinlər. Onları kimsə oxuyur, kimsə də oxumur. Mətbuat
azaddır. Zənnimcə, bizdə iki, yaxud üç qəzet dövlətin nəzarəti altındadır.
Siyasi partiyalar yaranmışdır. Doğrudur, onlar böyük deyil, kiçikdirlər. Böyük partiyalar da var. Elə
partiyalar var ki, onlar indiki iqtidarı dəstəkləyirlər. Elə partiyalar, - onlar əksəriyyəti təşkil edir, - var ki, indiki
iqtidara qarşı müxalifətdədirlər. Üzvlərinin sayına görə ən böyük partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. İqtidara
sədaqətli olan başqa partiyalar da var. Müxalifətdə olan partiyalar da mövcuddur, bəziləri hətta radikal
müxalifətdədir. Lakin bütün bunları biz normal hal, Azərbaycanın bugünkü reallığı hesab edirik. Çünki demokratiya, əlbəttə, müxtəlif rəylərin, mövqelərin, baxışların olması deməkdir və bu, müxalifətsiz qeyri-mümkündür.
Belə düşünürəm ki, siz həyatımızın bu hissəsi ilə də tanış oldunuz.
Oktyabrın 11-də bizdə prezident seçkiləri təyin edilmişdir. Prezidentin səlahiyyətlərinin müddəti oktyabrın
10-da bitir, oktyabrın 11-nə prezident seçkiləri təyin olunmuşdur. Seçkiqabağı kampaniya başlanmışdır. Siz
yəqin bunu da hiss etdiniz.
Mən bu fikirdəyəm ki, apardığımız iqtisadi islahatlar, müxtəlif ölkələrlə, xarici şirkətlərlə, firmalarla iqtisadi
əməkdaşlığa dair bizdə olan və artıq həyata keçirilən böyük layihələr Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını və,
təbii olaraq, əhalinin, bütün xalqın həyat səviyyəsinin yüksəlişini ardıcıl surətdə təmin edəcəkdir. Əminəm ki,
biz keçid dövrünün bütün problemlərini uğurla aradan qaldıracağıq və demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi
Azərbaycan müvəffəqiyyətlə inkişaf edəcəkdir.
Ermənistanla münaqişə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması, Dağlıq Qarabağ məsələsi böyük bir
problem olaraq qalır. Ümidvaram ki, ATƏT-in Minsk qrupunun və digər beynəlxalq təşkilatların iştirak etdikləri
danışıqlar yolu ilə biz bu məsələnin də həllinə nail olacağıq. Əbədi olaraq düşmənçilik etmək, vuruşmaq olmaz.
Elə bir çox ölkələrin tarixinin təcrübəsi də göstərir ki, öz aralarında on illərlə müharibə aparan ölkələr sonra
sülhə gəlirlər və yaxşı, çox etibarlı sülh yaranır. Belə düşünürəm ki, bölgəmizdə, Qafqazda da, o cümlədən
Ermənistanla Azərbaycan arasında da sülh yaratmaq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşamaq mümkün olacaqdır.
Respublikamıza, bizim problemlərimizə diqqət yetirdiyinizə, ölkəmizə gəldiyinizə görə sizə təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. İctimaiyyətimiz də çox yüksək qiymətləndirir. Bu
isə sizə Azərbaycanın bugünkü həyatı, ölkəmizdə baş verən bütün siyasi, iqtisadi, ictimai proseslər haqqında
mötəbər məlumat almağa imkan verəcəkdir. Əmin ola biləcəksiniz ki, biz demokratiya, tərəqqi yolu ilə gedirik.
Bir də deyirəm, Ukrayna bizim üçün etibarlı tərəfdaşdır və bizim münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıq
xarakteri daşıyır. Bu münasibətlərin daha da inkişaf etməsi, möhkəmlənməsi və dərinləşməsi üçün biz öz
tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Siz yəqin hiss etmisiniz ki, bizim xalqımız Ukraynaya, Ukrayna xalqına, onun dilinə, mədəniyyətinə böyük
rəğbətlə yanaşır. Bu da respublikamızın xarakterik xüsusiyyətidir və münasibətlərimizin inkişafında bizə kömək
edir.
Məlumdur ki, Ukraynada azərbaycanlılar da yaşayır. Onların sayı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq
bizim səfirliyimiz bildirir ki, onlar az qala bir neçə yüz min nəfərdir. Onların əksəriyyəti Ukrayna vətəndaşıdır.
Biz bunu müsbət hal kimi qiymətləndiririk. İnsanın istədiyi yerdə yaşamaq hüququ olmalıdır. İnsan azad
olmalıdır. Azad insan isə harada yaşamağı özü seçir. Əgər minlərlə azərbaycanlıya Ukraynada yaşamaq
xoşdursa və onlar orada yaxşı şərait tapırlarsa, yaşayırlarsa və bu ölkənin həyatında iştirak edirlərsə, bunu yalnız
təşviq etmək və dəstəkləmək lazımdır. Ancaq eyni zamanda, bu, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında, Ukrayna və
Azərbaycan xalqları arasında əlaqələri möhkəmləndirmək üçün də yaxşı vasitədir.
Buraya səfər etdiyinizə, respublikamıza diqqət göstərdiyinizə görə sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
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Yəqin ki, sizin suallarınız var, məndən nə isə soruşmaq istəyirsiniz. Tam sərbəstsiniz, istədiyiniz sualı verə
bilərsiniz.
V i k t o r V o r o n i n (Ukrayna prezidentinin müşaviri): Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma
mənə tapşırmışdır ki, onun ən yaxşı arzularını sizə çatdırım. Sizin aranızdakı şəxsi dostluq münasibətləri
sayəsində Ukrayna – Azərbaycan münasibətləri möhkəmlənir və inkişaf edir. Biz əminik ki, bu münasibətlər
gələcəkdə də fəal surətdə inkişaf edəcəkdir.
Heydər Əliyeviç, burada heç bir şişirtmə yoxdur. Siz XX əsrin ən böyük siyasi xadimləri sırasına
mənsubsunuz. Sizin şəxsiyyətinizə bütün dünyada və xüsusilə Ukraynada çox böyük maraq var. Ukraynanın
elektron və mətbu kütləvi informasiya vasitələrinin aparıcı jurnalistlərindən ibarət mötəbər nümayəndə heyəti
bunu sübut edir. Onlar Kiyevə qayıdandan sonra müstəqil Azərbaycanın inkişafı, 1993-cü ildən bəri keçdiyi
çətin yol, Sizin rəhbərliyiniz altında ölkənizin qazandığı uğurlar haqqında obyektiv məlumat verəcəklər.
Biz gördük ki, Azərbaycanın çətinlikləri az deyildir. Qaçqın düşərgəsi bizə yaman təsir elədi. Yurdyuvalarından qovulmuş bu insanların faciəsini gözümüzlə gördük və ümidvarıq ki, onlar doğma yerlərinə
qayıdacaq və normal həyat sürəcəklər.
Hörmətli Heydər Əliyeviç, ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlığın inkişafına sizin necə böyük töhfə
verdiyinizi bilirik. Ukraynanın ən yüksək ordeni – Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif olunmağınız bunun ən yaxşı
təsdiqidir. Sizdən savayı, bu ordenlə müstəqil dövlətlərin başçılarından çox az adam təltif olunmuşdur. Biz
əminik ki, 1998-ci ilin oktyabrından sonra Siz ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişafı, onların
strateji tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi üçün hər şeyi edəcəksiniz.
Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyinin cənab İbrahimovun rəhbərliyi ilə necə səmərəli
işlədiyini, Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinin cənab Aleksenkonun rəhbərliyi ilə necə səmərəli işlədiyini
biz bilirik. Diplomatlar bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsinə çox böyük töhfə verirlər. Şübhə yoxdur
ki, bu proses bundan sonra da davam edəcəkdir.
Biz Sizə Azərbaycan Respublikasının həyatının müxtəlif sahələri haqqında çox məzmunlu və dolğun
məlumata görə təşəkkür edirik və müxbirlərimizin suallarına cavab versəniz minnətdar olardıq.
V a d i m D o l q a n o v (Ukrayna Milli Televiziyasının birinci vitse-prezidenti): Hörmətli cənab
prezident, bizim üçün vaxt tapdığınıza görə Sizə, habelə bu səfər üçün çox iş görmüş olan cənab
İbrahimova təşəkkür etmək istəyirəm. Mənim suallarım münasibətlərimiz üçün ən mühüm sahəyə – iqtisadiyyata aiddir. Ukrayna və Azərbaycan müstəqillik elan etdikləri vaxtdan bəri siyasi münasibətlərimiz
yəqin ki, çox yaxşı səviyyədədir. Buna Sizin bu gün xatırladığınız yüksək səviyyəli səfərlər də sübutdur.
Mən istərdim ki, Siz Ukrayna ilə iqtisadi münasibətlərin indiki vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini şərh
edəsiniz. Özü də ABŞ tərəfindən dəstək baxımından. Bu dəstək Xəzər neftinin nəqlində Ukraynanın iştirak etmək niyyəti ilə əlaqədar ötən həftə ifadə olunmuşdur.
İkinci sual indi, burada meydana gəldi: biz bilirik ki, bu gün Rusiya ilə danışıqlar aparılır. Mən belə
başa düşürəm ki, söhbət Xəzərdə sərhədin delimitasiyasından gedir. İstərdim ki, Siz bu danışıqların
gedişini şərh edəsiniz. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz məsələlərin böyük bir dairəsini əhatə etdiniz. Bu, çox vaxt aparacaqdır. Buna
baxmayaraq, cavab verəcəyəm.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq inkişafdadır. Deyə bilmərəm ki, biz çox şeyə nail
olmuşuq. Lakin hər halda, əmtəə dövriyyəsinin həcmi artır və biz Ukrayna ilə iqtisadi əməkdaşlığı bacardıqca
daha çox inkişaf etdirmək istəyirik.
Ukrayna Xəzər neftinə böyük maraq göstərir. Hələlik isə Xəzər nefti Azərbaycanın xarici şirkətlərlə birliklə
çıxardığı neftdən ibarətdir. Neftin ixracı üçün biz bir neft kəməri çəkmişik və indi nefti bu kəmər vasitəsilə Qara
dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına ixrac edirik. Biz ikinci boru kəmərini Bakıdan Cürcüstanın Qara dəniz
sahilindəki Supsa limanına çəkirik. Ukrayna bu boru kəmərinə, habelə indi çox müvəffəqiyyətlə işləyən
nəqliyyat dəhlizinə böyük maraq göstərir. Bu dəhliz Mərkəzi Asiyanı Avropa ilə Türkmənistan, Krasnovodsk,
indiki Türkmənbaşı limanı, Azərbaycan limanı vasitəsilə birləşdirir və dəmir yolu ilə Gürcüstanın Poti
limanınadək və oradan da Avropayadək gedir. Ukrayna buna çox böyük maraq göstərir. Yeri gəlmişkən,
Ukrayna bu sazişə qoşulmuşdur. Leonid Daniloviç Kuçma mənə dedi ki, onlar Poti və Odessadakı İliçevsk
limanları arasında bərə keçidi yaratmışlar. Bu bərə keçidi hələlik yük avtomobillərinin daşınmasını təmin edir,
ancaq dəmir yol bərəsi də inşa etmək planlaşdırılır. Ona görə ki, Xəzərin şərq və qərb sahillərini – Bakını və
Krasnovodsku birləşdirən bərə ilə Mərkəzi Asiyadan Bakıyadək dəmir yol qatarları daşınır, buradan isə biz
onları Potiyə çatdırırıq.
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Avropa Birliyi TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə fəal məşğul olur. Söhbət Böyük İpək Yolunun
bərpasından gedir. Böyük İpək Yolu məsələsi qarşıya ciddi proqram kimi çıxmışdır. Biz Avropa Birliyi ilə
birlikdə bu məsələnin təşkilatçısı olduq. Sentyabrın 7-8-də Bakıda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. İpək yolu
üstündə yerləşən 34 və ya 35 ölkənin dövlət və hökumət başçıları bu konfransa dəvət edilmişlər. Onların
arasında Ukrayna da var.
İpək yolu Yaponiyadan başlayaraq, Çindən, Mərkəzi Asiyadan – Qazaxıstan, Özbəkistan və
Türkmənistandan, Xəzər dənizindən, Qafqazdan keçir. Sonra o qollara ayrılır: bir xətt Ukraynaya, oradan isə
Şimaladək gedə bilər, başqa xətt, - ona Rumıniya böyük maraq göstərir, - Dunay çayı ilə Avropanın şimal
hissəsinədək, Bolqarıstana, Türkiyəyə gedəcəkdir. Bir sözlə, bu nəqliyyat xətti artıq yaradılmışdır, işləyir. Ona
Ukrayna da qoşulmuşdur.
Sentyabrın 7-8-də biz İpək yolunun bərpasına dair sənədlər qəbul edəcəyik. Əlbəttə, Mərkəzi Asiya ilə ən
qısa nəqliyyat yolundan istifadə etməyə Ukraynanın da imkanı olacaqdır. Axı Mərkəzi Asiyadan Avropaya
məsafə şimal tərəfdən yol ilə müqayisədə 2000 kilometr qısalır. Təbii ki, yükdaşımalarının xərcləri də azalır.
Bütün bunlar elə bir şərait yaradır ki, bu şəraitdə Ukrayna Azərbaycanla da, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə də,
Qafqazla, Gürcüstanla da iqtisadi cəhətdən fəal əməkdaşlıq edə bilər. Zənnimcə, böyük perspektivlər var.
Boru kəmərindən danışdım. Ukrayna Bakı-Supsa marşrutuna böyük maraq göstərir. Bu neft kəməri gələn ilin
əvvəllərində hazır olacaq və biz bu istiqamətdə də neft ixrac edəcəyik. Ukrayna gələcəkdə Xəzərin enerji
ehtiyatlarından, o cümlədən Xəzər dənizinin neftindən, Azərbaycan neftindən istifadə etmək üçün real imkana
malikdir. Hesab edirəm ki, iqtisadi inkişafın imkanları barədə danışmalı olsaq, bu, çox mühüm məsələdir.
İndi də Xəzərə dair danışıqlar haqqında. 1994-cü ilin sentyabrında 11 iri neft şirkəti konsorsiumda birləşdi və
biz indi «Əsrin müqaviləsi» adlandırılan ilk müqaviləni imzaladıq. O vaxtlar bu müqaviləyə müxtəlif
münasibətlər göstərilirdi. Müqaviləni imzalamış olan şirkətlər, ölkələr, əlbəttə, perspektiv barəsində
düşünürdülər, bəzi digər ölkələr isə buna mənfi münasibət göstərir, qısqanclıqla yanaşırdılar. Bax, onda ortaya
belə bir məsələ çıxdı ki, Xəzər dənizinin statusu yoxdur, o, əvvəllər Sovetlər İttifaqına mənsub idi. Doğrudur,
cənubda İranın Xəzərə kiçik bir çıxışı var, Sovetlər İttifaqı Xəzər dənizində əslində hökmranlıq edirdi. O
parçalanıb, müstəqil dövlətlər yarandıqdan, Xəzərdə beş Xəzəryanı ölkə – Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan,
İran və Azərbaycan meydana gəldikdən sonra, təbii olaraq, qarşıya belə bir məsələ çıxdı: bu necə olan işdir,
Azərbaycan müqavilə bağlamışdır, digər Xəzəryanı ölkələr isə bir tərəfdə qalmışlar? Doğrudur, bu ilk
müqavilədə Rusiyanın «LUKoyl» şirkəti də iştirak edir. Həmin müqavilə imzalanmazdan əvvəl Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda birgə iş haqqında Rusiya və Azərbaycan hökumətləri arasında saziş imzalanmışdır.
Biz müqaviləni imzalayanda bəziləri bəyan edirdi ki, Xəzər dənizində sektorlar yoxdur, o, ümumidir, ondan
hamı istifadə etməlidir. Biz isə hələ Sovetlər İttifaqı dövründə yaranmış vəziyyətə əsaslanırdıq. Bu da ondan
ibarətdir ki, 1970-ci ildə, Xəzərdə neft və qaz yataqlarının işlənilməsi intensivləşəndə, Sovetlər İttifaqının Neft
və Qaz Sənayesi Nazirliyi Xəzər dənizini sektorlara bölmək haqqında qərar qəbul etdi ki, Xəzərin bu və ya
başqa hissəsində çıxarılan neftin hansı respublikaya aid olması bilinsin. Amma neft və qaz yataqlarının
kəşfiyyatı, neftin çıxarılması ilə əsasən Azərbaycan məşğul olurdu. Xəzərdə neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan
bütün ittifaq təşkilatları da Azərbaycanda idi.
Hər halda, dənizin Azərbaycan sahillərində nə çıxarılırdısa, bu, məlum idi. Bəs sahildən uzaqda çıxarılan?
Onu kimə vermək lazım idi – Türkmənistana, yoxsa Azərbaycana? Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Türkmənistan
sahillərində də neft çıxarırdı, çünki o zaman Türkmənistanın nə texnikası, nə də texnologiyası yox idi.
Azərbaycanda isə bunların hamısı vardı. Elə o zaman da, 1970-ci ildə nazirlik Xəzər dənizinin sektorlara
bölünməsi haqqında sərəncam və ya qərar verdi. Biz də 1994-cü ildə müqavilə imzalayarkən, onu əsas götürdük
ki, hər işi öz sektorumuzda görürük. Rusiya, digər Xəzəryanı dövlətlər Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi
prinsipini uzun müddət qəbul etmək istəmirdilər.
Amma biz öz işimizi görürdük. Sonra biz yeni müqavilələr imzaladıq. Bu ilin mart ayında Rusiya, nəhayət,
qərara gəldi ki, Xəzər dənizinin dibinin sektorlara bölünməsi prinsipini qəbul etmək lazımdır. Boris Nikolayeviç
Pastuxovun başçılıq etdiyi Rusiya nümayəndə heyəti mart ayında Azərbaycanda oldu, biz saziş imzaladıq ki,
Xəzər dənizinin dibi sektorlara bölünməlidir.
Sonra bu məsələdə daha da irəliləyiş oldu. Gərək ki, bu ayın əvvəlində Moskvada Xəzər dənizinin
Qazaxıstan ilə Rusiya arasında orta xətt üzrə sektorlara bölünməsi haqqında Rusiya ilə Qazaxıstan arasında
prezidentlər səviyyəsində saziş imzalandı. Biz bu sazişi bəyəndik.
Bu yaxınlarda Rusiya nümayəndə heyəti İranda olmuşdur. İran hələlik bu mövqe ilə o qədər də razı deyildir.
Ancaq Rusiyanın nümayəndə heyəti danışıqlar aparır. Türkmənistan öz mövqeyini çox da dəqiq müəyyən
etməmişdir. Hər halda, indi artıq məlumdur ki, Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından, onun dibindən istifadə
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olunması qəti şəkildə sektor bölgüsü prinsipi üzrə həyata keçiriləcəkdir. Bu gün həmin prinsip bir daha təsdiqləndi və
biz hətta razılaşdıq ki, indiki sərhədlərimizin keçdiyi xətt üzrə Xəzər dənizinin Rusiya ilə Azərbaycan arasında
bölünməsi haqqında Rusiya ilə Azərbaycan arasında prezidentlər səviyyəsində saziş imzalana bilər.
Rusiya belə hesab edir ki, dənizin dibini sektorlara bölmək olar, amma su qatı kondominium prinsipi üzrə
ümumi istifadədə qalmalıdır, 12 və 45 kilometrlik sahilyanı zona olmalı, dənizin qalan hissəsi balıq ovu,
gəmiçilik, ekologiya və sairə üçün ümumi istifadədə olmalıdır. Azərbaycanın mövqeyi, - gərək ki, İranın da
mövqeyi, - belədir ki, hər şeyi sektorlara bölmək lazımdır. Biz bu məsələdə hələlik razılığa gələ bilməmişik.
Bugünkü görüşümüz də elə bu səviyyədə başa çatmışdır.
Lakin biz irəliləyirik. Əgər dörd il bundan əvvəl heç nəyi tanımırdılarsa, indi məsələnin bir hissəsi artıq həll
edilmişdir. Xəzərin dibi bölünür. Bax, beləcə tədricən irəliləyəcəyik.
Bu, asan iş deyildir. Xəzər dənizinin Yer kürəsinin yaşı qədər yaşı var. Amma Xəzər dənizinin məsələsi ilə
heç kim heç vaxt məşğul olmayıbdır. Bu birincisi. Keçmişdə bu dəniz, demək olar, tamamilə çar Rusiyasına
mənsub idi, bundan əvvəl isə onun daha kimlərə mənsub olduğu məlum deyildir. Sonralar Xəzər Sovetlər
İttifaqına mənsub olmuşdur. İndi burada beş Xəzəryanı dövlət var. Biz Xəzər dənizindən necə istifadə edilməsi
və onun hansı statusa malik olması barədə danışıb razılığa gəlməliyik. Belə düşünürəm ki, razılığa gələcəyik.
Sağ olun.
M a r i n a O s t a p e n k o («İnterfaks» agentliyi, Ukrayna) : Mənim sualım Xəzər neftinin nəqli
barədədir. İqtisadi və ya siyasi amil neftin nəqlinin bu və ya digər variantı barədə Azərbaycanın qərarına
nə dərəcədə təsir göstərə bilər? İkinci sual: Siz prezidentimizi onun 60 illiyi münasibətilə təbrik etmək
üçün avqustun 9-da Krıma gələcəksinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Məmnuniyyətlə gələcəyəm.
Bilirsinizmi, neftin Xəzər hövzəsindən nəqli məsələsi indi bütün dünyada müzakirə edilir. Buna Qərb
ölkələri, bölgəmizin ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük maraq göstərirlər. Azərbaycanda ABŞ-ın,
Avropanın və dünyanın digər ölkələrinin kifayət qədər böyük miqdarda çox iri neft şirkətləri işləyir. Onu da
bilirəm ki, Qazaxıstan sektorunda dünyanın bir çox ən iri şirkətləri işləməyə başlayırlar. Onlar Türkmənistan
sektorunda da işləməyə başlayırlar. Odur ki, bu işin XXI əsrdə böyük perspektivi var.
Biz belə bir mövqedə dururuq ki, neftin Xəzər dənizindən nəqli üçün çoxlu marşrut olmalıdır. Məsələn,
Azərbaycanda biz özümüz üç marşrut müəyyən etmişik: Birincisi – Bakı – Novorossiysk, ikincisi – Bakı–Supsa
və üçüncüsü, biz bunu əsas neft kəməri hesab edirik, - Bakı – Ceyhan. Ceyhan Türkiyənin Aralıq dənizində
limandır. Söhbət Bakıdan başlayaraq Gürcüstan və Türkiyə ərazisi ilə Aralıq dənizi sahilinə neft kəməri
çəkilməsindən gedir. Doğrudur, bu məsələ hələ qəti olaraq həll edilməyibdir. Lakin bu məsələdə bizim mövqeyimiz qəti olaraq müəyyən edilmişdir və biz onun haqqında danışdıq.
Ancaq başqa variantlar da ola bilər. Əlbəttə, bu zaman məsələnin ən əvvəl kommersiya tərəfi nəzərə alınır.
Hərə istəyir ki, hər şey iqtisadi cəhətdən sərfəli olsun. Təbii ki, təhlükəsizlik məsələlərində də. Məsələnin siyasi
tərəfi də buradan irəli gəlir.
Lakin söhbət təkcə neftin Azərbaycan sektorundan deyil, həm də bütün Xəzər hövzəsindən ixrac
edilməsindən gedir. Söhbət hətta Qazaxıstan və Türkmənistan ərazilərində çıxarılan neftin və qazın nəqlindən də
gedir. Orada quruda neft və qazın böyük ehtiyatları var. Məsələn, Qazaxıstan ərazisində «Tengiz» yatağı var,
burada Amerikanın «Şevron» şirkəti Qazaxıstanın Neft Şirkəti ilə birlikdə ildə təqribən 8 milyon ton neft
çıxarır. Onlar bu nefti Rusiya ərazisi ilə ixrac edirlər. Bizə müraciət etdilər. Biz öz razılığımızı verdik və
ötən il bu nefti Qazaxıstanın Aktau limanından tankerlərlə Bakı limanına gətirdik və buradan dəmir yolu ilə
Qara dənizin Batumi limanına göndərdik. Beləliklə, biz bir milyon tondan artıq neft daşımışıq. Yəqin ki, bu
il iki milyon ton olacaqdır. Onlar bu neftin miqdarını bundan sonra da artırmaq istəyirlər . Güman ki, bu,
təxminən 10 milyon ton olacaqdır. Buna görə də bu nefti boru kəməri ilə Qərbə ixrac etmək üçün
Qazaxıstandan Bakıya neft kəməri çəkilməsi haqqında Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında saziş var.
Qərb ölkələri, xüsusən ABŞ türkmən qazının Qərbə Türkmənistan – Bakı qaz kəməri ilə nəql olunmasını
təklif edirlər. ABŞ-ın nümayəndə heyəti hazırda Türkmənistandadır və bu məsələ ilə məşğul olur. O, Türkiyədə
də olmuşdur, sabah bizə, Azərbaycana gələcəkdir.
Buna görə də belə düşünürəm ki, marşrutlar çox olacaqdır. Biz marşrutların variantlarının çox olmasına
tərəfdarıq.
O ki qaldı Leonid Daniloviç Kuçmanın 60 illiyinə, mənim ona böyük hörmətim var. Mən onu mütləq təbrik
edəcəyəm və onun 60 illiyinə həsr olunmuş şənliklərdə çox fəal iştirak edəcəyəm.
K o n s t a n t i n Q u s a r o v (Ukrayna Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti): Heydər Əliyeviç, Sizin
kimi misilsiz, nadir, əfsanəvi taleyə malik adamları barmaqla saymaq olar. Məlumdur ki, prezidentlər
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arasında şəxsi münasibətlər dövlətlərarası münasibətlərin səviyyəsinə aşkar təsir göstərir. Siz Leonid
Daniloviçlə öz şəxsi mehriban, səmimi münasibətlərinizi necə səciyyələndirərdiniz? Bu münasibətlər
dövlətlərarası münasibətlərin səviyyəsinə nə kimi təsir göstərir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Şəxsi münasibətlərin təşəkkül tapması üçün əsas olmalıdır. Bu, xüsusi olaraq yaradıla
bilməz. Mənimlə prezident Leonid Kuçma arasında münasibətlərimiz ən əvvəl beynəlxalq həyatın bir çox məsələləri
barəsində, MDB-də həll edilən bir çox məsələlər barəsində və Qafqaz bölgəsinə, Ukraynaya, Mərkəzi Asiyaya aid bir
çox məsələlər barəsində siyasi baxışlarımızın, siyasi mövqelərimizin oxşarlığı əsasında təşəkkül tapmışdır. Bu, çox
mühüm amildir və bizim aramızda münasibətlərin təşəkkül tapması üçün şərait yaratmışdır.
Bundan başqa, bir-birinə insani rəğbət də olmalıdır. Xoşbəxtlikdən bizdə bu rəğbət qarşılıqlı olmuşdur. Buna
görə də ona böyük hörmətlə yanaşıram. Zənnimcə, o da mənə bu cür hörmətlə yanaşır.
Fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, sizin prezident Leonid Daniloviç Kuçma ağıllı insandır. Mən
görürəm, hiss edirəm ki, o, Ukraynanın suverenliyi və müstəqilliyi mövqelərində möhkəm dayanmışdır, öz
ölkəsi üçün çox işlər görmək istəyir. Hesab edirəm ki, xalqınız bunu qiymətləndirməli, onu fəal dəstəkləməli,
ona kömək göstərməlidir.
Ukrayna zəngin iqtisadi potensialı, çoxlu əhalisi, geniş ərazisi olan böyük ölkədir. O, Avropanın inkişaf
etmiş və aparıcı ölkələrindən biri ola bilər. Ukrayna təbii ehtiyatlar sahəsində də, iqtisadiyyat sahəsində də,
intellektual potensial sahəsində də bu cür imkanlara malikdir. Belə düşünürəm ki, Ukraynada aparılan islahatlar,
prezident Leonid Daniloviç Kuçmanın qətiyyətlə həyata keçirdiyi demokratikləşdirmə xətti düzgün yoldur və bu
yol Ukraynanı yüksək səviyyəyə qaldıra bilər.
Bütün bunlar məndə rəğbət doğurur və cəlbedici qüvvədir, Leonid Daniloviç Kuçma ilə mənim aramda şəxsi
münasibətləri də bu qüvvə təmin edir. Mən bu münasibətləri qiymətləndirirəm və şübhəsiz, onlar dövlətlərarası
münasibətlərin inkişafına müsbət təsir göstərir. Çünki bizim aramızdakı qarşılıqlı anlaşma, baxışlarımızın
oxşarlığı, şəxsi münasibətlərimizi nəzərə alaraq fəal əməkdaşlıq etmək istəyi, şübhəsiz, vahid kompleks əmələ
gətirir.
Axı burada müxtəlif nümayəndə heyətləri olmuşdu. Ukraynanın Baş naziri iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini
müzakirə etmək üçün buraya iki dəfə xüsusi olaraq gəlmişdir. Bizim nümayəndə heyətləri Ukraynada olmuşlar.
Hesab edirəm ki, şəxsi münasibətlərimiz çox möhkəmdir və bundan sonra da möhkəmlənəcəkdir. Sizə isə bir
dost kimi məsləhət görürəm ki, prezident Leonid Daniloviç Kuçmaya daha çox kömək göstərəsiniz.
O l e q K o l e s n i k o v («Region» qəzeti): Hörmətli cənab prezident, təəssüf ki, postsovet məkanında
millətlərarası hərbi münaqişələrin arası kəsilmir. Bir çox siyasətçilər bu vəziyyəti birbaşa Qorbaçovun
son illərdə yeritdiyi milli siyasətlə bağlayırlar. Bu məsələ barəsində Sizin fikrinizi bilmək istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Postsovet məkanındakı bu münaqişələri Qorbaçovun buraxdığı kobud səhvlərlə
bağlayan siyasətçilərlə razıyam. Məhz belə olmuşdur. Axı mən Qorbaçovla neçə il bir yerdə işləmişəm. O,
Stavropolda, mən isə Azərbaycanda işləyərkən onunla çox yaxın əlaqədə işləmişəm. O, Moskvada işləyəndə,
Sov.İKP MK katibi kimi kənd təsərrüfatı məsələləri ilə məşğul olanda, mən Azərbaycan KP MK-nın birinci
katibi idim. Sonra, 1982-ci ilin sonunda mən Moskvaya dəvət ediləndə və Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olanda, Qorbaçov da Siyasi Büronun üzvü, MK katibi idi. Biz
paralel işləyirdik.
Sonralar, 1985-ci ildə biz hamımız Siyasi Büroda ona səs verdik, onu Baş katib seçdik. Lakin sonra o
lovğalandı və çoxlu səhvlər buraxdı. Lakin mənə elə gəlir ki, milli siyasət məsələlərində buraxılan kobud
səhvlərin nəticələri daha ağırdır. Mənim fikrimcə, o, səhv buraxmır, əksinə, bəzi şeyləri qəsdən edirdi. Əslində,
elə buna görə aramızda münaqişə baş verdi. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
günahı Qorbaçovdadır. O zaman bu, Sovetlər İttifaqında ilk münaqişə idi. O vaxta qədər heç bir münaqişə
olmamışdı. Bu, ilk münaqişə idi. Sovetlər İttifaqının başçısı, birinci şəxs kimi o, 1988-ci ildə nəinki münaqişənin qarşısını almadı, aradan qaldırmadı, əksinə, onun genişlənməsinə imkan yaratdı. Mənim bunu deməyə tam
əsasım var. O, 1990-cı ilin yanvarında, heç bir əsas olmadan sovet qoşunlarının iri kontingentini Bakıya,
Azərbaycana yeritməklə, burada çoxlu günahsız insanları məhv etməklə, Bakı şəhərinin küçələrini qana
boyamaqla cinayət törətmişdir. Siz yəqin ki, burada Şəhidlər xiyabanında – bu günahsız insanların dəfn edildiyi
qəbiristanlıqda olmusunuz. O, bu cinayətə görə cəzalandırılmayıb, lakin cəzalandırılmalıdır. Bu da onun milli
məsələlərdə yol verdiyi kobud səhvlərdən biridir.
O, milli psixologiyaya, milli siyasətin xüsusiyyətlərinə məhəl qoymadan elə ağılsız qərarlar qəbul etmiş və o
yerə gəlmişdi ki, öz xalqlarına qarşı hərbi təcavüz etmişdi. Məgər bunu etmək olardı?
Mən burada, Azərbaycanda işləmişəm, respublikanı yaxşı tanıyıram. Azərbaycan onsuz da qoşunla dolu idi.
Burada sovet ordusunun iri hərbi birləşmələri həmişə olmuşdur. Burada çox iri 4-cü ordu, Bakı hava
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hücumundan müdafiə dairəsi, Xəzər Donanması, desant qoşunları – külli miqdarda qoşun var idi. Mən bunu
bilirəm, çünki uzun illər Azərbaycanın rəhbəri olmuşam və bütün bu qoşun hissələrinə getmişəm. Bunlar ola-ola
o, iri qoşun kontingentini, müdafiə naziri marşal Yazovu, daxili işlər naziri Bakatini, dövlət təhlükəsizliyi
nazirinin birinci müavinini, başqalarını buraya göndərdi, burada qırğın törətdi. Bu da təkcə onun milli
siyasətinin səhvləri deyil, cinayətdir.
Eyni şeylər sizdə də var. Siz indi Krımdakı separatizmdən əzab çəkirsiniz. Bütün bunlar da onun nəticəsidir.
Bütün sonrakı münaqişələr – Gürcüstandakı Abxaz və Osetin münaqişələri, Çeçenistandakı, Dnestryanıdakı
münaqişələr də Dağlıq Qarabağda baş verəndən sonra meydana çıxmışdır. Yəni, bu yoluxucu xəstəlik
yayılmışdır, bunun da təqsirkarı odur.
Təkrar edirəm, bununla əlaqədar mən onunla mübahisə etdim. Məsələn, 1986-cı ildə o, bəzi respublikaların
rəhbərlərini dəyişməyə başladıqda, Qazaxıstanda MK-nın birinci katibi Kunayev istefaya getməli idi. Qazaxıstan
böyük respublikadır. Kunayev qazaxdır, 22 il respublikanın rəhbəri olmuşdur. İndi birdən Qorbaçov oraya
Qazaxıstan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsinə tamamilə kənar bir adamı – Kolbini göndərir, ona görə ki, Kolbin
onun dostudur. O isə Qazaxıstanda heç vaxt yaşamayıb, işləməyibdir, üstəlik, qazax millətinə deyil, rus millətinə
mənsubdur. Qazaxlar bununla necə razılaşa bilərdilər? Tələbələr küçəyə çıxıb etiraz etdikdə onlara qarşı qoşun,
milis qüvvələri yeritdilər, sonra da «qazax millətçiliyi» haqqında qərar qəbul etdilər. Nə qazax millətçiliyidir?
Xalq sadəcə olaraq öz iradəsini bildirmişdir.
Bu, 1986-cı ildə olmuşdur. Onda mən hələ Siyasi Büronun üzvü idim və bu məsələdə onun mövqeyi ilə razı
olmadığımı bildirdim. Aramızda təkcə bunun üstündə deyil, başqa məsələlər üstündə də böyük münaqişə oldu.
Əslinə qalsa, məhz buna görə mən 1987-ci ilin axırlarında Siyasi Büroda bütün vəzifələrdən uzaqlaşdırıldım.
Əlbəttə, mən istefa verdim, orada isə elan etdilər: Öz xahişi ilə, səhhəti ilə əlaqədar. Mən istefa verdikdən,
Siyasi Bürodan getdikdən təxminən bir ay sonra Dağlıq Qarabağda münaqişə haqqında ilk xəbərlər gəldi və bəzi
erməni xadimləri bəyan etdilər ki, «Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır». Mən istefa verdikdən
bir ay sonra professor Aqanbeqyan Parisdə «Humanite» qəzetinə bildirdi ki, «Dağlıq Qarabağı Ermənistana
birləşdirmək lazımdır», habelə «bu məsələ Qorbaçovla razılaşdırılmışdır». Odur ki, bütün bu məsələlərdə
Qorbaçov çox təqsirkardır. Sağ olun.
İ r i n a B a l a l i n a («Komsomolskaya pravda na Ukraine» qəzeti): Cənab prezident, kənardan
dəstəklənən daxili müxalifət Azərbaycan üçün və onun beynəlxalq əlaqələri üçün nə ilə təhlükəlidir?
H e y d ə r Ə l i y e v : Deməzdim ki, nə iləsə təhlükəlidir. Hər halda, mən artıq dedim ki, hər hansı
demokratik dövlətdə müxalifətin olması normal haldır. Müxalifət olmasa, demokratiyadan danışmaq olmaz.
Bizim barışmaz, radikal müxalifətə gəldikdə, təəssüf ki, o, bizdə bir vaxtlar əldə silahla, öz silahlı dəstələri ilə,
silahlı birləşmələri ilə meydana çıxmışdır. Xalq Cəbhəsinin öz silahlı dəstələri vardı. Hətta Xalq Cəbhəsi
hakimiyyətə gəldikdə, onun nümayəndəsi prezident seçildikdə, prezidentin sərəncamında ordu, polis, Daxili
İşlər Nazirliyi olduğu halda o, Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələrini saxlayırdı, bu dəstələr müstəqil surətdə
mövcud idi. Buna görə də onlar öz köhnə vərdişlərindən, belə bir fikirdən heç cür əl çəkə bilmirlər ki,
hakimiyyətə silahla, hakimiyyətin silahla devrilməsi yolu ilə nail olmaq mümkündür. Onlar bu psixologiyanı
əsas götürərək, belə barışmaz mövqe tuturlar. Müxalifətdə ola bilərsən, təbii ki, prezidentin hakimiyyətini, onun
siyasətini tənqid etmək olar. Amma gərək qanun çərçivəsində hərəkət edəsən. Əgər onlar nə isə istəyirlərsə,
amma onların bu istəkləri həyata keçmirsə, onlar özlərini istədikləri kimi aparırlar.
Onların xarici aləmlə əlaqələrinə gəldikdə, əlbəttə, bu əlaqələr var. Məsələn, mən sizə 1994-cü ilin
oktyabrında çevriliş cəhdindən danışdım. Bu cəhdi göstərən adamlar sonra aradan çıxıb Rusiyaya qaçdılar,
burada onları gizlətdilər. Doğrudur, sonra ardıcıl səylərimiz sayəsində onların bir çoxunu tutmağa, oradan geri
qaytarılmasına müvəffəq olduq. Əgər bu adamları orada gizlədirdilərsə, onlar orada normal yaşaya bilirdilərsə,
deməli, onları kimlərsə dəstəkləyirdilər.
Yaxud, məsələn, 1995-ci ildə XTPD dəstəsi burada çevriliş etməyə cəhd göstərdi. Onların arasında Türkiyə
xüsusi idarələrinin nümayəndələri də vardı. Halbuki, Türkiyə bizə dost ölkədir. Aramızda çox sıx dostluq
münasibətləri var. Mən Türkiyə rəhbərləri ilə, xüsusən prezident Süleyman Dəmirəl ilə çox səmimi dostluq
münasibətləri saxlayıram. Biz bir-birimizi 30 ildir tanıyırıq və bizim çox böyük dostluğumuz var. Buna
baxmayaraq, xüsusi idarələrdəki bəzi qüvvələr burada silahlı çevriliş təşkil etmiş adamlarla əlbir olmuşlar. Buna
görə də istisna deyildir ki, radikal müxalifət də Azərbaycandan kənardakı müəyyən qüvvələrdən dəstək alırlar.
Bu, nə ilə təhlükəlidir? Əlbəttə, bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Amma təəssüflər olsun ki, müxalifətdəki bəzi
ekstremist əhval-ruhiyyəli şəxslər iqtidara qarşı terror üsullarından və silahlı hərəkətlərdən əl çəkməmişlər. Bax,
bu, baş verə biləcək ən ağır hadisədir. Lakin son illərin təcrübəsi göstərir ki, bu cür cəhdlər boşa çıxır.
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L y u b o v Q o r b a t y u k («Novosti Nyus» qəzeti): Azərbaycanın bu ağır dövründə Siz həqiqətən
milli lider olmağa, vahid dövlət yaratmağa müvəffəq oldunuz. Xahiş edirəm deyəsiniz, siyasi
müvəffəqiyyətinizin sirri nədədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu demək mənim üçün yəqin ki, çətindir. Siz ki, bir neçə gün burada oldunuz,
adamlarla görüşdünüz. Sirrin nədə olduğunu yəqin ki, özünüz hiss etdiniz. Mənim bioqrafiyam sizə məlumdur.
Mən erkən yaşlarımdan dövlət fəaliyyətinə cəlb edilmişəm. 29 il bundan əvvəl, 1969-cu ilin iyulunda
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildim. Burada 14 il işlədim. Brejnevin
ölümündən sonra məni Moskvaya dəvət etdilər, mən Siyasi Büronun üzvü seçildim, SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini təyin olundum. Bu vəzifədə beş il işlədim.
Dediyim kimi, 1987-ci ilin axırlarında istefa verdim. Bundan sonra həyatımda təqiblər dövrü başladı.
Yadınızda olar, 1988-ci ildən mətbuat orqanlarında, qəzetlərdə mənim barəmdə, fəaliyyətim barədə, zənnimcə,
iftiralı məqalələr dərc edilməyə başlandı. Mən gözdən salınmışdım, hər şeydən təcrid olunmuşdum. Buna
baxmayaraq, 1990-cı ilin yanvarında Bakıya qoşun yeridilərkən, Moskvada yaşasam da, Azərbaycanda ağır
vəziyyət yarandığı barədə müəyyən məlumat ala bildim. O vaxt mən öz məsləhətlərimi, mülahizələrimi
Qorbaçova, Siyasi Büronun digər üzvlərinə bildirməyə cəhd göstərdim. Lakin onlar mənim xidmətlərimdən
tamamilə imtina etdilər. Mən onlarla, hətta telefonla da danışa bilmədim.
1990-cı ildə buraya qoşun yeridildikdə mən daha susa bilmədim. Moskvada izdihamlı mitinqdə çıxış edərək,
sovet rəhbərliyinin, Siyasi Büronun bu əməllərinə qarşı, Azərbaycana qoşun yeridilməsinə qarşı etiraz etdim,
bunu pislədim. Qəzetlərdə mənə qarşı daha çox iftiralar, böhtan dolu yazılar dərc edilməyə başlandı. Bütün
bunlar ona gətirib çıxardı ki, mən Kommunist Partiyasını tərk etdim və Kommunist Partiyasından hansı
səbəblərə görə getdiyim barədə rəsmi bəyanat verdim.
Mən Bakıya gəldim, çünki daha Moskvada yaşamaq ağır idi. Orada təqiblərə məruz qalırdım. Ancaq
təəssüflər olsun ki, burada vəziyyət elə idi ki, mənə Bakıda da yaşamağa imkan vermədilər. Halbuki,
hakimiyyətdə vaxtilə mənim irəli çəkdiyim adamlar vardı. Nə demək olar, siyasət siyasət olaraq qalır. Mən çoxçox uzaqlara, doğulduğum Naxçıvana getməli oldum.
O, Azərbaycandan ərazicə təcrid edilmiş kiçik bir muxtar respublikadır. Üç il orada yaşadım. Nəhayət, 1993cü ildə məni buraya dəvət etdilər. Özünüz diqqət yetirin, 1993-cü ildə burada çox təhlükəli bir vəziyyət
yaranarkən vaxtilə məni hətta Azərbaycandan da sıxışdırıb çıxarmış adamlar, - mənim buradan da çıxıb getməyə
yerim yox idi, çünki mən Moskvada yaşaya bilməzdim, buraya gəldim, burada isə məni yaşamağa qoymurlar,
odur ki, Azərbaycanın ən ucqar guşəsinə getdim, məni oradan da uzaqlaşdırdılar, daha hara getməli idim,
harayasa dağlara qalxmalı idim, hər halda, ora da Azərbaycan ərazisidir, - məni 1993-cü ildə buraya çağırmaq
məcburiyyətində qaldılar.
Doğrudur, onlardan əlavə, cəmiyyətimizin bir çox adamları da məni dəvət edirdilər. Yəni, burada elə bir
adam yox idi ki, Azərbaycanın o ağır dövründə gərginliyi aradan qaldırmaq missiyasını öz üzərinə götürə bilsin.
Məni dəvət etdilər və mən bunu edə bildim. O illərdə mən qəzəbə gələndə çoxlu hücumlara məruz qalsam da,
həmişə Azərbaycanda xalqın mənə olan etimadını hiss etmişəm. Özü də təkcə Azərbaycanda yox. Mən
Rusiyada da həmişə əhalinin bir çox təbəqələrinin rəğbətini hiss etmişəm.
Nəyə görə? Yəqin ona görə ki, həm Azərbaycanda respublikanın başçısı kimi, həm də Moskvada Sovetlər
İttifaqının rəhbərlərindən biri kimi çoxillik fəaliyyətim insanları əmin etmişdi ki, mənə inanmaq lazımdır.
İnsanlar da mənə inanırlar. Şübhəsiz ki, insanların inamı mənə güc verir və bütün bu çətinlikləri dəf etməyə
imkan yaradır. Hətta mən qəzəbə gələndə, təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayanda da belə idi. Şübhəsiz ki, mənim
həyatım ağır idi, ancaq insanların inamını hiss edirdim və bu, mənə kömək edirdi.
Yenə də etimad. Bəs mən nə edirəm? Mən sadəcə olaraq, bu etimadı ardıcıl fəaliyyətimlə doğrultmağa
çalışıram. Mən çox işləyirəm və xalqımın bu ağır dövründə respublikanı yüksəltmək üçün nə bacarıramsa,
mümkün olan nə varsa, hər şeyi edirəm.
Şübhəsiz, hər bir azərbaycanlı kimi, mənə də həmişə çox ağırdır ki, insanlarımızın bir qismi çadırlarda, çətin
şəraitdə yaşayır. Bu, ürəyimi daim üzür. Amma onları öz doğma yerlərinə qaytarmaq üçün nə mümkündürsə,
mən onu edirəm. İnanmıram ki, başqa birisi mənim etdiyimdən çox şey edə bilər. Əgər bilsəydim ki, beləsi var,
mən öz yerimi ona verərdim. Qoy gəlsin, çox iş görsün. Amma hesab edirəm ki, mən mümkün olan nə varsa,
hamısını edirəm.
Bu da mənə güc, qüvvə verir. Mənim uğurlarımın sirri yəqin ki, bundadır.
V i k t o r K o z l o v s k i («İnter» teleşirkəti): Heydər Əliyeviç, Dağlıq Qarabağdakı münaqişədə və
bütün Qafqazda Rusiyanın indiki rolunu açıqlaya bilərdinizmi? Rusiyanın indiki rəhbərliyi bu vəziyyətdə
hansı mövqedə dayanır?
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H e y d ə r Ə l i y e v: Biz münaqişənin həllində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi
Rusiyaya çox ümid bəsləyirik. Bir də ona görə ümid bəsləyirik ki, Rusiyanın Ermənistana böyük təsiri var.
Bilirsiniz ki, Ermənistanda Rusiyanın böyük qoşun kontingenti yerləşir, onlar hərbi bazalar statusuna
malikdirlər. Rusiya Ermənistanla çox sıx hərbi əməkdaşlıq edir. Bu yaxınlarda Rusiyanın müdafiə naziri
Ermənistanda rəsmi səfərdə olmuş, onlar hərbi əməkdaşlıq haqqında yeni sənədlər imzalamışlar. Rusiya hər
cəhətdən Ermənistana çox kömək edir. Ona görə də Ermənistan Rusiya ilə hesablaşır. Bunu nəzərə alaraq, biz
hesab edirik ki, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Rusiya lap çox iş görə bilər.
Bəs biz münaqişəni nə üçün aradan qaldıra bilmirik? Ona görə ki, Ermənistan pozucu mövqe tutur. O, Dağlıq
Qarabağa müstəqillik statusu almağa çalışır. Biz buna heç vaxt razı ola bilmərik. Buna Dünya Birliyi də razı
olmur. Heç bir beynəlxalq təşkilat buna razı ola bilməz, çünki bu, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in prinsiplərinə ziddir. Hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü məsələsi
beynəlxalq hüququn pozulmaz prinsipidir. Əgər kimsə bunu pozursa, o, özünə zərər vurur. İndi Rusiya özü
Çeçenistandakı münaqişədən əziyyət çəkir. Çeçenistandakı vəziyyət Rusiyada şəraiti mürəkkəbləşdirir.
Çeçenistan müstəqil olmaq istəyir, Rusiya isə, şübhəsiz ki, bu müstəqilliyi ona verə bilməz. Elə buna görə də
münaqişə heç cür həll olunmur.
Buna görə də Ermənistanın, o cümlədən indi Ermənistanla tam vahid əmələ gətirən Dağlıq Qarabağın
tələbləri əsassızdır. Onlara sadəcə olaraq dəqiq-dürüst demək lazımdır ki, sizin tələbləriniz haqsızdır və heç vaxt
yerinə yetirilə bilməz. Əlbəttə, artıq bu halda Ermənistan 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in bütün üzvləri
tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplərlə razılaşa bilər. Ermənistan istisna olmaqla, 54 ölkədən 53-ü bu prinsiplərə
səs vermişdir.
Bu üç prinsipdə nəzərdə tutulur: Birincisi, Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan indiyədək tanımır, çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü o
pozmuşdur. İkinci prinsip – Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində özünüidarə statusu verilməsi.
Üçüncü prinsip – Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat verilməsi.
Biz bu prinsiplərlə razıyıq, hərçənd onlar bizi də çox qane etmir. Amma Ermənistan razılaşmır, Dağlıq
Qarabağın müstəqillik statusu almasına çalışır. Bu isə qeyri-mümkündür. Deməli. Ermənistana təsiri olan hər
hansı bir ölkə, - belə ölkə isə Rusiyadır, - dəqiq bildirməlidir: Yox, bu olmayacaqdır, gəlin məsələni qarşılıqlı
surətdə məqbul mövqelərdə həll edək. Biz buna hazırıq. Biz Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə statusu
verməyə hazırıq. Ancaq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan dövlətinin tərkibində olmalıdır və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa edilməlidir. Ona görə də Rusiyanın böyük imkanları var. Ümidvaram ki, Rusiya bu
imkanlardan istifadə edəcəkdir.
O l q a L e n («Zakon i biznes» qəzeti): Hörmətli Heydər Əliyeviç, Azərbaycanın xarici siyasətinin
formalaşmasına şəxsən Sizin təsiriniz olduğu barədə rəy var. Siz ölkədə daxili sabitliyi və dinamik iqtisadi
inkişafı təmin etməyə müvəffəq oldunuz. Bu isə nəticədə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna təsir
göstərdi. Buna görə də belə bir suala cavab verə bilərsinizmi: Ölkələrimizin daxil olmağa başladıqları
strukturlar arasında GUAM strukturunun yeri necədir? Bu strukturun inkişaf perspektivləri necədir və
bəzi vəzifəli şəxslərin belə bəyanatları nə dərəcədə əsaslıdır ki, bu struktur neft və qazın Xəzər
bölgəsindən nəql olunmasını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmışdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, bu strukturu Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan prezidentləri
Strasburqda olarkən yaratmışlar. Deməliyəm ki, çox yaxşı struktur əmələ gəlmişdir. Çünki biz beynəlxalq
həyatda ümumən bir çox məsələlərdə eyni mövqe tutan ölkələrik. Biz bir-birimizlə coğrafi cəhətdən bağlıyıq –
burada, Qafqazda Gürcüstan və Azərbaycan, orada, Qara dənizdən o yanda isə - Ukrayna və Moldova. Hesab
edirəm ki, bu struktur həm siyasi, həm də iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Əlbəttə, Xəzər dənizinin enerji
ehtiyatlarından istifadə edilməsi məsələsi də istisna deyildir. Ancaq bu struktur Xəzər neftindən istifadə etmək
məqsədləri çərçivəsindən çox-çox kənara çıxır. Hesab edirəm ki, onun yaxşı perspektivi var. Bu yaxınlarda
yaradılmış gənc təşkilatdır. Azərbaycanda biz bu fikirdəyik ki, GUAM çərçivəsində əməkdaşlığımızı ardıcıllıqla
möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək lazımdır.
A r z u S ə r d a r l ı («Azərbaycanın səsi» qezeti): Cənab prezident, bizim qəzet Ukrayna
azərbaycanlıları üçün informasiya mənbələrindən biridir. Biz Ukraynada yaşayan azərbaycanlılardan
infopmasiya sarıdan kömək alırıq. Fürsətdən istifadə edərək, Siz Ukraynadakı abunəçilərə qəzetimiz
vasitəsilə nə kimi arzularınızı çatdırmaq istərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Ukraynada qəzetiniz nəşr edilir? Müntəzəm nəşr olunur? Həftəlik qəzetdir? Geniş
yayılır?
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A r z u S ə r d a r l ı: Ukraynada geniş yayılır, biz qəzetin bir hissəsini Azərbaycanda yaymağı
planlaşdırırıq. Biz cənab səfir və səfirlik tərəfindən informasiya sarıdan tam kömək alırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi bu təşəbbüs münasibətilə təbrik edirəm, bunu çox xeyirxah, yaxşı iş hesab
edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. İstərdim ki, qəzetiniz daha böyük şöhrət qazansın, öz yayılma coğrafiyasını
genişləndirsin və Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara daha böyük təsir göstərsin, Azərbaycan haqqında təkcə
azərbaycanlılar üçün deyil, həm də bütün Ukrayna sakinləri üçün daha çox informasiya versin.
Sizə arzularımı dedim. Sizə uğurlar arzulayıram və ümidvaram ki, səfirliyimiz sizə öz imkanlarınızı
genişləndirməkdə kömək edəcəkdir. O ki qaldı Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara arzularıma, qəzetiniz
vasitəsilə demək istərdim: Ən əvvəl istərdim ki, onlar bu ölkənin, Ukraynanın qanunlarına, qaydalarına hörmət
etsinlər, bu qanunlara tabe olsunlar, onlara əməl etsinlər. Bu, hər bir vətəndaşın başlıca vəzifəsidir. Arzu
edərdim ki, onlardan hər biri Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin daha
da möhkəmlənməsinə öz töhfəsini versin.
İstərdim ki, Ukraynada yaşayan hər bir azərbaycanlı xalqımızı, respublikamızı, ölkəmizi, mədəniyyətimizi
layiqincə təmsil etsin. Onu da istərdim ki, Ukraynada, eləcə də başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar öz
dilini, öz mədəniyyətini, öz adət-ənənələrini unutmasınlar. Bu, çox vacibdir. Əlbəttə, yaşadığın ölkənin dilini
bilmək lazımdır. Onun adət və ənənələrinə, qanunlarına hörmət etmək gərəkdir. Lakin eyni zamanda öz milli
özgünlüyünü də qoruyub saxlamaq, öz köklərini, öz dilini, öz mədəniyyətini unutmamaq lazımdır. Budur
mənim arzularım.
Y u r i R a y x e l («Naş dom» qəzeti): Cənab prezident, qəzetimizin nüsxələrini Sizə vermək istəyirəm.
Burada Sizin bioqrafiyanızdan istifadə olunmuş, hazırda Azərbaycana necə rəhbərlik etdiyiniz barədə material
var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
Y u r i R a y x e l: İki sualım var. Siz Ukraynanı strateji tərəfdaş adlandırdınız. Daha hansı ölkələri
Azərbaycanın strateji tərəfdaşları adlandıra bilərsiniz? İkinci sual: Siz artıq xatırlatdınız ki, 1969-cu
ildən Azərbaycana necə rəhbərlik etmisiniz. İndi, ölkəni yenidən idarə edərkən o dövrə aid nədən istifadə
etmək istərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizimlə strateji tərəfdaş olan ölkələr var. Bu, haradasa dövlətlərarası sənədlərimizdə
təsbit olunmuşdur, haradasa sadəcə bəyan edilmişdir. Məsələn, mən Böyük Britaniyadan yenicə qayıtmışam.
Orada Baş nazir də, hökumətin digər üzvləri də bir neçə dəfə bəyan etdilər ki, Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq
münasibətləri olmasını istəyirlər. Bu mövqe ilə mən də razılaşdım. Buna görə də bütün bu ölkələri, burada,
görünür, sadalamağa lüzum yoxdur, onlar çoxdur.
Keçmişin təcrübəsindən bu gün nəyi əxz etmək istədiyimə gəldikdə, bilirsinizmi, əvvəllər mən Azərbaycana
rəhbərlik edərkən o, başqa ölkə, başqa dövlət sistemi, başqa iqtisadiyyat, başqa ideologiya idi. Mən və xalqımız
o kommunist ideologiyasından imtina etdik. Hərçənd ki, biz bütün ömrümüz boyu bu ideologiyaya xidmət
etmişdik. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Kommunist Partiyasına rəhbərlik etməyimi mən heç vaxt özüm üçün
nöqsan bilməmişəm. Əksinə, mən bununla fəxr edirəm, Azərbaycanda gördüyüm işlərlə fəxr edirəm. Fəxr
edirəm ki, mən Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biri olmuşam. Ölkə vardı, dövlət vardı. Biz hamımız bu ölkədə
doğulub boya-başa çatmışdıq və ən əvvəl öz xalqımıza, təbii olaraq ölkəyə, dövlətə vicdanla və düzgün xidmət
edirdik.
İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Bu, o vaxt olduğundan köklü surətdə fərqlənir. Biz öz taleyimizin
sahibləriyik. Nə etməli olduğunu özümüz həll edirik. Yaxşı da olsa, yaman da olsa, özümüz həll edirik. Biz daha
heç kimdən asılı deyilik. Bu, hər bir xalq üçün, eləcə də Azərbaycan xalqı üçün çox böyük nailiyyətdir və çox
böyük səadətdir. Buna görə də indi biz və rəhbər kimi mən, qalan hamı milli dövlət quruculuğunda da, ictimai
həyatda da, iqtisadiyyatda da tamam başqa prinsipləri əsas tuturuq.
O ki qaldı keçmişə aid hansı cəhətlərdən istifadə olunmasına, çox şeydən istifadə etmək olar. Həmişə
vicdanla, düz işləmək lazımdır. Həmişə öz işinə sadiq olmaq, öz xalqına şərəflə xidmət etmək lazımdır. O
illərdə təkcə mənim tərəfimdən deyil, eləcə də o nəslin bütün adamları tərəfindən toplanmış təcrübə böyükdür.
Elə götürək sizin Ukraynanı. Axı bu və ya digər dərəcədə bütün rəhbərləriniz o dövrün görkəmli rəhbər işçiləri
olmuşlar. Məsələn, Leonid Daniloviç Kuçma ümumittifaq əhəmiyyətli böyük bir sahəyə neçə illər rəhbərlik
etmişdir. Yəni o, idarəçilik, dövlət, təşkilatçılıq təcrübəsinə malikdir. Bu təcrübə olmadan böyük işə rəhbərlik
etmək çətindir, böyük işi yerinə yetirmək çətindir. Bəziləri hesab edirlər ki, o, sadəcə olaraq siyasətlə
məşğuldur, gəlib dövlətə rəhbərlik edəcəkdir. Bu qeyri-mümkündür. Yeri gəlmişkən, bunu ölkəmizdə əvvəlki
təcrübə təsdiq etmişdir. Özü də təkcə bizim ölkənin deyil, başqa ölkələrin təcrübəsi də təsdiqləmişdir.
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Əlbəttə, ölkəmiz, məsələn, Azərbaycan bu keçid dövrünü başa çatdırdıqdan, biz bütün demokratik təsisatları
yaratdıqdan, sahmanlı və saz iqtisadi mexanizm yaratdıqdan, adamlar bütün qanunları yerinə yetirməyə vərdiş
etdikdən sonra, yəni, biz iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin, demokratiyanın səviyyəsi yüksək olan
ölkələrin yüksək səviyyəsinə çatdıqdan sonra, bax, onda idarəçilik təcrübəsi, dövlət fəaliyyəti təcrübəsi olmayan
adi siyasətçi də bu və ya digər sahəyə, yaxud bütövlükdə dövlətə rəhbərlik edə bilər.
MDB ölkələrinin təcrübəsinin göstərdiyi kimi, keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə isə təcrübəli həyat təcrübəsi,
əməli iş təcrübəsi təşkilatçılıq, dövlət fəaliyyəti təcrübəsi olan adamlar rəhbərlik edirlər. Məndə də olan bü
təcrübə indi mənə bir çox məsələlərin həllində çox kömək edir.
D a n a R o m a n e t s («Ukraina Molodaya» qəzeti): Hörmətli cənab prezident, Siz Azərbaycan KP
MK-nın birinci katibi seçildikdən sonra ən əvvəl korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparmağa
başladınız. Xahiş edirəm deyəsiniz, indiki dövrdə bu halların kökünü kəsməyə müvəffəq olmusunuzmu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Həqiqətən, 1969-cu ildə mən MK-nın birinci katibi seçildikdə, - bilirsiniz ki, bundan
əvvəl burada milli təhlükəsizlik naziri olmuşdum və bir çox illər ərzində dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında
işləmişdim, - bu sahədə öz işimdən çox şey bilirdim ki, korrupsiya, rüşvətxorluq inkişaf edir. Bu, məni narahat
edirdi. Mən o vaxtlar, həmin işdə buna qarşı imkan daxilində mübarizə aparmağa çalışırdım. Amma o vaxtlar
böyük hakimiyyətə malik deyildim. Mən MK-nın birinci katibi seçildikdə, yəni, respublikada bütün hakimiyyət
artıq mənə tabe edildikdə mən hətta iqtisadi, digər məsələləri bir tərəfə atdım və ən əvvəl korrupsiyaya,
rüşvətxorluğa, vəzifəli şəxslərin öz xidməti mövqeyindən tamahkarlıq məqsədləri ilə istifadə etməsinə və başqa
mənfi hallara qarşı mübarizə məsələsi ilə məşğul oldum. Deməliyəm ki, böyük bir işə başlamışdım.
Xatirimdədir, hələ o illərdə Sovetlər İttifaqının digər bölgələrində bunu çox müdafiə edirdilər. Çünki bu,
Sovetlər İttifaqında ümumi xəstəlik idi. Bununla belə, mən müqavimətə, etirazlara da rast gəlirdim. Belə ki, bəzi
digər respublikalarda, Moskvada buna müsbət yanaşılmırdı. O zaman bəziləri hesab edirdilər ki, mən bununla
sosializm quruluşunu gözdən salıram. Çünki belə bir ideologiya mövcud idi ki, rüşvətxorluq kapitalizmin,
keçmişin qalığıdır, o bizə kapitalizm dünyasından keçmişdir və sosializm cəmiyyəti üçün, dövlətimiz üçün
səciyyəvi deyildir. Mən bu haqda açıq danışanda, mənim məruzələrim qəzetlərdə dərc olunanda, biz belə
adamları ifşa edəndə və onlar müxtəlif növ cəzalara məruz qalanda və bu barədə qəzetlərdə yazılanda, insanların
çoxu bunu bəyənir, müdafiə edirdi, Moskvadakı, digər respublikalardakı bəzi vəzifəli şəxslərdə isə bu, etiraz
doğururdu. Onlar hesab edirdilər ki, «Əliyev sistemimizi, quruluşumuzu gözdən salır», «Bu haqda belə açıq
danışmaq olmaz», «Qərb təbliğatı bundan istifadə edir» və s. Bu mövzuda mənimlə hətta söhbətlər də olmuşdu:
Siz bütün bunları nahaq yerə belə həddindən çox açıq edirsiniz.
Mən isə həmişə deyirdim ki, Qərb təbliğatı onsuz da istifadə edir. Rüşvətxorların olduğunu deyib-deməməyimizdən asılı olmayaraq, onlar onsuz da deyirlər ki, korrupsiya, rüşvətxorlar var. Bunu gizlətməkdənsə, açıq
danışmaq, buna qarşı mübarizə aparmaq daha yaxşıdır.
Bilirsiniz, biz Azərbaycanda xeyli uğurlara nail olmuşduq. Mən Moskvada, Siyasi Büroda işləyəndə bu
məsələləri çox fəal surətdə qaldırırdım.
Təəssüf ki, bu xəstəliyi, qüsuru aradan qaldırdığımızı deyə bilmərəm. Yox. Üstəlik, sonrakı illərdə, mən
təqib olunanda, - mən artıq dedim ki, qəzetlərdə mənim əleyhimə materiallar dərc edirdilər, - ifşa olunmuş, həbs
və məhkum edilmiş rüşvətxorların bir çoxu dustaqxanalardan azad edildi. Onlardan bəzilərini Azərbaycanda
hətta televiziyaya çıxarır, «Əliyev qanunsuzluğunun, Əliyev özbaşınalığının» qurbanları kimi təqdim edirdilər.
İnanın, ötənlərin işidir, heç bir qanunsuzluq, heç bir özbaşınalıq olmamışdı.
Bu xəstəlik keçib getməmişdir. O, keçid dövründə daha da geniş yayılmışdır. İndi bizdə, Azərbaycanda
demək olar, hamı korrupsiyadan danışır. Yeri gəlmişkən, korrupsiyadan ən çox o adamlar danışır ki, özləri
onunla məşğul olurlar. İqtidarı tənqid edən müxalifət adamlarının başlıca dəlili dövlət orqanlarında
korrupsiyanın olmasıdır. Var. Mən bunu heç vaxt inkar etməmişəm və inkar etmirəm. Yeri gəlmişkən, işlədiyim
qısa dövr ərzində mən çoxlu nazirləri, digər vəzifəli şəxsləri, müxtəlif şəhər və rayonların icra hakimiyyəti
başçılarını buna görə işdən çıxarmış, cəzalandırmışam. Lakin mənim bu barədə danışmağa ona görə mənəvi
haqqım var ki, bu bəla ilə mübarizə aparıram. Amma Azərbaycanda, bəlkə də korrupsiyanın müəllifi olan, bu
işlə məşğul olmuş və indi də məşğul olan şəxslər isə iqtidarı korrupsiyanın olmasında günahlandırırlar. Bu,
əlbəttə, şərəfsizlikdir.
Beləliklə, sizin sualınıza cavab verirəm ki, ömrüm boyu bununla mübarizə aparmışam və indi də həmin
mövqelərdə dayanıram. O illərdə çox şey etmək mümkün olmuşdu. Xalqın o vaxtlarda da olan böyük dəstəyi və
bu gün də qalmaqda olan etimadı bir çox cəhətdən bununla bağlıdır. Bununla belə, biz bu bəlanı aradan qaldıra
bilməmişik. İndi Azərbaycanda korrupsiya mənim işlədiyim 70-ci illərdəkindən çoxdur. Əlbəttə, o vaxt
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mübarizə aparmaq, ola bilsin, asan idi. Çünki onda başqa hakimiyyət idi, indi isə mübarizə aparmaq çətindir.
Lakin biz mübarizə aparırıq və aparacağıq.
N a t a l y a S m o l y a r o v a («TET-A-TET» teleşirkəti): Bizim teleşirkət səfirliklərlə əməkdaşlıq edir
və «Azərbaycan səfirliyi təqdim edir» adlı iki film buraxmışıq. Televiziya ilə yaxşı əlaqələrimiz var və biz
bundan sonra da əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Siz bu səfər haqqında, bizim gələcək filmin
teletamaşaçılarına nə arzu edərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə arzu edərdim, əlbəttə ki, müvəffəqiyyət. Söhbətimizin əvvəlində dedim ki, buraya
gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Həyatımızı və, əlbəttə, kiçik olsa da, uğurlarımızı da, nöqsanlarımızı da,
həyatımızın reallığını, problemlərimizi, çətinliklərimizi də özünüz görəcəksiniz.
Qarşınızda hər şey açıqdır, hər şey üzünüzə açıqdır. Buna görə də arzu edərdim ki, Azərbaycan haqqında,
qarşımızda duran və həll etmək istədiyimiz çətin problemlər haqqında da, Azərbaycanda əldə olunmuş real
nailiyyətlər haqqında da daha çox məlumata malik olsunlar. Mən bunu arzulamaq istərdim. Sağ olun.
O k s a n a V a ş ş e n k o (Ukrayna radiosu, «Novosti» kanalı): Siz uşaqların, gənclərin dini təhsilinə
necə baxırsız? Siz bunu lazım bilirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, uşaqları maarifləndirmək lazımdır. Yəni, uşaqlar dini nənə və
babalarının sözlərindən deyil, yalnız mötəbər mənbələrdən, kitablardan öyrənməlidirlər. Dinin nə demək
olduğunu bilməlidirlər. Hər bir kəs dinlə məşğul olmaqda, onu qəbul etməkdə azaddır. Axı keçmişdə biz dinlə
mübarizə aparılan şəraitdə yaşamışıq. Tərbiyə işinin istiqamətlərindən biri ateist təbliğatı, din əleyhinə təbliğat
idi. İndi belə şeylər yoxdur. İndi dinə böyük maraq göstərilir. Bu da təbiidir, çünki əgər 70 il hər şey yasaq
edilmişdirsə, hazırda hər şey açıqdır. Adamlar məlumat almaq, dinə qovuşmaq istəyirlər. Hər bir insana dinə öz
münasibətini sərbəst müəyyənləşdirməyə imkan vermək lazımdır. Bundan ötrü isə uşaqlar məktəblərdə din
haqqında, onun tarixi, əhəmiyyəti haqqında məlumat almalıdırlar.
M a r y a n a A n g e l o v a (Milli Xəbərlər Agentliyi): Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, icazə verin, bu
görüş imkanına görə Sizə təşəkkür edim. Amma demək istəyirəm ki, bu, bizim ilk görüşümüz deyildir. 75
illiyiniz bayram edilərkən biz hamımız Sizinlə birlikdə idik. Belə ki, Azərbaycan səfirliyi böyük bir bayram
təşkil etmişdi, biz hamımız özümüzü bu hadisənin iştirakçısı kimi hiss edirdik. Siz çox böyük yol keçmisiniz və
biz başa düşürük ki, bu yol bütün xüsusiyyətləri ilə birlikdə çox çətin olmuşdur. Bizim imperativimiz və Sizin
imperativiniz yüksək bir amal – Azərbaycanın müstəqilliyi amalı idi. Siz belə mühüm qərarın, bu amalın
həyata keçirilməsinin zəruriliyini nə vaxt yəqin etdiniz? Siz XXI əsrin astanasında müstəqil, azad və iqtisadi
cəhətdən güclü Azərbaycanın rolunu necə təsəvvür edirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana, o cümlədən də mənə diqqətinizə görə sağ olun. O ki qaldı suallarınıza,
bilirsiniz, mən 1986-87-ci illərdə Siyasi Büronun tərkibində olarkən hiss edirdim ki, bu quruluş və bu dövlət
dağılır. Mən bunu hiss edirdim. Azərbaycanın müstəqil olmasının zəruriliyi fikrinə isə qəti olaraq 1988-89-cu
ildə gəldim. 1990-cı ildə Azərbaycana qayıtdım. O vaxt Kommunist Partiyası, Sovetlər İttifaqı hələ mövcud idi.
Lakin, təkrar edirəm, mən Kommunist Partiyasından çıxanda fəal çıxış və izah edirdim ki, Sovetlər İttifaqının
artıq gələcəyi yoxdur, biz öz müstəqilliyimiz uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Mən bunu açıq deyirdim, rəsmi
surətdə deyirdim, qəzetlərdə çıxış edirdim.
1991-ci ilin əvvəllərində, Sovetlər İttifaqı dağılmağa başladıqda və Qorbaçov onu birtəhər saxlamağa
çalışdıqda deyirdi ki, mövcud olan Sovetlər İttifaqı pisdir və yeni ittifaq müqaviləsi imzalamaq lazımdır. Bu
müqavilə 1922-ci ildə imzalanmış müqavilədən fərqlənəcəkdir.
Bundan ötrü martın 17-nə Sovetlər İttifaqının saxlanması haqqında referendum təyin etdilər. 1991-ci ilin
həmin günü mənim yadımdadır. Amma bu referendumu hələ 1990-cı ildə elan etmişdilər. Artıq 1991-ci ildə
mən Naxçıvanda mitinqlərdə çıxış edərək açıq şəkildə deyirdim ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır, o, heç bir
referenduma getməməlidir və sairə.
O zaman, 1990-cı ildə Azərbaycan Ali Sovetinə və Naxçıvan Ali Sovetinə seçkilər keçirildi. Məni, təqib və təcrid
olunan insanı xalq eyni vaxtda Azərbaycan Ali Sovetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin deputatı
seçdi. Yeri gəlmişkən, hakimiyyət orqanlarının məni təqib etməsinə baxmayaraq, məni seçmişdilər. O vaxt mən
Bakıya, Ali Sovetin sessiyasına gəldim və çıxış edərək açıq şəkildə dedim ki, siz bu salonda elə bir adam tapa
bilməzsiniz ki, o, Sovetlər İttifaqına məndən çox xidmət etmiş olsun. Mən Sovetlər İttifaqının möhkəmlənməsinə fəal
kömək edənlərdən biriyəm. Bu həqiqətdir. Çünki mən bir çox illər Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olmuşam. 20 il
SSRİ Ali Sovetinin deputatı, Sov.İKP MK-nın üzvü, Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd, Siyasi Büronun üzvü
olmuşam. Yəni, mən həqiqətən Sovetlər İttifaqını möhkəmləndirmişəm. Ona görə dedim ki, indi siz burada oturub
çalışırsınız ki, Azərbaycan xalqı Sovetlər İttifaqının saxlanmasına səs versin. Ancaq bunu etmək lazım deyildir.
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Sovetlər İttifaqı dağılır və Kommunist Partiyası hakimiyyətdən getməlidir, Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Mən bunu
1990-cı ildə Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında demişəm.
Yəni, mənim belə xəttim vardı və onu qətiyyətlə davam etdirirdim. 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağılanda da
mən rahat nəfəs aldım. Bununla belə, Sovetlər İttifaqının qala bilməsi təhlükəsi hələ var idi. Ona görə də biz
indiyədək müstəqillik mövqelərində möhkəm dayanırıq ki, kimsə Sovetlər İttifaqını bərpa etməsin. Siz bilirsiniz
ki, belə qüvvələr var. Bu qüvvələr Rusiyada var, zənnimcə, Ukraynada da var. Hətta bizdə də var. Doğrudur,
onlar burada o qədər də fəal çıxış edə bilmirlər, baxmayaraq, çoxları var ki, Sovetlər İttifaqının bərpa
olunmasını istəyirlər.
Bir sözlə, hazırda həyata keçən bu ideyanın, arzunun məndə yaranmasından çox illər ötmüşdür. Altı ildən
artıqdır ki, biz müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq.
V i k t o r V o r o n i n: Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, Ukrayna – Azərbaycan münasibətlərində tarixi
məqam olacaq məzmunlu söhbətinizə görə Sizə nümayəndə heyətimizin adından ürəkdən minnətdarlığımı
bildirirəm.
Ukrayna xalqı qardaş Azərbaycan xalqına həmişə rəğbət və məhəbbət hissi bəsləmişdir. Ukraynanın aparıcı
kütləvi informasiya vasitələri müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyatı barədə, ölkə rəhbərliyinin müdrik dövlət
siyasəti haqqında ətraflı məlumat yayandan sonra, bu, ölkələrimiz arasındakı münasibətlərə, şübhəsiz, çox
böyük fayda verəcəkdir.
Biz Azərbaycanda çox şey gördük. Şübhə etmirəm ki, burada iştirak edən jurnalistlərin hamısı bir çox faciəli
məsələlər haqqında da, - ilk növbədə mən işğal edilmiş rayonlardan olan qaçqınların vəziyyətini nəzərdə
tuturam, – həqiqəti obyektiv yazacaqdır.
Bildiyiniz kimi, Ukrayna prezidenti Ukrayna – Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına çox böyük diqqət yetirir.
Müstəqil mətbuatımızın ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafı haqqında doğru-düzgün və obyektiv yazması ona
çox xoş olacaqdır.
Çox hörmətli cənab prezident, Ukraynanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Boris Qriqoryeviç
Aleksenkoya qısa çıxış üçün söz verməyinizi xahiş edərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun, Boris Qriqoryeviç.
B o r i s A l e k s e n k o (Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri): Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının
cənab prezidenti, hörmətli Heydər Əliyeviç. Sizə ən əvvəl təşəkkür edirəm ki, işinizin gərgin vaxtında imkan
tapıb Ukraynanın kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçilərindən ibarət böyük bir nümayəndə heyətini qəbul
etdiniz.
Bu gün bizim kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün etdiyiniz dərin təhlilə görə Sizə olduqca
minnətdaram. Siz ikitərəfli münasibətlərimizi həmişəki kimi, özünüzə xas dərin və geniş bir təfəkkürlə təhlil
etdiniz. Siz xarici siyasət sahəsində vəziyyətin ətraflı təhlilini verdiniz.
Bizim Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın unvanına, Ukrayna xalqının ünvanına, dövlət
müstəqilliyimizin ünvanına söylədiyiniz sözlərə görə sağ olun. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli
münasibətlərin yaranmasına, genişlənməsinə, dərinləşməsinə şəxsən töhfə verdiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm.
Heydər Əliyeviç, Siz və Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma bütün sahələrdə, iqtisadi sahədə də,
humanitar sahədə də, habelə cəmiyyətin həyatının informasiya sahəsində də münasibətlərimizin inkişafı üçün
əlverişli siyasi və hüquqi şərait yaratmısınız. Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanın artıq müstəqil bir dövlət
kimi qazandığı uğurları biz yüksək qiymətləndiririk.
Burada sizdən soruşdular ki, müvəffəqiyyətinizin sirri nədədir? Mən diqqətlə dinlədim. Siz özünüzə xas olan
təvazökarlıqla hər şeyi açıqlamadınız. İcazə versəydiniz, əlavə edib deyərdim ki, Sizin müvəffəqiyyətinizin sirri
öz xalqınıza sədaqətlə xidmət etməyinizdədir. Yəni öz məsuliyyətinizi dərindən dərk edərək xalqa xidmət
etməyiniz, vəziyyəti genişliyi ilə və hərtərəfli araşdırmağınız, lazımi qayda-qanun yaratmağınız və məsuliyyət
hissi aşılamağınız, vəziyyətin hər hansı şəkildə qiymətləndirilməsinə prinsipial mövqedən yanaşmağınızdır.
Azərbaycan və Ukrayna xalqları arasında hörmətinizin sirri bundadır ki, Siz nəinki siyasi, iqtisadi əlaqələrin,
həm də mədəni əlaqələrin inkişafına böyük töhfə vermisiniz və bu gün də verirsiniz. Siz incəsənətin
sponsorusunuz, cəmiyyətin inkişafının bütün sahələrinə böyük diqqət yetirirsiniz.
Müharibənin dayandırılmasına Sizin şəxsi töhfənizi qeyd etmək istərdim. Sizin istedadınız və cəsarətiniz
sayəsində bu gün Azərbaycanda qayda-qanun yaradılmış, cinayətkarlığın qarşısı alınmışdır. Əgər keçmiş ittifaq
respublikaları arasında cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsindəki vəziyyəti müqayisə etsək, onda görərik ki, indi
Azərbaycan bu göstərici üzrə ən öncül yerdədir. Siz müxtəlif sui-istifadə hallarına qarşı mübarizənin
təşəbbüskarısınız.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Boris Qriqoryeviç, sağ olun, bu mövzuda danışmaq lazım deyil, kifayətdir.
B o r i s A l e k s e n k o: İstərdim ki, jurnalistlərimiz bunu bilsinlər, çünki, Heydər Əliyeviç, bu üç gündə
hər şeydən hali olmaq çətindir. Mən isə, hər halda, respublikanı ara sözlərindən tanımıram, «Literaturnaya
qazeta»da, mətbuatda dərc edilmiş həcvlərdən tanımıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, bu artıq keçmişdə olan məsələlərdir.
B o r i s A l e k s e n k o: Mən bunu gözlərimlə görmüşəm. Bütün bunlar böhtandır.
Heydər Əliyeviç, nümayəndə heyətimizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istərdim. Prezidentin İşlər İdarəsinə, Prezidentin İcra Aparatına minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Bugünkü
görüşün keçirilməsinə, kütləvi informasiya vasitələrimizin nümayəndələrinin Azərbaycan xalqının, ölkənizin
təşkilatlarının, nazirlikləri və idarələrinin həyatı və fəaliyyəti ilə tanış olması işinə böyük töhfə vermiş
Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Nazim Hüseynoviç İbrahimova
şəxsən minnətdarlıq etmək istərdim.
Azərbaycanda yaşayan və onun vətəndaşları olan ukraynalılara göstərilən mehribanlığa və səmimiyyətə görə
minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Bu gün Ukrayna jurnalistlərinin Ukrayna diasporu ilə görüşü olmuşdur.
Diasporun nümayəndələri də məndən xahiş etmişlər ki, onlara göstərdiyiniz atalıq qayğısına görə
minnətdarlıqlarını Sizə çatdırım.
Heydər Əliyeviç, sözümün sonunda Sizə möhkəm cansağlığı arzulamaq istərdim. Ümid edirəm ki, görüşdən
sonra, mənə verilmiş ayrı-ayrı tapşırıqları diqqətinizə çatdırmağa icazə verərsiniz. Bir daha çox sağ olun.
Allahdan Sizə cansağlığı, Azərbaycan xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Bugünkü görüşdən böyük məmnunluq duyduğumu bir daha bildirmək
istəyirəm. Mən sizin bütün suallarınıza cavab verməyə çalışdım. Sizin burada olmağınıza şadam və ümidvaram
ki, görüşlərimiz gələcəkdə də davam edəcəkdir. Sizə cansağlığı, əmin-amanlıq, Ukrayna xalqına və ölkənizə
xoşbəxtlik, prezident Leonid Daniloviç Kuçmaya yeni uğurlar arzulayıram.
Sağ olun, salamat qalın. Xudahafiz.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMANIN 60 İLLİK YUBİLEYİNDƏ
İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN YALTA ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
9 avqust 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, səfərinizin məqsədi barədə jurnalistlərə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Səfərimin məqsədi məlumdur: Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın 60 yaşı tamam olur, mən
onu təbrik etməyə gedirəm. Bir sıra digər ölkələrin başçıları da Yaltaya gələcəklər. Orada bir sıra görüşlər
olacaqdır. Bu işgüzar səfər həm də Ukrayna–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yeni mühüm
addımlar atmaq məqsədi daşıyır.
Bilirsiniz ki, bizim ölkələrimiz arasında əlaqələr dostluq, partnyorluq xarakteri daşıyır. Mən istəyirəm ki, bu
əlaqələr daha da genişlənsin və inkişaf etsin. Ukrayna prezidenti də belə fikirdədir və onun da belə arzuları
vardır. Bütün bunlara görə də mən bu gün oraya gedirəm.
S u a l: Mən «ANS» televiziya və radio şirkətindənəm. Cənab prezident, siz Lalə-Şövkət Hacıyevaya,
Əbülfəz Elçibəyə və İsa Qəmbərə müraciət etmisiniz. Həmin müraciətdə deyilir ki, onlar müəyyən
qüvvələrin təsiri altında seçkilərə getmirlər. Amma müəyyən cavablar da olmuşdur. Bu cavaba siz necə
münasibət bəsləyirsiniz? Əgər onlar həmin qüvvələrin təsiri altında qalarsa, bu, Azərbaycandakı
vəziyyətə mənfi təsir göstərə bilərmi?
Cavab: Bilirsiniz ki, yalnız Əbülfəz Elçibəy mənə cavab göndəribdir. Digər partiyaların başçılarından cavab
almamışam. Mən istəyirəm ki, onlar, Azərbaycanda həqiqətən sosial bazaya malik olan partiyalardırsa,
seçkilərdə iştirak etsinlər, kənarda qalmasınlar. Ancaq onlar özləri-özlərini kənarda qoyublar. Mən isə bir neçə
cəhdlər göstərmişəm.
Hesab edirəm ki, dövlət başçısı kimi mən bütün başqa hissiyyatlardan yuxarıda durub Azərbaycanın bütün
qüvvələrinin hamısının əməkdaşlıq etməsinə çalışmalıyam. Buna görə də mən bu işləri görürəm. Bilirsiniz ki,
mən Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş bütün siyasi partiyalara hələ iyunun 23-də müraciət etdim, onları dəvət
etdim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil olunmaq üçün öz namizədlərini versinlər. Ancaq onlar buna
cavab vermədilər. Təkcə Milli İstiqlal Partiyası öz təklifini verdi. Mən bu təklifi qəbul etdim və onların
nümayəndəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasına üzv qəbul olunubdur. Ancaq adlarını çəkdiyiniz partiyalar öz təkliflərini vermədilər. Vermədilər, mən nə edim? Amma buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, əgər bir tərəf
nəyisə dərk edə bilmirsə, o biri tərəf çalışmalıdır ki, onu anlatsın. Ona görə də mən avqustun 4-də Azərbaycan
Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Müsavat Partiyasının, Azərbaycan Liberal Partiyasının başçılarına məktub
göndərdim. Bunlar sizə məlumdur. Orada hər şey açıq-aydın izah olunubdur. Ancaq onlardan müsbət cavab
almamışam. Özləri bilərlər.
S u a l: Cənab prezident, Siz Əbülfəz Elçibəyin cavab məktubundakı fikirlərini necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, mənim məqsədim ondan ibarətdir ki, bu partiyalar öz əsassız siyasi ambisiyalarını
kənara qoyub seçkilərdə iştirak etsinlər və real tərəfdarlarının, partiya kimi güclərinin nə qədər olduğunu
respublikada da, beynəlxalq aləmdə də nümayiş etdirsinlər. Amma onlar bundan çəkinirlər və cürbəcür
bəhanələr irəli sürürlər. Məsələn, Elçibəy yazır ki, respublikada filan qədər siyasi məhbus vardır. Mən sizə
deyirəm: – Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Heç bir siyasi partiyanın üzvü toxunulmazlıq hüququna malik
deyildir. Əgər siyasi partiyanın üzvü olan adam gedib adi bir kriminal cinayət edirsə və o cinayətə görə
məsuliyyətə cəlb edilirsə, siyasi partiya sadəcə olaraq bu cinayətin qarşısını almağa çalışmalıdır, amma
cinayətkarı müdafiə etməməlidir. Əsas məsələ bundan ibarətdir.
Bilirsiniz, bir şeydən imtina etmək, yaxud bir məsələ ilə razı olmamaq üçün hər cür bəhanə tapmaq olar.
Onlarla ümumiyyətlə danışıq aparmamaq üçün mənim əsasım var, bəhanəm yox. Bilirsiniz ki, onlar 1993-cü ilin
əvvəlində Azərbaycanı nə vəziyyətə saldılar. Əgər onlar iqtidarda olduqları zaman Azərbaycanı idarə edə
bilmədilərsə, hərəsi bir tərəfə qaçıb dağıldısa, indi şərtlər qoymağa nə haqları vardır? Yaxud ondan sonrakı
dövlət çevrilişlərinə cəhdlərdə onların bilavasitə iştirakı vardır. 1993-cü ilin avqust ayında burada türkiyəli bir
gənc mənə terror etməyə cəhd göstərdiyinə görə həbs olunubdur. Bu işin təşkilatçıları da onlardır. Amma mən
bunların hamısını kənara qoymuşam ki, olan-olub, keçən-keçib, gəlin əməkdaşlıq edək. İndi gəlib bu bəhanəni,
o bəhanəni qoyublar.
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S u a l: Cənab prezident, Ermənistan prezidentini Bakıya dəvətinizə rəsmi cavab olubmu?
Ermənistanın bəzi dairələri Koçaryanın Bakıya səfərinin çox təhlükəli olduğunu söyləyirlər. Bu
bəyanatlara Sizin münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, bu, onların öz işləridir. Əgər mən dəvət etmişəmsə, bilirəm ki, onun təhlükəsizliyini
təmin etmək lazımdır. Ona görə də nə orada, nə də Azərbaycanda belə şayiələr yaymaq lazım deyildir. Biz
dövlətik. 35-36 ölkənin dövlət və hökumət başçısı Azərbaycana dəvət olunubdur. Ermənistan da bu bölgədə
olan ölkələrdən biridir. Bu tədbir də təkcə Azərbaycanın keçirdiyi tədbir deyildir. Bu, beynəlxalq tədbirdir.
Ermənistanla bu gün hərbi münaqişədə olduğumuz halda həmin tədbirdə onların kənarda qalması düzgün
deyildir. Mən bunu çox ölçüb-biçmişəm. Elə bilməyin ki, Ermənistan prezidentinə dəvət məktubu göndərmək
mənim üçün çox asan məsələ idi. Amma mən bunu etmişəm. Əgər etmişəmsə, demək, hər bir zəmanət də
veriləcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycandakı Amerika vətəndaşlarının təhlükəsizliyi barədə Dövlət
departamentinin verdiyi bəyanatla bağlı nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bunlar əsassız şayiələrdir. Hesab edirəm ki, Dövlət Departamentinin yaydığı həmin məlumatlar
tam əsassızdır. Bunun heç bir əsası yoxdur.
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SİMFEROPOL HAVA LİMANINDA UKRAYNA VƏ XARİCİ ÖLKƏ
JURNALİSTLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
9 avqust 1998-ci il
S u a l: Heydər Əliyeviç, məlum olduğu kimi, sentyabrda Azərbaycanda keçiriləcək zirvə
görüşündə Xəzər neftinin nəqli məsələsi həll ediləcəkdir. Siz bundan əvvəl Yaltada olarkən mənim
sualıma cavab verərək bildirmişdiniz ki, bu məsələdə Ukraynanın mənafeyi gözləniləcəkdir. Siz həmin
fikrinizdə qalırsınızmi? Bu məsələ praktikada özünü necə göstərəcəkdir?
C a v a b: Sualınız bir qədər dəqiq deyildir. Sentyabrın 7-8-də Bakıda keçiriləcək zirvə görüşü Avropa
Birliyinin TRASEKA proqramı üzrə Böyük İpək yolunun bərpa olunması probleminə həsr edilir. Bu, Xəzər
neftinin nəqlindən daha böyük məsələdir. Ona görə ki, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat magistralından söhbət
gedir. İpək yolu üzərində yerləşən bütün dövlətlər – 34 dövlət – bu zirvə görüşünə dəvət olunmuşdur. Ukrayna
da dəvət edilmişdir.
O ki qaldı Xəzər neftinin nəqlinə, mən bu barədə keçən dəfə dedim və o vaxtdan bəri elə bir böyük dəyişiklik
yoxdur. Neftin Qərb marşrutu ilə nəqlindən söhbət gedir. Biz artıq Şimal marşrutu ilə nefti Qara dəniz
sahilindəki Novorossiysk limanına ixrac edirik. Qərb marşrutu üzrə iki neft kəməri çəkmək nəzərdə tutulur.
Bunlardan biri Gürcüstanın Qara dəniz sahilinə çəkilən Bakı-Supsa boru kəməri, ikincisi isə böyük neft kəməri
– Gürcüstan ərazisindən keçərək Türkiyənin Aralıq dənizi sahilinə çəkiləcək Bakı-Ceyhan kəməridir. Şübhəsiz
ki, Ukrayna bu proqramdan kənarda qalmır. Mən bunu keçən dəfə demişəm və bu gün də təkrar edirəm ki, bu
marşrutların hamısından Ukraynanın neft almaq imkanı olacaqdır.
S u a l: Şəxsi sual vermək olarmı? Siz öz dostunuza – Ukrayna prezidentinə hansı hədiyyəni
aparırsınız?
C a v a b: Məgər məsələ hədiyyədədir? Məsələ bundadır ki, mən gəlmişəm. Leonid Daniloviçə böyük
hörmətim özünü məhz bunda göstərir ki, mən xüsusi olaraq gəlməyi və onu şəxsən təbrik etməyi qərara
almışam. Hesab edirəm ki, hədiyyələrin həm məndən ötrü, həm də başqalarından ötrü heç bir əhəmiyyəti
yoxdur.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
9 avqust 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum Leonid Kuçma! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və 60 illik yubileyiniz
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Ukrayna dövlətinin müstəqilliyinin
daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi kimi şərəfli işinizdə Sizə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
L e o n i d K u ç m a: Hörmətli dostum Heydər Əliyev, anadan olmağımın 60 illiyi münasibətilə məni
təbrik etmək üçün Yaltaya gəlməyinizdən çox məmnun olduğumu vurğulayır, səmimi sözlərə görə təşəkkürümü
bildirirəm. Müstəqil Azərbaycan və Ukrayna dövlətləri arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin gündəngünə inkişaf etməsini minnətdarlıqla qeyd etmək istəyirəm.
Ölkələrimiz arasında son illər yaranmış əlaqələrin ardıcıl surətdə möhkəmlənməsində bizim şəxsi dostluq
münasibətlərimiz mühüm rol oynayır.
Əziz dostum, Sizin müdrik rəhbərliyiniz ilə Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu,
islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi sahəsində görülən işlər Ukraynada daim diqqətlə izlənilir və
böyük rəğbət doğurur.
Ukraynada son illər demokratik siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar həyata keçirilmişdir. Biz müstəqil
Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirməyə böyük maraq göstəririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ukrayna prezidenti vəzifəsində Siz Ukraynanın dövlət müstəqilliyinin
möhkəmlənməsi, onun milli mənafelərinə cavab verən daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq nüfuzunun
yüksəlməsi üçün çox işlər görmüsünüz. Biz Avropanın böyük ölkələrindən biri olan, Qara dəniz sahilində
xüsusi strateji coğrafi ərazidə yerləşən Ukrayna ilə dostluq və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimizin genişlənməsinə
xüsusi əhəmiyyət veririk.
Xəzər dənizi hövzəsinin enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsinə Ukraynanın da ciddi maraq göstərməsini
böyük razılıq hissi ilə qeyd edirəm. Mən ölkələrimiz arasında yaranmış əməkdaşlığın dövlətlərimizin
müstəqilliyinin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, bir sözlə, ölkələrimizin gələcəyi üçün
mühüm amil hesab edirəm.
Beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa strukturlarında, Müstəqil Dövlətlər Birliyində Azərbaycanın və Ukraynanın
səmərəli əməkdaşlığı məndə böyük məmnunluq hissi doğurur. Ölkələrimizin mövqelərinin bir çox məsələlərdə
üst-üstə düşməsinin böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayım.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında həmişə ənənəvi dostluq münasibətləri olmuşdur. Biz
bu münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi, iqtisadiyyat, mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edirik.
Mən çox məmnunam ki, iqtisadi əlaqələrimizin inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malik Avropa-Asiya
nəqliyyat dəhlizinin yaranmasında və inkişafında Ukrayna da yaxından iştirak edir. Azərbaycan bu nəqliyyat
dəhlizinin səmərəli işləməsi, Xəzər dənizi hövzəsindəki yataqlardan hasil olunan neft və qazdan istifadə
edilməsi, enerji ehtiyatlarının nəqli ilə əlaqədar işlərdə iştirak edən bütün ölkələrə fayda gətirməsi üçün və onun
qardaş Ukraynaya da iqtisadi fayda gətirməsi üçün hər şey edir və edəcəkdir.
Asiya-Avropa-Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin, ümumiyyətlə Qədim İpək yolunun bu vasitə ilə bərpa
olunması Şərq ilə Qərbin, Asiya ilə Avropanın bilavasitə əlaqələrinin yaranması üçün çox faydalıdır.
Hörmətli Leonid Daniloviç mən Sizi Avropa Birliyinin himayəsi ilə TRASEKA proqramı çərçivəsində
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə bu il sentyabrın 7-8-də Bakıda beynəlxalq konfrans
keçiriləcək və inanıram ki, Siz də bu konfransda iştirak edəcəksiniz.
L e o n i d K u ç m a: Azərbaycanda keçiriləcək bu beynəlxalq konfransa Ukrayna xüsusi əhəmiyyət verir
və mən Bakıya gələcəyimi, böyük məmnunluqla bu tədbirdə iştirak edəcəyimi bildirirəm.
Əziz dostum Heydər Əliyev, bizə yaxşı məlumdur ki, Azərbaycanda yaşayan ukraynalılar həm
Azərbaycanın, həm də Ukraynanın bərabər hüquqlu vətəndaşları kimi ölkələrimizin həyatında fəal iştirak
edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bizim Azərbaycanda yaşayan başqa millətlərə olduğu kimi, ukraynalılara da
dost, qardaş kimi yanaşırlar. Hər hansı bir ayrı-seçkilik heç kəsin ağlına belə gəlmir. Onlar Azərbaycan
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vətəndaşı kimi ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında aktiv çalışırlar. Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar da onlara
qarşı olan münasibətdən razılıq edir, özlərini dost eldə, öz evlərində olduğu kimi hiss etdiklərini bildirirlər.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
9 avqust 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum Eduard Amvrosiyeviç!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, xoş gördük. Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında,
bizim aramızda həmişə xoş və mehriban münasibətlər mövcud olmuşdur. Dəfələrlə görüşlərimiz, danışıqlarımız
zamanı qonşu və dost ölkələrimizin bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da
genişləndirilməsi istiqamətində problemlərin həlli yollarını nəzərdən keçirmişik. İndi bu istiqamətdə görülən
işləri yüksək qiymətləndirirəm.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Əziz dostum, qardaşım Heydər Əliyev! Sizinlə hər bir görüşüm mənim
üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını böyük məmnunluq hissi ilə nəzərə çarpdırıram. Gürcüstanda hazırkı ictimaisiyasi vəziyyət, Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsinin aradan qaldırılması prosesində müəyyən müsbət işlər
görülmüşdür. Belə problemlərin tezliklə öz həllini tapması ən əvvəl ona yönəlmişdir ki, Qafqazda sülh, əminamanlıq bərqərar olunsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də Sizin ilə görüşümdən çox məmnun qaldığımı vurğulayıram. Sizə məlumdur
ki, Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və islahatlar müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilmiş, bu sahədə bir çox nailiyyətlər əldə edilmişdir. Sizə o da məlumdur ki, Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır.
Beynəlxalq məclislərdə Sizə və Gürcüstan nümayəndə heyətinə Azərbaycanın ədalətli xarici siyasətini,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə, dincliklə aradan qaldırılmasına
yönəldilmiş mövqeyini dəstəklədiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm.
Ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün olduqca əlverişli
şərait yaratmaq imkanları mövcuddur. Öz tərəfimizdən biz bundan ötrü hər şeyi edəcəyik.
Bilirsiniz ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, həmçinin Xəzərin digər sektorlarında – Qazaxıstan,
Türkmənistan sektorlarında da neft və qaz ehtiyatları var. Biz Sizinlə dəfələrlə Xəzər dənizi hövzəsindəki
yataqlardan hasil edilən neftin dünya bazarına çıxacaq boru kəmərlərinin marşrutları barədə fikir mübadiləsi
aparmışıq. Hesab edirəm ki, bu kəmərlərin tikintisini sürətləndirmək lazımdır.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Bu deyilənlərlə tamamilə razıyam. Çox maraqlı layihələr nəzərdə
tutulmuşdur. Hazırda biz Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın yeni yollarını açırıq.
Türkmənistan qazının da ixrac ediləcəyi boru xəttinin Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycandan, Gürcüstandan
keçməklə Qərbə getməsi barədə danışıqlar aparılır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bildirirəm ki, bu il sentyabrın 7-8-də Bakıda Avropa Birliyinin himayəsi altında
TRASEKA proqramı çərçivəsində Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq konfrans
keçiriləcəkdir. Əminəm ki, bu beynəlxalq tədbir iştirakçı dövlətlərin bütün sahələrdə əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verəcəkdir.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Sizin, cənab Heydər Əliyev, uzaqgörən, müdrik siyasətiniz sayəsində dost
Azərbaycanda keçiriləcək beynəlxalq konfrans Gürcüstan üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır. Buna görə mən
böyük məmnuniyyətlə bu beynəlxalq tədbirdə iştirak edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz müstəqil dövlətlərimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığının
sıxlaşdırılmasında, Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın bərqərar olunmasında bütün imkanlardan
geniş istifadə etməliyik.
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ÖZBƏKİSTAN PREZİDENTİ İSLAM KƏRİMOV İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
9 avqust 1998-ci il
İ s l a m K ə r i m o v: Hörmətli cənab prezident!
Sizinlə – böyük hörmət və ehtiram bəslədiyim bir şəxsiyyətlə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam.
Sizin müstəqil Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində rolunuz çox böyükdür. Ölkənizdə
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi sahəsində əldə
etdiyiniz nailiyyətlər çox yüksəkdir. Mən əminəm ki, Azərbaycan Sizin rəhbərliyinizlə dünyada ən inkişaf etmiş
ölkələrdən birinə çevriləcəkdir. Özbəkistan bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın haqq işini bundan
sonra da dəstəkləyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kərimov!
Səmimi sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Mən xalqlarımız arasında gözəl ənənələrə malik tarixi dostluq
münasibətlərinin gündən-günə möhkəmləndiyini, ölkələrimizin bütün sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf etdiyini
xüsusi qeyd etmək istərdim. Mən bu işlərin gedişatından çox razıyam. Siz bilirsiniz ki, bu ilin sentyabr ayında
Bakıda Avropa-Asiya nəqliyyat magistralının perspektivləri, o cümlədən TRASEKA proqramı çərçivəsində
Qədim İpək yolunun bərpa edilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Biz bu işə ciddi hazırlıq
görürük.
İ s l a m K ə r i m o v: Mən belə bir konfransın keçirilməsini yüksək qiymətləndirirəm. Bu olduqca vacib
və aktual bir məsələdir. Özbəkistan bu konfransın işində mütləq iştirak edəcəkdir. Bundan başqa, ölkələrimiz
arasında qarşılıqlı maraq doğuran hər hansı məsələni biz mütləq həll etməliyik. Bir daha Sizinlə görüşümə şad
olduğumu bildirirəm.
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MOLDOVA PREZİDENTİ PETRU LUÇİNSKİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
9 avqust 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Petru Luçinski. Sizinlə görüşümə çox şadam. Əziz dostumuz Leonid
Kuçmanın anadan olmasının 60 illik yubileyini böyük məmnunluq hissi ilə qeyd etdiyimiz Yalta şəhərində bir
sıra müstəqil dövlət rəhbərləri ilə keçirilən görüşlər həmin dövlətlər arasında qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üçün olduqca vacib və əhəmiyyətlidir. Dost Moldovanın dost prezidenti ilə görüşümü də bu
baxımdan mən çox qiymətləndirirəm.
P e t r u L u ç i n s k i: Hörmətli cənab Heydər Əliyev! Sizinlə görüşüm məni də çox məmnun edir.
Qafqazda böyük strateji mövqeyi olan Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın ardıcıl surətdə
inkişaf etdirilməsinə bizim ölkəmizin xüsusi marağı vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da canlandırılmasında Moldova kimi Azərbaycan da maraqlıdır. Mən xalqlarımız arasında dostluq və tərəfdaşlıq
münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm. Bizim geniş fikir mübadiləsinə ehtiyacı olan problemlərimiz az deyil.
Bunlardan biri Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması problemidir. Sözsüz ki, dənizin
Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil edilən neftin ixracı məsələləri barədə geniş fikir mübadiləsi keçirməliyik. Qədim İpək yolunun bərpası da zəruridir.
P e t r u L u ç i n s k i: Bəli, bu çox vacibdir. Bu sahədə xeyli iş də görülmüşdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də bu işləri yüksək qiymətləndiririk. Onu da deməliyəm ki, bir neçə gün sonra,
yəni gələn ayın, sentyabrın 7-8-də Bakıda Avropa Birliyinin himayəsi ilə TRASEKA proqramı çərçivəsində
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. Mən Sizi də bu
konfransda iştirak etməyə dəvət edirəm.
P e t r u L u ç i n s k i: Çox sağ olun, konfrans Moldova üçün də əhəmiyyətlidir. Belə ki, Avropa-QafqazAsiya nəqliyyat dəhlizindən səmərəli istifadə etməkdə bizim ölkəmiz də çox maraqlıdır. Buna görə mən böyük
məmnuniyyətlə bu beynəlxalq tədbir də iştirak edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim ölkələrimiz və xalqlarımız arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığı
genişləndirmək üçün hər cür imkanlarımız var. Biz bu imkanlardan hər tərəfli istifadə etməliyik. Əminəm ki,
görüşlərimiz və söhbətlərimiz bundan sonra da səmərəli olacaq.
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MDB-nin İCRAÇI KATİBİ BORİS BEREZOVSKİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Yalta
9 avqust 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Berezovski! Sizinlə görüşümdən çox şadam. Hər şeydən əvvəl
Sizin Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün göstərdiyiniz səyləri
yüksək qiymətləndirir və bu səylərin davam etdirilməsini vacib hesab edirəm.
B o r i s B e r e z o v s k i: Çox sağ olun, cənab prezident. Sizinlə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə
görüşdən şərəf duyuram. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin icraçı katibi kimi mən Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində fəaliyyətimi mütləq davam etdirəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: MDB-nin üzvü olan ölkələr arasında münaqişələrin davam etməsi yolverilməzdir və
bu birlik Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında sülh yolu ilə həll
edilməsi, müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, yerindən-yurdundan zorla qovulmuş bir
milyondan çox azərbaycanlının öz doğma torpaqlarına qaytarılması istiqamətində əməli addımlar atılmalıdır.
B o r i s B e r e z o v s k i: MDB məkanında hər hansı bir münaqişəyə, doğrudan da, yol vermək olmaz. Bu
sahədə fəaliyyətimizi genişləndirmək günün ən vacib məsələlərindəndir. Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın
60 illik yubileyində iştirak etmək üçün Yaltaya gəlmiş dövlət başçıları bu haqda da fikir mübadiləsi etməlidirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hələ çox gənc olan müstəqil respublikalar arasında qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələrin durmadan inkişaf etməsindən böyük məmnunluq hissi duyuram. Onu da deməliyəm ki, dünya ölkələri
Qafqazda coğrafi-strateji mövqeyə malik olan Azərbaycanla bütün sahələrdə sıx əlaqələr qurmağa xüsusi maraq
göstərirlər. Mən Qədim İpək Yolunun bərpası ilə əlaqədar Avropa Birliyinin himayəsi ilə TRASEKA proqramı
çərçivəsində Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə sentyabrın 7-8-də Bakıda keçiriləcək beynəlxalq
konfransın MDB üzvü olan ölkələrdə də çox böyük faydalar gətirəcəyinə əminəm.
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YALTADAN BAKIYA QAYIDARKƏN UKRAYNAYA SƏFƏRİN YEKUNLARI BARƏDƏ
TƏYYARƏDƏ JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
10 avqust 1998-ci il
Dünən, avqustun 9-da mən Ukraynaya, Krıma gəldim, bu gün Vətənə qayıdıram. Bu qısamüddətli səfərimin
əsas məqsədi Ukraynanın prezidenti Leonid Kuçmanı 60 yaşının tamam olması, doğum günü münasibətilə
təbrik etməkdən ibarətdir.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq və partnyorluq əlaqələrinin yaranması və indi sürətlə inkişaf
etməsi, Leonid Kuçma ilə mənim aramda yaranmış şəxsi dostluq münasibətləri belə bir səfərin zəruri olduğunu
mənim üçün müəyyən etmişdir. Ona görə də mən bu səfəri etdim. Azərbaycanın dövlət başçısı kimi mən
gördüyüm hər bir işi, o cümlədən xarici ölkələrə hər bir səfərimi yalnız və yalnız Azərbaycanın, bizim
respublikamızın, ölkəmizin nüfuzunun, hörmətinin daha da qaldırılması naminə və müxtəlif ölkələrlə əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi naminə edirəm. Bu səfər də məhz bu arzudan, bu istəkdən irəliyə gəlmişdir.
Bilirsiniz ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr son illər yaranıbdır. Həm Ukrayna tərəfinin, həm də
Azərbaycan tərəfinin və xüsusən də iki ölkənin prezidentlərinin səyi nəticəsində bu əlaqələr sürətlə inkişaf edir.
Mən bunu çox zəruri hesab edirəm. Ukrayna – Azərbaycan əlaqələrinin mövcud şəraiti vəziyyəti və onun inkişaf
etməsinin bir neçə səbəbləri vardır. Birinci, biz bir-birimizə coğrafi cəhətdən çox yaxınıq. Ukrayna dünyanın,
Avropanın böyük ölkələrindən biridir. Onun böyük ərazisi, 50 milyondan artıq əhalisi, böyük iqtisadi potensialı
vardır. Qara dənizin sahilində onun böyük strateji coğrafi vəziyyəti vardır. Ukrayna Qafqaza, Azərbaycana çox
meyl göstərir, o cümlədən Xəzər dənizi hövzəsinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunmasına çox böyük maraq
göstərir. Ukrayna Böyük İpək Yolunun bərpa edilməsi probleminə də çox maraq göstərir. Sentyabrın 7-8-də
keçirilməsi nəzərdə tutulmuş beynəlxalq konfransda Ukrayna prezidenti iştirak edəcəkdir.
Ukrayna ilə biz Müstəqil Dövlətlər Birliyində də çox səmərəli əməkdaşlıq edirik. Deyə bilərəm ki, Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin fəaliyyətində Ukrayna ilə Azərbaycanın mövqeləri bir çox məsələlərdə üst-üstə düşür.
Ukrayna bir çox hallarda bizim təkliflərimizi müdafiə edir, biz də Ukraynanın təkliflərini müdafiə edirik. Şəxsən
məni Ukrayna prezidenti ilə belə sıx əlaqələrə sövq edən amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, hesab edirəm,
Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma öz ölkəsinin milli mənafelərinə cavab verən, düşünülmüş daxili və xarici
siyasət aparır. Leonid Kuçmanın daxili siyasəti bizim siyasətimizlə demək olar ki, tam üst-üstə düşür.
Prezident Leonid Kuçma Ukraynada demokratik prinsiplərin inkişaf etməsinə və möhkəmlənməsinə çalışır.
Ukraynada iqtisadi islahatlar həyata keçirilir, bazar münasibətlərinin bərqərar olunması üçün çox ciddi tədbirlər
görülür. Beləliklə, Ukraynanın iqtisadiyyatı tamamilə yenidən qurulur.
Doğrudur, onların problemləri də vardır və bu problemlər az deyildir. Ukraynanın parlamenti bir sıra
məsələlərdə çox vaxt icra hakimiyyəti ilə razılaşmır. Məsələn, mən maraqlandım, özəlləşdirmə sahəsində
onların çətinlikləri vardır. Kiçik və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsini aparıblar və aparırlar, ancaq
Ukraynanın parlamenti iri müəssisələrin özəlləşdirilməsinə razı olmur.
Yaxud torpaq islahatı sahəsində də onların problemi vardır. Bilirəm ki, Leonid Kuçma və onun tərəfdarları
geniş torpaq islahatı həyata keçirmək, o cümlədən torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsini təmin etmək istəyirlər.
Ancaq buna nail ola bilmirlər. Çünki bunun əleyhinə çıxan qüvvələr çoxdur və onların əksəriyyəti də
Ukraynanın parlamentindədir.
Onların başqa problemləri də vardır. Lakin bunlara baxmayaraq, Ukrayna prezident Leonid Kuçmanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə islahatlar, demokratiya, bazar münasibətləri yolu ilə gedir. Güman edirəm onlar bu
çətinliklərin də öhdəsindən gələ biləcəklər.
Bütün bunlara görə Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələri tamamilə təbiidir. Çünki biz eyni
yolla gedirik. Doğrudur, burada bizim nailiyyətlərimiz daha çoxdur. Ancaq əsas məsələ bu nailiyyətlərin çox və
ya az olmasında deyildir; bu, strateji yoldan, siyasətdən ibarətdir.
Ukrayna və prezident Leonid Kuçma xarici siyasətdə bütün ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq
istəyir və artıq bunları yaradıbdır. Qeyd etdiyim kimi, Ukrayna Qafqaza, Mərkəzi Asiyaya, Xəzər dənizi
hövzəsinə çox diqqət verir. Ukrayna Türkiyə ilə sıx iqtisadi əlaqələr yaradıbdır, Qərb ölkələri ilə əlaqələrin
inkişafına çox fikir verir. O cümlədən, NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında iştirak edən Ukrayna
bu sahədə daha irəliyə getmiş ölkələrdən biridir. Beləliklə, xarici siyasət sahəsində də bizim fikirlərimiz,
niyyətlərimiz üst-üstə düşür.
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Qeyd etdiyim kimi, Müstəqil Dövlətlər Birliyində biz demək olar ki, əsas məsələlərdə eyni mövqedən çıxış
edirik. Mən bunu da çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Prezident Leonid Kuçmanın siyasətinin məni xüsusən cəlb
edən bir cəhəti də ondan ibarətdir ki, - ola bilər ki, bu əsasdır – Leonid Kuçma Ukraynanın tam müstəqil dövlət
olması yolunda öz səylərini qoyub, çalışır və Ukraynanı daimi müstəqil dövlət etmək istəyir. Bu, bizim üçün
əsasdır. Çünki bilirsiniz ki, MDB çərçivəsində bəzən bu barədə açıq olmasa da müxtəlif siyasətlər yürüdülür.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin qorunmasını, saxlanmasını və möhkəmlənməsini daim əsas şərt hesab
etdiyinə görə və bu, Azərbaycan prezidenti kimi mənim siyasətimin əsas istiqaməti olduğuna görə bu məsələdə
də prezident Kuçma ilə mənim fikirlərimin eyni olması, eyni istiqamətdə olması məni Ukrayna ilə aramızda
olan münasibətləri daha da genişləndirməyə, inkişaf etdirməyə sövq edir.
Ukrayna bir ölkə, dövlət kimi Azərbaycanın və Xəzər dənizinin neft və qaz yataqlarına çox böyük maraq
göstərir, gələcəkdə bundan istifadə etmək istəyir. Mən də hesab edirəm ki, bu sahədə Ukrayna Azərbaycan üçün
çox dəyərli partnyorlardan biri ola bilər.
Şübhəsiz ki, bütün bunlar mənim bu səfərimin əsasını təşkil edir. Ancaq bunlarla yanaşı, şəxsi münasibətlər
də müəyyən rol oynayır. Leonid Kuçma ilə mənim aramda dostluq münasibətləri yaranıbdır. Prezident, dövlət
xadimi kimi Leonid Kuçma, hesab edirəm, çox dəyərli işlər görür. Ancaq bir insan kimi də sadə, təvazökar,
səmimi münasibət göstərən bir insandır. Bütün bunlara görə də mənimlə onun arasında dostluq əlaqələri
yaranıbdır.
Bütün bu amillərə görə də mən prezident Leonid Kuçmanı təbrik etmək üçün belə bir səfər etdim və bu
səfərdən də çox məmnunam. Mən belə düşünürdüm və belə də oldu. Yəni mən düşünürdüm ki, bu, sadəcə adi
təbrik xarakteri daşımayacaqdır, eyni zamanda, ölkələrimiz arasında olan əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi
üçün danışıqlar, söhbətlər olacaqdır. Bu, belə də oldu. Leonid Kuçma ilə biz bu barədə söhbətlər apardıq və
yenə də fikirlərimizi bir-biri ilə tutuşdurduq, müqayisə etdik və eyni istiqamətdə hərəkət etdiyimizi müşahidə
etdik.
Görüşlər Yaltanın lap kənarında olan Foros adlı bir yerdə, Kuçmanın iqamətgahında keçirilirdi. Məndən
başqa bir sıra digər ölkələrin də dövlət başçıları, mənim kimi, xüsusən Leonid Kuçmanı təbrik etməyə
gəlmişdilər. Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov, Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadze, Moldovanın
prezidenti Petru Luçinski, Latviyanın prezidenti Quntis Ulmanis, Rusiya prezidentinin nümayəndəsi İvan Rıbkin
bu məqsədlə oraya gəlmişdilər.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin icraçı katibi Boris Berezovski, Rusiyanın keçmiş Baş naziri Viktor
Çernomırdin də Yaltaya gəlmişdilər. Qazaxıstan Baş nazirinin birinci müavini orada prezident Nazarbayevi
təmsil edirdi.
Mərasim həm görüşlərdən, həm də Leonid Kuçmanın 60 illik yubileyi münasibətilə qonaqlara verdiyi
ziyafətdən ibarət oldu. Bu ziyafət Qorbaçovun vaxtilə Yaltanın kənarında, Forosda özü üçün tikdirdiyi çox
əzəmətli, böyük iqamətgahda, malikanədə keçirilirdi. Mərasimdə Ukraynanın dövlət və hökumət rəhbərləri –
Ukrayna parlamentinin sədri Tkaçenko, Baş nazir Pustovoy Tenko iştirak edirdilər. Tatarıstanın prezidenti
Mintemir Şaymiyev də oraya xüsusilə bu məqsədlə gəlmişdi. Ukraynanın hökumət üzvləri və Krım Muxtar
Respublikasının başçıları da bu mərasimdə iştirak edirdilər.
Deyə bilərəm ki, bu mərasim çox dostluq, mehribanlıq, səmimilik şəraitində keçdi. Hesab edirəm ki, biz
dostumuz Leonid Kuçmanın 60 illik yubileyini birlikdə çox layiqincə qeyd etdik. Ancaq eyni zamanda, bu
mərasim zamanı mənim bir neçə başqa görüşlərim də oldu. Biz Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə
mərasim ərəfəsində görüş keçirdik, ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi haqqında bəzi
fikirləri müzakirə etdik. O, Gürcüstanın bugünkü vəziyyəti haqqında mənə məlumat verdi. Mən Azərbaycanda
olan bugünkü vəziyyət haqqında ona məlumat verdim. Prezident Şevardnadze Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsinin həll olunması prosesi haqqında mənə xüsusi məlumat verdi. Mən isə Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması ilə əlaqədar mövcud vəziyyət haqqında ona məlumat verdim.
Bizim danışıqlarımızda Xəzər dənizindən və ümumiyyətlə, Xəzər regionundan, hövzəsindən hasil olunacaq
neft və qazın gələcəkdə ixrac edilməsi üçün çəkiləcək boru kəmərlərinin marşrutları haqqında fikir mübadiləsi
aparıldı. Eduard Şevardnadze xüsusən Türkmənistan qazının ixrac ediləcəyi boru xəttinin Xəzər dənizi vasitəsilə
Azərbaycandan, Gürcüstandan keçməklə Qərbə getməsi haqqında aparılmış son danışıqlar barədə mənə
məlumat verdi.
Şübhəsiz ki, Eduard Şevardnadze ilə mən sentyabrın 7-8-də Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransa, zirvə
görüşünə hazırlıq barədə də fikir mübadiləsi apardıq. Biz başqa məsələlərə də toxunduq və bir daha bəyan etdik
ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri bundan sonra da inkişaf etməlidir.
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Prezident İslam Kərimovla mənim Özbəkistan – Azərbaycan əlaqələri haqqında görüşüm və danışıqlarım
oldu. Biz, o cümlədən, Avropa - Qafqaz – Asiya nəqliyyat magistralı və bu münasibətlə TRASEKA proqramı
çərçivəsində Qədim İpək yolunun bərpa edilməsi ilə əlaqədar Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfrans haqqında
danışıqlar apardıq.
Deyə bilərəm ki, digər ölkələrin prezidentləri, məsələn, Moldovanın, Ukraynanın prezidentləri ilə
görüşlərimizdə də bu mövzuya toxunduq. Bildirmək istəyirəm ki, Özbəkistanın, Gürcüstanın, Ukraynanın,
Moldovanın prezidentləri sentyabrın 7-də Azərbaycana gələcəklər. Onlar artıq bu barədə bəyanatlar veriblər və
beynəlxalq konfransda fəal iştirak etməyə hazırlaşırlar.
Boris Berezovski ilə də mənim danışıqlarım oldu. Bilirsiniz ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin icraçı katibi
kimi o, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində müəyyən fəaliyyətə
başlayıbdır. Biz bu fəaliyyətin davam etdirilməsi barədə onunla fikir mübadiləsi apardıq.
Beləliklə, hesab edirəm ki, qısa bir müddətdə ölkəmiz üçün vacib olan məsələlərin müzakirəsi və başqa
dövlətlərlə əlaqələrimizin daha da inkişaf etməsi istiqamətində çox əhəmiyyətli işlər görüldü. Bütün bunların
nəticəsində mən bu səfərimi çox əhəmiyyətli, vacib və səmərəli hesab edirəm.
Son dəfə mən Krımda 1982-ci ildə olmuşdum. Son üç ayda mən ikinci dəfədir ki, Krıma gəlirəm.
Biz iki ay bundan öncə burada Qara Dəniz Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin
dövlət, hökumət başçılarının növbəti görüşünə toplaşmışdıq. Mən buraya ikinci dəfədir ki, gəlirəm. Ona görə də
mən, şübhəsiz ki, keçən dəfə də, bu dəfə də Krımda olan vəziyyətlə maraqlanırdım. Burada da vəziyyət
sabitləşibdir.
Mən, ümumiyyətlə, Ukraynada olan vəziyyətlə də maraqlanırdım. Ukraynada da vəziyyət sabitləşibdir. Həm
Ukraynada, həm də onun tərkib hissəsi olan Krımda cinayətkarlığa qarşı mübarizə öz nəticələrini verir və mən
Krımın rəhbərləri ilə danışıqlarımdan belə qənaətə gəldim ki, artıq Krımda ictimai-siyasi vəziyyətin
sabitləşməsi, cinayətkarlara, cinayətkar qruplara qarşı aparılan mübarizə və onun müsbət nəticələri Krımın
istirahət üçün bu çox dəyərli yerlərindən indi daha da səmərəli istifadə olunmasına imkan yaradıbdır.
Məsələn, dünən, bu gün danışırdılar ki, əvvəlki illərdən çox fərqli olaraq bu il Krımın bu istirahət yerlərinə
çoxsaylı, həddindən artıq çox, dünyanın bir çox ölkələrindən, - şübhəsiz ki, əksəriyyəti Rusiyadan, Ukraynadan
və başqa ölkələrdən də – istirahət etmək üçün insanlar gəlmişdir. Bu da müsbət haldır. Çünki bu, həm
Ukraynanın, həm də Krımın iqtisadi vəziyyəti üçün çox əhəmiyyətlidir.
Mən həmişəki kimi, bu dəfə də Ukraynada, o cümlədən Krımda azərbaycanlıların vəziyyəti ilə də
maraqlandım. Bizim səfirliyin mənə verdiyi məlumatdan görünür ki, Ukraynada təxminən 400 minə qədər
azərbaycanlı yaşayır. Bu gün mənə Krımda məlumat verdilər ki, burada təxminən 2500 azərbaycanlı yaşayır.
Mən azərbaycanlıların harada yaşamasından asılı olmayaraq, onlar haqqında daim düşünürəm, Azərbaycanın
prezidenti kimi, onlara daim qayğı göstərməyə çalışıram.
Mənim Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əlaqələri inkişaf etdirmək istiqamətində işlərimin səbəblərindən biri
də ondan ibarətdir ki, əgər Ukraynada 400 min azərbaycanlı yaşayırsa, demək, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında
olan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etməsi Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların həyat şəraiti, iş
şəraiti üçün xeyirli, faydalı olacaqdır. Mən belə düşünürəm və Ukraynanın prezidenti, eləcə də Krımın
rəhbərləri ilə bu barədə söhbətlər apardım.
Krımda, Yaltada mənim qısamüddətli yaşamağım üçün iqamətgah ayrılmışdı. Bu, «Yeddinci yaylaq» deyilən
bir yer idi. Vaxtilə, 50-ci illərdə Krımda Sovet hökuməti tərəfindən istirahət üçün təxminən 10-12 belə yüksək
səviyyəli iqamətgah, yaylaq evləri tikilmişdi.
Mən 70-ci illərdə Azərbaycanın başçısı olduğum zaman bir neçə dəfə Krıma qısamüddətli istirahətə
gəlmişdim. O vaxt Kommunist Partiyası Siyasi Bürosunun üzvlüyünə namizəd olduğuma görə mən də belə
xüsusi yaylaq binalarında istirahət etmək hüququna malik idim. Bunlar o vaxtlar tikilibdir, indi Ukraynanın
mülküdür. Ukrayna bunlardan öz məqsədləri üçün istifadə edir. Amma uzunmüddətli fasilədən sonra gördüm ki,
bu binalarda demək olar ki, heç bir şey dəyişilməyibdir, hər şey 15 il bundan öncə gördüyüm kimidir. Vaxtilə
belə binalarda yay mövsümündə Sovetlər İttifaqının başçıları daim istirahət edərdilər.
Məsələn, Mərkəzi Komitənin Baş katibi Brejnev, Nazirlər Sovetinin sədri Kosıgin, Ali Sovetin sədri
Podqornı, Siyasi Büronun üzvləri, üzvlüyə namizədlər burada istirahət edərdilər. Mən o vaxt təkcə özüm
istirahət etdiyim binanı yox, başqalarını da görmüşdüm, o cümlədən Leonid Brejnevin istirahət etdiyi
iqamətgahı da görmüşdüm. Mənim onunla orada bir neçə dəfə görüşlərim olmuşdu. Ona görə də onu da
görmüşdüm. Bunlar hamısı bir-birinə bənzərdir. Bəlkə bir-birindən quruluşuna, həcminə, ərazisinə görə bir az
fərqlidir. Demək olar ki, bunların hamısı Qara dənizin sahilindədir və birbaşa dənizə çıxırlar. Məsələn, Baş katib
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Brejnevin, ya Nazirlər Sovetinin sədri Kosıginin yaşadıqları binalar da bunlardan az fərqlənirdi. Bəlkə də
onların ərazisi bir az böyük idi, yaxud da başqa şəraiti böyük idi. Ola bilər ki, otaqların sayı bir az artıq idi.
Ancaq mən keçən dəfə və bu dəfə də Mixail Qorbaçovun qısa müddətdə burada, Yaltanın kənarında, Foros
adlanan yerdə özü üçün tikdirdiyi malikanəni, iqamətgahı, istirahət yerini gördüm. Doğrudan da bu məni həm
təəccübləndirdi, həm də dəhşətə gətirdi. Çünki, yenə də deyirəm, mən Sovet hökumətinin tarixində Sovet
hökuməti başçılarının vaxtilə özlərinin istirahəti üçün tikdirdikləri və yaşadıqları binaların demək olar ki,
əksəriyyətini görmüşəm. Məsələn, vaxtilə Stalinin Moskva yaxınlığında yaşadığı bina sonra boş idi. Mən rəhbər
vəzifələrdə olduğum zaman gedib oranı, sadəcə olaraq, muzey eksponatı kimi baxıb görmüşdüm. Xruşşovun
yaşadığı yerləri görmüşdüm. Brejnevin Moskvada da, Krımda da yaşadığı yerləri görmüşdüm. Ancaq mən deyə
bilərəm ki, Sovet hökuməti başçılarının heç biri özü üçün belə malikanə yaratmamışdır.
Bilirsiniz, burada, Krımda, Yaltada rus çarlarının da sarayları vardır. Məsələn, burada rus çarı Aleksandrın
sarayı vardır. Düzdür, o, dəniz kənarından uzaqdır, bir az Yaltanın dağ tərəfindədir. O illərdə bəzən buraya
xarici qonaqlar gələndə onların istifadəsinə verirdilər, amma çox vaxt o, istifadəsiz bir bina idi. Mən, sadəcə,
Krımın görməli yerlərini ziyarət edərkən oraya gedib baxmışdım. Məsələn, Rusiyanın padşahı Aleksandrın
özünə tikdirdiyi o vaxtkı saray da Qorbaçovun özü üçün tikdirdiyinin yanında bir şey deyildir. Yaxud
Ariadnada, Livadiya deyilən yerdə, - ora indi muzeydir, vaxtilə, 1943-cü ildə orada Yalta görüşü olmuşdur.
Yaltada, Livadiyada Sovet İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə başçılarının – Stalin, Ruzvelt və
Çörçillin görüşü olmuşdur. Mən o sarayı da görmüşəm. Heç bir padşah, heç bir rus çarı və yetmiş il
hakimiyyətdə olmuş Sovet hökumətinin heç bir başçısı özü üçün belə bir böyük iqamətgah tikdirməmişdir.
Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadze mənə söylədi ki, Gürcüstanın Qara dəniz sahilində Pitsunda
deyilən bir yerdə Qorbaçov bundan da böyük bir bina tikdirmişdir. Əgər nəzərə alsaq ki, Sovet hökumətinin,
Kommunist Partiyasının özündən əvvəlki bütün başçıları ilə müqayisədə Mixail Qorbaçov hakimiyyətdə ən az
olan adamdır, - o, Sovet hökumətinə cəmi beş il başçılıq etmişdir, - 1985-ci ilin mart ayından 1991-ci ilin
sonuna qədər, - amma Sovet hökumətinin ondan əvvəlki başçıları Brejnev 18 il, Xruşşov 10 il, Stalin 30 il,
ondan əvvəl rus çarları da uzun müddət öz ölkələrinin başçısı, çarı kimi yaşamışlar və özləri üçün saraylar tikmişlər. Ancaq Mixail Qorbaçov qısa bir müddətdə özü üçün bu qədər işlər görmüşdü. Bu, məni çox
həyəcanlandırır, təəssüfləndirir, ona görə ki, Mixail Qorbaçov özündən əvvəl hakimiyyətdə olan bütün insanları
bir çox günahlara, o cümlədən özləri üçün xüsusi şərait, imtiyazlar yaratdıqlarına görə çox qəti tənqid edirdi,
günahlandırırdı. Ancaq o özü qısa müddətdə, - mən hələ Moskvadakıları demirəm, - Moskvada «Vorobyovı
qorı» deyirlər, sonra onun adını «Leninskiye qorı» qoymuşdular, - Lujniki stadionundan bir az yuxarıda, Miçurin prospekti var idi, orada qısa müddətdə özü üçün bir yaşayış evi tikdi.
Moskvanın ətrafında Siyasi Büro üzvlərinin və hökumət başçılarının yaşaması üçün çox gözəl, yaxşı şəraiti
olan malikanələr, yaylaq evləri var idi. Qorbaçov da vaxtilə Siyasi Büro üzvü kimi belə evlərdən birində
yaşayırdı. Brejnev də, Andropov da, Çernenko da, Tixonov da, Qorbaçov da beləsində yaşayırdı. Bəlkə mənim
yaşadığım onlarınkından şəraitinə görə bir az kiçik idi, amma mən də beləsində yaşayırdım. Ancaq o, Mərkəzi
Komitənin Baş katibi olan kimi bunları bəyənmədi. Moskvanın yaxınlığında özü üçün böyük bir malikanə tikdi.
Danışırdılar ki, bunu qısa bir müddətdə tikdilər. O, ora köçdü, bir az orada yaşadı. Sonra dedilər ki, burada
ağcaqanad çoxdur, ona görə də biz burada yaşaya bilmərik. Qısa müddətdə başqa yerdə yenisini tikdilər.
Mən bunları Moskvada görmüşdüm. Mən Moskvada yaşayarkən Forosda, yəni Krımda, Yaltada da belə bir
malikanənin tikilməsini bilirdim, eşitmişdim və hətta orada, bizim dövlət dairələrində danışıqlar gedirdi ki, o, bu
malikanənin, böyük bir iqamətgahın tikintisini Müdafiə Nazirliyinin tikinti təşkilatlarına tapşırmışdı.
Danışırdılar ki, orada minlərlə əsgər, ordunun tikinti təşkilatları işləyirlər. Danışırdılar ki, müdafiə naziri marşal
Yazov həftədə bir dəfə – bazar günləri Moskvadan xüsusi təyyarə ilə gəlib bu tikintinin gedişinə nəzarət edir və
bunu təmin edir. Şübhəsiz, əgər bu tədbirlər olmasaydı, qısa müddətdə belə bir nəhəng və həddindən artıq
əzəmətli, böyük bir ərazini əhatə edən və deyə bilərəm ki, qayaların, dağların içində, yamacların döşündə belə
böyük bir malikanə yarada bilməzdi.
Doğrudur, indi bu qalıbdır və Ukrayna dövləti ondan istifadə edir. Hər bir padşahın, kralın, çarın vaxtilə hər
bir ölkədə yaratdıqları belə saraylar onlardan sonra gələnlər tərəfindən istifadə olunur. Bu təbiidir. Ancaq mən
bu cəhətini demirəm. Məni hiddətə gətirən odur ki, Qorbaçov özü Sovet hökumətinin bütün başçılarının, rəhbər
işçilərinin, funksionerlərinin imtiyazlarına qarşı guya mübarizə apardığı bir dövrdə, yenidənqurma adlandırdığı
bir proses apardığı dövrdə bu işlərin əksinə olaraq özü üçün belə imkanlar yaradırdı.
Güman edirəm ki, bunlar hələ gələcəkdə təhlil olunacaq, təhlil aparılacaqdır. Qorbaçovun buraxdığı başqa
böyük səhvlərlə yanaşı və xüsusən onun etdiyi cinayətlərlə yanaşı, ona bu ittihamlar da veriləcəkdir.
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Mən bu barədə fikirlərimi ona görə bölüşmək istədim ki, ola bilər, bunları çox az adam bilir. Mənim bildiyim
bu şeylər istəyirəm ki, bizim xalqımıza, millətimizə də çatsın. Çünki biz – Azərbaycan 70 il Sovet hökumətinin
tərkibində olmuşuq, o quruluşda yaşamışıq, o quruluşun Azərbaycan üçün verdiyi müsbət cəhətləri də bilirik,
dərk edirik. Amma bizim xalqımıza qarşı edilən ədalətsizliyi də, təcavüzü də bilirik. Xüsusən 1990-cı ildə
Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi təcavüzün məhz Qorbaçov və onun Azərbaycanın başında duran,
Azərbaycanda o vaxt siyasi fəaliyyətdə olan bəzi adamlar tərəfindən bir yerdə təşkil edildiyini nəzərə alaraq,
mən Qorbaçovun həmin fəaliyyətinin, həyatının o gizli hissələrini də bizim xalqımıza çatdırmaq istəyirəm. Bu
fikirlərimi, təəssüratlarımı açıram ki, bizim xalqımız bunu bilsin. Ancaq bu, mənim səfərimin xüsusi bir
hissəsidir. Yəni bu, təəssüratlarımın xüsusi bir hissəsidir. Bəlkə bu da faydalıdır.
Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, mən bu səfərimi çox əhəmiyyətli, səmərəli hesab edirəm. Hesab edirəm ki,
mən bu səfər zamanı Ukrayna ilə Azərbaycan arasında da əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün yeni bir addım
atmışam. Təkcə Ukrayna ilə yox, burada, Krımda görüşdüyüm dövlət başçıları ilə, onların rəhbərlik etdikləri
ölkələrlə respublikamız arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün bir addım atmışam.
Mənim səfərim başa çatır. Güman edirəm ki, bir saat, bəlkə ondan da az vaxt qalıbdır ki, biz vətəndə
olacağıq, Bakıya enəcəyik. Məni siz də burada müşayiət etmisiniz. Sizin bu səfərdə məni bilavasitə müşayiət
etmək və bu prosesdə iştirakçı olmaq imkanlarınız olmadığına görə sizə təyyarədə bu məlumatları verirəm. Sağ
olun.
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SEÇİCİ BİRLİKLƏRİ VƏ TƏŞƏBBÜS QRUPLARININ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ
MÜRACİƏTİ İLƏ ƏLAQƏDAR RESPUBLİKA TELEVİZİYASI İLƏ BƏYANATI
10 avqust 1998-ci il
J u r n a l i s t: Cənab prezident, Siz bir neçə dəfə bəyan etmisiniz ki, 1998-ci ildə keçiriləcək
prezident seçkilərində iştirak etməyəcəksiniz. Lakin respublikamızda yaradılmış dörd seçici birliyinin və
11 təşəbbüs qrupunun üzvləri, eləcə də Sizin namizədliyinizi irəli sürmək üçün öz imzalarını atmış yüz
minlərlə seçici 1998-ci il avqustun 7-də Sizə müraciət qəbul etmişlər. Həmin müraciətdə deyilir ki,
respublikamızda yaradılmış dörd seçici birliyinin və 11 təşəbbüs qrupunun üzvləri və Sizin
namizədliyinizi irəli sürmək üçün öz imzalarını atmış yüz minlərlə seçicinin adından Sizdən xahiş edirik
ki, 1998-ci il oktyabrın 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etməyə razılıq verəsiniz. Xahiş
edirəm, bu müraciətə öz münasibətinizi bildirəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu müraciət mənə məlumdur. Bu müraciət mənə çatdırılıbdır. Mən dünən
televiziyada da bu müraciətin oxunuşunu dinləmişəm. O, bu gün mətbuatda da dərc olunubdur. Yaranmış seçici
birlikləri, təşəbbüs qrupları Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün artıq xeyli fəaliyyət
göstəriblər. Onların hamısı yenidən prezident seçilməyim üçün mənə müraciət ediblər və bu barədə xeyli iş
görüblər.
Mən bu münasibətlə onu deyə bilərəm ki, indiyə qədər mənim həyatım həmişə Azərbaycan xalqının
iradəsinə tabe olmuşdur. Mən həyatımın mənasını həmişə xalqa xidmətdə görmüşəm. Son illər, Azərbaycan
dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra öz xalqına xidmət etmək hər bir azərbaycanlı üçün böyük şərəfdir.
Keçmişdə etdiyim xidmətlərin nə qədər böyük olmasına baxmayaraq, mən müstəqil Azərbaycana xidmət etməyi
həyatımın ən mənalı, ən əhəmiyyətli hissəsi hesab edirəm. Ona görə də mən bu növbəti prezident seçkilərindən
də kənarda qala bilmərəm.
Doğru buyurursunuz, dəfələrlə bəyan etmişəm ki, mən yenidən prezident seçilmək üçün özümün
namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm. Bu gün də bu fikirdəyəm. Ancaq keçmiş günlərdə də demişdim və bu gün
də buna riayət edirəm, - əgər vətəndaşlar, xalq mənim bundan sonra da prezident vəzifəmi aparmağa
ehtiyaclıdırlarsa, şübhəsiz ki, mən buna etiraz etməyəcəyəm.
Bunlara əsasən bu gün bəyan edirəm ki, mənə olan bu müraciətlərə müsbət cavab verirəm. Mənim
namizədliyimi irəliyə sürdüklərinə və namizədliyim üçün çoxsaylı imzalar topladıqlarına görə, bu barədə əməli
fəaliyyətlərinə görə seçici birliklərinə, təşəbbüs qruplarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Bəyan edirəm ki, bu
müraciətə cavab olaraq mən oktyabr ayının 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etməyə razılıq
verirəm. Prezident seçilməyim üçün mənim namizədliyimin qeydə alınmasını da xahiş edirəm.
Bu müraciət mənə çatdırılmışdır. Bunun əsasında mən Mərkəzi Seçki Komissiyasına öz rəyimi artıq
bildirmişəm. Ancaq bu məsələ Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük maraq doğurduğuna və mənim əvvəllər
verdiyim bəyanatlardan çoxlarının narahat olduğuna görə bu gün sizin bu sualınıza cavab verərək bildirirəm ki,
mən prezident seçkilərində iştirak edəcəyəm. Təşəbbüs qruplarının, seçici birliklərinin mənə göstərdikləri
qayğıya, diqqətə, xoş münasibətə cavab olaraq çalışacağam ki, onların bu etimadını doğruldum.
Oktyabrın 11-də respublikamızda prezident seçkiləri ilk dəfə müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ildə qəbul
edilmiş ilk Konstitusiyası əsasında keçiriləcəkdir. Mən müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası əsasında
aparılan seçkilərdə iştirak etməyi özüm üçün şərəf hesab edirəm. Çalışacağam ki, bu şərəfə layiq olum, məni
yenidən prezident seçmək istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının arzularına və istəklərinə çatması üçün öz
xidmətimi göstərim.
Azərbaycanın prezidenti kimi mən bu gün bir daha bildirirəm ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinin
demokratik prinsiplər əsasında keçirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb və bundan sonra da yaradılacaqdır.
Təbiidir ki, prezident seçkilərini seçki komissiyaları – Mərkəzi Seçki Komissiyası, ərazi və məntəqə seçki
komissiyaları aparır. Ümid edirəm ki, onlar öz üzərlərinə düşən bu tarixi məsuliyyəti, missiyanı layiqincə həyata
keçirəcəklər. Ancaq Azərbaycanın icra orqanları prezident seçkilərinin keçirilməsində seçki komissiyalarına
kömək etməlidirlər və üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidirlər.
İctimaiyyətə artıq məlumdur ki, mən bu barədə lazımi tədbirlər görmüşəm və icra orqanları qarşısında
müvafiq vəzifələr qoymuşam. Bu gün də bildirirəm ki, Azərbaycanın icra orqanları respublikamızda oktyabr
ayının 11-də prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəklər və
əminəm ki, onlar heç bir səhvə, qanun pozuntusuna yol verməyəcəklər.
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Şübhəsiz ki, bu, təkcə icra orqanlarından asılı deyil, Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşlardan, ictimaisiyasi təşkilatlardan, siyasi partiyalardan asılıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, hər bir ictimaisiyasi təşkilat, siyasi partiya Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən prezident seçkilərinin demokratik
prinsiplər əsasında keçirilməsi üçün öz səylərini əsirgəməyəcəklər. Hərə öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə
yetirməlidir. Hesab edirəm ki, hər kəsin üzərinə bu sahədə ona məxsus olan vəzifə düşür.
Mən bəyan edirəm ki, indiyə qədər görülmüş iş, qəbul olunmuş qanunlar, Azərbaycanın Konstitusiyası,
Azərbaycan vətəndaşlarına verilmiş azad hüquqlar hamısı birlikdə ölkəmizdə prezident seçkilərinin demokratiya
şəraitində, azad, ədalətli, sərbəst, aşkar keçirilməsini təmin edəcəkdir. Əminəm ki, Azərbaycanda oktyabr ayının
11-də keçiriləcək prezident seçkiləri dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını nümayiş
etdirəcəkdir və Azərbaycanın demokratiya yolunda atdığı böyük, dəyərli bir addım olacaqdır.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÖKUMƏT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ SARATOV
VİLAYƏTİNİN HÖKUMƏT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİARASINDA DANIŞIQLARI
Prezident sarayı
15 avqust 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Dmitri Ayatskov! Sizi Saratov vilayətinin qubernatorunu və hökumət
nümayəndə heyətinin üzvlərini səmimi-qəlbdən salamlayıram. Azərbaycan rəhbərliyinin dəvətini qəbul edib
Bakıya gəlməyinizdən şad olduğumu söyləyirəm. Respublikamızın Rusiya Federasiyası və onun subyektləri ilə
hərtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə və dərinləşdirməyə səy göstərməsi baxımından bunu mühüm hadisə
adlandırır və bildirirəm ki, bu xətt müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir.
Azərbaycanla Rusiya Federasiyasının subyektləri arasında əməkdaşlığın həyata keçirilməsi 1997-ci il iyulun
3-də Moskvada iki ölkənin prezidentləri tərəfindən imzalanmış, Azərbaycan – Rusiya münasibətlərinin əsasını
təşkil edən dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilədə nəzərdə tutulur. Bu sahədə,
Rusiya Federasiyasının bir sıra subyektləri ilə birbaşa əlaqələr yaradılmasında müəyyən uğurlar var. Saratov
vilayəti ilə də birbaşa əlaqələr yaradılmasından məmnun qaldığımı söyləyir və qeyd edirəm ki, bu vilayət
coğrafi baxımdan ölkəmizə yaxındır. Bizi Xəzər dənizi və Volqa çayı birləşdirir, Rusiya ilə tarixi əlaqələr çox
vaxt Saratov vilayəti vasitəsilə həyata keçirilmişdir ki, bu da əməkdaşlığımızı dərinləşdirməyi zəruri edir.
D m i t r i A y a t s k o v: Azərbaycana gəlməyə dəvət üçün Sizə, cənab prezident, təşəkkür edirik. Bakıda
olduğumuz müddətdə bu gözəl şəhərdən böyük təəssürat aldıq, dörd il idi bu şəhərdə olmamışdım və burada baş
verən dəyişikliklər məni heyran qoymuşdur. Bu dəyişikliklər ən əvvəl Sizin, hörmətli prezident Heydər Əliyevin
və onun komandasının xidmətidir. Mənim Azərbaycana xüsusi meyl göstərməyim yaradıcı, daim arayıb axtaran
şəxs saydığım və dünya siyasətinin liderlərindən biri kimi qiymətləndirdiyim Azərbaycan dövlətinin başçısının
müdrik siyasəti ilə bağlıdır.
Saratov vilayətinin hökumət nümayəndə heyəti Azərbaycanda islahatların aparılması sahəsində burada
toplanmış təcrübəni öyrənmək üçün gəlmişdir və bu təcrübədən çox şey öyrənmək olar. Azərbaycan Nazirlər
Kabinetində görüşdən sonra mən bu qənaətə gəlmişəm ki, iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlıq etmək üçün imkanlar var.
Saratov vilayətində 30 mindən çox azərbaycanlı yaşayır və onların mədəniyyət cəmiyyətləri var. Şadam ki,
Azərbaycanda da rus diasporu var və ruslar öz ənənələrini, mədəniyyətini qoruyub saxlamaq imkanına
malikdirlər.
Saratov vilayəti azərbaycanlı tələbələrin, xüsusən qaçqınlar sırasından olan tələbələrin Saratov ali
məktəblərində pulsuz təhsil almasını öz üzərinə götürməyə hazırdır.
Saratov vilayətinin və Azərbaycanın torpaq islahatı aparılmasına münasibətlərində bir çox oxşar cəhətlər
olduğunu görürəm və bu sahədə topladıqları təcrübəni bölüşməyə hazır olduğunu və Saratov mütəxəssislərinin
Azərbaycanda müvafiq təcrübəni öyrənmək istədiklərini bildirirəm.
Sənaye sahəsində əməkdaşlıq haqqında Bakıda əldə edilmiş razılaşmalar, Saratov mütəxəssislərinin neft
sahəsində Azərbaycanın təcrübəsini öyrənmək niyyətləri barədə məlumat verərək bildirirəm ki, mədəniyyət
sahəsində əməkdaşlıq üçün də imkanlar var. Əminəm ki, Saratov vilayətinin Azərbaycan ilə birbaşa təmasları,
«sərhədlərin və suverenliklərin toxunulmazlığını pozmadan», ənənəvi iqtisadi və mədəni əlaqələrin bərpa
olunmasına kömək edəcək, Bakıda imzalanmış sazişlərdən sonra isə çoxlu birbaşa müqavilələr bağlanacaqdır.
Mən özümün müəllimi saydığım prezident Heydər Əliyevə görüş üçün bir daha təşəkkür edirəm və əmin
olduğumu bildirirəm ki, Saratov vilayətindəki 30 minlik Azərbaycan diasporu Azərbaycanda qarşıdakı prezident
seçkilərində ona səs verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim fikrimcə, Azərbaycanın Rusiya ilə, onun subyektləri ilə əlaqələri nə qədər
çox olarsa, problemlərin həllində bütün tərəflər üçün bir o qədər yaxşı olacaqdır. Azərbaycan üçün ən böyük
problem Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Bu münaqişənin tarixi, ölkəmiz üçün ağır nəticələri, onun sülh
yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində görülən tədbirlər haqqında müəyyən məlumatımız var. Rusiyanın
Ermənistana böyük təsiri olduğunu, münaqişənin aradan qaldırılmasında Rusiyanın həlledici rol oynaya
biləcəyini vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycanın sülhə tərəfdar olduğunu bir daha təsdiq edirəm. Biz hələ də
ümid bəsləyirik ki, Rusiya öz sözünü deyəcək, ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrlərindən fərqli olaraq,
məsələnin tənzimlənməsi üçün daha əhəmiyyətli addımlar atacaqdır.
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Sosial-iqtisadi problemlərin həlli sahəsində, iqtisadiyyatda islahatlar aparılması üçün ölkəmizdə böyük işlər
görülmüş, bu sahədə, o cümlədən aqrar bölmədə uğurlar qazanılmış, xarici sərmayələri cəlb etmək üçün şərait
yaradılmış, ictimai-siyasi sabitlik əldə olunmuşdur.
Mənə xoşdur ki, Saratov vilayətində 30 mindən çox azərbaycanlı yaşayır və Rusiyanın digər bölgələrində,
MDB-nin başqa ölkələrində də onlar məskunlaşmışlar. Mən milli çərçivəyə qapanmağın həmişə əleyhinə
olmuşam və vaxtilə hər şey etmişəm ki, azərbaycanlı gənclər keçmiş Sovetlər İttifaqının, əsasən Rusiyanın ən
yaxşı ali məktəblərində təhsil alsınlar. Hesab edirəm ki, SSRİ-də təhsil sistemi dünyada ən yaxşılarından biri
olmuşdur. Bunun sayəsində keçmiş SSRİ-nin müxtəlif bölgələrində indi çoxlu azərbaycanlı yaşayır və onlar
orada Azərbaycan mədəniyyətini yayırlar. Bunu müsbət amil kimi qiymətləndirirəm.
Bu məsələyə münasibətdə bizim baxışlarımız ilə üst-üstə düşdüyünü vurğulayıram və ona təşəkkür edirəm
ki, Saratov vilayətində yaşayan azərbaycanlılar oranın tam hüquqlu vətəndaşlarıdır. Bu, Azərbaycan ilə Saratov
vilayəti arasında əməkdaşlığı fəallaşdırmağın və konkretləşdirməyin zəruriliyini şərtləndirən amildir, bundan
ötru böyük imkanlar var və ölkəmiz bu əməkdaşlığa hazırdır.
D m i t r i A y a t s k o v: Cənab prezident, mənim fikrimcə, maneələri aradan qaldırmağın, son dövrdə
yığılıb qalmış məsələləri, ən əvvəl millətlərarası məsələləri həll etməyin vaxtı gəlib çatmışdır. Bu isə nəinki
MDB ölkələrinin ali pəhbərliyinin, həm də regional siyasətçilərin işidir. Saratov vilayətinin qubernatoru, Rusiya
Federasiya Şurasının üzvü kimi özümü də bu siyasətçilər sırasına aid edirəm.
Rusiyanın, MDB-nin digər ölkələrinin taleyi üçün narahatlığınıza və ölkələrimizin qarşılaşdıqları bütün
problemləri əlbir aradan qaldıra və irəliləyə biləcəklərinə əmin olduğunuza görə Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan Rusiyada demokratiyanın bərqərar olmasını istəyir, çünki sabah
Rusiyanın necə olacağına biganə deyildir. Biz demokratik, yeni Rusiya ilə, köhnə zəmanələrə qayıda
bilməyəcək Rusiya ilə sıx dostluq münasibətləri saxlamaq istəyirik. Saratov vilayətində islahatlar, o cümlədən
torpaq islahatı aparılmasında Sizin, hörmətli qubernator, cəsarətinizi, fəallığınızı lazımınca qiymətləndirirəm və
Azərbaycanın təcrübəsinə əsaslanaraq bunu düzgün saydığımı bildirirəm. Saratov vilayətində sənayenin dirçəldilməsi sahəsində görülən işlərin təqdirəlayiq olduğunu bildirirəm.
D m i t r i A y a t s k o v: Mən əmin olduğumu bildirərək cəsarətlə demək istəyirəm ki, Rusiya tutduğu
demokratik yoldan dönməyəcəkdir. Bununla belə, hesab edirəm ki, məsələn, 1994, 1995-ci illərdə
Azərbaycanda baş vermiş mənfi hadisələrə bənzər hadisələrin olması üçün, demokratiya da qanun çərçivəsi ilə,
qanunun amirliyi ilə məhdudlaşmalıdır. Xoş sözlərə və arzulara görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qanunçuluq, gənc müstəqil dövlətlərimizin yenicə mənimsədiyi və ayrı-ayrı
adamların, - o cümlədən də Azərbaycanda, - öz bildikləri kimi başa düşdükləri, öz məqsədləri üçün istifadə
etdikləri demokratiya barəsində Sizin sözlərinizlə razılaşıram. Mən özlərini demokratlar kimi qələmə vermiş və
şüar altında iqtidara gəlmiş adamların 1992–1993-cü illərdəki hakimiyyətinin ölkəmiz üçün ağır nəticələr
verdiyini qeyd etmək istəyirəm. Bir il ərzində onlar respublikanı vətəndaş müharibəsi həddinə, fəlakət və parçalanma həddinə gətirib çıxardılar. Davam gətirə bilmədiklərini hiss etdikdə isə, ölkəni taleyin hökmünə
buraxaraq hərə bir yana qaçdı. Onların demokratiyası hərc-mərclik diktaturası idi.
Ölkəmizin prezidenti bu mövzunu davam etdirərək, öz məğlubiyyətini bəri başdan görərək seçkilərdə iştirak
etməkdən boyun qaçıran üzdəniraq «demokratik müxalifət» Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində naqis
əməllərə əl atdılar: qanunsuz, Konstitusiyaya zidd tələblər irəli sürdülər. Qətiyyətlə bildirirəm ki, bu, məhz hərcmərclik diktaturasıdır və o, Azərbaycanda baş tutmayacaqdır. Qanun istər vətəndaşlar üçün, istərsə də partiyalar
üçün hər şeydər ucadır. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı düzgün qərar qəbul edəcəkdir.
D m i t r i A y a t s k o v: Cənab prezident, qarşıdakı seçkilərdə qalib gələcəyinizə, Azərbaycan xalqının
Sizi dəstəkləyəcəyinə şübhə etmirəm.
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DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ÜRƏK CƏRRAHI MAYKL DEBEYKİ VƏ
ONU MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
17 avqust 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Respublikamıza ziyarətə gəldiklərinə görə hörmətli professoru və digər qonaqları
səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin, cənab Debeykinin çox məşhur bir insan, böyük cərrah, alim, dünyada ilk
dəfə ürək transplantasiyasını həyata keçirən, böyük və çox xeyirxah işin əsasını qoyan həkim olduğunuzu
vurğulayıram.
Mən həmişə tibb işçilərinə xüsusi hörmət etdiyimi, insanların sağlamlığını qoruyan, onları xəstəliklərdən
xilas edən, ömrünü uzadan həkimlərin xüsusi hörmətə layiq olduğunu bildirmişəm. Sizinlə bu görüşüm bir il
əvvəl ABŞ-a etdiyim rəsmi səfəri xatırlatdı, Texasa, Hyüstona ziyarət zamanı, cənab Debeyki, Sizinlə
görüşməyimi razılıqla qeyd etmək istəyirəm.
Hörmətli alimin özü və işi ilə şəxsən tanış olmağım mənim üçün böyük bir hadisə olduğunu nəzərə
çarpdırıram. ABŞ-da, cənab Debeyki, Sizin bizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyi məmnuniyyətlə xatırlayıram.
Mənim dəvətimi qəbul edib, vaxt tapıb Azərbaycana gəldiyinizə görə Maykl Debeyki, Sizə təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim siz Azərbaycanı görəsiniz. Çünki ABŞ-la Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etməsi üçün
biz bütün vasitələrdən istifadə edirik. Ancaq siz dünən və bu gün gördüyünüz işlərlə kifayətlənməmisiniz. Bizim
tibb işçiləri ilə görüşmüsünüz, Səhiyyə Nazirliyi ilə çox işlər görmüsünüz. Mənə səhiyyə naziri məlumat verdi
ki, siz gələcəkdə burada çox böyük işlər görmək istəyirsiniz.
M a y k l D e b e y k i: Cənab prezident Heydər Əliyev, Siz dünyada görkəmli şəxsiyyət, lider kimi
tanınırsınız. Bir il öncə Hyüstonda məni ziyarət etməyinizdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Mən bu bölgədə baş
verən hadisələrdən, prezident Heydər Əliyevin Azərbaycanda və bütün regionda apardığı böyük işlərin bölgəyə
sabitlik gətirməsindən məlumatım var. Ölkənizdəki qonaqpərvərliyi heç bir yerdə görmədiyimi vurğulayıram və
məni Bakıya dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Sizə məlumat verim ki, mən Respublikanızda Səhiyyə Nazirliyi, tibbi mərkəzlər, hospitallar, eləcə də
kardioloji mərkəz ilə yaxından tanış oldum. Azərbaycanda poliomielit xəstəliyinin ləğv olunması sahəsində
Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Ürək xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün bir çox
işlər görülməsinin zəruriliyini qeyd etmək istəyirəm.
Etiraf edim ki, Azərbaycanda çox bilikli və bacarıqlı həkimlər var və Bakıda müasir kardioloji mərkəz
yaradılması vacibdir. Bu, yalnız Azərbaycan üçün yox, Mərkəzi Asiya üçün də çox əhəmiyyətlidir. Bakıda bu
cür mərkəzin açılması bütün bölgə üçün ümid mənbəyinə çevrilə bilər. Ölkənin sabit inkişafı üçün sağlam
adamların olması vacibdir.
Cənab prezident, Siz bunu yaxşı bilirsiniz. Çünki Siz özünüz tibb sahəsinə çox kömək etmisiniz.
Ümumiyyətlə, ürək xəstəliklərindən dünyasını dəyişənlərin sayı digər bütün xəstəliklərə nisbətən daha artıqdır.
Buna görə də biz istəyirik ki, həmin xəstəliyin qarşısını almaq üçün bu bölgədə mərkəz yaradaq. Mən səhiyyə
naziri və onun işçiləri ilə işləyərkən gördüm ki, onlar biliyə malik olmaqla yanaşı, eyni zamanda öz işlərinə
sədaqətlə yanaşırlar. Əgər burada belə mərkəz açılarsa, həmin mərkəzdə mütləq sədaqətli həkimlər işləməlidirlər. Bu layihənin həyata keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Mən Səhiyyə Nazirliyinin işindən də çox razıyam.
Teletəbabət məsələsi barədə nazir Əli İnsanovla müzakirələr apardım. Mən bu sahə ilə 30 ildir məşğul
oluram. Böyük məsafədən fəaliyyət göstərən teletəbabətin özünəməxsus iş prinsipi, uğurlu nəticələri var və onu
da nəzərə çarpdırım ki, mən bunun vasitəsilə azərbaycanlı həmkarlarım ilə birgə işləyəcəyəm.
A n n a P e ç o r s k a y a («Peçorski ənd Assoşieyts» şirkətinin prezidenti): Cənab prezident, biz Sizə
təşəkkür edirik, doktor Debeykinin Bakıda kardioloji mərkəz yaratmaq ideyasının böyük əhəmiyyətini mən də
qeyd etmək istəyirəm. Bu mərkəz Mərkəzi Asiya ölkələrinin təxminən 60-70 milyon əhalisinə xidmət göstərə
biləcəkdir. Bu layihə, iqamətgahı Hyüstonda yerləşən «Merikem» şirkətinin nümayəndəsi, tanınmış bankir Toni
Bunun və Bakıda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin köməyi ilə həyata keçiriləcəkdir. Bu ideyanın ABŞ
hökuməti tərəfindən dəstəkləndiyini və humanitar yardım göstəriləcəyini də nəzərinizə çarpdırıram. Biz cənab
Debeyki ilə birlikdə ABŞ-a qayıtdıqdan sonra bir çox konqresmenlərlə görüşüb 907-ci maddənin aradan qaldırılmasına çalışacağıq.
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T o n i B u n («Merikem» şirkətinin nümayəndəsi): Cənab prezident, ən əvvəl, Sizi salamlamaq və bundan
məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm. Bakıya gəlməyimdən də şərəf duyduğumu bildirirəm, Xəzər dənizi
sahilində yerləşən ölkələrdə müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə, Qərb sərmayəsi qoyuluşuna beş ildir ki,
çalışıram və əminəm ki, prezident Heydər Əıiyevin xeyir-duası ilə Bakıda müvafiq təşkilatlarla birlikdə bu işlər
həyata keçiriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İlk öncə səmimi görüş və xoş sözlər üçün təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli
professor Debeykinin dəyərli sözləri məni çox maraqlandırdı. Ürək xəstəlikləri ilə mübarizə ABŞ-da yaxşı təşkil
edilmişdir və Azərbaycanda bu səviyyəyə gəlib çatmaq üçün çox işlər görülməlidir.
Azərbaycanın kardioloq həkimlərinin imkanları haqqında professor Debeykinin müsbət fikirlərini razılıq
hissi ilə qəbul edirəm. Bu məlumatı məşhur ürək cərrahından eşitməyimdən məmnun qaldığımı, onun
təəssüratlarının bizim üçün çox qiymətli olduğunu nəzərə çarpdırıram və əminəm ki, bu sahə ilə məşğul olan
həkimlərimiz alimin məsləhətlərindən səmərəli istifadə etməyə çalışacaqlar. Azərbaycanda müasir səviyyəli
kardioloji mərkəz yaradılması haqqında hörmətli qonağın təklifləri maraqlı və əhəmiyyətlidir və bunları
dəstəklədiyimi bildirirəm. Respublikamızın, eləcə də Bakıda fəaliyyət göstərən neft şirkətlərinin imkanlarını
cəlb etməklə belə bir mərkəz yaratmaq mümkündür. Çox arzu edərdim ki, biz bu işi görə bilək, beləliklə də
insanların sağlamlığının qorunması üçün təkcə Azərbaycanda yox, bizim bölgəmizdə xeyirxah işlərin əsasını
qoyaq. Xahiş edərdim ki, bizim Səhiyyə Nazirliyi və Sizin məsləhət gördüyünüz şəxslər bu barədə konkret
təkliflər irəli sürsünlər. Mən öz tərəfimdən bütün imkanlardan istifadə edib bu işin həyata keçirilməsinə
çalışaram.
Teletəbabət haqqında söylənilən fikirlər də çox əhəmiyyətlidir. Bu barədə Azərbaycanda hələlik ancaq
məlumat var. Bakıda teletəbabətin tətbiqi vacibdir. Mən bu təklifi də qəbul edirəm.
ABŞ ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi barədə və məlum 907-ci maddənin aradan
götürülməsi sahəsində Konqresdə və ABŞ hökumətində görülə biləcək işlər haqqında xanım Peçorskayanın
söylədiyi fikirlərə münasibətimi açıqlamaq istəyirəm.
Müstəqillik dövründə respublikamızın qarşılaşdığı ən ağır 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 əsasında olmalıdır. Təcavüzkar Ermənistan
isə bu prinsipləri, habelə Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini qəbul etməkdən boyun qaçırır.
Respublikamıza dəyən bütün zərbələrə baxmayaraq, hələ 1992-ci ildə ABŞ Konqresi tərəfindən Azərbaycana
qarşı ədalətsiz 907-ci əlavənin qəbul edilməsi və indiyədək qüvvədə qalması narahatlıq doğurur.
Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibənin dörd il əvvəl dayandırılmasını böyük nailiyyət hesab edirəm.
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.
ABŞ hökumətinin bu sahədə gördüyü işlər Azərbaycanda qiymətləndirilir.
İnanırıq və ümid edirik ki, ABŞ hökuməti daha da ciddi səylər göstərəcəkdir və beləliklə də Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi mümkün olacaq, bir milyondan artıq qaçqın və köçkün öz yerlərinəyurdlarına qayıdacaqdır. Lakin ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi 907-ci maddənin bu gün də mövcud
olması ABŞ hökumətinin bu sahədə görəcəyi işlərə maneçilik törədir. Ona görə də bu 907-ci maddənin aradan
götürülməsi üçün daha da ciddi səylər göstərilməlidir. Ümid edirəm ki, siz ölkənizdə olan böyük hörmətinizdən
istifadə edərək bu məsələyə də müdaxilə edə bilərsiniz.
Ötən il ABŞ neft sənayesinin mərkəzi Hyüstona, Texasa səfərimi məmnunluqla xatırlayıram, Amerika
şirkətləri Bakıda uzunmuddətli işə başlamışlar. Nəzərə çarpdırım ki, bu sahədə imzalanmış müqavilələr ABŞ
şirkətləri ilə Azərbaycan arasında müştərək iş görülməsini təmin edəcəkdir.
D o k t o r D e b e y k i: 907-ci maddə ilə bağlı prezident Heydər Əliyevlə eyni fikirdə olduğumu,
Ermənistanın işğalçı qüvvələri tərəfindən doğma yerlərindən zorla çıxarılmış qaçqınların ağır vəziyyətini öz
gözlərimlə gördüyümü bildirirəm.
Cənab prezident, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz ABŞ-a qayıtdıqdan sonra konqresmenlərimizlə bu barədə
danışacağıq.
Sizin səhiyyə ilə bağlı fikirlərinizi dəstəkləyirəm. Məlumat verim ki, Türkiyədə Turqut Özal adına böyük bir
tibbi mərkəz fəaliyyət göstərir.
İcazə verin rəhbərlik etdiyim səhiyyə müəssisəsinin təcrübəsi haqqında ətraflı məlumat verən kitablarımı və
xüsusi hədiyyəmi xatirə olaraq Sizə təqdim edim.
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AZƏRBAYCANIN ƏDƏBİYYAT, MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT, ELM, DİN VƏ İDMAN
XADİMLƏRİNİN BÖYÜK BİR QRUPUNA «ŞÖHRƏT» ORDENLƏRİNİN
TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİ
Prezident iqamətgahı
21 avqust 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin dövlətçilik atributlarından biri dövlətin mükafatlarıdır – ordenlər, medallar
və başqa mükafatlardır.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan dövlətinin ordenləri, medalları təsis olunub və ötən illərdə Azərbaycanın
görkəmli şəxsləri bu ordenlərlə, medallarla təltif ediliblər. Təltif olunanların əksəriyyəti Azərbaycanın
mədəniyyət, elm xadimləri – ədəbiyyatda, incəsənətdə, elmdə xalq qarşısında xidmət göstərmiş, fərqlənmiş
şəxslərdir.
Bu gün siz təltif olunanlara ordenlərin təqdim edilməsi mərasiminə dəvət olunmusunuz. Mən də bu şərəfli
vəzifəni, yəni ordenləri sizə təqdim etmək kimi şərəfli vəzifəni həyata keçirməyimdən çox məmnunam.
Mərhum xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin layiq görüldüyü «Şöhrət» ordenini onun oğlu Elçin Əfəndiyevə
təqdim edirəm. Heyf ki, mən bu ordeni İlyas Əfəndiyevin özünə təqdim edə bilmədim, çox təəssüf edirəm.
Çünki o vaxt, sadəcə, bizim bu nişanlarımız hazır deyildi. Ancaq, eyni zamanda, mən məmnunam ki, Elçin, sən
onun yaradıcılığını davam etdirirsən. Həm oğlu kimi, həm də Azərbaycanın mədəniyyət xadimi kimi sənin İlyas
Əfəndiyevə məxsus olan ordeni almağa tam hüququn var.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Hörmətli prezident! Əziz dostlar!
Sizin dediyiniz kimi, mən də böyük bir ağrılı-acılı duyğu ilə təəssüf edirəm ki, layiq olduğu bu yüksək
mükafatı bu gün Sizdən bilavasitə İlyas Əfəndiyev özü almadı. Ancaq təskinliyi onda tapıram ki, bu gün İlyas
Əfəndiyevin ruhu burada, bu salonda, bizimlə bir yerdədir və onun ruhu şad olur. Şad olur ona görə ki, İlyas
Əfəndiyev bütün varlığı, canı-qanı ilə Azərbaycan xalqına bağlı olan sənətkar, yazıçı idi. Bütün varlığı ilə
Azərbaycan Respublikasına, onun müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə bağlı bir sənətkar idi. İlyas Əfəndiyev
Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, cənab Heydər Əliyev, şəxsən Sizə son dərəcə böyük hörmət və
ehtiram bəsləyən bir insan idi.
Mən bu yüksək mükafata görə İlyas Əfəndiyevin ailə üzvləri adından Sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü və
minnətdarlığımızı bildirirəm. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v : Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovu orden alması münasibətilə təbrik edirəm.
H ü s e y n İ b r a h i m o v: Hörmətli prezident! Dörd il bundan əvvəl Siz məni Azərbaycanın şöhrət rəmzi
olan «Şöhrət» ordeni ilə təltif edəndə və 75 yaşım münasibətilə təbrik edəndə ürəyimdən çox qəribə bir hiss
keçmişdi. Düşünürdüm ki, gün o gün olsun, mən Sizin 75 yaşınızı təbrik edim. Düzdür, mən uzaqda yaşadığım
üçün Sizi bilavasitə təbrik edə bilmədim. Ancaq bu il çıxan üç kitabımı Sizə hədiyyə göndərdim və onlardan
birində Sizə avtoqraf-təbrik yazdım. Bunlar mənim seçilmiş əsərlərimdir və oraya böyük memar Əcəmi
Əbubəkr oğluna həsr etdiyim «Əsrin onda biri» romanım daxil edilmişdir. Mən avtoqraf-təbriki ona görə bu
roman olan kitabda yazdım ki, Sizi XX əsr Azərbaycanının Atabəyi hesab edirəm. Ona görə öz ürək sözlərimi
yazdım ki, bəlkə Sizi üzbəüz görüb öz təşəkkürümü çatdıra bilmədim.
Bu gün özümü xoşbəxt sayıram ki, üzbəüz Sizin 75 illiyinizi təbrik edirəm. Fürsətdən istifadə edərək onu
demək istəyirəm ki, bu xalqa lazım olan şəxsiyyət olduğunuz üçün allah-təala Sizə uzunömürlülük kimi bir
bəxtəvərlik, xoşbəxtlik nəsib edibdir. Bir də ona görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu yaxınlarda bir qrup
yazıçı ilə birlikdə mənə də «Xalq yazıçısı» kimi yüksək ad vermisiniz. Mən bu fəxri adı Sizin ürəkdən
bağlandığınız, sevdiyiniz Naxçıvan torpağına məhəbbətiniz və ehtiramınız kimi qiymətləndirirəm. Lev Tolstoyun gözəl bir kəlamı var, deyir ki, Yasnaya Polyanasız bütün Rusiyanı təsəvvür etmək çətindir. Naxçıvansız da
bütün Azərbaycanı təsəvvür etmək çətindir.
Arzu edirəm ki, Siz həmişə xeyirxah fərmanlar imzalayasınız, xoş niyyətli, xoş məramlı, xoş müjdəli
sərəncamlar verəsiniz. İstərəm ki, Siz xalqımızı XXI əsrə aparan bələdçi olasınız. Mən istərəm ki, ölkəmizin
haqq qafiləsinin sarbanı Siz olasınız və onu XXI əsrə aparasınız. İstərəm ki, Siz XXI əsrin ilk illərində də
Azərbaycanın prezidenti olasınız və xalqımıza başçılıq edəsiniz. Biz torpaqlarımızı erməni işğalçılarından dinc
585

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

yolla azad edə bilsək, ona Siz rəhbərlik edəsiniz. Lazım gəlsə, böyük intiqam günü üçün ayağa qalxmalı olsaq,
ordumuzun baş komandanı Siz olasınız. Gələn il Sizin 76 yaşınız tamam olur, mənim isə 80 yaşım. Mən bu 80
yaşı Naxçıvan torpağında yaşamışam. Ona görə də Sizə xeyir-dua vermək istəyirəm. Allah-təala Sizi həmişə
hifz eləsin, Sizi bu xalqa çox görməsin. Mənim bu sözlərimi də ixtiyar bir yazıçının həmişə cavan görünən
prezidentə xeyir-duası kimi qəbul edin.
H e y d ə r Ə l i y e v : Mərhum xalq şairi İsmayıl Şıxlının oğlu Elçin Şıxlıya atasının ordenini təqdim
edərək, - İlyas Əfəndiyev haqqında dediyim sözləri İsmayıl Şıxlı haqqında da təkrar etmək istəyirəm. Mənim
İsmayıl Şıxlıya olan böyük hörmətim məlumdur. Onun Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətləri də hamıya
məlumdur. Təəssüflər olsun ki, o, həyatı vaxtsız tərk etdi və mən bu ordeni şəxsən ona təqdim edə bilmədim.
Sənə, onun oğluna təqdim edirəm. Allah bundan sonra sizin ailənizə heç bir qəm-kədər verməsin.
E l ç i n Ş ı x l ı: Məndən əvvəl burada İlyas Əfəndiyevin oğlu, - onunla da adaşıq, - Elçin müəllim bir söz
dedi, onu təkrar etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, atam özü bu böyük mükafatı Sizdən ala bilmədi. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v : Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadəni
orden alması münasibətilə təbrik edirəm. Şeyx həzrətləri, siz Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlər
göstərmiş və bunlara görə də bu yüksək mükafata layiq olmusunuz. Bu ordeni məmnuniyyətlə təqdim edir, sizə
cansağlığı arzulayıram.
Ş e y x ü l i s l a m H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Möhtərəm prezident! Mən hesab edirəm ki, bu
təltif bütün Qafqaz müsəlmanlarına, mənəviyyatımıza verilən qiymətdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
rəhbərinin mənəviyyatımıza verdiyi qiymətdir. Ona görə də mən allah-təaladan Sizə cansağlığı, uzun ömür,
başda Siz olmaqla bütün xalqımıza xoşbəxtlik arzu edirəm. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mərhum akademik İmam Mustafayevin təltif olunduğu ordeni onun qızı Tərlan
Mustafayevaya təqdim edirəm. Təəssüf edirəm ki, bizim dəyərli insanlarımız həyatdan gediblər. Ancaq onların
gördükləri işlər durur, o cümlədən İmam Mustafayevin gördüyü işlər də yaşayır. Ordeni də böyük
məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm.
T ə r l a n M u s t a f a y e v a: Bu gün mənim üçün çox təsirli, gözəl gündür ki, atamın layiq görüldüyü
mükafatı Sizdən alıram. Məni buraya dəvət etməyi lazım bildiyinizə görə ailəmiz Sizə minnətdardır. Otuz ildir
ki, Siz həmişə bizim ailəmizə böyük diqqət göstərmisiniz. Ailəmizin, atamın çətin günlərində həmişə elə
etmisiniz ki, ədalət öz yerini tutubdur. Bunu unutmaq olmaz.
Mən Sizi ad gününüz münasibətilə təbrik edənlərə həmişə qibtə edirdim. İcazə verin, bu gün mən də Sizi
təbrik edim. Çünki bu il Sizin ilinizdir, ona görə də dekabrın 31-dək təbrik etmək olar. Sizə xoşbəxtlik,
cansağlığı, tükənməz enerji arzulayıram. Qoy Sizin bütün ülvi arzularınız həyata keçsin.
Sizə kiçik bir hədiyyə etmək istəyirəm. Ərəb ustalarının hazırladıqları bu metal nimçədə Allahın 99 adı həkk
olunmuşdur. Qoy bu Sizi hifz eləsin.
H e y d ə r Ə l i y e v : XXV olimpiya oyunlarının çempionu Nazim Hüseynovu orden alması münasibətilə
təbrik edirəm.
N a z i m H ü s e y n o v: Möhtərəm prezident! Fəxr edirəm ki, Siz mənə yüksək «Şöhrət» ordenini təqdim
etdiniz. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti Qəmər Almaszadəyə ordeni təqdim edir və onu təbrik edirəm. Sizi
yubileyiniz münasibətilə təbrik edirəm. Ancaq hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sizi daha bir yubiley
münasibətilə təbrik edəcəyik. Bu mükafat əvvəlki yubileyə görədir. Elə bilirəm ki, sonrakı yubileyi daha yaxşı
qeyd edəcəyik və siz daha yüksək mükafata layiq görüləcəksiniz.
Azərbaycanda maarifin inkişafında böyük xidmətləri olan Sona xanım Tağıyevaya bu yüksək mükafatı
təqdim edirəm. Mən sizi təbrik edirəm. On illərdir sizinlə əməkdaşlıq edirik. Şadam ki, bu gün də varsınız və
Azərbaycan ordenini sizə təqdim edirəm.
S o n a T a ğ ı y e v a: Hörmətli prezident! Bu, dördüncü ordendir ki, mənə verirsiniz. Bu, maarifə olan
böyük hörmətdir. Siz 1969-cu ildən 1982-ci ilədək maarifimizin inkişafına nə qədər böyük qayğı göstərmisiniz.
Mən 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər Heydər Əliyevin Mərkəzi Komitədə işləməsini görmüşəm. Plenumlardan
qayıdanda həmişə müəllimlərə danışardım – nə qədər diqqət, qayğı göstərirdi. 1982-ci ildən sonra maarifimiz
çox kasıbladı, 1990-cı ildən sonra isə birdən dağıldı. Amma indi Siz əvvəlki maarifimizi bizə qaytardınız. İndi
hamı bilir ki, arxasında Heydər Əliyev kimi çox qayğıkeş prezidentimiz var. Siz uşaqların bayramlarında əyilib
onları öpür, qucağınıza götürürsünüz, görün, ürəyinizdə nə qədər atalıq, babalıq qayğısı var! Nə qədər sevinirəm
ki, prezidentimiz işinin bu cür çoxluğuna baxmayaraq, məni də yaddan çıxarmır. İlham 6 nömrəli məktəbdə
oxuyanda onun buraxılış gecəsində olmağınız da yadımdadır. Biz bunların hamısını müəllimlərə, uşaqlara
danışırıq. Tədrisimizə daxil etmişik ki, aşağı siniflərdən on birinci sinfə qədər şagirdlərimiz prezidentimizin
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həyat və fəaliyyətini bilsinlər. Hər dəfə dərs zamanı uşaqlara deyirəm ki, Siz Heydər Əliyevə baxırsınızmı,
görürsünüzmü necə olmaq lazımdır?
Siz mənə qardaşlıq etmisiniz, bəlkə də özünüz bilmirsiniz. Mən Sizə ailəm adından cansağlığı arzu edirəm.
İki gün qabaq Səbail rayonunda maarif işçiləri toplaşmış, seçkidə hamı Sizə səs verəcəyini bildirmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Əməkdar idman ustası Ələkbər Məmmədovu təbrik edirəm. Futbolumuz da
yaşayır, inkişaf edir və edəcəkdir.
Xalq şairi Fikrət Qocanı yüksək mükafat alması münasibətilə təbrik edirəm.
F i k r ə t Q o c a: Cənab prezident! Keçən dəfə «İstiqlal» ordeni təqdim ediləndə mənim dostum, qardaşım
Anarın dediyi sözləri təkrar eləmək istəmirəm. Amma demək istəyirəm ki, onunla yüz faiz razıyam. Ancaq həm
75 illiyinizi təbrik etmək üçün, həm də bugünkü gün münasibətilə Sizə zarafatyana balaca bir şer yazmışam:
İstiqlal verdiniz,
şöhrət gətirdiz bizə,
Bu yerdə ehtiyac var
qafiyələnmiş sözə.
Çox yaxşılıq etmisiz,
demirəm ki, aman ver,
Bir yaxşılıq da elə,
bir az bizə zaman ver,Bir yetmiş il də yaşa
Belə cavan,
Firavan,
Hər gün zövq ala-ala.
Mən də o yetmiş ildə
Sizin yaxşılığınızdan
Çıxaram bala-bala.
H e y d ə r Ə l i y e v: Üzeyir Hacıbəyovun Dövlət Ev Muzeyinin direktoru Ramazan Xəlilovu təbrik
edirəm.
Mən istəyirəm ki, sizin 100 illiyinizi qeyd edək, mən bunu gözləyirəm. İstəyirəm özüm də o vaxtadək
yaşayım və 100 illik yubileyiniz münasibətilə sizə mükafat təqdim edim.
R a m a z a n X ə l i l o v: Zati-aliləri, bizim əziz, çox hörmətli prezidentimiz!
80 il bundan əvvəl 3-cü Ləzgi Süvari Alayının komandiri mənə poqonlar və başlıq təqdim edərək dedi ki,
poqonları şərəflə, başlığı isə ləyaqətlə daşı. Bugünkü gün təkcə məndən ötrü deyil, hamı üçün, bizim bütün
ziyalılarımız üçün böyük bayramdır. Bu gün mən yaradıcılığıma görə Sizin əlinizdən yüksək mükafat alıram.
Ürəyim Sizin ünvanınıza demək istədiyim səmimi sözlərlə doludur. Mən Sizin çıxışlarınızı diqqətlə izləyir və
hər gün ən müxtəlif səviyyəli adamlarla gördüyünüz nəhəng işə heyran qalıram.
Allah Sizə böyük istedad bəxş edibdir. Lakin bu istedad misilsiz zəhmətlə birləşibdir. Siz elə bir insansınız
ki, istənilən səviyyədə, istənilən diplomatlarla danışıqlar apara bilirsiniz. Bunu hər kəs bacarmır. Ona görə də
demək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin ətrafında birləşmək lazımdır, bəziləri kimi ona mane olmaq yox, kömək
etmək lazımdır. Mane olmaq istəyən miskin adamlardır, onlar xalqa xidmət etmək üçün yox, öz ciblərini
doldurmaq üçün vəzifə tutmaq istəyirlər. Xalqın əsl xidmətçisi Sizsiniz. Siz bütün biliyinizi, qüvvənizi,
sağlamlığınızı öz xalqınıza həsr edirsiniz.
Mən II Nikolaydan başlamış çox adamlarla görüşmüşəm, sonuncu görüşüm Cövhər Dudayevlə olubdur.
Təhlil etməyə imkanım var. Heydər Əliyeviç, deyə bilərəm ki, Allahın verdiyi xoşbəxtlikdir ki, Azərbaycanın
Sizin kimi övladı var. Siz hər şeyi, hamını yadda saxlayırsınız, Sizin fövqəladə yaddaşınız var. Elə burada
müxtəlif sahələrdən olan nə qədər adam əyləşib, Siz onların hər birini tanıyırsınız. Allah Sizə uzun ömür versin
ki, respublikamıza rəhbərlik edəsiniz. Çünki mən respublikanı bu çətin vəziyyətdən çıxara biləcək ikinci adam
tanımıram.
Öz ölkəsinin «Şöhrət» ordeninə layiq görülmək hər adama qismət olmur. Siz bizim hər birimizin əməyinə
qiymət vermisiniz. Çox sağ olun, Allah Sizə cansağlığı versin. Mən isə çalışacağam ki, Sizin istəyinizi yerinə
yetirim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sovet İttifaqı qəhrəmanı Məlik Məhərrəmovu orden alması münasibəti ilə təbrik
edirəm. Sən İkinci Dünya, Böyük Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərib «Qızıl ulduz» medalına layiq
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görülmüsən. İndi ictimaiyyətimiz də bilir ki, azərbaycanlılardan Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı daşıyanların
əksəriyyəti həyatını dəyişibdir. Xoşbəxtlikdir ki, Məlik Məhərrəmov bizim sıralarımızdadır, özü də möhkəm
durubdur. Müharibədə qəhrəmanlıq göstərmisən, 1945-ci ildən 1998-ci ilə qədər 53 ildir ki, sən öz xalqına yenə
də sədaqətlə xidmət edirsən. Həm xalq, həm də dövlət bunu yüksək qiymətləndirir. Ona görə də mən
Azərbaycanın yüksək mükafatını – «Şöhrət» ordenini böyük məmnuniyyətlə sənə təqdim edib, cansağlığı
arzulayıram. Təbrik edirəm.
M ə l i k M ə h ə r r ə m o v : Möhtərəm prezident. Mən bir neçə ordenlə təltif olunmuşam və bu ordenləri
mənə ayrı-ayrı yüksək vəzifəli adamlar təqdim ediblər. Bu gün mənim üçün ona görə daha şərəflidir ki, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin «Şöhrət» ordenini mənə Siz təqdim edirsiniz. Bu gün bir daha fərəhlidir ki, bu yüksək
mükafatı mənə həm hörmətli prezidentimiz, həm də ondan qabaq bir-birimizin xətrimizi istədiyimiz, ən çox
sevdiyim adam təqdim edir. Hörmətli prezident, buna görə Sizə «Çox sağ olun» deyirəm, minnətdarlığımı
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v : Xalq artisti, bəstəkar Vasif Adıgözəlova bu ordeni təqdim edirəm. Sizə yeni-yeni
yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
V a s i f A d ı g ö z ə l o v: Möhtərəm cənab prezident. Mən müstəqil dövlətimizin bu yüksək mükafatını
Azərbaycanın bütün musiqi xadimlərinin, sənətşünaslarının yaradıcılığına Sizin tərəfinizdən verilən böyük
qiymət kimi qəbul edirəm. Çünki, bir Allah bilir ki, Azərbaycan musiqisinin inkişafında rolunuz Siz hələ
prezident olmamışdan xeyli əvvəl – 1960-cı illərin axırlarında başlamışdır. Mən Sizinlə tanış olduğum illəri
nəzərdə tuturam. Siz ondan da əvvəl Azərbaycan musiqisinin inkişafına çox kömək etmisiniz. Bilirsiniz ki,
musiqi xadimlərinin həyatı çoxlu problemlərlə qarşılaşır. Bizim həyatımız asan yolla getmir. Bu da təbiidir.
Çünki musiqi elə bir sənətdir ki, həyatı rahatlıqla axıra çatdırmaq çox çətindir. Bu çətinliklərə, xüsusən də son
illərdə qarşılaşdığımız çətinliklərə baxmayaraq, biz Azərbaycan musiqisini qorumaq, saxlamaq və daha da
inkişaf etdirmək yolunda əlimizdən gələni əsirgəməmişik. Biz bunu ona görə etmişik ki, Siz bizdə bu inamı
yaratmısınız. Biz Sizə arxalanıb bunu etmişik, ən çətin anlarda belə heç nədən çəkinməmişik. Çünki həmişə
bilmişik ki, Azərbaycan musiqisinin böyük dostu, musiqimizi sevən, musiqi xadimlərinin yaradıcılığına yüksək
qiymət verən vardır. Bugünkü gün mənim dediklərimin sübutudur.
Heydər Əlirza oğlu, bu gün bütün bəstəkarlar, musiqişünaslar adından mən Sizə öz minnətdarlığımı
bildirirəm.
Azərbaycan xalqının siyasi həyatında böyük hadisələr gözlənilir. Yəni xalqımız prezident seçkilərinə
hazırlaşır. Möhtərəm prezident, mən Sizi əmin edirəm ki, bütün bəstəkarlar, musiqişünaslar ancaq bir prezident
tanıyırlar, o da Sizsiniz. Biz hamımız ancaq Sizə səs verəcəyik. Mən Sizi əmin edirəm ki, biz 2000-ci ildə və
ondan sonra da musiqimizin inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik və Siz də bizə həmişə kömək olacaqsınız.
Çox sağ olun, Sizə minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v : Xalq artisti Səyavuş Aslanı təbrik edirəm. Sənə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları
arzulayıram. Əgər çıxış edəcəksənsə, gülməli bir söz de. Yoxsa sən də siyasətdən danışacaqsan.
S ə y a v u ş A s l a n: Hörmətli prezident, mənim siyasətlə işim yoxdur. O gün olsun ki, 80 illiyinizdə də
prezident olasınız, biz də yubileyinizdə səhnəyə çıxıb Sizi doyunca güldürək. Mən söz verirəm ki, 80 illiyinizdə
Sizi doyunca güldürəcəyəm. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v : Tarix elmləri doktoru Sara Aşurbəyliyə bu yüksək mükafatı təqdim edirəm. Sara
xanım, biz sizin yubileyinizi də qeyd etdik. Çox məmnunam ki, indi bu ordeni də şəxsən mən sizə təqdim
edirəm.
S a r a A ş u r b ə y l i: Cənab prezident. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Siz həmişə mənə yaxşı
münasibət bəsləmisiniz. Çox arzu edirdim ki, Sizinlə görüşüm və Sizə yeni-yeni uğurlar diləyim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sara xanım, Azərbaycan elmində, xüsusən tarix elmində və Bakının tarixinin
yazılmasında sizin misilsiz xidmətləriniz vardır. Sağ olun. Sizə cansağlığı arzu edirəm.
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti Abdulla Babayevi orden alması münasibətilə təbrik edirəm. Sən
Naxçıvanın, Azərbaycanın müğənnisisən, həmişə yaxşı oxumusan, indi də yaxşı oxuyursan. Arzu edirəm ki,
yeni-yeni mahnılar oxuyasan.
A b d u l l a B a b a y e v: Çox sağ olun, möhtərəm prezident. Mən Sizə həsr etdiyim mahnılarımı həmişə
oxuyacağam və Sizə dua edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mərhum akademik Mark Dalinin təltif olunduğu ordeni onun qızı Alla Markovna
Knyazyuka təqdim edirəm. Sizin atanızı həmişə xatırlayacağıq. O, Azərbaycan elminin inkişafı üçün çox iş
görmüşdür və Azərbaycan xalqının, elminin tarixində həmişə qalacaqdır.
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A l l a K n y a z y u k: Əziz Heydər Əliyeviç! Mən çox xoşbəxtəm və özüm üçün böyük şərəf sayıram ki,
bu təntənəli mərasimə dəvət olunmuşam. Mən ikili hiss keçirirəm: bir tərəfdən, fəxr edirəm ki, atamın təltif
olunduğu bu ordeni mənə şəxsən Siz təqdim edirsiniz, digər tərəfdən də təəssüflənirəm ki, atam bu xoşbəxt
günü görə bilmədi.
Atam çox təvazökar, şöhrətpərəstlikdən uzaq adam idi. Ancaq o, «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
fərmanı eşidəndə bunu böyük minnətdarlıqla qarşılamış və özünü çox xoşbəxt saymışdı. Çünki bu, onun
Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyi xidmətlərə verilən qiymət, şəxsən Sizin verdiyiniz qiymət idi. Atam
Bakıda doğulmuş və bütün ömrünü burada yaşamışdır. Azərbaycan onun vətəni idi. Atam əsl vətənpərvər idi və
öz vətənini sevirdi, ona sadiq idi. Onun yaratdığı və rəhbərlik etdiyi institut məşhur idi və hələ atamın sağlığında
ona «Dalin İnstitutu» deyirdilər. Bunu xaricdə də bilirdilər. Hələ o vaxtlar atam «Britiş Petroleum», «Mobil»
kimi şirkətlərlə elmi əlaqələr saxlayırdı.
O, Sizinlə olan görüşlərini tez-tez xatırlayır, hələ o illərdə Azərbaycanda neft, neft kimyası sənayesinin
sürətlə inkişafında Sizin misilsiz rolunuzdan danışırdı. Sizinlə olan görüşlərini «Azərbaycanda neft kimyasının
inkişaf yolları» monoqrafiyasında əks etdirmişdir.
Mən çox xoşbəxtəm ki, atamın adı Azərbaycanın Məmmədəliyev, İsmayılov, Quliyev, Nağıyev və başqa
kimyaçı alimləri ilə bir sırada durur. Əlbəttə, atam sağ olsaydı, Sizə minnətdarlıq etmək üçün daha yaxşı sözlər
deyə bilərdi. Mən isə onun xatirəsini əziz tutduğunuza görə Sizə minnətdaram. Atamın adının unudulmayacağı
barədə dediyiniz sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm.
İcazə yerin, Sizi 75 illiyiniz münasibətilə təbrik edim, Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik, qarşıdakı prezident
seçkilərində parlaq qələbə arzulayıram. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanın işıqlı gələcəyi yalnız Sizin adınızla
bağlıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti Sofya Hüseynovanı orden alması münasibətilə təbrik edirəm. Mən sənə yeniyeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Mən Naxçıvanda olanda sənin anan sağ idi. O, çox gözəl aktrisa olubdur. Sənin
anan Xədicə xanım Qazıyeva Naxçıvan teatrının uzun illər ən aparıcı aktrisası olub, baş rolları oynayıbdır. Mən
teatrla həmişə bağlı olmuşam. Hələ uşaqlıq, gənclik illərimdə teatra gedərkən Xədicə xanım Qazıyevanın oynadığı
baş rollara heyranlıqla baxmışam.
S o f y a H ü s e y n o v a: Azərbaycan xalqının əziz, çox hörmətli, görkəmli və əvəzolunmaz
prezidenti cənab Heydər Əliyev!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Ömrümün 50 ilini teatr aləminə bağlamağıma baxmayaraq, bu gün mən öz sevincimi, həyəcanımı gizlədə
bilmirəm. Çünki mən bu anı səbirsizliklə gözləyirdim.
Möhtərəm prezident, burada, Sizin qarşınızda öz ürək sözlərimi bildirmək həm çətin, həm də çox xoşdur.
Mən bundan qürur hissi keçirirəm, fərəh duyuram. Hörmətli prezidentim, məni fərəhləndirən, yüksəklərə
qaldıran, sadə əməyimə qiymət verən Sizsiniz. Bu, biz incəsənət adamları üçün mənəvi qidadır. Mənə verilən ali
mükafatı Naxçıvan teatrında çalışan öz yoldaşlarımla bölmək istəyirəm. Çünki mən tək heç nə edə bilməzdim.
Yəqin anam Xədicə xanım məni vaxtilə teatra gətirməsəydi, mən bu günü, bu anı yaşamazdım. Mənə verdiyiniz
qiymət, göstərdiyiniz qayğı Naxçıvan teatrında çalışan bütün sənət yoldaşlarıma aiddir.
Əziz prezident, Sizin 75 illiyiniz münasibətilə Naxçıvanda keçirilən mərasimdə mən öz ürək sözlərimi
bildirmişdim və Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova demişdim ki, mən cənab Heydər
Əliyevlə görüşmək arzusundayam. Nəhayət ki, bu gün mənə nəsib oldu. Mən Sizə öz minnətdarlığımı
bildirirəm.
Hörmətli prezidentim, Sizin həyat yolunuz hamar olmayıbdır, ancaq xalqımıza məhəbbətiniz daimidir. Siz
xalqın məhəbbətini işinizlə, düzgün apardığınız siyasətlə qazanmısınız. Bizim Sizə olan məhəbbətimiz,
inamımız tükənməzdir.
Bütün Azərbaycan xalqı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi qarşıdan gələn prezident seçkilərində
yalnız Sizə səs verəcəkdir və yalnız Sizə ümid bağlayır. Azərbaycan xalqı nicatını yalnız Sizdə görür. Əziz
prezidentimiz, Azərbaycan xalqının yeganə xilaskarı Sizsiniz. Mən ümidvaram ki, qarşıdakı prezident
seçkilərində hamı bir nəfər kimi yalnız və yalnız Sizə səs verəcəkdir.
Möhtərəm prezident, mənə göstərdiyiniz qayğıya və verdiyiniz mükafata görə Hüseynovlar ailəsi adından
Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı arzulayıram. Allah Sizi qorusun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq rəssamı Maral Rəhmanzadə, Sizi orden almağınız münasibətilə təbrik edirəm.
Çox məmnunam ki, bu gün görüşürük. Sizə cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
M a r a l R ə h m a n z a d ə: Möhtərəm prezident, böyük qayğı və diqqətə görə Sizə dərin minnətdarlığımı
və təşəkkürümü bildirirəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq şairi Qabil, orden almağınız münasibətilə səni təbrik edirəm. Qabil, Səni xoş
gördük. Mən sənə cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Q a b i l: Möhtərəm prezidentimiz! Mən həmişə Sizə «Heydər müəllim», - deyə müraciət etmişəm. Çünki
Siz doğrudan da, sözün geniş mənasında, ismin bütün hallarında əsl müəllimsiniz.
Bu orden mənim üçün çox əzizdir. Birincisi, ona görə ki, bu, mənim həyatımda aldığım ilk ordendir, ona
görə də əzizdir. Doğrudur, dövlət mükafatı nişanını mənim sinəmə Siz taxmısınız. O da öz yerində əladır.
İkincisi, bu, müstəqil Azərbaycanımızın ilk «Şöhrət» ordenidir ki, mən ona layiq görülürəm. Üçüncüsü, bu
orden mənim üçün ona görə əzizdir ki, onu mənə Siz – ədəbiyyatımızın, şerimizin, sənətimizin,
mədəniyyətimizin, yazıçılarımızın, alimlərimizin, ziyalılarımızın əziz, xiridar dostu təqdim edir. Şair yaxşı
deyib ki, «Mətahın atma bazarə, xiridar olmayan yerdə». Mən bu mükafatı qiymət verən, xiridar dostun, Heydər
müəllimin əlindən alıram. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Akademik Adilə Namazova, Sizi orden almağınız münasibətilə təbrik edirəm. Sizə
yeni –yeni uğurlar arzulayıram.
A d i l ə N a m a z o v a: Sevimli, möhtərəm prezidentimiz Heydər Əlirza oğlu! Mən hesab edirəm ki, bu
orden təkcə mənim yox, Azərbaycanın bütün səhiyyə işçilərinin, pediatrlarının əməyinə verdiyiniz yüksək
qiymətdir. Mən və mənim həmkarlarım gələcək nəslin, uşaqların sağlamlığı keşiyində möhkəm dayanmaq və
müstəqil, azad Azərbaycan üçün sağlam vətəndaşlar yetişdirmək üçün bundan sonra da var gücümüzlə
çalışacağıq.
Möhtərəm prezident, mən Sizə minnətdaram, çox sağ olun. Mən bütün tibb işçiləri adından Sizə təşəkkür
edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq rəssamı, heykəltəraş Mirələsgər Mirqasımovu orden alması münasibətilə təbrik
edirəm. Siz respublikamızın görkəmli heykəltəraşısınız. Sizin yaratdığınız Cəfər Cabbarlı, Cəlil
Məmmədquluzadə abidələri yüksək qiymətə layiqdir.
M i r ə l ə s g ə r M i r q a s ı m o v: Cənab prezident. Siz olmasaydınız, bu abidələr ucaldılmazdı. Ona
görə də Sizə minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeri gəlmişkən, mən həmişə narahat olmuşam ki, sizin atanız Mirəsədulla
Mirqasımovun məzarı üzərində nə üçün qəbirüstü abidə yoxdur. Görkəmli alim Mirəsədulla Mirqasımov
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti olmuşdur. Deyirsiniz ki, onun məzarı üzərində indi abidə
ucaldılır, mən onun açılışına mütləq gələcəyəm. Sizi təbrik edirəm.
Xalq artisti Zeynəb Xanlarovaya «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm. Mən sənə cansağlığı, yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Z e y n ə b X a n l a r o v a: Hörmətli prezident. Xalqımız Sizin haqqınızda həmişə xoş sözlər deyir. Mənim
Sizə olan məhəbbətim ürəyimdədir. Sizi hamı çox tərifləyir, bunlar mənim ürəyimə yatır. Amma hərdən
əsəbiləşirəm ki, bu görünən günəşi, dağı bu qədər tərifləmək lazım deyildir. Azərbaycanımız, millətimiz üçün
Sizin gördüyünüz işlər göz qabağındadır, uşaqdan böyüyə qədər bunu hamı bilir.
Mən SSRİ xalq artisti adına qədər yüksəlmişəm. Hər yerdə doğma Azərbaycanı təmsil edirəm. Bəlkə də
dünyanın yarısında məni tanıyırlar. Belə hesab edirəm ki, əməyimə, sənətimə Sizin verdiyiniz yüksək qiymət
sayəsində mən bir azərbaycanlı qızı kimi dünyada tanınmışam.
Heydər müəllim, mənim bu mərasimə gələcəyimi eşidən bir ailə dünən mənə bir söz dedi, mən onu Sizə
çatdırmalıyam. Möhtərəm prezident, milyonlarla insan Sizi qəlbən sevir. Sizi istəməyənləri barmaqla saymaq
olar. Amma yenə də deyirəm, milyonlarla insan sizi sevir. Belə ailələrdən birinin dünən dediyi söz məni
qəhərləndirdi, inanın ki, səhərədək yata bilmədim.
Həmin ailənin üzvləri mənə zəng edib dedilər ki, Zeynəb xanım, prezidentlə görüşə gedirsiniz, xahiş edirik,
bizim sevgimizi, məhəbbətimizi Heydər müəllimə çatdırın. Biz görmüşük ki, bir insan can verəndə uzaqda olan
oğlunun, qızının şəklini ürəyinin üstünə qoyur. Bizim anamız isə ürəyinin üstünə prezidentimizin şəklini qoyub
can verdi. 95 yaşlı həmin qadın can verərkən vəsiyyət edib ki, Heydər Əliyevin şəkli mənim ürəyimin üstündə
olmasa, can verə bilmərəm. Demək, bu xalq üçün yaşamağa dəyər. Doğrudan da bu xalq üçün prezident olmağa
dəyər.
Hörmətli prezident, mən həmin ailənin adından Sizi bir daha öpmək istəyirəm. Biz sənətkarlara, bütün
millətimizə Siz həmişə qayğı göstərmisiniz. Siz hər bir dildə danışırsınız. Demək istəyirəm ki, Siz həkimlə
həkim kimi, heykəltəraşla heykəltəraş kimi danışırsınız. Ona görə də Sizi sevən milyonlarla insanın əvəzinə Sizi
öpmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həmin ailəyə mənim salamımı söyləyin.
Akademik Nəriman Quliyevi orden alması münasibətilə təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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N ə r i m a n Q u l i y e v: Bu yüksək mükafata görə dövlətimizin başçısına, - Sizə, cənab prezident, öz
minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin direktor müavini, xalq artisti Leyla Vəkilovaya
«Şöhrət» ordenini təqdim edirəm. Sizə cansağlığı, yeni uğurlar diləyirəm.
L e y l a V ə k i l o v a: Mənə göstərilən diqqətə görə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının quruluşçu rejissoru Lütfi
Məmmədbəyovu təltif olunması münasibətilə təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
L ü t f i M ə m m ə d b ə y o v: Cənab prezident, Sizə dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq şairi Balaş Azəroğluna «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm, sənə cansağlığı, yeniyeni uğurlar arzulayıram.
B a l a ş A z ə r o ğ l u: Möhtərəm prezident, mən Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Xalqımız Sizi
ürəkdən sevir. Mənim ürəyimdə də Sizə deyiləsi sözüm çoxdur, vaxtınızı almaq istəmirəm. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan teatr sənətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə xalq artisti Nəsibə
Zeynalovaya «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm. Səni bağrıma basıram, sənə cansağlığı arzulayıram. Möhkəm ol,
öz sənətinlə bizi yenə də sevindir, güldür.
N ə s i b ə Z e y n a l o v a: Böyük qayğı və diqqətə görə Sizə minnətdaram. Möhtərəm prezident,
təəssüflənirəm ki, xəstələndiyimə görə yubileyinizdə iştirak edib, Sizə gülüş bəxş edə bilmədim. Arzu edirəm
ki, həmişə üzünüz gülər olsun. Mən Sizi sevirəm, qəlbimdə Sizin xüsusi yeriniz vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim xalqımız Sizi çox sevir, mən isə hamıdan çox sevirəm. Mən Sizi bir daha
təbrik edirəm, bu gülü də Sizə özüm təqdim edirəm.
Əziz Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru, akademik Mirməmməd Cavadzadəni
orden alması münasibətilə təbrik edirəm. Ona daha böyük uğurlar arzulayıram.
M i r m ə m m ə d C a v a d z a d ə : Cənab prezident, mənim üçün böyük şərəfdir ki, bu yüksək ordeni
mənə Siz təqdim edirsiniz. Çox sağ olun. Mən Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti, bəstəkar Aqşin Əlizadəni təbrik edirəm. Çoxdandır, neçə illərdir səni
görmürəm. Mən ad günün münasibətilə sənə zəng etdim, səni təbrik etdim. Yadımdadır, mən vaxtilə səni
görəndə sən gənc bir oğlan idin. Adətən, sən ananla birlikdə Mehdi Hüseynzadənin heykəlinin yanına gəlirdin.
Rəhmətlik Aslan Əzizbəyov da sizinlə birlikdə olardı. Sonra sən böyük bir bəstəkar oldun. Mənə də söz verdin
ki, «Babək» baletini yaradacaqsan, yaratdın. Mən səni bir daha təbrik edirəm, cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
A q ş i n Ə l i z a d ə: Cənab prezident. Bunlar hamısı mənim yaxşı yadımdadır. Qazandığım bütün
nailiyyətləri Sizin diqqət və qayğınız sayəsində əldə etmişəm.
Bu yüksək ordeni də mənə təqdim etməyinizdən sonsuz şərəf duyuram. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və
cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə xalq artisti Habil
Əliyevə «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm. Sənə daha böyük uğurlar arzulayıram. Habil, yenə kamança çalırsan,
yoxsa yox? Sən sözünü kamança ilə deyəndə daha yaxşı olur.
H a b i l Ə l i y e v: Möhtərəm prezident. Mən Ağdaşdan Bakıya kamançaçı kimi gəlmişdim. Özümə başqa
sənət axtarmaq artıq gec idi, amma kamança çaldığıma görə də xəcalət çəkirdim. Çünki istəyirdim, mən də elə
bir işdən yapışım, özümə elə bir sənət seçim ki, o, xalqıma çox lazımlı olsun. Ancaq atalar yaxşı deyib ki,
«Arxalıya arxa durmaq hər kişinin işidir, arxasıza arxa durmaq nər kişinin işidir». Cənab prezident, Siz mənə
arxa durdunuz, sahib oldunuz. Siz mənə xalq artisti adı, «Şöhrət» ordeni, prezidentin fərdi pensiyasını verdiniz.
Məni o xəcalətdən qurtardınız ki, mən kamança çalanam.
Möhtərəm prezident, ürək sözlərimi Sizə demək üçün böyük bir şair, yazıçı lazımdır ki, mənim Sizə olan
məhəbbətimi, hörmətimi bildirsin. Onsuz da Sizi bütün Azərbaycan sevir. Sizi hamı sevir. Özünüz bilirsiniz ki,
bu aksiomadır. Amma incəsənət ustaları Sizin bizə göstərdiyiniz qayğıya cavab verən söz tapıb deyə bilmirlər.
Mən incəsənət ustaları, xüsusən xalq musiqisi ifaçıları adından deyə bilərəm. Siz 3-4 günlük bir xarici ölkəyə
səfərə gedəndə, vallah, elə hesab edirik ki, Azərbaycan boşalıbdır. Allah Sizi əskik etməsin. Cənab prezident,
Sizə prezidentlik yaraşır, Siz də prezidentliyə yaraşırsınız. Allah həmişə Sizi var etsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə sənə təşəkkür edirəm. Mən sənin dediyin bu sözlərə bir neçə
kəlmə əlavə edəcəyəm. Bu sözlərin hamısını düz dedin. Amma bizim xalqımız kamançanı həmişə yüksək
qiymətləndiribdir. Ulu babalarımızdan qalan musiqi alətlərimiz tar və kamançadır. Başqa sənətlərə çox adamlar gedə
bilərlər: Hər adam mühəndis də, həkim də, müəllim də, tacir də ola bilər, amma tar, kamança çala bilməz. Hər adam
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kamança çala bilər, ancaq sənin kimi çala bilməz. Ona görə də sən bu sənəti seçməyinlə fəxr edə bilərsən. Biz də
sənin kimi kamança çalan Habillə fəxr edirik. Sağ ol.
Xalq artisti Sara Qədimovanı orden alması münasibətilə təbrik edirəm.
Sara xanım, sizi xoş gördük. Mən nə deyə bilərəm. Azərbaycan incəsənətinin tarixi sizdə əks olunubdur.
Mən çox şadam ki, siz varsınız və bu ordeni sizə məmnuniyyətlə təqdim edirəm.
S a r a Q ə d i m o v a: Bu qayğıya və diqqətə görə Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Mənim hörmətli, əziz prezidentim! Əziz məclis əhli!
Mən 1942-1943-cü illərdə cəbhədə olmuşam, medallar almışam. 15 il səhnədə olandan sonra 1954-cü ildə
əməkdar artist adı almışam. Bunları deməkdə mənim məqsədim vardır. Siz hamınız görmüsünüz, 1959-cu ildə
ongünlükdə Xan əmi ilə, Şövkət xanımla birlikdə «Qarabağ şikəstəsi» oxuduq. Orada mənə «Şərəf nişanı»
ordeni verdilər. 1960-cı ildə xalq artisti adını aldım. Sonra gözüm yollarda qaldı ki, bizim Heydər Əlirza oğlu
bəs, mənə heç nə vermədi. Elə bir məqam da olmadı ki, mən nəsə bir şey alım.
Möhtərəm prezident, Allah adamı istəyəndə, Allahın nəzəri bəndəsinin üstündə olanda prezidentlərin də,
prezidentimin də yadına düşürsən. Prezident bu üç ay ərzində hansı müğənni ilə telefonla danışıb? Bu, mənim
üçün böyük fəxrdir. Mən bunlara böyük qiymət verirəm.
Mənim aldığım mükafatların hamısını kənara qoyuram, bir məsələni isə heç vaxt unutmuram. Mən 59 il
səhnədə olmuşam. 1992-ci ildə mədəniyyət naziri məni məcbur etdi ki, 70 illik yubileyini keçir, il başa çatır.
Mən may ayında anadan olmuşam, nazirlə mənim aramda belə bir söhbət isə dekabrın 18-də gedibdir.
Nazirə cavab verdim ki, mən yubiley keçirmək istəmirəm. Çünki doğma kəndim Gülablı işğal edilib,
ölkəmizin təlatümlü vaxtıdır. Xülasə, başınızı da ağrıdıram. Rəhmətlik Gülağa da bizdə idi. Bir də gördüm ki,
Naxçıvandan mənə zəng oldu. Məndən iki dəfə soruşdular ki, bu, Sara xanımın evidir? Cavab verdim ki, bəli.
Mənə dedilər ki, Heydər Əlirza oğlu sizinlə danışmaq istəyir. Çox həyəcan keçirdim, bilmədim ki, nə edim.
Gülağa da oturmuşdu, ona dedim ki, səs eləmə. Qərəz, telefon xəttini birləşdirdilər, biz danışdıq. Siz mənə
xeyir-dua verdiniz.
Ordenin də, medalın da öz yeri var, bunları almağın da öz yeri var, çünki zəhmət çəkmişik. Biz indikilər kimi
yaşamamışıq, öküz arabasında, palçıqlı yollarla gedib camaat, əsgərlər qarşısında çıxış etmişik. İndi yaxşı
yollar, maşınlar, şərait vardır. Biz çox ağır günlər keçirmişik, bir qarnı ac, bir qarnı tox yaşamışıq.
Şükürlər olsun ki, bizim hörmətli prezidentimiz incəsənətə həmişə böyük diqqət yetirir, qayğı göstərir. Hər
bir sənətkara öz zəhmətinə layiq olan adlar, mükafatlar verilir. Bəzi cavanlar da var ki, eybi yoxdur, onlar da
alarlar. Bütün bunları ona görə danışdım ki, mən o günü, dəqiqəni – Heydər Əlirza oğlunun Naxçıvandan mənə
zəng etdiyini heç vaxt yaddan çıxara bilmərəm.
Mənim əziz prezidentim, ailə üzvlərinizlə bərabər Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Biz də Sizin
sayənizdə fərəhlənirik, yaxşı günlər görürük. Çox sağ olun. Siz mənə həmişə diqqətli olmusunuz. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v : Çox sağ olun. İnşallah, Gülablı kəndini də düşməndən azad edəcəyik, Qarabağ da
azad olacaqdır, oraya bir yerdə gedəcəyik.
S a r a Q ə d i m o v a: Allah qoysa. Əziz prezidentim, çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti, müğənni Fidan Qasımovanı orden alması münasibətilə təbrik edirəm.
F i d a n Q a s ı m o v a: Bu yüksək mükafata görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Prezident Heydər
Əliyev bizi həmişə ruhlandırır. Mən öz xalqıma, vətənimə və dünyanın ən gözəl prezidenti olan prezidentimizə
xidmət etməyə hazıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti, bəstəkar Əhməd Cövdət Hacıyevə yüksək mükafatı təqdim edirəm.
Cövdət müəllim, Sizi təbrik edir, Sizə cansağlığı, bundan sonra da çox illər ömür, yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
C ö v d ə t H a c ı y e v: Hörmətli, sevimli prezident!
Mən Sizin fəaliyyətinizin bütün cəhətlərini bacardıqca izləmişəm. O qərara gəlmişəm ki, Siz elə şaxəli
insansınız ki, bunu bir sözlə, bir əsərlə əhatə eləmək mümkün deyildir. Mən öz bacarığım çərçivəsində Sizə
səkkizinci simfoniyamı ithaf eləmişəm. Simfoniya belə adlanır: «Onu zaman seçib. Azərbaycanın böyük oğlu
Heydər Əlirza oğlu Əliyevə həsr olunur».
Mən bu simfoniyanın İsmayıl Hacıyevin dirijorluğu ilə lentə yazılmış audiokassetini Sizə hədiyyə edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yüksək mükafat almağınız münasibətilə əziz Müslüm Maqamayev səni təbrik
edirəm.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Heydər Əliyeviç, Sizə olan məhəbbətimiz barədə danışmağa, zənnimcə,
ehtiyac yoxdur. Mən Sizin şərəfinizə simfoniya yazmamışam, amma «Azərbaycan» adlı bir mahnı
bəstələmişəm. Vaxtilə, sovet hakimiyyəti zamanı Siz onu qəbul etmədiniz. Bu yaxınlarda isə təsdiqlədiniz ki,
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onu qəbul edirsiniz. O vaxt bu mahnıda demək istədiklərimi indi Tamara ilə birlikdə oxuyuruq, başqa sözlə,
Sizə olan məhəbbət ikiqat artmışdır.
Hamı bilir ki, Azərbaycanda incəsənət Sizin sayənizdə çiçəklənir. Ona görə biz istəyirik ki, Siz hələ uzun
illər prezident olasınız. Sizə xoşbəxtlik və enerji arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müslüm Maqomayev 70-ci illərdə şair Nəbi Xəzrinin sözlərinə bəstələdiyi
«Azərbaycan» mahnısının not yazısını mənə təqdim edərək demişdi ki, bu mahnı Sizə həsr olunmuşdur. O
zaman mən bu fikrin yayılmasını istəmədim. Xatirə sözləri yazılmış notları evə apardım, kitablarımla bərabər
Moskvaya da apardım, sonra buraya, Bakıya gətirdim. İndi, üstündən illər keçəndən sonra bu mahnının mənə
ithaf olunduğunu bildirməsinə etiraz etmədim. Mən sənə təşəkkür edirəm, sağ ol.
Lidiya Rəsulova, Sizi «Şöhrət» ordeninə layiq olmağınıza görə təbrik edirəm.
L i d i y a R ə s u l o v a: Hörmətli cənab prezident!
«Şöhrət» ordeni ilə təltif olunduğuma görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mən Azərbaycanda
çox işləmişəm. Amma bunun ən maraqlı illərini Sizin rəhbərliyiniz altında işləmişəm. Siz məni vicdanla, haqqədalətlə, xalqımızın sevincini, kədərini bölüşməklə işləməyə, əqidədən dönməməyə öyrətmisiniz. Sizin gözəl
təcrübənizdən həmişə faydalanmışam. Əməyimə böyük qiymət verdiyinizə görə dərin təşəkkürümü bildirir, Sizə
qüdrət və qüvvət, cansağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq yazıçısı Əkrəm Əylislini yüksək mükafata layiq görülməsi münasibətilə təbrik
edirəm. Mən o zaman dedim ki, gələn dəfə bu ordeni sənə təqdim edəcəyəm. İndi vaxtı gəlib çatdı. Bir daha
təbrik edirəm.
Ə k r ə m Ə y l i s l i: Əziz və hörmətli prezident! Əziz mərasim iştirakçıları!
Buraya gələcəyimi eşidəndə, haradansa ağlıma gəldi ki, izahlı lüğəti götürüb baxım ki, «mədəniyyət»
sözünün anlamları nədir. Qəribəsi budur ki, orada oxuduğum anlamlar məni xeyli təəccübləndirdi. Çünki mənə
elə gəlirdi ki, «mədəniyyət» sözü hörmətli Polad Bülbüloğlunun rəhbərlik elədiyi sahəni əhatə edir. Yəni
kitabxana, klub, teatr və sairə. Amma, sən demə, «mədəniyyət» sözünün belə mənaları da varmış: becərmək,
bəsləyib böyütmək, tərbiyələndirmək, savadlandırmaq, hərəkətə gətirmək, saya salmaq. Latın sözü olan
«kultura»nın başlıca, mənası da həyata yaradıcı münasibət bəsləməkdir.
Hörmətli prezident, əziz mərasim iştirakçıları! Mən elə bilirəm ki, zaman bizi elə bu sözün, ona yekdil
münasibətin zəminində yenidən bir yerə toplayıbdır. Yəni, «mədəniyyət» sözünün ifadə elədiyi mənalara həm
ziyalıların yekdil münasibəti, həm də bu sözün əhatə elədiyi o gözəl aləmin cazibəsi.
Hörmətli cənab prezident, yəqin burada oturanlar da bilir, deyirlər ki, Allahın 1001 adı var. Zaman da
Allahın 1001 adından biridir. Mənə elə gəlir ki, biz burada, Sizin ətrafınızda Allahın 1001 adından birinin
işığında toplaşdıq. Heç kəsin şübhə edə bilmədiyi, təkzibolunmaz faktdır ki, Azərbaycanın bütün yaradıcı
ziyalıları Sizi səmimiyyətlə dəstəkləyir və Sizin cazibə dairənizdə gündən-günə daha sıx birləşirlər.
Heç yadımdan çıxmır, rəhmətlik Yusif Səmədoğlu ölüm yatağında ikən dedi ki, Sizə səs verəcək, yəni bunu
deməyi lazım bildi. Yəqin ki, Yusif o ağır vəziyyətində bəlkə də rəhmətə gedəcəyini bilirmiş.
Bu yaxınlarda Məmməd Arazın müsahibəsini oxudum. Deyib ki, Heydər Əliyev ömrümə ikinci bir ömür
əlavə elədi.
Yadınızdadırsa, İsa Hüseynov yaşının bu vaxtında nə desə yaxşıdır? Dedi ki, bir əsgər kimi hər gün küçəyə
çıxıb Sizi hər cür düşməninizdən müdafiə eləməyə hazıram.
Hörmətli cənab prezident, burda əyləşənlər Azərbaycanda çox mürəkkəb bir dövrü keçmiş adamlardır.
Bilirsiniz ki, təbiətdə, biologiyada mutasiya halları olur. Bu o deməkdir ki, Allah uzaq eləsin, qadın bir-birinə
bitişik uşaqlar doğur. Bu, gec-gec baş verən, hər kəsin öz gözü ilə görə biləcəyi hallardır. Amma mənəviyyatda
baş verən mutasiya hallarını görmüş bugünkü Azərbaycan ziyalısı Allahın 1001 adından birinin altında və bu
adın işığında Sizinlə birlikdə olmağı lazım bildi və buna ehtiyac duydu.
Biz elə bir dövr keçirdik ki, Mirzə Cəlilimizə «kollaborasionist» dedilər. Bu sözü faşistlərin işğal etdikləri
Fransada faşistlərə qulluq edənlərə deyirdilər. Biz bunun cavabını ləyaqətlə verdik. Elə bir dövrü gördük ki,
mənəvi mutasiyanın başqa əlamətlərini Allah heç kəsə göstərməsin.
Söhbəti uzatmaq istəmirəm, deyiləcək söz kifayət qədərdir. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan bütün bu əzablı
mənəviyyat keçidlərini ötəcək, mənəviyyatın çox yüksək, ali mövqeyində, bundan da ucada dayanacaqdır. Buna
göstərdiyiniz qayğıya, şəxsən mənə olan hər bir diqqət və qayğınıza görə Sizə dərin-dərin təşəkkürümü
bildirirəm. Çox sağ olun.
Heydər Əliyev dirjor, xalq artisti Rauf Abdullayevə, Azərbaycan EA-nın akademik katibi Cəmil Quliyevə,
Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyliyə «Şöhrət» ordeni təqdim etdi.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəstəkar Emin Sabitoğlunu orden alması münasibətilə təbrik edirəm. Sənə
cansağlığı, yeni-yeni mahnılar yazmağı arzulayıram. Sənin son vaxtlar yazdığın «Şükriyyə» mahnısı yaxşıdır,
mənim xoşuma gəldi. Yəqin ki, onu hamı bəyənibdir.
E m i n S a b i t o ğ l u: Mən Sizə təşəkkür edirəm. Cənab prezident. Mən neçə vaxtdır ki, Türkiyədə
yaşayıram, işləyirəm. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanı unutmuram, xalqım üçün işləyirəm. Ürəyim
həmişə Sizinlə bir yerdədir. Çox sağ olun ki, Siz bunu hiss etdiniz və məni «Şöhrət» ordeni ilə təltif etdiniz.
Mən Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, Türkiyədə işləmək Azərbaycandan ayrılmaq demək deyildir. Bizim də
ürəyimiz səninlədir.
E m i n S a b i t o ğ l u : Cənab prezident, çox var olun. İcazə verin, bu yeni kassetlərimi sizə təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti, müğənni Arif Babayevə «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm. Səni təbrik
edir, cansağlığı arzulayıram. Şübhəsiz ki, burada «Qarabağ şikəstəsi» çox yerinə düşərdi.
A r i f B a b a y e v: Hörmətli prezident! Mənə verilən bu mükafat muğam sənətinə, xalq musiqisinə,
əvəzolunmaz sərvətimizə verdiyiniz yüksək qiymətdir. Bütün sənət adamları Sizi ürəkdən sevir, salamlayır, minnətdarlıq edirlər.
Mənim ürəyimdə böyük bir nisgil vardır. O nisgil budur ki, gün o gün olsun, Qarabağ torpağımız düşməndən
azad edilsin, dediyiniz kimi, Siz başda olmaqla biz orada gözəl bir tədbir keçirək və mən Sizin qarşınızda,
xalqın qarşısında «Qarabağ şikəstəsi»ni var gücümlə oxuyum. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah. İndi isə İdman veteranı, məşqçi Muxtar Dadaşova «Şöhrət» ordenini təqdim
edirəm. Mən sənə yeni-yeni uğurlar diləyirəm. Azərbaycan idmanının daha uca zirvələrə çatması naminə böyük
işlər görməyinizi istəyirəm.
M u x t a r D a d a ş o v: Hörmətli prezidentim! Hörmətli xanımlar və cənablar!
Cənab prezident. Bu yüksək ordeni mənə təqdim etməyinizdən böyük şərəf duyuram. Bu, təkcə mənim
əməyimə yox, Azərbaycan pəhləvanlarının qazandığı nailiyyətlərə verilən yüksək qiymətdir. Allah Sizin
ömrünüzü uzun eləsin! Siz biz idmançıları heç vaxt yaddan çıxarmırsınız. İdmana böyük qayğı göstərmisiniz.
Möhtərəm prezident, mən öz adımdan və idmançılar adından Sizə daha böyük uğurlar, cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sizə söz verirəm ki, öz biliyimi, təcrübəmi bundan sonra da gənclərə həvəslə öyrədəcəyəm. Bu, mənim
müqəddəs borcumdur.
Bu yaxınlarda respublikamızda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Cənab prezident, biz – bütün idmançılar
yalnız Sizə səs verəcəyik. Allah Sizə cansağlığı versin! Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq rəssamı Böyükağa Mirzəzadəyə «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm. Sənə daha
böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
B ö y ü k a ğ a M i r z ə z a d ə: Əziz və hörmətli prezident!
Hər bir insanın həyatında baş verən xoşbəxtlik mənə də qismət olubdur. Birincisi, mən rəssam olmuşam.
Həyatda yaşamaq çox qəribədir, ancaq rəssama qiymət vermək hər kəsin işi deyildir.
Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm, ona görə də fikrimi qısaca olaraq bir neçə kəlmə ilə deyəcəyəm.
Möhtərəm prezident, Sizin mənə verdiyiniz qiyməti son nəfəsimə qədər yaddan çıxarmaram. 1981-ci ildə
mənim 60 yaşım tamam oldu. Sizin kimi dahi bir insan həyatımda birinci dəfə mənə zəng etdi.
Cənab prezident, mən Sizi bəlkə də lap cavanlığınızdan tanıyıram. Mənim həmişə Sizə böyük hörmətim
olubdur. Mən Sizə həmişə böyük məhəbbət hissləri bəsləmişəm. Möhtərəm prezident, 1981-ci ildə Siz evimə
zəng edib məni təbrik etdiniz, mən indiyədək onun təsiri altında yaşayıram. Bir də bu gün mənim həyatımda
böyük, xoşbəxt bir gün oldu.
Möhtərəm prezident, mən özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, Sizinlə bir vaxtda yaşamışam, Sizin
müasirinizəm. Dahi insanla, rəhbərlə bir dövrdə yaşamaq hər adama qismət olmur. Bu, mənə qismət olubdur.
İndi 80 yaşa çatmaq üzrəyəm. Azərbaycanlılarda yaxşı bir söz vardır: Cənab prezident, Allah mənim
ömrümdən kəssin, Sizin ömrünüzə calasın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, sənin ömrün sənin, mənim ömrün mənim olsun.
B ö y ü k a ğ a M i r z ə z a d ə: Cənab prezident, Siz Azərbaycan xalqına lazımsınız. Azərbaycan xalqı
Sizsiz nə edə bilər? Bunu Allah bilir. Sizi istəməyən beş-altı nəfər var, bilmirəm, onlara ya «beşlik», ya da
«üçlük» deyirlər. Mən xalqın arasındayam, dəqiq bilirəm ki, Sizi istəməyən adam yoxdur.
Cənab prezident, mən Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Böyükağa, mən gənc vaxtlarımdan səni Azərbaycanın böyük rəssamı kimi
tanımışam. Bilirsən ki, mən rəssamlıqla o vaxtdan çox maraqlanan bir adamam. Gənc yaşlarımda mən də
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rəssam olmaq istəyirdim, rəsmlər çəkirdim. Böyükağa Mirzəzadə bizim qarşımızda böyük bir rəssam idi. Ona
görə də mən səni heç vaxt unuda bilmərəm və heç vaxt unutmamışam.
B ö y ü k a ğ a M i r z ə z a d ə: Cənab prezident, çox sağ olun. Mən Sizə minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri professor Zəhra Quliyevanı
«Şöhrət» ordeni ilə təltif olunması münasibətilə təbrik edirəm.
Z ə h r a Q u l i y e v a: Hörmətli cənab Heydər Əliyev!
Əvvəla, bu yüksək mükafata görə Sizə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Həmin mükafatı təkcə
özümə aid etmirəm, - bu, bizim səhiyyə işçilərimizə, oftalmoloqlarımıza, qadınlarımıza göstərilən diqqət və
qayğıdır.
Qəzetlərdən məlum olduğu kimi, bu yaxınlarda, sentyabrın 14-15-də müstəqil respublikamızda qadınlar
qurultayı keçiriləcəkdir. Bu münasibətlə mən Azərbaycanın bütün ərazisini gəzərək, zona qadın konfransları
keçirmişəm. Həmin konfranslarda qadınların problemləri müzakirə olunmuşdur. Eyni zamanda, məndən xahiş
etmişlər ki, onların sözlərini Sizə, xalqımıza yetirim. Cənab Heydər Əliyev, bizim qadınlarımız Sizin müdrik
daxili və xarici siyasətinizi ürəkdən bəyənir, dəstəkləyirlər, ətrafınızda sıx birləşərək Sizin dayağınıza,
istinadgahınıza çevrilmək istəyirlər. Məndən dəfələrlə xahiş etmişlər ki, qadınlarımızın təşəkkürünü,
minnətdarlığını, ünvanınıza deyilən bütün xoş sözləri Sizə yetirim. Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı, ailə, övlad
səadəti qismət eləsin.
Seçkilərlə əlaqədar olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, biz qadınlar 11 təşəbbüs qrupundan birini təşkil etdik.
Siz biləydiniz ki, qadınlarımız necə həvəslə, səylə imza toplayırdılar. Əsas mükafat da o oldu ki, Siz televiziya
ilə çıxış edərək, prezidentliyə namizəd kimi seçkilərdə iştirak etməyə razılığınızı verdiniz və təşəbbüs
qruplarında çalışanların əməyini yüksək qiymətləndirdiniz. Buna görə mən bütün qadınlarımızın adından Sizə
təşəkkür edirəm. Minnətdarıq, çox sağ olun. Həmişə Siz olasınız!
Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının direktoru, xalq artisti Həsən Turabova «Şöhrət» ordeni təqdim
olundu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru Hacıbaba
Bağırova bu yüksək mükafatı təqdim edirəm.
H a c ı b a b a B a ğ ı r o v: Cənab prezident, mükafata görə də, Musiqili Komediya Teatrının yeni binasına
görə də çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq rəssamı Elbəy Rzaquliyevə «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm.
E l b ə y R z a q u d i y e v :Azərbaycanın yüksək dövlət mükafatına layiq görüldüyüm üçün Sizə, cənab
prezident, səmimi təşəkkürümü bildirirəm və bu əlamətdar gündən xatirə olaraq Sizə qələm hədiyyə edirəm.
Heydər Əliyev xalq artisti, bəstəkar Hacı Xanməmmədova, xalq artisti Rasim Balayevə, akademik Kamal
Talıbzadəyə də «Şöhrət» ordeni təqdim etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!
XX əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti, elmi, ədəbiyyatı, musiqisi, incəsənəti çox inkişaf edibdir. Bizim xalqımız
çox istedadlı xalqdır və qədim dövrlərdən də elm, mədəniyyət, incəsənət, musiqi sahəsində böyük əsərlər
yaratmışdır. Ancaq biz bu gün tam əsasla deyə bilərik ki, Azərbaycanın istedadlı şəxsləri, insanları XX əsrdə,
ötən bütün əsrlərin nailiyyətlərindən istifadə edərək daha da böyük, dəyərli əsərlər yaratmış, incəsənət
nümunələri meydana çıxarmış, tariximizi, elmimizi, mədəniyyətimizi zənginləşdirmişlər. XX əsrin ikinci yarısı
isə bu baxımdan daha da məhsuldar olmuşdur.
Bu gün Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq xalqımız tərəfindən tarix boyu yaradılmış əsərləri, əldə edilmiş
nailiyyətləri bütün dünyaya nümayiş etdirir və bununla da dünya xalqları içərisində xalqımızın nə qədər böyük,
istedadlı xalq olduğunu sübut edir.
Bu əsərləri yaradanlar xalqımızın içindən çıxan ən istedadlı insanlardır. XX əsrdə, xüsusən də bu əsrin ikinci
yarısında, şükürlər olsun ki, Azərbaycanda belə insanlar çox olmuşdur, böyük əsərlər yaranmışdır. Bir daha qeyd
edirəm ki, bir müstəqil dövlət kimi bu gün biz hər bir xalqın, ölkənin nümayəndəsi ilə danışarkən, görüşərkən
xalqımızın istedadı haqqında ümumi sözlərlə yox, yaranmış əsərlər əsasında söhbət aparırıq.
Bizim yaradıcı, elm adamlarımızın – XX əsrdə yazıb – yaradanların bir qismi dünyasını dəyişibdir. Ancaq bu
gün çoxları da yaşayır, yaradır və öz yaradıcılığını davam etdirir. Hesab edirəm, biz çox xoşbəxt adamlarıq ki,
Azərbaycanın milli azadlığını, müstəqilliyini gördük, müstəqil, azad ölkədə, dövlətdə yaşayırıq.
Ölkəmiz yeddi ildir ki, müstəqildir. Bu gün bu mükafatları sizə təqdim etmək ərəfəsində mən tarixə, günə
nəzər saldım. Bu gün avqust ayının 21-dir. Yadıma düşdü ki, 1991-ci ildə məhz avqust ayının 19, 20, 21-də
Rusiyada dövlət çevrilişinə cəhd olmuşdur və onun qarşısı alınmışdır. Bundan sonra Sovetlər İttifaqının
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dağılması prosesi güclənmiş, nəhayət, 1991-ci ilin sonunda böyük bir dövlət kimi Sovetlər İttifaqı süqut
etmişdir. Bunun nəticəsində Azərbaycan da öz müstəqilliyini əldə etmişdir.
İndi bəziləri deyirlər ki, sovet imperiyasını guya onlar dağıdıblar. Sovet imperiyası güclü bir imperiya, dövlət
idi. O, 70 ildən çox hökm sürdü və bu ölkəni dağıtmaq istəyənlər çox oldu. 1941-ci ildə alman faşistləri Sovet
İttifaqının üzərinə hücum etdilər, ancaq Sovet ittifaqını dağıda bilmədilər. Ondan sonra sovet İttifaqı daha da
möhkəmləndi. «Soyuq müharibə» başlandı, dünyada iki blok yarandı. Onlardan biri Qərb ölkələrinin daxil
olduqları NATO bloku, ikincisi – Varşava paktına daxil olan, Sovet İttifaqı başda olmaqla digər blok idi.
O dövrdə uzun illər qarşıdurma oldu. Bu «soyuq müharibə»dən dünya da, insanlar da çox əziyyət çəkdilər. O
cümlədən, sovet ittifaqının vətəndaşları olaraq biz – Azərbaycan da bundan çox əziyyət çəkdik. Belə bir
fövqəldövləti, imperiyanı küçədə qışqırmaqla, bağırmaqla, hay-küy salmaqla dağıtmaq mümkün deyildi. Ancaq
bu quruluş, ölkə dağılmalı idi və dağılma prosesi gedirdi.
Mən 80-ci illərin sonlarından bu quruluşun dağılmasını görürdüm, bu quruluşun dağılması üçün öz
arzularımı, istəklərimi də bildirirdim və bunu xalqa da çatdırırdım. Ancaq təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda
bəziləri bunu anlamırdılar. İndi mən tarixi yada salaraq, bir neçə məqamları deməliyəm.
1990-cı ildə mən və mənim kimi çoxları da Azərbaycanın müstəqil olması şüarı ilə çıxış edirdik. Ancaq
hakimiyyətdə olan şəxslər isə Sovetlər İttifaqının qorunub saxlanmasını dəstəkləyir, müdafiə edirdilər. Hətta
1991-ci ilin mart ayında Qorbaçov və onun dəstəsi Sovetlər İttifaqını bu fəlakətdən, uçurumdan qoruyub
saxlamaq üçün yeni bir islahat elan etdi. Ancaq bu islahat da ona kömək etmədi. Baxmayaraq ki, 1991-ci ilin
mart ayında Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyinin səyləri nəticəsində elan edildi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının
əksəriyyəti Sovetlər İttifaqının qorunub saxlanmasının tərəfdarıdır. Amma bundan bir neçə ay keçəndən sonra,
yəni avqust ayının 19-da Rusiyada, Moskvada Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi yarandı və demokratiya tərəfindən
olan qüvvələr onun əleyhinə çıxdılar. Beləliklə, Sovetlər İttifaqının dağılması prosesi gücləndi. Dediyim kimi,
nəhayət, 1991-ci il dekabrın sonunda Sovetlər İttifaqı dağıldı, süqut etdi.
Bir daha qeyd edirəm, - bu, həmin illərdə dünyada və Sovetlər İttifaqında gedən ictimai-siyasi proseslərin
nəticəsidir. Heç kəs deyə bilməz ki, o, Sovetlər İttifaqını təkbaşına dağıdıbdır. Bu günləri, hadisələri mən ona
görə xatırlayıram ki, Sovetlər İttifaqının dağılması üçün təkan baş verdiyi məhz həmin gündən 7 il keçmiş, indi
biz müstəqil Azərbaycanda yaşayaraq müstəqil dövlətimizin atributlarını təqdim edirik. Bu gün mən sizə,
Azərbaycanın dəyərli insanlarına müstəqil dövlətimizin ordenlərini təqdim etdim.
Bu gün buraya toplaşanlara nəzər salarkən mən bir fikri də ifadə etmək istəyirəm. Birincisi, siz – bu gün
Azərbaycanın yüksək mükafatlarını alan şəxslər – hər biriniz Azərbaycanın mədəniyyət, elm, incəsənət tarixinə
öz töhfələrinizi vermiş, xalqımıza böyük xidmətlər göstərmiş insanlarsınız. Siz Azərbaycanın mənəvi
dəyərlərini inkişaf etdirmiş insanlarsınız.
İkincisi, bu gün burada orden alan insanlar müxtəlif yaşlara mənsubdurlar. Ramazan Xəlilov 100 yaşına
çatır. Fərhad Bədəlbəylinin, Rasim Balayevin 50 yaşı tamam olubdur. Buraya toplaşanlar 50 yaş ilə 100 yaş
arasında olan insanlardır. Bu, nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda nəsillər bir-birini ardıcıl surətdə
əvəz edir. Azərbaycanın elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət xadimləri nəsilləri arasında əlaqələr qırılmır.
Onlar bir-biri ilə bağlıdır, bir-birini irəliyə aparır. Gənc də, yaşlı da – hamısı bir yerdədir. Bunun xüsusi
əhəmiyyəti vardır. Çünki son illərdə bəziləri Azərbaycanın tarixi keçmişini tamamilə pozmağa, qaralamağa,
hörmətdən salmağa cəhdlər göstərmişlər.
Şübhəsiz ki, bu cəhdlər heç bir nəticə verə bilməz. Biz Nizamini, Füzulini, Nəsimini, Vaqifi
qiymətləndirdiyimiz kimi, Mirzə Fətəli Axundovu da, Üzeyir Hacıbəyovu da, Cəlil Məmmədquluzadəni də,
Cəfər Cabbarlını da, Müslüm Maqomayevi də, Səməd Vurğunu da, Rəsul Rzanı da, Süleyman Rəhimovu da,
Mehdi Hüseyni də, Qara Qarayevi də, Fikrət Əmirovu da, Niyazini də, Rauf Hacıyevi də və başqalarını da
qiymətləndiririk. Biz bu gün yaşayıb-yaradanları da qiymətləndiririk. Bunların hamısı bir-biri ilə üzvi surətdə
bağlıdır. Xalqımızın, mədəniyyətimizin, incəsənətimizin, elmimizin çox gözəl keçmişi, tarixi və bu günü vardır.
Mən tam əminəm ki, bundan da gözəl gələcəyi olacaqdır.
Kim hansı dövrdə, hansı hökmdarın dövründə, hansı ictimai-siyasi quruluşda yaşayıb, yazıb, kim müstəqil
Azərbaycanda yaşayır, yazır – bunun fərqi yoxdur. Onların hər biri keçmişdə də, bu gün də xalqımıza,
Azərbaycan xalqına, doğma millətimizə, vətənimizə xidmət edibdir.
Mənim əziz dostlarım, siz də həmin bu xidməti göstərən insanlarsınız. Azərbaycanın dövlət başçısı kimi mən
də həm 100 yaşına çatan Ramazan Xəlilovun, həm də 50 yaşını dünən adlayan Rasim Balayevin, Fərhad
Bədəlbəylinin xidmətlərini qiymətləndirirəm. Onlar da, 80 yaşını adlamış Cövdət Hacıyev də, 80 yaşını çatan
Sara Qədimova da, 80 yaşına adlayan Nəsibə Zeynalova da, bu gənclər də bizim üçün əzizdirlər. Onların hamısı
bizim üçün əzizdir.
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Bu gün mən çox böyük iftixar hissi keçirirəm ki, mədəniyyətimizi, elmimizi, incəsənətimizi çiçəkləndirən,
inkişaf etdirən, yaradan və bizim hər birimizə mənəvi, estetik qida verən insanlarla bir daha görüşürəm, bu
dövlət mükafatlarını, ordenləri sizə təqdim etmək mənə nəsib olubdur.
Sara xanım xatırladı ki, 1992-ci ildə mən Naxçıvandan ona zəng etdim. Bu belədir, doğrudur. Onda mən
Naxçıvanda – çox təcrid olunmuş, blokada şəraitində yaşayan bir diyarda idim. Özüm də çətin şəraitdə
yaşayırdım. O vaxt eşitdim ki, Sara xanımın yubileyidir. Mən ona bir məktub göndərdim. Xatirimdədir, həmin
məktubu sonra televiziya ilə verdilər. O zaman Naxçıvanda televiziyada gördüm ki, filarmoniyada keçirilən
tədbirdə mənim məktubumu oxudular. Mən çox məmnun oldum ki, Sara xanımın filarmoniyadakı yubileyinə
toplaşanlar həmin məktubu həyəcanla, alqışlarla qarşıladılar. Ancaq mən bu məktubla kifayətlənmədim, zəng də
etdim ki, o mənim, mən də onun səsini eşidim. Sara xanımı unutmaq olarmı? Mən harada olsaydım, Naxçıvanda
da – baxmayaraq ki, o vaxt Naxçıvan blokada şəraitində idi, – başqa yerdə də olsaydım, Sara xanımı
unutmayacaqdım. Çünki Sara xanımın nə sisini, nə də özünü unutmaq olmaz.
Sara xanım 1940-cı illərdə mahnılar oxuyubsa, insanlara ruh veribsə, - bəli, İkinci Dünya müharibəsi zamanı
gənc bir qız, müğənni olan Sara xanım gedib əsgərlərin qarşısında mahnılar oxuyub, insanlara ruh verib, - onu
unutmaq olarmı? Sara xanım ondan sonrakı dövrdə də öz fəaliyyətini davam etdirib, bu gün də xalqın içindədir,
ictimaiyyətin görkəmli insanlarından biridir. Bəs kimsə deyə bilərmi ki, Sara xanım o vaxt olub, biz indi onu
tanımırıq, bu gün hansısa bir müğənni çıxıb mitinqdə söz deyir – onu tanıyırıq? Bu, dəhşətli bir əhvaliruhiyyədir.
Biz heç kəsi inkar etmirik, heç kəsin də kimisə inkar etmək hüququ yoxdur. Bu hüquq heç kəsə
verilməyibdir, bir Allahdan başqa, heç kəsin belə bir hüququ yoxdur.
Yenə də çox məmnunam ki, nəhayət, bu ordeni vermək imkanı əldə edildi, mən sizə bu ordeni verdim və çox
mehriban görüşümüz oldu. Biz iki saatdan artıqdır ki, bir yerdəyik. Fərq təkcə ondan ibarətdir ki, siz hamınız
oturmusuz, mən isə ayaq üstə durmuşam. Amma Azərbaycanın sizin kimi dəyərli insanlarına görə mən iki saat
yox, on saat da ayaq üstə durmağa hazıram.
Siz burada mənim haqqımda xoş sözlər dediniz, öz hissiyyatlarınızı bildirdiniz, məhəbbətinizi, sevgilərinizi,
arzularınızı izhar etdiniz. Mən bunlara görə sizə təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz ki, mənim həyatım xalqa, millətə, Azərbaycana həsr olunubdur. Bu, mənim həyatımın mənasıdır.
Əgər insanlar bunu görürsə və qiymətləndirirsə, bu, mənim üçün ən yüksək mükafatdır. Ancaq kimsə
qiymətləndirir, kimsə qiymətləndirmirsə, bu da mənim üçün heç bir narahatlıq hissi doğurmur. Cəmiyyətdə
hamı üçün yaxşı olmaq mümkün deyildir. Xüsusən də hakimiyyətdə olan insan üçün. Hakimiyyətdə olan insan
kimisə təltif edir, amma onun hakimiyyəti dövründə kimsə cəzalanır. Bu təbiidir. Qanunu pozan, cinayət edən
cəzalanmalıdır. Amma təəssüf ki, cəzalanan həmin insan bəzən öz cinayətini unudaraq hakimiyyəti, onu
cəzalandırmış orqanları günahlandırır. Bu da var. Bu da bizim reallığımızdır. Bu da məndə heç bir təəccüb
doğurmur. Ancaq Azərbaycanda insanların tam əksəriyyəti dövlətimizin müstəqilliyi yolunda son beş ildə
görülmüş işləri qiymətləndirir və sizin burada dediyiniz kimi, yüksək qiymətləndirir. Bu da mənim üçün, mənim
gələcək işlərim üçün böyük dəstəkdir. Bu, məni daha da ruhlandırır, mənə daha da çox güc verir.
Doğrudur, gücüm onsuz da vardır. Ancaq hər bir insanın duası da tarixi missiyamı yerinə yetirməkdə mənə
yardım edir. Buna görə mən sizə təşəkkür edirəm.
Mən inanıram ki, sizin hər biriniz Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini, elmini bundan sonra daha da
zənginləşdirmək üçün əzmlə çalışacaqsınız, yeni-yeni əsərlər yaradacaqsınız, xalqımızı sevindirəcəksiniz. İndi
bunun üçün bəlkə də bir tərəfdən şərait çətindir, amma digər tərəfdən daha da əlverişlidir.
Şübhəsiz ki, sosial-iqtisadi çətinliklər cəmiyyəti də və sizləri də sıxır. Ancaq mənəvi nöqteyi-nəzərdən biz
azadıq, müstəqilik, sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik, özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun
üçün, yalnız bunun üçün aylarla, illərlə əziyyət çəkmək olar. Məhz bunun üçün illərlə ac qalmaq olar. Çünki
əsrlər boyu ulu babalarımız, Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar,
milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar, amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna
nail olmuşuq. Bilin ki, indi bunu əlimizdə saxlamaq, qorumaq hər bir insan üçün canından da artıqdır. Mən sizə
deyirəm, bunu bilin, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq, onu əbədi etmək mənim üçün öz
həyatımdan, canımdan artıqdır.
Ona da əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin apardığı siyasət və həyata keçirdiyi
tədbirlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirir və yüksəklərə qaldırır. Azərbaycanın
dövlət başçısı kimi mən deyirəm, bilin, - bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı, heç kəsin vassalı
olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini müəyyənləşdirəcəkdir. Azərbaycan
müstəqil, sərbəst qalacaqdır.
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Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sizə yeni-yeni
uğurlar, ailə səadəti arzulayıram. Ümidvaram ki, siz bundan sonra da öz gözəl işlərinizlə, əsərlərinizlə xalqımızı
millətimizi sevindirəcəksiniz. Sağ olun.
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RUSİYANIN AZƏRBAYCANDAKI YENİ SƏFARƏTXANA KOMPLEKSİNİN
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
23 avqust 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Azərbaycanın və Rusiya səfirliyinin hörmətli qonaqları, xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycanda, Bakıda əlamətdar hadisə baş verir – biz Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı
səfirliyinin yeni kompleksinin açılışında iştirak edirik. Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyi 1992-ci
ildən mövcuddur və son illər böyük təşəbbüskarlıq və fəallıq göstərmiş, öz imkanlarından və ölkəmizdəki
imkanlardan istifadə etmiş, özünün gələcək işi üçün belə gözəl kompleks yarada bilmişdir.
Bu hadisə Rusiya Federasiyası səfirliyi üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir, belə ki, onun əməkdaşlarının
fəaliyyəti, həyatı və istirahəti üçün daha əlverişli şərait yaradır. Bununla yanaşı, səfirlik kompleksinin tikintisi
və istifadəyə verilməsi şəhərimizin memarlıq simasını zənginləşdirir və Bakıda olanlara daha bir gözəl
kompleks əlavə edir. Ona görə də bu hadisəni həm Rusiya Federasiyası, həm də Azərbaycan üçün çox əlamətdar
hesab edirəm.
Simvolikdir ki, səfirlik kompleksinin açılışı Rusiya üçün, Azərbaycan üçün, habelə keçmişdə Sovetlər İttifaqının
tərkibinə daxil olmuş digər müstəqil dövlətlər üçün tarixi əhəmiyyəti olan günlərdə keçirilir. Avqustun 19-21 və 22-də
Moskvada baş vermiş qaynar qiyam adlandırılmış unudulmaz hadisələrin yeddi ili tamam olmuşdur. Fövqəladə
Vəziyyət Komitəsi, qiyam, onun nəticələri bir çox cəhətdən təkcə Rusiyanın deyil, həm də Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqını təşkil edən digər respublikaların da gələcək taleyini müəyyən etdi. Məhz avqustun 22-də Rusiya
Federasiyası Ali Sovetinin sessiyasında Rusiya bayrağı haqqında qərar qəbul olundu. Bu akt Rusiya üçün çox
əlamətdardır. O, həm də onunla əlamətdardır ki, onun ardınca keçmiş Sovetlər Birliyinin digər respublikalarında da belə
aktlar baş verdi və avqustun 22-i bayram – Rusiya bayrağı günü elan edildi. Ona görə də bizim məhz bu günlərdə
burada toplaşmağımızın və Rusiya Federasiyası səfirliyinin yeni kompleksinin açılışında iştirak etməyimizin böyük
əhəmiyyəti var.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin böyük tarixi var. Dünən sankt-peterburqlu və moskvalı qonaqlarımızla söhbət əsnasında biz xatırladıq ki, 1724-cü ildə böyük I Pyotr Rusiyanın Azərbaycana ilk səfirini göndərmişdir.
Biz onu da xatırladıq ki, XIX əsrin əvvəllərində, Rus-İran müharibəsindən sonra Azərbaycan iki hissəyə parçalandı və
onun şimal hissəsi Rusiyanın tərkibinə daxil oldu. Ötən bu tarixi dövrdə çox hadisələr baş vermişdir. Faciəli, ağır
hadisələr çox olmuşdur, ancaq xeyirxah, yaxşı işlər də çox olmuşdur. Bütün bunlar artıq tarixə çevrilmişdir. Biz
irəliləyirik və bunu edərkən vaxtı 1991-ci ilin avqustunda Moskvada tarixi hadisələr baş verdiyi, Rusiya Federasiyası öz
bayrağı haqqında, öz suverenliyi haqqında qərar qəbul etdiyi zamandan hesablamağa başlayırıq. Bu proseslər Sovet
İttifaqının süquta uğramasına və ona daxil olmuş respublikaların dövlət müstəqilliyi qazanmasına, bayraq haqqında öz
qərarlarını qəbul etməsinə gətirib çıxardı.
Bir ölkə, bir dövlət kimi Rusiya zəngin tarixə malikdir, lakin 1922-ci ildən sonra Rusiyanın əslində öz
suverenliyi yox idi. Azərbaycanın da suverenliyi yox idi. O, suverenliyə ondan əvvəl də, XIX əsrin
başlanğıcından da malik deyildi. Rusiya isə suverenliyə 1922-ci ildən, Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı
yarandığı vaxtdan malik deyildi. Ona görə də Rusiyanın, eləcə də Azərbaycanın heç yerdə öz səfirliyi yox idi. Sovet
İttifaqının tərkibində Azərbaycanın heç olmasa Moskvada daimi nümayəndəliyi vardı. Ancaq bu, Sovet İttifaqı
hökuməti nəzdində idi. Rusiya isə heç nəyə malik deyildi.
İkinci dünya müharibəsi qurtardıqdan sonrakı dövrü xatırlayıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaranmışdı.
Dünyanın o vaxt mövcud olan bütün ölkələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tərkibinə daxil oldular. Bu
təşkilatın baniləri isə bir neçə ölkə, o cümlədən Sovet İttifaqı idi. O vaxt Sovet İttifaqı BMT-nin üzvü oldu.
Ukrayna və Belorusiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvləri oldu. Rusiya isə BMT-nin üzvü ola bilmədi.
Söhbəti ona gətirirəm ki, Rusiya Federasiyasının öz dövlət suverenliyini bəyan etməsi onun üçün və Rusiya ilə
birlikdə Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş digər respublikalar üçün tarixi hadisədir.
Mən xatırlatdım ki, ilk səfir I Pyotr tərəfindən 1724-cü ildə göndərilmişdi. Rusiyanın Azərbaycana ikinci
səfiri isə 1992-ci ildə gəlmişdir. Səfirlik üçün ilk belə gözəl kompleksi isə biz sizinlə birlikdə bu gün açırıq.
Bütün bunlar Rusiya, Azərbaycan tarixinin, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri tarixinin mühüm mərhələləridir.
Azərbaycanla Rusiya arasında dostluq münasibətləri olmuşdur. Xalqlarımız – rus və Azərbaycan xalqları
arasında, Rusiyanın bütün xalqları ilə Azərbaycan xalqı arasında həmişə xoş dostluq münasibətləri olmuşdur.
Bu baxımdan biz keçmişin zəngin mirasına malikik. Bu gün də Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında
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dostluq, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq münasibətləri təşəkkül tapmış və mövcuddur. Biz buna böyük əhəmiyyət
veririk. 1997-ci il iyulun 3-də Moskvada, Kremldə, Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı Rusiya Federasiyası ilə
Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzalanmışdır. Bu,
münasibətlərimizin perspektivlərini və xarakterini müəyyənləşdirən mühüm sənəddir. Dövlətlərimiz arasında bir
çox digər sənədlər də imzalanmışdır və onlar həyatın bir çox sahələrində əməkdaşlığı təmin edir. Biz bunu
yüksək qiymətləndiririk və dostluğumuzu möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək üçün, əməkdaşlığımızı
genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün hər şey etməyi vacib və zəruri hesab edirik.
Bu baxımdan bir çox konkret faktlar və misallar var. Biz Rusiya Federasiyası ilə dövlətlərarası münasibətləri
saxlamaqla yanaşı, onun subyektləri ilə bilavasitə əlaqələrə də böyük əhəmiyyət veririk. Rusiya 89 subyektə
malik olan çox böyük ölkədir. Rusiya Federasiyasının subyektləri ilə bilavasitə əlaqələr istər Rusiya
Federasiyası üçün, istərsə də onunla əməkdaşlıq edən ölkələr üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bu sahədə
çox işlər görmüşük. Bizdə Moskva, Sankt-Peterburq hökumətləri ilə, Şimali Qafqaz respublikaları ilə, Rusiya
Federasiyasının bəzi digər vilayətləri, Tatarıstan və başqa respublikaları ilə imzalanmış sənədlər var.
Hörmətli qubernator Vladimir Anatolyeviç Yakovlevin başçılıq etdiyi Sankt-Peterburqun nümayəndə heyəti
indi buradadır. Dünən biz çox səmərəli danışıqlar apardıq, mühüm sənədlər imzaladıq və Azərbaycanın SanktPeterburq ilə bilavasitə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin və dərinləşdirilməsinin istiqamətlərini
müəyyənləşdirdik. Bundan əvvəl bu, Moskva, Dağıstan, Kalmıkiya, Tatarıstan, Saratov ilə, Rusiya
Federasiyasının bir çox digər subyektləri ilə edilmişdir.
Bütün bunlar Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyası arasında əməkdaşlığa münasibətimizin çoxcəhətli və
çoxplanlı olduğuna dəlalət edir. Bu addımlar ona yönəldilmişdir ki, əməkdaşlığımız həqiqətən real və səmərəli
olsun. Ümidvarıq ki, biz bu istiqamətdə konkret praktiki nəticələrə nail olacağıq.
Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərimizin xüsusi əhəmiyyəti var. Müstəqil dövlət kimi, Dünya Birliyinin üzvü
kimi Azərbaycan dünyanın, demək olar, bütün ölkələri ilə diplomatik münasibətlərə, dünyanın bir çox
ölkələrində öz səfirliklərinə malikdir. Bir çox ölkələrin Azərbaycanda səfirlikləri var. Lakin Rusiya ilə münasibətlərimiz, Rusiyanın Azərbaycanda və Azərbaycanın Rusiyada səfirliyinin olması xüsusi məna, xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, biz 200 il birlikdə olmuşuq, Çar Rusiyasının, Sovet İttifaqının tərkibində
olmuşuq. Sovet İttifaqı da özlüyündə Rusiyanı təcəssüm etdirirdi. İndi isə biz bərabər hüquqlu dövlətlərarası
münasibətlərə malikik. Bu amil də Rusiya Federasiyasının suverenliyinin nə demək olduğunu, Azərbaycanın
müstəqilliyinin nə demək olduğunu əyani şəkildə nümayiş etdirir.
Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, eləcə də Rusiya
Federasiyasının suverenliyini möhkəmləndirir və inkişaf etdirir. Bununla əlaqədar Rusiyanın Azərbaycandakı
səfirliyinə belə gözəl kompleks yaradılması Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin, həmçinin Azərbaycanın
Rusiyadakı səfirliyinin fəaliyyəti üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Söhbət təkcə ondan getmir ki, bu gün biz
Rusiya Federasiyası səfirliyi üçün yeni kompleksin açılışını bayram edirik, söhbət məhz ondan gedir ki, Rusiya
ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin bütün tarixi ərzində ilk dəfə olaraq Rusiyanın Azərbaycanda
səfirliyi var və bu səfirlik Rusiya ilə Azərbaycan arasında bərabər hüquqlu münasibətləri, Rusiyanın və
Azərbaycanın suverenliyini, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini bir daha və yenə nəzərə çarpdırır.
Buna görə də bu gün bu mərasimdə xüsusi məmnunluqla iştirak edirəm və şadam ki, qısa müddətdə Rusiya
səfirliyi və şəxsən səfir Aleksandr Viktoroviç Bloxin belə gözəl kompleks yarada bilmişlər.
Hörmətli cənab səfir və səfirliyin əməkdaşları, sizi bu gözəl kompleks münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Rusiya Federasiyasının hökumətini təbrik edirəm və xarici işlər nazirinin müavini İvan İvanoviç Sergeyevdən
xahiş edirəm ki, bu hadisə ilə əlaqədar mənim ən xoş arzularımı Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris
Nikolayeviç Yeltsinə, bütün Rusiya hökumətinə yetirsin.
Mən burada Sankt-Peterburqun qubernatoru Vladimir Anatolyeviç Yakovlevi və Sankt-Peterburqun bütün
nümayəndə heyətini salamlayıram. Moskvanın ən iri cənub dairəsinin prefekti, Aleksandr Vasilyeviç Belyayev
başda olmaqla, Moskvanın nümayəndə heyətini və Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətini salamlayıram.
Dağıstan hökuməti sədrinin müavini başda olmaqla bu respublikanın nümayəndə heyətini və bu şəxsin
simasında Dağıstan xalqını salamlayıram. Məlum hadisələrlə əlaqədar Dağıstan xalqı bu günlər ağır kədər
içəndədir. Düşünürəm ki, Dağıstan xalqı bu çətinlikləri aradan qaldıracaq və öz dövlətçiliyini, eləcə də bütün
Rusiya Federasiyasının dövlətçiliyini möhkəmlədəcək və inkişaf etdirəcəkdir.
Bu gün bu şənliklərdə iştirak edərək bir daha bəyan edirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluğun və
əməkdaşlığın inkişafı və möhkəmlənməsi üçün biz öz tərəfimizdən bütün işləri görəcəyik. İnanıram ki, Rusiya
Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyi indi Bakıda heç bir xarici ölkə səfirliyinin malik olmadığı belə şəraitə
malik olaraq, Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyası arasında dostluğun möhkəmlənməsinə və inkişafına xidmət
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edəcək, dövlətlərimiz, hökumətlərimiz arasında imzalanmış bütün müqavilə və sazişləri birgə həyata
keçirəcəkdir.
Sizin hamınızı bu hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı
səfirliyinin kollektivinə bu gözəl kompleksdə uğurlu fəaliyyət arzulayıram.
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UKRAYNANIN MİLLİ BAYRAMI – MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
24 avqust 1998-ci il
«Hyatt Recensi-Naxçıvan» mehmanxanası
Hörmətli cənab səfir!
Xanımlar və cənablar!
Sizi bayram – Ukraynanın müstəqilliyi günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Biz bu bayramı öz bayramımız kimi qeyd edirik. Ukraynanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsinin
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsi kimi bizim üçün eyni əhəmiyyəti vardır.
Biz hamımız – keçmiş Sovet İttifaqının respublikaları bir dövlətin tərkibində idi, bir-biri ilə dostluq münasibətləri
saxlayır, əməkdaşlığı inkişaf etdirirdilər. Ancaq biz hamımız daha azad, müstəqil olmaq zəruriliyini həmişə hiss edirdik.
Bu müstəqilliyi Ukrayna da, Azərbaycan da, keçmişdə Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş digər respublikalar da
qazandılar.
Milli azadlığın və dövlət müstəqilliyinin nə demək olduğunu ötən yeddi il inandırıcı surətdə göstərir. Bu,
Ukraynanın və Azərbaycanın həyat timsalında əyani şəkildə görünür.
Ukrayna Avropanın və bütün dünyanın iri ölkəsidir, onun geniş ərazisi, çoxlu əhalisi, olduqca böyük iqtisadi
və intellektual potensialı var. Ukrayna xalqı qədim tarixə, zəngin sivilizasiyaya malikdir, ümumbəşəri
sivilizasiyaya böyük töhfə vermişdir. Lakin Azərbaycan kimi Ukraynanın da azadlığı, müstəqilliyi yox idi. Odur
ki, Ukrayna müstəqil dövlət, öz taleyinin sahibi olduqdan sonra öz imkanlarından, öz potensialından öz xalqının
rifahı üçün və öz dövlətçiliyinin inkişafı üçün daha səmərəli istifadə etməyə başlamışdır.
O unudulmaz gündən, Ukraynanın öz müstəqilliyini bəyan etdiyi gündən keçən yeddi il onun üçün asan
olmamışdır. Mürəkkəb ictimai-siyasi proseslər baş vermişdir və bu gün də baş verir. Ukrayna demokratiya
yoluna, bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar aparılması yoluna qədəm
qoymuş və böyük uğurlar qazanmışdır. Bununla yanaşı, bütün bu proseslər qarşıya bir çox problemlər, bir çox
çətinliklər çıxarmışdır və onları Ukrayna hökuməti azadlıq və müstəqillik şəraitindən istifadə edərək aradan
qaldırır.
İndicə deyildi ki, 70 dövlətin Ukraynada öz səfirlikləri və nümayəndəlikləri var. Ukrayna bütün beynəlxalq
təşkilatların, cəmiyyətlərin üzvüdür, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-də, digər beynəlxalq təşkilatlarda
öz səsinə malikdir. Bütün bunlar - keyfiyyət dəyişiklikləri məhz dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra baş
vermişdir.
Ukrayna zəngin mədəniyyətə, elmə malikdir. Ukrayna xalqının özünəməxsus mədəniyyəti, Ukraynanın
böyük elmi potensialı indi onun xalqına və ölkənin həyatının bütün sahələrinin intensiv inkişafının təmin
olunmasına xidmət edir.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri var və bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri
daşıyır. Biz bir çox beynəlxalq məsələlərdə eyni mövqelərdəyik, bizi bir-birimizə yaxınlaşdıran, mövqelərimizi
identik edən ən əvvəl budur ki, Azərbaycan kimi Ukrayna da öz müstəqilliyini möhkəmlətməyə çalışır. Bu amil
Ukrayna ilə Azərbaycanın ikitərəfli dövlətlərarası münasibətlərinin inkişafı üçün çox mühümdür.
İndi iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində aramızda yaxşı münasibətlər təşəkkül tapmışdır və bu münasibətlər böyük
perspektivə malikdir. Ukrayna Xəzər hövzəsinin energetika ehtiyatlarına, TRASEKA proqramına böyük maraq
göstərir və onun özü də bu proqramın iştirakçısıdır. Ukrayna Avropa, Qafqaz və Asiyanın inteqrasiya
problemlərinə böyük maraq göstərir. Böyük məmnunluqla demək istəyirəm ki, Ukrayna bütün bu proseslərin
təşəbbüsçüsü və fəal iştirakçısıdır.
Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə ən xoş və deməliyəm ki, səmimi münasibətlər mövcuddur. Biz
Azərbaycanda bunu özümüz üçün, xarici siyasətimiz üçün mühüm hesab edirik ki, Ukrayna ilə Azərbaycan
arasında dostluq münasibətləri, strateji tərəfdaşlıq münasibətləri var.
Gənc dövlətlər kimi biz münasibətlərimizi inkişaf etdirmək, əməkdaşlığımızı genişləndirmək və
dərinləşdirmək üçün hələ çox imkanlara malikik. Buna Ukrayna da çalışır, biz də çalışırıq. Bu məsələlər
dövlətlərarası, hökumətlərarası danışıqlarımızda, görüşlərimizdə diqqət mərkəzində olmuş, çoxsaylı
dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlərdə, xüsusən Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq
haqqında müqavilədə öz əksini tapmışdır.
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Bu məsələlər Ukrayna prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin görüşləri zamanı diqqət mərkəzində olur.
Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma ilə mənim aramda yaranmış dostluq, yoldaşlıq münasibətlərini,
səmimi münasibətləri bu gün xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Bilirəm ki, buna Leonid Daniloviç Kuçma da böyük əhəmiyyət verir və
bu, münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bütün bunlar, yəni şəxsi
münasibətlərimiz Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluğun və əməkdaşlığın inkişafına büsbütün və tamamilə
həsr olunur.
Hesab edirəm ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın böyük perspektivi var. İnanıram ki, biz yeni
böyük sazişlərin şahidi olacağıq, başlıcası isə, əməkdaşlığımızın konkret praktiki nəticələrinin şahidi olacağıq
və bu nəticələr Ukraynaya da, Azərbaycana da fayda verəcəkdir.
Ukrayna xalqına ürəkdən sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq və xoşbəxtlik arzulayıram. İnanıram ki, Ukrayna
xalqı öz milli azadlığının və dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi keşiyində qətiyyətlə
duracaqdır. İnanıram ki, müstəqillik və azadlıq Ukrayna xalqı üçün əbədi, dönməz hallar olacaqdır.
Əziz dostlar, sizi bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, firavanlıq və Ukraynanın
çiçəklənməsi naminə, Ukrayna-Azərbaycan dostluğunun daha da inkişaf etməsi naminə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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AVROPA ŞURASININ BAŞ KATİBİ DANİEL TARŞİSİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
30 avqust 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Baş katib, hörmətli qonaqlar. Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram.
Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında yaranmış əlaqələr ötən illərdə inkişaf
etmişdir. Biz bu əlaqələrin bugünkü vəziyyətini və bu əlaqələri daha da genişləndirmək və möhkəmləndirmək
üçün sizin Azərbaycana bu ziyarətinizi yüksək qiymətləndiririk.
Xatirimdədir, son dəfə biz keçən ilin oktyabr ayında Strasburqda görüşmüşdük. Mən Avropa Şurasının üzvü
olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Strasburq zirvə görüşünü xüsusi qiymətləndirirəm. Mən o zirvə
görüşündə digər ölkələrin başçıları kimi, Avropa Şurası qarşısında Azərbaycanın adından söz demək imkanı
əldə etmişdim. Bundan əlavə, sizinlə, cənab Tarşis, xanım Fişerlə və Avropa Şurasında rəhbər vəzifələrdə
çalışan digər şəxslərlə də çox səmərəli görüşlərimiz olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, həmin görüşlərdən
indiyədək Avropa Şurasına tam üzv olmaq üçün biz xeyli addımlar atmışıq. Avropa Şurasında qonaq statusu
vəziyyətində olmağımızdan razıyıq, ancaq bilirsiniz ki, biz tam üzv olmaq istəyirik. Mən bunu əvvəllər də
demişdim, - düşünürəm ki, biz bu imtahan, sınaq dövrünü artıq keçmişik. İmtahanı hansı qiymətlə vermişik, onu siz deyə bilərsiniz. Amma biz hesab edirik ki, bu imtahanı vermişik. Ona görə də güman edirəm ki, sizinlə
bu danışıqlarımızda bu məsələni müzakirə etməyə ehtiyac vardır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Avropa qitəsinə mənsub olan ölkə kimi Avropanın həyatında fəal iştirak etmək
istəyir və bu baxımdan da Avropa Şurasının üzvü olmaq bizim üçün lazımdır. Bir daha sizi salamlayıram.
D a n i e l T a r ş i s: Cənab prezident, bizi səmimi qarşıladığınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm və hər
şeydər əvvəl sözü cənab İoanis Kranidiotisə vermək istəyirəm. O, bu görüşdə Yunanıstanın təmsilçisi kimi çıxış
edir.
İ o a n i s K r a n i d i o t i s (Yunanıstanın xarici işlər üzrə dövlət katibi): Cənab prezident, bizim üçün
Azərbaycana gəlmək böyük şərəfdir. Bu gün şəxsən Sizin qonağınız olmaq, Prezident sarayında Sizinlə
görüşmək bizim üçün böyük şərəfdir. Bu, Avropa Şurasının Azərbaycana gəlmiş geniş nümayəndə heyətinin
tərkib hissəsidir. Gördüyünüz kimi, bu nümayəndə heyətinə Baş katib başçılıq edir və Nazirlər Şurası
Yunanıstan tərəfindən təmsil olunmuşdur. Bu, bizim Qafqaz regionuna olan səfərimizdir. Səfər zamanı Avropa
Şurasının üzvlüyünə namizəd olan üç ölkədə – Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanda olacağıq. Ümid edirəm
ki, burada olduğumuz müddətdə Sizin hökumət nümayəndələri ilə, rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirəcəyik və
Azərbaycan haqqında kifayət qədər doğru məlumat əldə edəcəyik. Vəzifəmiz bu səfərdən sonra geri qayıtmaq
və Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti haqqında Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına məruzə etməkdir.
Biz orada Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə əldə olunmuş tərəqqi haqqında öz qiymətimizi verəcəyik və bu
barədə məruzə edəcəyik. Ona görə də bu görüşün vacibliyini bir daha qeyd edirəm və ümid edirəm ki, burada
olduğumuz müddətdə Sizin hökumət nümayəndələri ilə şəxsən konstruktiv fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız
olacaqdır.
Cənab prezident, mən qəti inanıram və elə bilirəm ki, Avropa Şurasında da heç kimin buna şübhəsi yoxdur
ki, bizim səfərə çıxdığımız bu üç Qafqaz ölkəsi Avropanın bir hissəsidir. Bir halda ki, bu üç ölkə, o cümlədən
Azərbaycan Avropanın bir hissəsidir, demək, bizim böyük tarixi köklərimiz, xüsusiyyətlərimiz və eyni tarixi
ənənələrimiz, tarixi dəyərlərimiz vardır. Bu baxımdan Avropa Şurası Sizin ölkə ilə – Azərbaycanla bir yerdə
işləməyə hazırdır və biz Azərbaycanın Avropa Şurasına bir üzv kimi daxil olması prosesində fəal iştirak etməyə
hazır olduğumuzu bildiririk. Bu baxımdan Avropa Şurası Azərbaycana hər cür texniki yardım etməyə hazırdır.
Əgər Sizin ehtiyacınız varsa, Avropa Şurası Sizə istənilən məsləhəti verə bilər. Yəni müasirləşməyə, Avropaya
daxil olmağa doğru yolunuzun hamar olması üçün biz birlikdə işləməliyik.
Böyük məmnuniyyətlə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda bir sıra sahələrdə artıq müəyyən tərəqqi əldə
olunubdur. Mən hər şeydən əvvəl demokratik islahatları nəzərdə tuturam. Məlumdur ki, Avropa Şurası
demokratik islahatlara, ölkədə insan hüquqlarının qorunmasına böyük əhəmiyyət verir və bu baxımdan
Azərbaycanda artıq bir sıra tərəqqi əldə olunmuşdur. Lakin, əlbəttə, Azərbaycanda hələ atılası addımlar çoxdur.
Yenə təkrar etmək istəyirəm ki, Avropa Şurasının katibliyi və Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin hamısı
Azərbaycana hər cür yardım etməyə hazırdırlar.
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Cənab prezident, bizə məlumdur ki, Azərbaycan Qafqaz regionunda çox mühüm bir ölkədir. Biz onu da
bilirik ki, Azərbaycanın böyük, parlaq gələcəyi vardır. İstərdim ki, Azərbaycanın bu illər ərzində əldə etdiyi
tərəqqidə Sizin şəxsi rolunuzu da qeyd edim. Siz Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün, dünyada
bu cür rol oynaması üçün böyük işlər görmüsünüz.
Cənab prezident, icazənizlə, mən sözü indi cənab Baş katibə verərdim və elə bilirəm ki, o, Avropa Şurasının
Sizin barənizdə olan mövqeyi haqqında daha ətraflı, dolğun məlumat verəcəkdir.
Sözümün sonunda qonaqpərvərliyinizə, bizi bu cür qəbul etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm və ümid edirəm ki, tezliklə biz Sizi Avropa ailəmizdə görəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
D a n i e l T a r ş i s: Cənab prezident, icazə verin, mən sözümə davam edim. Avropa Şurasının adından
bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda gedən proseslərdən dərindən razıyam. Yəqin, yaxşı xatırlayırsınız ki, mən
son dəfə burada iki il bundan əvvəl olmuşdum. O vaxt Azərbaycanın Avropa Şurasına müraciəti dövrü idi. Çox
şadam ki, ötən müddət ərzində Azərbaycanda bütün sahələrdə müəyyən tərəqqi əldə olunubdur.
Son zamanlar Azərbaycanın nümayəndələri Avropa Şurasının işində fəal iştirak edirlər. Azərbaycandan
Avropa Şurasına gəlib-gedənlərin sayı artmaqdadır. Bunu yalnız Parlament Assambleyasına aid etmirəm,
parlamentlərarası işlərdə də Azərbaycanın nümayəndələri çox fəal iştirak edirlər.
Cənab prezident, Avropa Şurasının son sammiti zamanı Sizin çıxışınızı böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram.
Siz orada Azərbaycanın adından çıxış etdiniz və yəqin, özünüz də hiss etdiniz ki, biz Avropa Şurasında namizəd
ölkələrlə tam üzv ölkələr arasında heç bir fərq qoymuruq. Yəni Siz üzvlüyə namizəd ölkənin prezidenti kimi
çıxış etdiniz. Bu da Avropa Şurasının namizəd ölkələrə, Azərbaycana olan münasibətinin bir növ ifadəsidir.
Yəni biz Azərbaycanı tezliklə öz tərkibimizə qəbul etməyə hazırıq.
Ölkənizin daxilində gedən proseslərdən məmnunluqla danışmaq istəyirəm. Sizin ölkənizdə Avropa
standartlarına uyğun olan bir sıra qanunverici aktlar qəbul edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu
qanunların çoxu Sizin tapşırıqlarınız və tövsiyələriniz əsasında qəbul olunmuşdur. Siz həmin qanunlarda Avropa
standartlarına uyğunlaşmağı əsas götürmüsünüz.
Cənab prezident, Sizinlə söhbətlərimiz zamanı biz qaçqınların problemlərinə dair məsələlərə dəfələrlə toxunmuşuq. Bildirmək istəyirəm ki, qaçqınlar problemi Avropa Şurasını həqiqətən dərindən narahat edən bir
problemdir. Biz qaçqınların problemlərinin həlli üçün digər beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə əlimizdən gələni
edəcəyik. Çalışacağıq ki, onları bu işə daha çox cəlb edək.
Ölkənizin həyatında növbəti siyasi hadisə prezident seçkiləri olacaqdır. Məlumdur ki, Siz Avropa Şurasının
müşahidəçilərini prezident seçkilərində iştirak etmək üçün Azərbaycana dəvət etmisiniz. Bilirsiniz ki, Avropa
Şurasının Parlament Assambleyası öz müsbət cavabını vermişdir. Biz bu seçkilərdə böyük məmnuniyyətlə
müşahidəçi kimi iştirak edəcəyik. Belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda qarşıdakı prezident seçkiləri demokratik
dəyərlərə, fikir müxtəlifliyinə, hörmətin rəmzinə çevriləcəkdir.
Avropa Şurasının tərkibindəki təşkilatlardan yalnız birində Azərbaycanın nümayəndəsi yoxdur. Doğrudur,
bu o qədər də tanınan bir təşkilat deyildir. O, yerli Seçki Dairələri Şurasıdır və burada ayrı-ayrı regionların
nümayəndələri təmsil olunur. Mən istərdim ki, orada da Azərbaycan nümayəndəsi olsun. Buna görə də mənim
Sizə bir sualım vardır: Yerlərdə demokratiyanın inkişafı sahəsində hansı müsbət dəyişikliklər əldə olunmuşdur?
Cənab prezident, mən təbrik edirəm ki, Siz ölkənizdə ölüm cəzasını ləğv etmisiniz. Lakin o da məlumdur ki,
ölüm cəzasının ləğvi bir çox mühüm şərtlərdən biridir. Yəni bir sıra şərtlər də vardır ki, onlara əməl edilməlidir.
Bu, yalnız bir-iki ölkənin problemi deyil, bir çox ölkələrin problemidir. Biz birlikdə çalışacağıq ki, bütün bu
şərtlərin hamısına əməl edək. Mən bilirəm ki, biz bu sahədə də Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edəcəyik.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanın məqsədi Avropa Şurasının üzvü olmaqdır. Bu, sadəcə olaraq, milli siyasət
deyildir. Bu, Avropanın bir hissəsi olmaq arzusundan irəli gəlir. Məlumdur ki, Avropa Şurası ümumi ideyaları
həyata keçirmək üçün birgə fəaliyyətə üstünlük verir. Biz Avropa ölkələri ilə birgə fəaliyyət göstərərək
problemləri də birgə həll etməyə çalışırıq. Avropa Birliyi qitənin bütün ölkələrini özündə birləşdirir və biz
Azərbaycanın Avropa ailəsinə üzv olmaq sahəsində atdığı fəal addımları görəndə özümüzü xoşbəxt hesab
edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli cənab Baş katib!
Avropa Şurasının Azərbaycana münasibəti haqqında və respublikamızın Avropa Şurasının üzvü olması ilə
əlaqədar ölkəmizdə görülən işlər barədə dediyiniz dəyərli sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Azərbaycanın Avropa Şurasına tam üzv olmaq səyləri respublikamızın təkcə Avropa qitəsinin ərazisində
yerləşməsi ilə əlaqədar deyildir. Biz indiyə qədər də coğrafi nöqteyi-nəzərdən Avropa qitəsində yaşamışıq. İndi,
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Avropa Şurasında qonaq statusu ilə olduğumuz bir vaxtda bu Şuranın tam üzvlüyünə qəbul edilməyimiz barədə
göstərdiyimiz cəhdlər ölkəmizin bütün sahələrini Avropa Şurasının standartlarına uyğunlaşdırmaq məqsədi
daşıyır.
Siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin heç biri ideal deyildir. Onu da qeyd
etdiniz ki, bu ölkələr bir-birindən öyrənməklə daha da inkişaf edə bilər. Mən sizin bu sözlərinizi bir daha təsdiq
edirəm və ona əsaslanaraq deyirəm ki, bəli, biz özümüzü ideal ölkə hesab etmirik. Çünki bizim dövlət
müstəqilliyi əldə etməyimizin hələ yeddi ili tamam olmayıbdır. Biz bu dövlət müstəqilliyinin bəlkə də gənclik
yox, uşaqlıq dövrünü yaşayırıq. Amma biz çox iti qaçmağa qadir olan bir gəncik. Sürətimiz elədir ki, biz on illik
məsafəni bir ilə keçmək istəyirik. Siz buyurdunuz ki, bunun üçün Azərbaycanda artıq xeyli işlər görülübdür.
Avropa Şurasının qəbul və təbliğ etdiyi bəşəri dəyərlərin Azərbaycanda yaranması və inkişaf etməsi bizim
əsas məqsədimizdir. Bunların əsasını demokratiya təşkil edir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən
indiyədək və xüsusən son illərdə respublikamızda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi əzmlə
aparılır. Bu, asan proses deyildir. Amma bizim ölkəmizdə bu prosesi mürəkkəbləşdirən amillər də vardır. Siz
bunları bilirsiniz. Onlardan birincisi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20
faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması, bir milyondan çox vətəndaşımızın yerindənyurdundan zorla qovulması ilə əlaqədar yaranmış problemdir. Ölkəmizin vəziyyətini mürəkkəbləşdirən ikinci
cəhət əvvəlki illərdə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin olmaması və cürbəcür cinayətkar qrupların,
qanunsuz silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizə aparması ilə əlaqədar olmuşdur.
Məlumdur ki, hər bir ölkədə demokratik inkişafı sağlam iqtisadiyyat və insanların rifahının tədricən
yüksəlməsi şəraitində həyata keçirmək mümkündür. Sizə məlumdur ki, biz keçid dövrünü yaşayırıq və ötən
illərdə də, indi də bir çox sosial-iqtisadi problemlərlə rastlaşırıq. Başqa amillər də vardır. Ancaq sizə məlumdur
ki, biz bu amilləri də aradan götürməyə çalışmışıq və çalışırıq.
1994-cü ilin may ayında biz Ermənistan – Azərbaycan müharibəsində atəşi dayandırmışıq, atəşkəs sazişi
imzalamışıq və dörd ildən çoxdur ki, bu sazişə riayət edirik. Biz böyük sülhün əldə olunması üçün bunu mühüm
addım, nailiyyət hesab edirik. Eyni zamanda, bunu Azərbaycanda demokratik dəyərlərin yaranması, inkişaf
etdirilməsi üçün əlverişli şərait hesab edirik.
Bir neçə ildir ki, Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət tam sabitləşibdir, insanlar rahat yaşayırlar,
cinayətkar qruplar zərərsizləşdiriliblər. Azərbaycanda hər bir insanın hüquqları qorunur, onların azad, sərbəst
yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıbdır. Biz respublikamızda sosial-iqtisadi sahədə də geniş islahatlar, xüsusən
iqtisadi islahatlar həyata keçiririk, onlar da öz müsbət nəticələrini verir.
Bilirsiniz ki, iqtisadiyyatın, xarici ticarətin liberallaşdırılması, özəlləşdirmə proqramının, aqrar, torpaq
islahatının həyata keçirilməsi, torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi – bunlar hamısı iqtisadi islahatların əsasını
təşkil edir. Sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində biz son illər iqtisadiyyatda artımı təmin edə
bilmişik. Azərbaycanın maliyyə vəziyyətini sağlamlaşdırmışıq və tamamilə sabit etmişik. Əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmişik.
Sizə məlumdur ki, 1993-1994-cü illərdə və onlardan əvvəlki illərdə də, - amma mən 1993, 1994, 1995-ci
illəri götürürəm, - o dövrdə Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf etmək əvəzinə, tənəzzüldə idi. İqtisadiyyatın
tənəzzülü hər il təxminən 15-20 faiz təşkil edirdi, o cümlədən sənaye sahəsində məhsul istehsalı hər il aşağı
düşürdü. Biz iqtisadiyyatın tənəzzülünün qarşısını aldıq və 1996-cı ildən artım başlandı. 1997-ci ildə ümumi
daxili məhsul 5,8 faiz, 1998-ci ilin ötən aylarında isə təxminən 9 faiz artmışdır. Azərbaycanda inflyasiya 1994cü ildə 1600 faiz, 1995-ci ildə təxminən 80 faiz idi. 1996-cı ildə biz inflyasiyanı tamamilə aşağı endirdik. 19971998-ci illərdə Azərbaycanda inflyasiya demək olar ki, tamamilə yoxdur.
Bilirsiniz ki, biz özümüzü Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan digər ölkələrlə müqayisə edirik. Rusiyada
gedən prosesləri siz özünüz yaxşı görürsünüz. Allaha şükürlər olsun ki, Azərbaycanda belə proseslər yoxdur.
Hətta Rusiyada gedən həmin proseslər bizə o qədər də təsir edə bilməz. Çünki biz maliyyə vəziyyətimizi
sağlamlaşdırmışıq, sabitləşdirmişik və bu sabitliyi də qoruyuruq. İnsanların əmək haqqı son iki-üç ildə xeyli
artıbdır. Aqrar islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı çox
yüksəlibdir. Aparılan özəlləşdirmə iqtisadiyyatı xeyli canlandırıbdır. Bütün bunlar Azərbaycanda
demokratiyanı, demokratik dəyərləri inkişaf etdirmək üçün yaxşı şərait yaradır.
Mən sizin dediyiniz sözləri məmnuniyyətlə qəbul etdim. Siz Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv edilməsini
qiymətləndirdiniz. Onu da bilməlisiniz ki, Azərbaycan Avropa qitəsindədir, həm Avropa ölkəsidir, həm də Şərq
sivilizasiyasının dəyərləri ilə əsrlər boyu yaşamış və inkişaf etmişdir. Azərbaycanda Şərq ilə Qərbin, Avropa ilə
Asiyanın dəyərlərinin necə birləşdiyini bəlkə də başqa ölkələrdə müşahidə etmək olmaz. Ona görə də bəzi
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ölkələrdə şəriət qanunu ilə insanları əhalinin gözü qabağında güllələmək, asmaq halları olduğu halda,
Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv edilməsi tarixi bir hadisədir.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi plüralizmin tamamilə bərqərar olunması üçün çox işlər görülüb və
yaxşı nailiyyətlər qazanılıbdır. Çap edilən qəzetlərin sayına görə Azərbaycan Avropa ölkələri arasında rekord
yer tutur. İnanmıram ki, Yunanıstanda Azərbaycandakı qədər qəzet çıxsın. Güman edirəm, səfiriniz sizə bu
barədə dəqiq məlumat verə bilər. Şübhəsiz, mən demək istəmirəm ki, biz Yunanıstandan irəliyə getmişik.
Sadəcə, demək istəyirəm ki, biz hər şeyi açmışıq. Uzun illər bağlı olan sahəni açanda o, çox sürətlə irəliyə gedir.
Azərbaycan mətbuatında senzura çoxdan götürülmüşdür. Amma «Qlavlit» deyilən bir idarə var idi. Onun
mətbuata heç bir təsiri yox idi. Amma həmin idarənin mövcudluğu müxalifət qüvvələrinə Azərbaycanda senzura
olduğunu deməyə əsas verirdi. Biz «Qlavlit»i ləğv etdik və onu qəbiristanlıqda basdırdıq. Özü də elə dərin
basdırmışıq ki, oradan heç cür çıxa bilməz. Beləliklə, mətbuat, söz, vicdan azadlığı təmin olunubdur.
Şübhəsiz, siz dediyiniz kimi, biz heç bir şeyi ideallaşdırmırıq. Hələ görüləsi işlər çoxdur. Əgər nəsə
edilməyibsə, bu o demək deyildir ki, biz onu istəmirik. Sadəcə, buna vaxtımız çatmır.
Yerli idarəetmə haqqında mənə sual verdiniz. Dediniz ki, Avropa Şurasındakı həmin təşkilatda Azərbaycan
təmsil olunmayıbdır. Bildirmək istəyirəm ki, respublikamızda 1999-cu ildə yerli idarəetmə orqanlarına seçkilər
keçiriləcəkdir. Bu, mənim şəxsi fikrimdir. Mən parlamentə belə bir təklif vermək fikrindəyəm. Güman edirəm
ki, Milli Məclis bu barədə müvafiq qərar qəbul edəcəkdir.
Sizin həmin sualınıza cavab olaraq mən onu da bildirmək istəyirəm, - biz çalışarıq ki, Avropa Şurasının
həmin bölməsində də Azərbaycan respublikamızda seçkilər keçirilənə qədər təmsil edilsin.
Siz düzgün qeyd etdiniz, mən də belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya sahəsində ən böyük
addımlardan biri qarşıdan gələn prezident seçkiləridir. Güman edirəm, bunu qiymətləndirməlisiniz ki, ötən
prezident seçkilərindən indiyə qədər, yəni 1993-cü il oktyabrın 10-dan indiyədək Azərbaycanda beş il
müddətinə seçilmiş prezident fəaliyyət göstəribdir. Əvvəlki illərdə, elə bu beş ilin içərisində də daxili sabitlik
olmayan bir ölkədə xalq tərəfindən seçilmiş bir prezidentin beş il müddətində fəaliyyət göstərməsi və səlahiyyətinin qurtardığı zaman yeni seçkilərin elan edilməsi bir tərəfdən Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi
sabitliyin mövcud olmasının təzahürüdür, digər tərəfdən isə demokratiya yolunda atılan böyük bir addımdır.
Hesab edirəm, Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün demokratik şərait yarada bilən qanunlar
qəbul olunubdur. İndi həmin qanunlar icra edilir. Biz dərk edirik ki, qanunun icra olunması onun qəbul
edilməsindən daha da çətindir. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə əlaqədar bütün qanunlar
maksimum dərəcədə tətbiq olunacaqdır.
Oktyabrın 11-də Azərbaycanda növbəti prezident seçkilərinin keçirilməsini biz həyatımızda, müstəqil
dövlətimizin tarixində demokratiya yolunda ən mühüm bir mərhələ hesab edirik. Seçkilərin azad, sərbəst,
ədalətli keçirilməsi bizim ali məqsədimizdir. Çünki yaxşı dərk edirik ki, bununla biz Avropa Şurasına və
ümumiyyətlə, dünyanın demokratik ölkələrinə Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etdiyini bir daha nümayiş
etdirəcəyik.
Azərbaycanda xeyli siyasi partiya vardır. Bunlardan təxminən 31-32-si qeydiyyata alınıbdır. Bəzi partiyalar
isə heç qeydiyyata alınmadan fəaliyyət göstərirlər. Bu partiyalar öz fəaliyyətlərini tamamilə sərbəst həyata
keçirirlər və heç kəs onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmır. Bu partiyaların və ayrı-ayrı təşəbbüs qruplarının
nümayəndələrinin prezidentliyə irəli sürdükləri 6 namizəd qeydiyyata alınmışdır. Güman edirəm ki, indi
seçkilərin böyük bir mərhələsi başlanır. Prezidentliyə namizədlər sentyabr ayının 1-dən televiziya və radio
vasitəsilə çıxışlar edəcəklər. Ölkəmizin maliyyə imkanları o qədər də böyük olmasa da, Mərkəzi Seçki
Komissiyasının təklifi ilə hökumətimiz çox səxavət göstəribdir və lazım olan vəsait ayrılıbdır.
Beləliklə, hesab edirəm ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir. Buna əmin ola
bilərsiniz. Mən bilirəm ki, siz də bunu arzu edirsiniz. Amma biz bunu həddindən artıq istəyirik. Güman edirəm
ki, sizin arzularınızın və bizim istəklərimizin hamısı çin olacaqdır.
Beləliklə, biz Avropa Şurasına üzv olmaq istiqamətində addım-addım irəliləyirik. Siz isə artıq qapılarınızı
açmalısınız və oraya tamamilə girmək üçün bizə icazə verməlisiniz.
D a n i e l T a r ş i s: Cənab prezident, bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, Avropa Şurasının qapıları Sizin
üzünüzə çox geniş açılıbdır və Siz həmin qapıdan demək olar ki, əsas etibarilə içəri adlamısınız. Mən belə hesab
edirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına tezliklə tam üzv kimi qəbul olunacaqdır. Lakin Sizin bildiyiniz kimi,
biz gərək parlament üzvlərini inandıra bilək. Avropa Şurasının parlament üzvləri sual verə bilərlər ki,
Azərbaycanın millət vəkilləri nə iş görürlər.
Cənab prezident, Siz doğru dediniz ki, hər bir hökumətin çoxlu vəzifələri vardır və bu vəzifələri eyni
zamanda yerinə yetirmək mümkün deyildir. Özünüz dediyiniz kimi, ölkənizdə sabitliyin əldə olunması və
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iqtisadi inkişafın başlanması ilə Siz demokratiya üçün yaxşı təməl qoymusunuz. Bu təməl əsasında həm
demokratiyanı inkişaf etdirmək, həm də prezident seçkilərini demokratik şəraitdə keçirmək, parlament
demokratiyasına nail olmaq mümkündür. Çox güclü, fəal demokratiya üçün ilkin şərtlər artıq həyata
keçirilmişdir. Söhbətimizin əvvəlinə qayıdaraq, bu münasibətlə mən şəxsən Sizi təbrik etmək istəyirəm. Çox sağ
olun ki, ölkənizdə Sizin təşəbbüsləriniz əsasında lazımi qanunlar həyata keçirilibdir. Xüsusilə ölüm hökmü ləğv
edilmişdir.
Azərbaycanın millət vəkillərinin işi çox vacibdir, onlar Strasburqdakı parlament üzvləri ilə çox sıx əlaqədə
işləməli və onları tam inandırmalıdırlar ki, Azərbaycanda gedən hadisələrə düzgün qiymət verə bilsinlər və
ümumiyyətlə, respublikanızda əldə olunan tərəqqini yüksək qiymətləndirə bilsinlər. Mən hesab edirəm ki,
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının çoxsaylı nümayəndələrinin Bakıya gəlişi və burada keçirilən
görüşlər bütün bunlara bir növ yardımçı olmuşdur. Ümid edirəm ki, payızda Parlament Assambleyasında bu
mövzu daha ətraflı müzakirə olunacaq və prezident seçkilərindən sonra bu mövzunun geniş müzakirəsi üçün
daha yaxşı imkanlar açılacaqdır. Mən çox məmnun oldum ki, Azərbaycanda prezidentliyə namizədlər üçün eyni
şərait yaradılmışdır.
İ o a n i s K r a n i d i o t i s: Cənab prezident, mən bildirmək istəyirəm ki, Yunanıstanda da qəzetlərin sayı
kifayət qədərdir. Yəqin ki, biz bu sahədə Azərbaycanla rəqabət apara bilərik.
Cənab prezident, mən Azərbaycanda qazanılan tərəqqi münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Biz çox məmnunuq
ki, Azərbaycanda həqiqətən belə tərəqqi vardır, iqtisadi islahatlar sahəsində böyük yol keçilmişdir. Bu da
demokratiyanın inkişafı üçün vacib sahələrdən biridir. Prezident seçkilərinin keçirilməsi və yerli hakimiyyətin
əldə olunmuş uğurlarda iştirakı çox lazımlı şərtlərdir. Demokratiyanın digər vacib şərtlərindən biri də mətbuat
azadlığının olmasıdır. Ümumiyyətlə, demokratiyanın mövcud olması üçün təkcə demokratik təsisatların
yaranması yox, onların necə fəaliyyət göstərməsi də çox vacibdir.
Hörmətli prezident, bugünkü görüşə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Elə bilirəm ki, bu görüşdən sonra
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvlərini inandıra biləcəyik ki, Azərbaycanda həqiqətən böyük
tərəqqi əldə olunmuşdur. İstəyirəm Sizi həvəsləndirəm ki, tutduğunuz yolu davam etdirəsiniz.
D a n i e l T a r ş i s: Cənab prezident, biz deyəsən onu unutduq ki, bizim ölkələrimiz demokratiya üçün
250 ildir ki, çalışırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, çox gözəl sözdür. 250 ildir çalışırlar, amma hələ də qüsurları vardır. Biz
kitablardan demokratiya haqqında ilk bilgiləri yunan alimlərinin və siyasətçilərinin dediyi sözlərdən və
yazılardan almışıq.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərdə Avropa Şurasının
Azərbaycana göstərdiyi yardımın və bu Şura ilə əməkdaşlığımızın xüsusi əhəmiyyəti olmuşdur. Bu əlaqələrimiz
yaranandan və xüsusilə Azərbaycan Avropa Şurasında qonaq statusu, namizədlik statusu alandan sonra
respublikamızın nümayəndələrinin Avropa Şurasında keçirdiyi görüşlər və bu Şuranın çoxsaylı
nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməsi bizi çox zənginləşdirdi, bunlar hamısı gördüyümüz işlərə çox böyük
kömək etdi. Mən bu səmərəli əməkdaşlığa, Azərbaycanda demokratiyanın və ümumiyyətlə, respublikamızda
Avropa dəyərlərinin inkişafı sahəsində göstərdiyiniz diqqət, qayğı və yardıma görə təşəkkür edirəm.
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1970-1987-ci İLLƏRDƏ AZƏRBAYCANDAN KƏNARDA ALİ TƏHSİL ALMIŞ
MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMRESPUBLİKA TOPLANTISINDA NİTQİ
Respublika sarayı
31 avqust 1998-ci il
Əziz dostlar!
Xanımlar və cənablar!
Güman edirəm, bu görüş həm sizin üçün, həm də mənim üçün tarixi bir görüşdür. Biz çox illər bundan əvvəl
bu möhtəşəm sarayda, salonda dəfələrlə görüşmüşük. Ancaq həmin görüşlər sonra kəsilmişdir və böyük
fasilədən sonra biz bir daha görüşürük.
Mən çox həyəcanlıyam və eyni zamanda böyük sevinc hissi keçirirəm. Çünki bugünkü – 1998-ci ildəki bu
toplantımız 1969-cu ildə Azərbaycanda ilk dəfə əsası qoyulmuş görüşlərin nəticəsidir. Mən həmin görüşlərin
təşəbbüskarı, təşkilatçısı olmuşam. Bu görüşlər, o vaxt görülmüş həmin işlər barədə və bunların sizin hər
birinizin taleyində oynadığı rol haqqında burada kifayət qədər deyildi. Mən ona görə sevinirəm ki, 29 il bundan
əvvəl əsasını qoyduğum xeyirxah işin gözəl bəhrələrini görürəm.
Əziz dostlar, siz artıq böyümüş, kişi olmusunuz. Vaxtilə bu salona 16-17 yaşında daxil olmuş insanlar – siz
ötən illərdə böyük həyat yolu keçmisiniz, formalaşmısınız, püxtələşmisiniz, Azərbaycanın həyatının müxtəlif
sahələrində fəaliyyət göstərirsiniz. Bunların hamısının əsası həmin illərdə qoyulubdur. Ona görə də mən sizin
hər birinizin həyatında etdiyim xidmətin nəticəsini görərək bu gün sevinirəm, şadlanıram və iftixar hissi
keçirirəm.
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram, bu gözəl, məzmunlu görüş münasibətilə təbrik edirəm. Hər birinizə
cansağlığı arzu edirəm və gələcək işlərinizdə böyük uğurlar diləyirəm.
Mən 16 il bundan əvvəl – 1982-ci ilin avqust ayının ya 29-da, ya da 30-da bu salonda Azərbaycandan
kənarda olan ali məktəblərə göndərilən gənclərlə son görüşü keçirmişdim. Bilirsiniz ki, mən ondan sonra
Moskvaya işə dəvət olundum, orada çalışdım. Mənim həyatımın sonrakı səhifələri də sizə məlumdur. Nəhayət,
1993-cü ildə yenidən Bakıya gəldim. Son görüşümüzdən 16 il keçibdir. Düzü, mən belə görüşlər üçün çox
darıxmışdım. Çünki o vaxt, o illər bu görüşlər artıq ənənəyə çevrilmişdi. Burada danışan gənc qızlardan biri
dedi ki, Heydər Əliyev 1974-cü ildən başlayaraq respublikadan kənara gedən tələbələrlə görüşürdü. Yəqin bir
balaca dəqiqsizliyə yol verildi. Mən həmin tələbələrlə ilk dəfə 1969-cu ildə görüşmüşdüm. Ancaq ola bilər, bu
səhvin də əsası vardır. Çünki mən 1969-cu ildə görüşərkən nə bu saray, nə bu salon var idi, nə də görüşmək
üçün bu qədər adam var idi.
Mən 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycana rəhbər seçiləndən sonra dərhal, birinci növbədə təhsil məsələləri ilə
məşğul olmağa başladım. Bilirsiniz ki, mən o vaxta qədər də dövlət işində işləmişdim. Azərbaycanda təhsilin,
xüsusilə ali təhsilin vəziyyəti məni daim maraqlandırmışdı və mən bu barədə xeyli məlumata malik idim. Ona görə
də bizim təhsilin nailiyyətlərini də, qüsurlarını, nöqsanlarını da bilirdim. Şübhəsiz ki, respublikanın başçısı kimi
məsuliyyətimi də dərk edirdim. Ona görə də mən birinci növbədə təhsil məsələlərinə ciddi fikir verdim.
Araşdırmalar apararkən mənə aydın oldu ki, Azərbaycandan kənarda respublikanın özündə hazırlana bilməyən
ixtisaslar üzrə ali təhsil almaq üçün respublikaya 50 nəfərlik limit verilibdir. Mən maraqlandım ki, bəs nə üçün bu
qədər azdır? Çünki respublikamız geniş inkişaf yoluna başlamışdı və iqtisadiyyatımızın bir çox sahələrində
mütəxəssislər çatışmırdı, bizim ali məktəblərimizdə də belə mütəxəssislər hazırlanmırdı. Yəni o vaxt respublikamızda
belə fakültələr, kafedralar yox idi. Buna çox böyük ehtiyac var idi. Soruşdum ki, bəs nə üçün 50 nəfərlik yer ayrılıb?
Mənə məlumat verdilər ki, respublikamıza hər il 50 nəfərlik limit verirlər. Ona görə də biz bundan artıq bir şey edə
bilmərik. Onda mən maraqlandım ki, respublikadankənar ali məktəblərə kimlər gedir və nə yolla gedir?
Bu, müsabiqədənkənar qəbuldur. Demək, o vaxtkı mərkəzi şəhərlərin, yəni Moskva, Leninqrad və başqa
şəhərlərin ali məktəblərinə qəbulun hamısı müsabiqə əsasında keçirdi. Müttəfiq respublikalara bəzi ixtisaslar
üzrə mütəxəssislər hazırlanması üçün kadrlara güzəşt edərək, onlara müsabiqədən kənar limit verilirdi. Məsələn,
Azərbaycana 50 nəfərlik limit verilmişdi.
Mən dərhal maraqlandım ki, bəs siz kimləri seçmisiniz, kimləri oxumağa göndərirsiniz? Siyahını aldım, çox
təəssüfləndim və bu məsələ ilə ciddi məşğul olmağın lazım gəldiyini bir daha dərk etdim. Çünki, birincisi,
avqustun sonları idi, sentyabrın 1-də dərslər başlanmalı idi, amma hələ 50 nəfər toplaya bilməmişdilər. İkincisi,
siyahıya baxanda gördüm ki, təyin olunmuş namizədlərin içərisində azərbaycanlılar azlıq təşkil edirlər, çoxluğu
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isə başqa millətlərdən olan gənclər təşkil edirlər. Yenə də maraqlandım ki, nə üçün belədir? Mənə məlumat
verdilər ki, bilirsiniz, indi artıq Azərbaycanda ali məktəblər çoxdur, valideynlər öz övladlarını respublikadan
kənara göndərmək istəmirlər. Ona görə də kim istəyirsə onu göndəririk. Beləliklə, milli tərkib bu cür olubdur.
Şübhəsiz ki, əgər biz respublikamızın gələcəyi haqqında həqiqətən düşünürdüksə, bu vəziyyət məsələyə
səthi, bəlkə də biganə münasibətdən irəli gəlirdi.
Həmin il, 1969-cu il avqustun sonunda mən ilk dəfə sayı 50 nəfərdən az olan gənclərlə o vaxt işlədiyim iş
yerindəki kiçik bir salonda görüşdüm, danışdım, onlara öz tövsiyələrimi verdim. Ancaq bu, mənim üçün də
böyük bir siqnal oldu ki, bu işlə məşğul olmaq, həm də çox ciddi məşğul olmaq lazımdır.
Mən bu işlə məşğul oldum. Həmin sahədə o vaxt əldə olunmuş göstəricilər haqqında sizə dedilər. Mən bu
mövzuya sonra bir daha qayıdacağam. Ancaq onu da aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bu iş, bu təşəbbüs yalnız və
yalnız ondan irəli gəlirdi ki, mən istəyirdim biz özümüzün, ölkəmizin, respublikamızın ali təhsil ocaqlarının,
eyni zamanda o vaxt yaşadığımız ölkənin mərkəzi və daha yüksək səviyyəli ali məktəblərinin imkanlarından
səmərəli istifadə edərək Azərbaycanın gələcəyi üçün lazım olan kadrlar hazırlayaq. Bu təşəbbüsün doğulmasının
səbəbi və məqsədi bundan ibarət olmuşdur.
Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı həmişə biliyə, elmə böyük maraq göstərmiş xalqdır. Çoxəsrlik
tariximizdə xalqımız bəşər mədəniyyətinə, elminə böyük töhfələr vermiş, xalqımızın içərisində böyümüş
görkəmli alimlər, ixtiraçılar, şairlər, yazıçılar dünya mədəniyyətini, elmini öz əsərləri ilə zənginləşdirmişlər.
Ancaq bununla yanaşı, orta əsrlərdə, hətta XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan əhalisinin
əksəriyyəti savadsız idi. XX əsr bütün dünya üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün tarixi hadisələr və böyük
dəyişikliklər əsri olmuşdur. Azərbaycan xalqı, ölkəmiz üçün də XX əsrin çox ağrılı-acılı, faciəli səhifələri də,
eyni zamanda xalqımıza böyük nailiyyətlər gətirmiş, onu yüksəltmiş gözəl səhifələri də vardır. XX əsrdə
Azərbaycan xalqının əldə etdiyi böyük nailiyyətlərdən biri də xalqın savadsızlığının ləğv olunması və xalqın
maariflənməsi olmuşdur.
Bu gün biz fəxr edə bilərik ki, regionumuza mənsub olan başqa ölkələrlə müqayisədə xalqımızın bilik, savad,
elm, mədəniyyət səviyyəsi bir çoxundan yüksəkdir. Birincisi, bu, xalqımızın istedadlı xalq olduğunu bir daha
nümayiş etdirir, qədim dövrlərdən indiyə qədər xalqımızın içində zəkalı, elm və təhsil ilə məşğul olan
mütəfəkkir insanların olması ilə bağlıdır. Şübhəsiz ki, bunlarla yanaşı, XX əsrin 20-30-cu illərindən sonra
Azərbaycanda kütləvi surətdə təhsil müəssisələrinin yaranması və bunun nəticəsində xalqımızın maariflənməsi,
savadsızlığın ləğv edilməsi ilə bağlıdır. Bu, böyük nailiyyətdir. Biz bununla fəxr edə bilərik və fəxr də
etməliyik.
1919-cu ildə Azərbaycanda ilk ali təhsil ocağı olan Bakı Dövlət Universiteti yaranmışdır. Bakı Dövlət
Universiteti Azərbaycanda ali məktəblərin yaranmasının bünövrəsini qoymuşdur. Ondan sonra bir sıra ali
məktəblər yaranmış və onların vasitəsilə biz Azərbaycanda ölkəmizə lazım olan kadrların hazırlanmasına nail
ola bilmişik.
1970-ci illərdə Azərbaycanda 17 ali məktəb – universitet, institut fəaliyyət göstərirdi, 100 mindən artıq gənc
ali məktəblərdə təhsil alırdı. Məhz bunların nəticəsində bu gün Azərbaycanın böyük kadr potensialı – ali təhsilli
kadr, böyük elm, intellektual potensialı vardır. Bunlar hamısı əvvəlki dövrün, illərin, onilliklərin nəticəsində
mümkün olmuşdur.
Beləliklə, biz 1969-cu ildə azərbaycanlı gənclərin respublikadan kənarda təhsil alması işləri ilə ciddi məşğul
olarkən ölkəmizdə ali məktəblər də var idi, kadrlar da hazırlayırdıq. Ancaq nə üçün bu sahəyə belə ciddi fikir
verdik və bunu böyük bir iş etdik? Nə üçün bununla çox ciddi məşğul olduq və nə üçün onunla bilavasitə
Azərbaycanın birinci rəhbəri məşğul olurdu?
Yenə də deyirəm, birincisi, ona görə ki, bizə bir çox ixtisaslar üzrə mütəxəssislər lazım idi, onlar Azərbaycanın ali
məktəblərində hazırlana bilmirdi. İkincisi, şəxsən mən bu təşəbbüsü göstərərkən Azərbaycan gənclərini öz
çərçivəsindən çıxıb dünyaya daha geniş baxış etmək yoluna salmaq istəyirdim.
Keçmiş dövrlərdə də Azərbaycanda istedadlı gənclərin başqa ölkələrdə təhsil almaq ənənəsi olmuşdur. Orta
əsrlərdə Azərbaycanda zəkalı, istedadlı gənclər adətən İranda, İraqda, Türkiyədə, Misirdə və başqa Şərq
ölkələrində təhsil alırdılar. Amma onlar çox az idilər və şübhəsiz ki, onlar ali təhsil alıb, böyük biliyə malik olub
öz istedadları, zəkaları ilə Azərbaycan xalqının tarixində əks olunmuş dəyərli əsərlər yaratmışdılar. Ancaq onlar
xalqımızın savadsızlığının aradan götürülməsinə, maariflənməsinə böyük təsir etməmişlər.
XIX əsrdə, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda imkanlı insanlar öz övladlarını təhsil almaq üçün Rusiya,
Avropa ölkələrinə göndərirdilər. Onların bir çoxu yüksək təhsil alaraq gəlib Azərbaycanda öz xalqına xidmət
edirdi.
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XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində, hətta 1939-cu, 1940-cı, 1950-ci illərə qədər yaşamış, yaratmış bir çox
mütəxəssislərimiz, alimlərimiz, mühəndislərimiz və başqa sahələrdən olan mütəxəssislər məhz əvvəlki
dövrlərdə Rusiyada, Avropa ölkələrində təhsil almış insanlar olmuşlar. 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universiteti
yaranarkən həm Rusiyadan bir çox alimlər, mütəxəssislər dəvət edilmişdir, həm də o vaxt artıq Rusiyada,
Avropada ali təhsil almış və Azərbaycana qayıtmış azərbaycanlılar da Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasında
və fəaliyyət göstərməsində fəal iştirak etmişlər.
Həmin illərdə, o dövrdə bəzi imkanlı adamlar xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərərək ayrı-ayrı gənc, istedadlı
azərbaycanlıları Rusiyaya, Avropa ölkələrinə təhsil almağa göndərmişdilər. Onlardan bir çoxlarının adları
məlumdur. 1918-ci ildə Azərbaycanda ilk Xalq Cümhuriyyəti yaranan zaman onun qurucularının bir çoxu, o
cümlədən Fətəli xan Xoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov məhz Moskvada, Sankt-Peterburqda yüksək təhsil
almış insanlar idilər. Amma o vaxt da mütəxəssislər çatmırdı. İlk Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin tərkibinə
azərbaycanlılarla yanaşı, başqa millətlərin nümayəndələri – ruslar, polyaklar, yəhudilər də cəlb olunmuşdular.
Çünki müəyyən ixtisaslara malik olan ali təhsilli insanlar lazım idi.
Yəni bu ənənə keçmişdə də – orta əsrlərdə də, XIX əsrdə, XX əsrin əvvəllərində də olmuşdur. Bu ənənə
Azərbaycan xalqına həmişə xeyir gətirmişdir. 1969-1970-ci illərdə mən bu təşəbbüsü irəli sürərək və bunu
inadla, ardıcıl surətdə həyata keçirərək, bir də onu əsas tuturdum və hiss edirdim ki, təxminən 1940-1950-ci
illərdə respublikamızda ali məktəblər yaranandan sonra Azərbaycan ictimaiyyətində yalnız öz respublikasında,
öz şəhərlərində yaşamaq, təhsil almaq meylləri əvvəlki dövrə nisbətən müəyyən qədər artmışdır. Şəxsən mən
belə bir meyllə razı deyildim.
Bilirsiniz, əgər insan bir kənddə doğulursa və ömrü boyu həmin kənddə yaşayırsa, yaxud bir qəsəbədə
doğulursa, həmin qəsəbədə ömrü boyu yaşayırsa, yaxud bir şəhərdə doğulursa və ömrü boyu o şəhərdə
yaşayırsa, təhsil almaq, işləmək üçün başqa bir yerə getmirsə, nə qədər kitab oxusa da, başqa vəsaitlərdən
istifadə etsə də onun dünyagörüşü o çərçivədən çox kənara çıxa bilməz. Ancaq insan öz baxış dairəsini nə qədər
genişləndirərsə, öz ölkəsindən, şəhərindən, kəndindən çıxıb başqa ölkələrdə, şəhərlərdə olanları nə qədər görübgötürürsə və öyrənirsə, insan daha da zənginləşir. Bax, o illər mən bu prinsipi nəzərə alırdım.
Şübhəsiz, bizim gənclərin əksəriyyəti Azərbaycanın çox yüksək səviyyəli ali məktəblərində təhsil alırlar, - o
vaxt da, indi də təhsil alırlar və bizim ali məktəblərimiz çox dəyərli kadrlar hazırlamışdır. Həmin kadrlarımız
indi müstəqil Azərbaycanın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərirlər və ölkəmizin inkişafını təmin edirlər.
Amma bununla bərabər, Azərbaycandan kənarda olan ali məktəblərin imkanlarından istifadə edib, beləliklə,
respublikamızda verilən biliklərlə Moskvada, Leninqradda, Kiyevdə, başqa şəhərlərdə verilən bilikləri bir-birinə
bağlamaqla biz həm ali təhsilimizin, həm elmimizin, həm iqtisadiyyatımızın, həm də mədəniyyətimizin müxtəlif
sahələri üçün daha da yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasına nail olurduq.
Bu gün burada çıxış edənlər və buraya toplaşanlar artıq bunu əyani surətdə sübut ediblər. Ona görə də mənim
bunu sübut etməyimə ehtiyac yoxdur. Mən sadəcə, bu məsələnin başlanğıcında bu təşəbbüs üçün olan əsasları,
prinsipləri sizə bir daha çatdırıram.
Bir məsələ də vardır. Azərbaycanda təhsil alanların əksəriyyəti Azərbaycan dilində təhsil alır. Doğrudur,
Azərbaycanda rus bölməsi də olmuşdur. Ancaq o vaxtlar bizə Sovetlər İttifaqı məkanında xalqımızı bu dövlətin
hər yerinə daha da yaymaq və xalqımızın səviyyəsini artırmaq üçün rus dilində təhsil alan kadrlar da lazım idi.
O illərdə Azərbaycandan kənara göndərilən tələbələrin hamısı, şübhəsiz ki, rus dilində təhsil alırdı.
Beləliklə, biz doğma ana dilimizdəki təhsillə o vaxt çərçivəsində yaşadığımız Sovet İttifaqının hakim dili
olan rus dilini birləşdirirdik. Bu da təbiidir ki, respublikamızda bir çox sahələr üzrə Azərbaycan dilində
ədəbiyyat, lazımi təhsil vasitələri yox idi. Bir çox elmi jurnalları, kitabları o vaxt yalnız rus dilində oxuyub
öyrənmək mümkün idi. Ona görə də Moskva, Leninqrad və başqa şəhərlərin institutlarında, universitetlərində
hazırlanan kadrlar respublikamızda elmi ədəbiyyatın çatışmazlığı sahəsində olan boşluğu da müəyyən qədər
doldururdular.
Sonra mən bu işi başladım genişləndirdim. Özüm də təsəvvür etmədən gördüm ki, Azərbaycan üçün yeni bir
ali məktəb yaratmışam. Bu, nədən ibarətdir? 1969-cu ildə biz respublikadan kənara oxumağa heç 50 nəfər də
göndərmədik, 1970-ci ildə 60 nəfər göndərdik. Ondan sonra bunu ilbəil artırdıq. Nəhayət, biz 1975-ci ildə gərək
ki, 600 nəfər, 1977-1978-ci illərdə hər il 800-900 nəfər gənci respublikadan kənar ali məktəblərə göndərirdik.
Ali təhsil sahəsində işləyənlər bilirlər – hər bir ali məktəbin illik qəbulu 700-800 nəfər olur. Beləliklə, əgər
biz ildə 800-900 nəfər azərbaycanlı balasını o vaxtlar Sovet İttifaqının müxtəlif şəhərlərindəki ali məktəblərə
göndərirdiksə, demək, biz, Azərbaycan Dövlət Universitetinə olan qəbul qədər əlavə tələbə hazırlayırdıq.
Sonralar bunu Moskvada hiss etmişdilər. Onlar görmüşdülər ki, beləliklə biz Azərbaycanın ərazisində olmayan, ancaq respublikamız üçün kadr hazırlayan yeni bir ali məktəb yaratmışıq. Burada doğru deyildi ki, buna da
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çox qısqanclıqla yanaşırdılar. Doğrudur, biz bu işə çox vaxt sərf etdik. Amma bu gün elə bir gündür ki, hamı hər
şeyi bilməlidir. Bu, asan bir iş deyildi. Məsələn, 50 nəfərlik limiti 100 nəfərə qaldırmaq üçün mən nə qədər
danışıqlar aparmalı oldum. Ondan sonra bunu 200, 300, 400 etmək asan deyildi. Bu danışıqlar sadə danışıqlar
deyildi. Mən bu barədə təkliflərimi Sovet hökumətinin ən yüksək nöqtəsinə qədər verirdim və hər il artımı təmin
edirdim, buna da nail olurdum.
Onu da bilməlisiniz – məsələn, mən 1976-1980-ci illəri götürürəm – o illərdə müttəfiq respublikalardan
yalnız Qazaxıstana 400 nəfərlik limit verilmişdi. Başqa respublikalara 100-150 nəfərdən artıq limit verilmirdi.
Ona görə verilmirdi ki, onlara, necə deyərlər, pis baxırdılar, sadəcə, belə təşəbbüs göstərilmirdi. Başqa
respublikalarda vaxtilə bizdə olduğu kimi, hesab edirdilər ki, hər bir respublikanın ərazisində istənilən qədər ali
məktəb vardır, kim harada istəyirsə oxusun, niyə bunun üçün özümüzə əlavə iş yaradaq, bu işlə məşğul olaq…
Lakin bizim təşəbbüsümüzlə Azərbaycandan Sovet İttifaqının yüksək ali məktəblərinə – Moskvada,
Leninqradda və başqa şəhərlərdə olan ali məktəblərə göndərilən tələbələrin sayı bütün digər respublikalardan
göndərilən tələbələrin sayından artıq idi.
Mən bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, məsələn, 17-18 yaşında olan
azərbaycanlı gənc üçün Moskva Dövlət Universitetində müsabiqədən keçmək çətin idi. Onlardan bəzilərinin
biliyi çatmırdı, digərlərinin isə dil bilməməsi çətinlik törədirdi. Olan-olub, keçən-keçib, indi açıq demək
lazımdır ki, xalqımıza, millətimizə qarşı ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən o vaxt mənfi münasibət var idi. İmkan
vermirdilər ki, azərbaycanlılar bu universitetlərə girsinlər. Belə hallar da var idi.
Ancaq biz nəyə nail olduq? Məsələn, vaxtilə Moskva Universitetində təhsil almış adamlardan neçə nəfəri
burada çıxış etdi. Onlar Moskva Dövlət Universitetinə daxil olmaq üçün müsabiqədən keçirdilər. Onlar burada
müsabiqədən keçəndən sonra artıq Moskva Universitetinə qəbul olunmuş hesab edilirdilər. Eləcə də Leninqrad
və digər şəhərlərin universitetlərinə qəbul belə idi.
Bəziləri rus dilini yaxşı bilmirdilər ona görə də biz qəbulu öz respublikamızda keçirməklə bu dil çətinliyini
də aradan götürdük. Beləliklə, bu gün açıq demək lazımdır – doğrudur, bunlar tarixdə qalıbdır – bu 800-900
nəfər adam ali məktəblərə müəyyən güzəştlərlə qəbul olunurdu. Güzəşt də ondan ibarət idi ki, onlar
müsabiqədən həmin universitetlər, institutlar çərçivəsində yox, Azərbaycanda keçirdilər. Məsələn, abituriyentlər
müsabiqədən texniki sahələr üzrə Politexnik, yaxud Neft-Kimya institutlarında, başqa sahələr üzrə Azərbaycan
Dövlət Universitetində keçirdilər. Beləliklə, onlar hər şeyi burada edirdilər, avqust ayının axırınadək bütün
sənədlər hazır olurdu. Avqustun 28,29 və ya 30-da biz adətən buraya toplaşırdıq.
Burada doğru deyildi ki, mən həmin tələbələri ilk dəfə bu salona 1974-cü ildə dəvət etdim. Çünki onların
sayı artdı. Onlar artıq əvvəlki illərdə görüş keçirdiyimiz salonlara yerləşmirdilər. Ona görə də mən onları bu
salona dəvət etdim. Bir də bilirsiniz ki, bu saray da 1972-ci ilin dekabrında tikilibdir. 1972-ci ilin dekabr ayına
qədər bu saray da yox idi. Beləliklə, 1974-cü ildən biz görüşləri bu salonda keçirdik.
Bilirsiniz, həmin görüşlər mənim üçün çox əziz idi. Mən sizə bildirmək istəyirəm, - bəzən avqustun sonunda
mən Bakıda olmurdum: ya iş üçün harasa gedirdim, yaxud da – o illər bəzən olurdu – mən yalnız avqust ayının
ikinci yarısında 10-15 gün istirahətə gedə bilirdim. Bir neçə dəfə elə olubdur ki, mən istirahətə təzəcə getmişəm,
aradan bir həftə, yaxud 10 gün keçibdir, hələ bir az da istirahət etmək lazımdır, ancaq məlumat almışam ki,
avqustun 28-də, ya da 29-da görüş var. İstirahəti də, hər şeyi də buraxaraq görüşə gəlmişəm.
1969-cu ildən 1982-ci ilin avqust ayına qədər bir il də olmayıb ki, mən tələbələrlə görüş keçirməyim. Bunun
ən böyük nəticələrindən biri də nə idi? Məsələn, o vaxt Moskvada oxuyan tələbələrlə MXAT teatrının binasında
keçirdiyimiz görüş barədə burada kiçik bir kinoxronika göstərdilər. Mən onu xatırladım. Bəli, o vaxtlar mən
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində tələbələrlə bir neçə dəfə görüşmüşdüm. Ancaq onların sayı
artdı, daimi nümayəndəlikdə görüş keçirmək imkanı olmadı. Bilmirəm, 1977-ci il, yoxsa 1978-ci il idi, ola bilər,
1979-cu il idi, - mən xahiş etdim ki, görüş keçirmək üçün bir salon götürək. Biz danışıb Moskvada MXAT
teatrını götürdük, tələbələr oraya toplaşdılar. Mən oraya getdim. Ölkənin çox yüksək vəzifəli şəxsləri – SSRİnin təhsil naziri və yüksək vəzifəli başqa şəxsləri də oraya gəldilər. Biz orada görüş keçirdik, danışdıq.
Məsələn, orada bir hadisə mənim yadımdadır. Bir gənc – Moskva Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda
oxuyan bir tələbə çıxış edirdi. Həmin gənc özü deyirdi ki, Cəbrayıl rayonundandır. Mənim xatirimdədir,
danışırdı, - indi burada çıxış edən o fermer də dedi ki, kəndli ailəsindən, kasıb bir ailədən olmuş bir adamdır, həmin teatrda çıxış edən gənc də deyirdi ki, kasıb ailədən olubdur, indi gəlib Moskva Universitetinin riyaziyyat
fakültəsinin 4-cü kursunda yaxşı qiymətlərlə oxuyur. O, rus dilində yaxşı danışırdı. Kənd məktəbini bitirmişdi və
müsabiqədən keçəndə riyaziyyatdan yaxşı cavab vermişdi, amma rus dilini bilmirdi. Ancaq gedib Moskva
Universitetində dörd il oxuduğu, orada yaşadığı vaxt rus dilini mükəmməl mənimsəmişdi və həmin dildə çox səlis
danışırdı. O cümlədən Ukraynaya, Rusiyanın vilayətlərinə oxumağa gedənlər xalqımıza məxsus olan mədəniyyəti,
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adət-ənənələri qoruyub saxlayaraq, eyni zamanda, Rusiyanın, Ukraynanın, Özbəkistanın, Latviyanın, Litvanın, o
vaxtkı başqa respublikaların adət-ənənələrini, oradakı əhval-ruhiyyəni də öyrənir, bunlardan özləri üçün maraqlı
olanları götürürdülər.
Mən sizə dedim ki, 1969-cu ildə respublikadan kənara oxumağa göndərilənlərin siyahısına baxanda gördüm
ki, onların əksəriyyəti azərbaycanlı deyildir. Sonrakı illərdə də bu məsələ bir az çətin idi. Bilirsiniz ki,
Azərbaycanda bir çox millətlərin nümayəndələri vardır. O vaxt mən 2-3 ildən sonra hər il respublikadan kənara
oxumağa göndərilənlərin 97-98 faizinin azərbaycanlılardan ibarət olmasına nail oldum.
Yaxud, bir xüsusiyyəti də deyim. Hər şey göz qabağındadır, açıq demək lazımdır. 1969-cu ildən sonra mən
təkcə bu iş üçün yox, Azərbaycanın ali təhsil sistemində ədalətin təmin olunması üçün də çoxlu tədbirlər
gördüm. Düzdür, sonralar bunların bəziləri pozuldu. Hətta bəzilərinə görə sonralar mənə irad tutdular ki, nə
üçün Heydər Əliyev bu cür sərt qərarlar qəbul etmişdir. Ancaq bunlar o dövr üçün lazım idi. Mən istəyirdim ki,
hər bir azərbaycanlı gənc atasının, anasının kimliyindən, ailəsinin maddi vəziyyətinin səviyyəsindən asılı
olmayaraq, əgər istedadı varsa və ali təhsil almaq istəyirsə, buna nail ola bilsin.
Ancaq mən nə ilə rastlaşdım? Vəzifəli, yaxud imkanlı şəxslərin hamısının övladları ali məktəblərə daxil olurdu,
amma kasıb insanların, vəzifəsi olmayan çoxlu valideynin uşaqları ali məktəbə daxil ola bilmirdi. Xatirinizdədir, biz
bu məsələlərlə o illər çox məşğul olurduq. Nəhayət, bir neçə ildən sonra mən buna nail oldum ki, Azərbaycanda ali
məktəblərə – deyə bilmərəm tamamilə, əksərən, çünki o vaxt bəzən ədalətsizliklər baş verirdi – gənclərin əksəriyyəti
ədalətli qəbul edilsin.
İndi bəzən ayrı-ayrı mütəxəssislərlə rastlaşıram. Deyirlər ki, məhz Sizin o vaxtkı siyasətiniz nəticəsində heç
kəsi olmayan, atası-anası kasıb bir adam kimi mən gəlib filan ali məktəbə girdim, təhsil aldım və sairə. Mənə
deyirlər ki, bunlar hamısı Sizin siyasətiniz nəticəsində olubdur. Bilirsiniz, mənim üçün bundan artıq mükafat ola
bilməz. Mən belə xeyirxah işlər çox görmüşəm.
Azərbaycandan kənarda oxumağa göndərilənlərin arasında da birinci illərdə xüsusən valideynləri vəzifədə
olanların, yaxud da ki, imkanlı adamların uşaqları çox idi. Amma sonralar mən ona nail oldum ki, həmin gənclər
bütün təbəqələri təmsil etsinlər. Mən xüsusən ona nail oldum ki, həmin gənclər valideynlərinin heç bir vəzifəsi
olmayanlar arasından seçilsin və burada istedad əsas meyar kimi götürülsün, başqa bir şey meyara çevrilməsin.
Xatirinizdədir, o vaxt mən qərar qəbul etmişdim ki, hüquq fakültəsinə rəhbər vəzifəli adamların və hüquqmühafizə orqanlarında işləyənlərin övladları qəbul olunmasın. Doğrudur, mən istefaya gedəndən sonra,
Moskvada yaşayanda bu barədə məni günahlandırırdılar ki, Heydər Əliyev kiminsə hüquqlarını pozubdur. O
vaxt mən heç kəsin hüququnu pozmamışdım. Mən, sadəcə, o axının qarşısını alırdım. Çünki əgər hüquqmühafizə orqanlarında çalışanlar da, onların övladları da orada işləyəcəksə, onda axı başqa adamlara yer
qalmayacaqdır. Axı belə şey olmaz.
Bilirsiniz, siz öz taleyinizdə də görmüsünüz ki, mən həmişə, bizim loru dildə deyildiyi kimi, kasıb-kusubun
təəssübkeşi olmuşam. Mən həmişə belə olmuşam.
Sizin bu alqışlarınız onu göstərir ki, doğrudan da bu belə olubdur. Yəqin ki, sizin əksəriyyətiniz də
onlardansınız, ona görə də belə alqışlayırsınız.
Əziz dostlar, bax, beləliklə o illər biz böyük iş başlamışıq və indi də onun gözəl nəticələrini görürük.
Doğrusu, mən bu gün sizin hamınızı burada öz doğma övladlarım kimi görürəm. Mən bir dəfə bunu demişəm, o
illər sizlərin – hər il respublikadankənar ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısından bir neçə nüsxəlik böyük
bir kitab düzəldirdilər. Həmin kitablardan birini də gətirib mənə verirdilər. Mən o kitabları o vaxtdan indiyədək
öz şəxsi kitabxanamda, arxivimdə saxlayıram. Çünki bu iş mənim üçün o qədər əziz olubdur ki, bəzən
işləmədiyim zaman, Moskvada yaşayarkən çox darıxırdım, kitab, qəzet, jurnal oxuyurdum, bəzən də kitab
rəfindən onu çıxarıb vərəqləyirdim ki, bax, bu filankəsdir, atası, anası budur, yaşı filandır, filan rayondandır.
Onların heç birisini şəxsən tanımıram. Amma bütün bunları oxuyurdum. Çünki orada hər birinin valideyni də,
valideynin hansı vəzifədə işlədiyi də yazılmışdı. Mən bunları oxuyub təsəlli alırdım ki, düzdür, indi işləmirəm,
mənə qarşı belə ədalətsizlik var, amma mən bu işləri görmüşəm və həmin adamlar məni heçə vaxt
unutmayacaqlar, mənim zəhmətimi qiymətləndirəcəklər.
Məhz bunlara görə də mən sizə, təkcə sizə yox, ümumiyyətlə, o vaxt bu salondan təhsil almağa göndərdiyimiz və tövsiyələrimi, sözlərimi dediyim gənclərin hamısına, o cümlədən sizə bir doğma övladım kimi baxıram.
Mən bu gün çox böyük iftixar hissi keçirirəm ki, siz artıq böyümüsünüz. Burada danışırdınız, 17 yaşınız var idi.
İndi 17-nin üstünə 20-25 də qoy, gör neçə olur. Yaşınız da artıbdır. İş yaşda deyildir, iş ondadır ki, sizin hər
biriniz cəmiyyətdə öz yerinizi tutmusunuz, alimlik dərəcəsi almısınız, böyük mütəxəssis olmusunuz, işləyirsiniz.
Ailə qurmusunuz, ailəniz, övladlarınız vardır. Siz bu gün müstəqil Azərbaycana lazımsınız, gərəklisiniz. Demək, o illər biz müstəqil Azərbaycanın bu günü üçün işlər görmüşük və bu da öz nəticəsini veribdir.
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Müdafiə nazirliyinin nümayəndəsi burada çıxış etdi, o illərdə ali hərbi məktəblərə elə bu cür münasibətlə
azərbaycanlıların göndərilməsi barədə də məlumatlar verdi. Güman edirəm ki, bu məktəbləri bitirənlərlə mənim
ayrıca görüşüm olacaqdır. O, rəqəmləri dedi, mən bunları təkrar etmək istəmirəm. Amma burada səslənən bir
fikri təsdiq etmək istəyirəm. Bəli, o illərdə mən Azərbaycanda təhsilin, respublikamızda ali məktəblərin işini
təkmilləşdirmək yolunda həddindən artıq çalışarkən, Azərbaycanda kadr hazırlığı məsələsi ilə şəxsən, bilavasitə
ciddi məşğul olarkən və o cümlədən sizləri respublikamızdan kənarda ali məktəblərə göndərərkən və Azərbaycan gənclərinin o vaxtlar Sovetlər İttifaqının çoxsaylı ali hərbi məktəblərinə göndərərkən mütləq və mütləq
Azərbaycanın gələcəyini, müstəqilliyini düşünürdüm.
O vaxt mən inanırdım: vaxt gələcək ki, bu kadrlar Azərbaycana lazım olacaqdır. Vaxt gələcəkdir ki, nəhayət,
Azərbaycan müstəqil olacaqdır və bu kadrlar Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edəcəklər.
O vaxt gəlib çatdı. Azərbaycan artıq öz dövlət müstəqilliyinin 7-ci ilini yaşayır. Son beş ildə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi möhkəmlənib, Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi inkişaf
edir. Azərbaycan demokratiya, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Azərbaycan Dünya Birliyində özünə layiq yer
tutubdur. Azərbaycanın dünya miqyasında hörməti qalxıb, ölkəmiz tanınıb və Azərbaycan müstəqillik yolu ilə
bundan sonra da gedəcəkdir.
Əziz dostlar, siz Azərbaycanın bu müstəqillik yolu ilə getməsində fəal iştirak edirsiniz və bundan sonra da
iştirak etməlisiniz. Bəli, indi müstəqil Azərbaycana gənc, yüksək bilikli, ali elmi dərəcələri olan kadrlar, yaxşı
mütəxəssislər lazımdır. Onlar Azərbaycanda çoxdur, siz də onların bir hissəsisiniz. Ancaq sizinlə birlikdə bizim
vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bax, bu çoxsaylı kadrların içərisindən ən istedadlılarını, bacarıqlılarını seçib, çox
məsul vəzifələrə təyin edib Azərbaycanın müstəqilliyini daha sürətlə inkişaf etdirək.
Mən vaxtilə apardığım işlərin bəhrəsini görürəm. Mən o vaxt sizi təhsil almaq üçün göndərmişəm. Bu gün
belə hesab edirəm ki, mən və ümumiyyətlə, bizim hamımız – indi hakimiyyətdə olanlar sizin imkanlarınızdan,
biliyinizdən, bacarığınızdan, istedadınızdan istifadə etməliyik. Biz sizdən kadr kimi səmərəli istifadə etməliyik.
İndi burada danışanlar dedilər, - biri elmlə məşğuldur, digəri ali məktəbdə dərs deyir, başqa işlə məşğuldur.
Yəni hərə öz yerini tapıbdır. Ancaq sizlərdən dövlət işləri ilə məşğul olmaq istəyənlər, - ümumiyyətlə, bu gənc
kadrlardan olan insanlar, - əgər istəsələr müraciət etməlidirlər. Mən tapşıracağam ki, bu müraciətlər qeydə
alınsın. Kimin dövlət işində işləyib, indi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək istəyi, arzusu
varsa, mən sizlərdən – azərbaycanlı kadrlardan istifadə olunmasını çox vacib hesab edirəm.
Əziz dostlar, dedim ki, bu gün mənim üçün çox həyəcanlı bir gündür. Mən 16 ildən sonra sizinlə bir daha
görüşürəm. Güman edirəm ki, mənim sizə olan səmimi hissiyyatlarımı və məhəbbətimi hiss edirsiniz. Çünki
əgər mən bu iş üçün çalışmışamsa və o, nəticə veribsə, bu mənim üçün doğma, əziz işdir. Siz də mənim üçün
doğmasınız, əzizsiniz.
Mən hesab edirəm ki, biz bundan sonra da Azərbaycan təhsilini inkişaf etdirməliyik və kadrlar hazırlamaq
üçün müxtəlif imkanlardan istifadə etməliyik. Təhsil naziri məlumat verdi ki, islahatların layihələri
hazırlanıbdır. Mən qısa bir müddətdə bu layihələrə baxacağam və onların həyata keçirilməsi təmin olunacaqdır.
İndi bizdə dövlət ali məktəbləri ilə bərabər özəl ali məktəblər də yaranıbdır. Mən çox arzu edərdim ki, həm
dövlət ali məktəbləri, həm də özəl ali məktəblər birinci növbədə gənclərə təhsil verməyi və yüksək təhsil
verməyi öz qarşılarında vəzifə kimi qoysunlar. Təəssüf ki, bəziləri bu özəl məktəbləri qazanc məqsədi ilə
yaradırlar. Bu yolverilməzdir. Təhsildən heç vaxt qazanc kimi istifadə etmək olmaz. Doğrudur, indi biz bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Özəl, pullu, yəni ödənişli təhsil sahələri genişlənir və genişlənəcəkdir.
Ancaq eyni zamanda dövlət ali məktəblərini də qoruyub saxlayacağıq. Çünki lazımdır ki, pulu, ödəmək
imkanı olmayan hər bir istedadlı Azərbaycan övladı, Azərbaycan gənci ali təhsil almaq hüququ ala bilsin və ona
layiq ola bilsin. Mən çox arzu edərdim ki, həm dövlət universitetləri, ali məktəbləri, həm də özəl ali məktəblər
təhsilin keyfiyyətinə xüsusi fikir versinlər və indiki bu çətinliklərə baxmayaraq, - bilirəm, maddi, sosial
çətinliklər var, - təhsilin səviyyəsini və müəllim adını yüksək saxlasınlar.
Mən eşitmişəm ki, sentyabr ayında Azərbaycanda müəllimlərin qurultayı keçiriləcəkdir. Müəllimlər buna
hazırlaşırlar. Güman edirəm, orada müəllimlər qarşısında söhbət aparılacaq, əgər imkan olsa, mən də iştirak
edəcəyəm. Müəllim adı dünyada ən yüksək addır. Məsələn, şəxsən mən Yer üzündə müəllimdən yüksək ad
tanımıram. Çünki hər birimizə təhsil, bilik verən, bu səviyyəyə qaldıran məktəbdir və məktəbdə təhsil verən də
müəllimdir. Orta məktəb olsun, yaxud ali məktəb, fərqi yoxdur, hamısında təhsil verən müəllimdir. Ona görə
həyatımda ən çox sevdiyim adamlar mənim müəllimlərim olubdur. Mənə ilk təhsil verən, birinci sinifdən
başlayaraq təhsil verən müəllimlərin hamısını böyük minnətdarlıqla xatırlayıram və bu fürsətdən istifadə edib
müəllim peşəsinə bir daha yüksək hörmət-ehtiramımı bildirirəm. Sizə də tövsiyə edirəm ki, müəllim adını
həmişə yüksək tutasınız.
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Təhsil naziri burada məlumat verdi ki, indi xarici ölkələrdə 3 minə qədər azərbaycanlı oxuyur. Bu vasitədən
bundan sonra da səmərəli istifadə etmək lazımdır. Şübhəsiz ki, bu sahədə həm dövlət proqramı olmalıdır, həm
də insanlar öz imkanlarından istifadə edərək övladlarını təhsil almaq üçün ayrı-ayrı ölkələrə göndərirlər, yaxud
gənclər cürbəcür sponsorlar tapıb təhsil alırlar. Bunlar indinin tələblərinə, dövrün şəraitinə görə mümkün olan
vasitələrdir və hamısından istifadə etmək lazımdır.
Bir sözlə, Azərbaycanın ali məktəblərinin, təhsil sisteminin səviyyəsini qaldırmalıyıq. Eyni zamanda
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin, yüksək səviyyəli universitetlərin, institutların imkanlarından Azərbaycanın
gələcəyi, dəyərli kadrlar hazırlanması üçün bundan sonra da səmərəli istifadə etməliyik.
Təhsil almış və indi ayrı-ayrı ölkələrdə yer seçmiş, yaşayan dostlarımız da burada iştirak edirlər və çıxış etdilər.
Azərbaycana qayıtmadıqlarına görə onların heç birinə iradım yoxdur. O vaxt onları göndərəndə də hesab edirdim ki,
bir qismi təhsilini qurtarandan sonra ayrı-ayrı şəhərlərdə qalacaqdır, - ya aspiranturada, ya da doktoranturada təhsilini
davam etdirmək üçün, yaxud hansısa evlənərək, özünə ailə quracaq, ya da başqa səbəbdən qalacaqdır. Bu təbiidir və
mən bunu normal, Azərbaycanın bu günü üçün çox xeyirli hesab edirəm. Çünki Azərbaycanda kadr çoxdur, onların
hamısı gəlsə, yer də olmayacaqdı. Ona görə bir qisminin ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərməsi, hesab edirəm ki,
respublika üçün də əlverişlidir.
Ancaq onun əsas mənası bundan ibarət deyildir. Əsas mənası ondan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanın yüksək
intellektə malik olan diasporunu yaradırlar. Bu, bizə çox lazımdır. Biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olanda bu
barədə o qədər də düşünmürdük. Hesab edirdik ki, Moskvadan başqa millətlərlə bərabər, azərbaycanlının da səsi
gəlsin. Nə üçün Moskvada azərbaycanlı olmasın? Nə üçün Leninqradda, Kiyevdə olmasın? Mən bunu çox
istəyirdim. Sadəcə, milli qürur hissim məni həmişə buna yönəldirdi. Mən millətimi sevən adamam, o vaxt da
sevmişəm, bu gün də sevirəm. Bilirəm ki, mənim millətimdən olan insanlar çox yüksək istedada malikdirlər,
onlar üçün sadəcə, şərait yaratmaq lazımdır. Mən bu şəraiti yaratdım və bu şəraitdən səmərəli istifadə edib
Rusiyada, Ukraynada, başqa ölkələrdə özlərinə yer tapmış həmvətənlərimizə uğurlar, xoşbəxt həyat
arzulayıram. Əminəm ki, beləliklə, ayrı-ayrı ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil
olan başqa ölkələrdə müstəqil Azərbaycanın diasporu formalaşacaqdır. Bu da müstəqil Azərbaycan üçün böyük
dayaq olacaqdır. Bu, bizə lazımdır və buna ehtiyacımızı indi də duyuruq, hiss edirik.
Ancaq indi Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılara yeganə tövsiyəm var – Azərbaycanı heç vaxt
unutmasınlar. Burada çıxış edənlər çox gözəl danışdılar. Bu, məni sevindirdi. Mən hesab edirdim ki, indi onlar
bəlkə də Azərbaycan dilini unudublar. Yox, Azərbaycan dilində danışdılar. Bu, məni çox sevindirdi.
Xatirimdədir, o illər burada, bu salonda sizləri yola salarkən mən bir çox tövsiyələr verirdim. Verdiyim
tövsiyələrdən biri o idi ki, rus dilini mükəmməl öyrənin. Bu sözləri sizə hər dəfə demişəm. Bu gün isə deyirəm
ki, rus dilini mükəmməl öyrənmisiniz, Azərbaycan dilini unutmayın, mükəmməl öyrənin. O vaxt rus dilinin
öyrənilməsinə ehtiyac var idi, çünki siz həmin ali məktəblərdə yaxşı təhsil almalı idiniz. Təhsil aldınız,
öyrəndiniz – bu, sizin qazancınızdır. İnsan nə qədər çox dil bilsə, bir o qədər də zəngin olar. Amma Azərbaycan
dilini nəinki unutmayın, müasir Azərbaycan dilini öyrənin. Bütün diasporlarda Azərbaycan dili hökm sürməlidir. Çünki dilini unudan adam, şübhəsiz ki, milli keyfiyyətlərini də xırda-xırda unudur. Buna yol vermək
olmaz.
Əziz dostlar, bilirsiniz, bu, 29 illik bir tarixdir. Bu, mənim üçün o qədər əzizdir ki, bu barədə sizinlə saatlarla
danışa, keçmişlərdən çox şey deyə bilərəm. Bu gün demədiklərimi, ola bilər, gələcək görüşlərimdə deyəcəyəm.
Ancaq hesab edirəm ki, bu, bu gün üçün yetərlidir. Sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Hamınıza
cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzu edirəm. Hesab edirəm ki, siz artıq formalaşmış bir cəmiyyət kimi bir-birinizlə
sıx əlaqə saxlamalı və Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanda
demokratiyanın inkişafı, bazar iqtisadiyyatının inkişafı üçün öz səylərinizi qoymalısınız. Sizə cansağlığı, bütün
işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
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«İSTİQLAL» QAZMA QURĞUSUNUN İŞƏ SALINMASINA HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
gəmi təmiri zavodu
2 sentyabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar, cənablar!
Əziz dostlar!
Biz, buraya toplaşmış insanlar bu gün Azərbaycanın neft sənayesinin həyatında, bütün Azərbaycanın
həyatında əlamətdar bir hadisənin iştirakçısıyıq: Xəzər dənizinin dərin sularının altında zəngin neft və qaz
yataqlarının kəşfi, neft və qaz hasilatının təmin olunması layihəsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində bu işlər
üçün üzən yarımdalma qazma qurğusunun işə başlaması mərasimində iştirak edirik.
Bu, adi bir hadisə deyildir. Çünki önünə toplaşdığımız qazma qurğusu nəhəng, əzəmətli və eyni zamanda
müasir texnikanın, texnologiyanın tələbləri ilə təchiz olunmuş böyük bir qurğu, böyük bir istehsal müəssisəsidir.
Cənab Mayk Şerman rica etdi ki, bu qurğuya ad qoyulsun. Mən bir neçə gün bundan öncə bu qurğuya ad
qoymuşam – onun adı «İstiqlal»dır.
Bu nəhəng istehsal müəssisəsinə, qazma qurğusuna bu ad heç də təsadüfi olaraq verilməyibdir. Bilirsiniz ki,
bir neçə vaxt bundan əvvəl biz böyük qazma qurğusunun bərpa olunub modernləşdiriləndən sonra işə
başlamasını təntənəli surətdə qeyd etdik və ona «Dədə Qorqud» adı verdim. Bu adı mən vermişəm. Nə üçün
«Dədə Qorqud»? Çünki Qorqud bizim ulu babamız, dədəmizdir, tarixi kökümüz, soyumuzdur. İkinci qazma
qurğusuna «İstiqlal» adı verərkən, bununla mən keçmişimizi bu günümüzlə daha da sıx bağlamaq arzusunda,
istəyində olmuşam. Bizim tarixi keçmişimiz Dədə Qorquddur, bu günümüz, gələcəyimiz isə əbədi
müstəqillikdir, istiqlaliyyətdir. Mən əminəm ki, bu üzən qazma qurğusu «İstiqlal» adını şərəflə daşıyacaq, onun
ömrü uzun olacaq və daim Azərbaycan xalqının iqtisadiyyatının inkişafına, Azərbaycan vətəndaşlarının rifah
halının yaxşılaşmasına, Azərbaycanın istiqlaliyyətinə sədaqətlə xidmət edəcəkdir.
Azərbaycanın neft sənayesinin qədim və zəngin tarixi var. Azərbaycan qədim Odlar diyarıdır. 1848-ci ildə
dünyada ilk dəfə məhz Azərbaycan torpağında neft fontan vurub və dünyada neftin sənaye üsulu ilə hasilatına
başlanıbdır. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan neftçiləri qurudan dənizə doğru irəliləyiblər və Xəzərin
sahillərində neft quyuları qazıb dənizin dibindən də neft çıxarmaqla məşğul olublar. 1922-ci ildə məhz burada,
bu sahədə mühəndis, polyak vətəndaşı Pototskinin təklifləri əsasında suda, dənizdə quyular qazılmağa və
dənizin dibindən neft çıxarılmağa başlanıbdır.
Əsrimizin 40-cı illərində isə Azərbaycan neftçiləri dünya miqyasında böyük nailiyyət əldə etmişlər, məşhur
Neft Daşlarında ilk dəfə quyu qazıb, Xəzər dənizinin, demək olar, ortasında neft fontanı almağa nail olmuşlar.
Bu hadisə 1949-cu ilin noyabr ayında baş vermişdir. Sonrakı illərdə əfsanəvi Neft Daşlarında dənizin dibindən
neft hasilatı genişlənib və Azərbaycan yenə də dünyada dənizdən neft çıxarılmasının bünövrəsini, əsasını
qoymuşdur.
Beləliklə, Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafını üç mərhələyə bölmək olar: XIX əsrin ikinci yarısından,
ortasından təxminən XX əsrin 20-ci ilinə qədər – bu, birinci mərhələdir. 1920-ci ildən Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini əldə edənə qədərki dövr neft sənayesinin ikinci mərhələsidir. Nəhayət, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra ötən illər Azərbaycan neft sənayesinin üçüncü mərhələsidir. Hər bir
mərhələnin özünəməxsus xüsusiyyətləri və parlaq tarixi var.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra tarixdə ilk dəfə olaraq öz milli təbii sərvətlərinin sahibi
olmuşdur və bu sərvətlərdən özü istədiyi kimi istifadə etməyə başlamışdır. Bildiyiniz kimi, biz geniş proqram
tərtib etmişik, böyük işlərə başlamışıq və bu işlər qarşıdan gələn illərdə, XXI əsrdə də Azərbaycan xalqının
iqtisadiyyatının və vətəndaşlarımızın rifah halının yüksəlməsinə xidmət edəcəkdir.
Müstəqil dövlət olaraq bu işləri başlayarkən Azərbaycan neftçilərinin bir neçə nəslinin əməyi nəticəsində
Azərbaycanın ərazisində və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda kəşf edilmiş zəngin neft və qaz yataqlarının
mövcud olması bizim bugünkü və gələcək işlərimizin əsasını təşkil edir. Keçmişdə yaşamış və bu gün bizim
sıralarımızda olan Azərbaycan neftçiləri, alimləri, geoloqları öz xalqının təbii sərvətlərinin aşkar edilməsi üçün
dəyərli işlər görmüş, böyük neft və qaz yataqları açmışlar və bunlar da indi müstəqil Azərbaycan dövləti üçün
böyük proqramlar tərtib etməyə əsas yaradır. Bu gün, bu əlamətdar bayram günü Azərbaycan neftçilərinin bütün
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nəsillərini minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı onların gördüyü işləri heç
vaxt unutmayacaqdır. Mən bu gün onların xatirəsi qarşısında baş əyirəm.
Allah Azərbaycan xalqına zəngin təbii sərvətlər bəxş etmişdir. Azərbaycan xalqının da dəyərli insanları,
böyük alimləri, fədakar neftçiləri və başqa mütəxəssisləri bu zəngin sərvətlərin vətən, xalq naminə istifadə
edilməsi üçün böyük işlər görmüşlər. Bu işlərdən biri də neft sənayesinin texniki, istehsal bazasının,
infrastrukturunun yaranması olmuşdur. 70-80-cı illərdə dənizdə neft və qaz yataqlarının işlənilməsi üçün, suyun
dərinliklərində olan yataqlardan neft hasil etmək məqsədi ilə yeni qurğuların, cihazların, texnikanın yaradılması
zərurəti meydana çıxmışdı. Bu məqsədlə o illərdə üzən yarımdalma qazma qurğularının yaradılması və istifadə
edilməsi məsələsi həll olunmuşdu. O illərdə «Şelf-1» üzən qazma qurğusunun istifadəsinə başladıq. Bundan
sonra ardıcıl olaraq «Şelf -2», «Şelf-3», «Şelf-4» və «Şelf-5» qazma qurğuları yarandı.
Bildiyiniz kimi, «Şelf-2» üzən qazma qurğusu keçən illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti tərəfindən,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə modernləşdirildi, bərpa olundu və işə başladı. İndi o, «Dədə Qorqud» adı
ilə Xəzər dənizinin «Şahdəniz» yatağında quyu qazmaqla məşğuldur.
Bu gün isə biz «Şelf-5» üzən qazma qurğusunun təmirindən, bərpa olunmasından, modernləşdirilməsindən,
yeniləşdirilməsindən sonra onun işə başlamasını bayram edirik.
Biz bu gün «İstiqlal» üzən yarımdalma qazma qurğusunu, bu nəhəng qurğunu seyr etdik, onun idarə
olunması ilə əlaqədar bir çox sahələrinə baxdıq, tanış olduq. Bizə geniş məlumatlar verildi. Mən Azərbaycanda
belə qurğuların yaranmasının təşəbbüskarlarından olduğuma görə və bu qurğuları keçmişdə də yaxşı bildiyimə
görə bu gün «İstiqlal» qurğusuna baxıb bunu görərkən böyük iftixar hissi keçirirəm. Çünki bu qurğu Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft və qaz yataqlarının istifadə olunması üçün çox böyük işlər görəcək
və bunun tərkibində böyük işlərin görülməsi üçün müasir tələblərə cavab verən texnika, texnologiya, cihazlar
insanların səmərəli işləməsi üçün çox gözəl şərait yaratmışdır. Bu qurğunun modernləşməsi, yenidən həyata
gəlməsi ilə «Şahdəniz» layihəsi üzrə konsorsium məşğul olmuşdur. Bu layihəyə rəhbərlik edən cənab Mayk
Şerman burada bu barədə öz fikrini söylədi.
«Şahdəniz» müqaviləsi layihəsi 1996-cı il iyun ayının 4-də imzalanıbdır və Azərbaycanın dünyanın böyük
neft şirkətləri ilə müştərək iş görməsi proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində imzalanan üçüncü böyük
müqavilədir. Mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, 1994-cü il sentyabr ayının 20-də imzalanmış müqavilədən
başlayaraq ondan sonra imzalanan müqavilələrin hamısı ardıcıl surətdə həyata keçirilir və artıq öz bəhrələrini
verir. Bu proqramların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş nəticələrdən yüksək göstəricilərin əldə olunduğunu
göstərir.
Mən bu gün bunu deməyi ona görə vacib bilirəm ki, biz ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayanda
da bunu anlamayanlar da var idi, yaxud qəsdən bu müqaviləni ləkələmək istəyənlər də var idi və bunun
Azərbaycan üçün xeyir verməyəcəyini bəyan edənlər də var idi. Güman edirəm ki, əgər onlarda heç olmasa bir
kiçik ədalətlilik varsa, onlar artıq öz səhvlərini, bəd fikirlərini ləğv etməlidirlər. Çünki «Əsrin müqaviləsi»
əsasında «Çıraq» neft yatağından artıq neft alınır və görülən işlər onu göstərir ki, müqavilə imzalanarkən burada
510 milyon ton neft əldə olunması nəzərdə tutulurdusa, artıq indi 630 milyon ton neft alınması gerçəkləşibdir.
«Çıraq» neft yatağında qazılan quyular nəzərdə tutulduğundan dörd-beş dəfə artıq neft verir. Gündə 10 min
tondan artıq neft alınır. Mənə bir neçə gün bundan öncə məlumat verdilər ki, yeddinci quyu daha da gözəl
nəticələr veribdir. O quyudan gündə 500 ton neft çıxarılması nəzərdə tutulduğu halda, indi gündə üç min ton,
bəlkə də dörd min ton neft alınması gözlənilir. Budur bizim gördüyümüz işlərin nəticəsi!
Xatirimdədir, «Şahdəniz» müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində Azərbaycanda yenə də bəzi şəxslər belə bir
müqavilənin respublikamız üçün əhəmiyyətli olmaması, yaxud da ki, mənfəətli olmaması haqqında cürbəcür
fikirlər irəli sürürdülər. Ancaq bizim mütəxəssislər bu məsələni hərtərəfli müzakirə etmişdilər və «Şahdəniz»
yatağında böyük qaz ehtiyatları, eyni zamanda böyük neft ehtiyatları olduğunu dəfələrlə sübut etmişlər. Buna
baxmayaraq bəziləri heç bir əsas olmadan əksinə sübut etmək istəyirdilər.
Milli Məclisin keçmiş sədri, özünü neft sahəsində guya böyük mütəxəssis hesab edən Rəsul Quliyev 1996-cı
ildə «Şahdəniz» müqaviləsinin imzalanmasının əleyhinə çıxdı. Biz bunu geniş müzakirə etdik. Şübhəsiz ki,
mənə də və başqalarına da yaxşı məlum idi ki, bu əks fikir heç bir şeyə əsaslanmayıbdır. Sadəcə olaraq,
Azərbaycanın gördüyü işlərə ləkə salmaq, yaxud da onlara mane olmaq, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına
mane olmaq məqsədi daşıyırdı. Bu bəd niyyətlər bizə məlum idi. Amma buna baxmayaraq mən bu barədə geniş
müzakirə apardım və burada iştirak edən bizim neft sahəsində çox böyük alimlərimiz, mütəxəssislərimiz, Dövlət
Neft Şirkətinin rəhbərliyi bu müzakirədə iştirak etdilər. Bir daha təsdiq olundu ki, «Şahdəniz» neft və qaz yatağı
zəngin yataqdır və bunun istifadə edilməsi üçün mütləq işə başlamaq lazımdır, müqavilə imzalanmalıdır.
Beləliklə, 1996-cı il iyun ayının 4-də Bakıda «Gülüstan» sarayında bu müqavilə imzalandı.
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İndi o vaxtdan iki il keçibdir. Artıq biz bunun gözəl nəticələrini görürük. Məhz «Şahdəniz» müqaviləsinin
imzalanması nəticəsində, «Şahdəniz» proqramı əsasında bir konsorsium yarandı. Bu konsorsiuma «Bi-Pi», «Statoyl»,
«Türk petrolları şirkəti», ondan sonra isə «Elf Akiten», «LUKoyl» və İranın «OİEK» şirkəti daxil oldular. Bunlar işə
başladılar və biz bu gün bunun bəhrələrini görürük. Bu bəhrələr nədən ibarətdir? Biz Xəzər dənizində azı 20 il
fəaliyyət göstərə biləcək belə nəhəng bir üzən qazma qurğusu əldə etmişik.
«Şelf-5» qurğusu suyun 200 metr dərinliyində quyu qazmaq qabiliyyətinə malik idi. Quyunun dərinliyi isə 6
min metrə qədər ola bilərdi. Ancaq bu, layihədə var idi. Burada məlum olduğu kimi, bu, 1990-cı illərdə
işləmirdi və 1995-ci ildən bu qurğu konservasiya edilmişdi. Lakin həmin qurğu artıq yeniləşib, modernləşib,
bərpa olunubdur və onun bütün göstəriciləri yüksəlibdir. Artıq bu, suyun 700 metr dərinliyində quyu qazmağa
qadirdir. Quyunun dərinliyi isə 6 min metr deyil, 7,5-7,6 min metr ola bilər. Dünyada bu qəbildən olan üzən
qazma qurğuları ilə müqayisədə bu, ən yüksək səviyyədə duran bir qurğudur. Bu bizim üçün böyük milli
sərvətdir. Bu qurğunun hazırkı vəziyyətə gətirilməsi üçün 200 milyon dollar vəsait sərf edilibdir. Demək,
Azərbaycana 200 milyon dollar sərmayə gəlibdir. Bu qurğunun 17 ay müddətində modernləşməsində, bərpa
olunmasında, burada bildirildiyi kimi, 1200 nəfər iştirak edibdir. Bunlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır,
mütəxəssisləridir, fəhlələridir. Demək, onlar üçün yeni və yüksək maaşlı iş yerləri açılıbdır.
Biz sizinlə Dövlət Neft Şirkətinin gəmi təmiri zavodunun ərazisindəyik. Bu zavod demək olar ki, dayanmışdı
və bu ərazi bərbad vəziyyətdə idi. Ancaq 12 milyon dollar sərmayə qoyulub, zavod modernləşdirilib, təmir
olunub, yeniləşibdir və bundan sonra böyük işlər görməyə qadirdir. Bu, «Şahdəniz» müqaviləsinin, «Şahdəniz»
layihəsinin hələ ilkin bəhrəsidir, nəticəsidir. Heç şübhə yoxdur ki, tezliklə «İstiqlal» qazma qurğusu «Şahdəniz»
neft yatağında, suyun dərinliyi 700 metr olan bir yerdə yeni quyular qazmağa başlayacaqdır və oradakı zəngin
neft və qaz yataqlarından neft və qaz hasil edə biləcəyik.
Layihəyə görə «Şahdəniz» yatağından 500 milyard kubmetr qaz alınması gözlənilir, 200 milyon ton neft
kondensatı alınması gözlənilir. Ancaq hələ bu layihədir, proqnozdur. Güman edirəm ki, «İstiqlal» qazma
qurğusu bu rəqəmləri daha da artıracaqdır və biz böyük işlərin şahidi olacağıq. Bu qurğunun yüksək səviyyəyə
gətirilməsi Azərbaycanda bir tərəfdən texnikanın, texnologiyanın inkişaf etməsini nümayiş etdirir və bununla
bərabər, Azərbaycan vətəndaşlarının, mütəxəssislərinin, bu qurğuda çalışan bütün işçilərin hamısının müasir,
yüksək səviyyəyə qalxmasını təmin edir. Bu da böyük nailiyyətdir.
Mən hesab edirəm ki, biz gələcəkdə yenə belə qurğuların, yəni o «Şelf» adlanan qurğuların bərpasını davam
etdirəcək və yenə belə bir qurğunun işə salınmasının şahidi olacağıq.
1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz ilk böyük müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzalamışıq. Az bir vaxt
keçibdir, hələ dörd ili də tamam deyildir. Amma ötən illər yeni-yeni müqavilələr imzalanmışdır. İndi
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti həm Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, həm də Azərbaycan ərazisində
dünyanın böyük neft şirkətləri ilə 15 müqavilə imzalayıbdır və onların icrasına başlanıbdır. İmzalanmış
müqavilələrin əsasında sərmayə qoyuluşunun həcmi təxminən 35-38 milyard dollar miqdarında nəzərdə
tutulubdur. Onlar Azərbaycanın bu gün və ən çox gələcəkdə iqtisadiyyatının, həyatın bütün sahələrinin
inkişafını təmin etmək üçün çox böyük vasitədir.
Görülən işlər bu gün öz bəhrəsini verir. Neft sənayesində çalışan insanlar işləyirlər, iş yerləri əldə edirlər,
yüksək maaş alırlar və onların maddi vəziyyəti günü-gündən yaxşılaşır. Ancaq bu gördüyümüz işlər daha da çox
Azərbaycanın gələcəyinin xoşbəxtliyini təmin edir, Azərbaycanın parlaq gələcəyini təmin edəcəkdir. Biz
çalışırıq ki, gələcək nəsillər, övladlarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz bizim çəkdiyimiz çətinlikləri çəkməsinlər,
firavan yaşasınlar. Biz bu addımlarla Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkə etmək istəyirik. Biz
bu addımlarla Azərbaycan vətəndaşlarını, xalqını xoşbəxt etmək istəyirik, onlara firavan yaşayış təmin etmək
istəyirik. Biz bu işləri dünyanın böyük neft şirkətləri ilə və onların vasitəsilə başqa böyük şirkətlərlə birgə
görürük.
Bu gün «İstiqlal» qazma qurğusunun işə başlaması Azərbaycanın dünyanın bir neçə neft şirkəti ilə 1996-cı
ildə başladığı işin gözəl nəticəsidir. Mən bu münasibətlə Azərbaycanda neft sahəsində, iqtisadiyyatın bütün
başqa sahələrində Azərbaycan vətəndaşları ilə yan-yana işləyən, çalışan xarici şirkətlərin nümayəndələrinə,
mütəxəssislərinə, xarici ölkələrin hər bir vətəndaşına müştərək, faydalı birgə işlərimizə görə təşəkkürümü,
minnətdarlığımı bildirirəm.
Ötən bir neçə ildə Azərbaycanda iş görən xarici ölkələrin şirkətləri inandılar ki, Azərbaycanda iş görmək
olar, Azərbaycanda iş görmək üçün bütün imkanlar və ən əsası, əlverişli şərait yaranıbdır. Azərbaycanda
yaranmış ictimai-siyasi sabitlik, respublikamızda xarici şirkətlərin səmərəli iş görməsi üçün mövcud olan
qanunlar və qaydalar xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsi üçün böyük imkanlar yaratmışdır və bu da hər iki
tərəf üçün olduqca faydalıdır.
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Bugünkü mərasim – xarici şirkətlərin nümayəndələri ilə Azərbaycan neftçiləri və ictimaiyyətin
nümayəndələrinin birlikdə keçirilən bu təntənəli mərasimi bizim gözəl əməkdaşlığımızın parlaq təzahürüdür. Bu
bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda görülən işlərin hamısı böyük gələcəyə malikdir və Azərbaycana sərmayə
gətirən insanlar öz sərmayəsinin xeyrini görəcəklər. Azərbaycanda yaranmış şərait bundan sonra da
respublikamıza xarici sərmayənin gəlməsini təmin edəcəkdir.
Görülən işlər və əldə olunmuş bəhrələr yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin nəticəsidir və
Azərbaycan dövlətinin bu müstəqillikdən, azadlıqdan istifadə edərək apardığı doğru, düzgün, düşünülmüş daxili
və xarici siyasətin parlaq nəticəsidir.
Biz bu gün «İstiqlal» adı daşıyan üzən qazma qurğusunun işə başlaması mərasimində iştirak edərək və bu
nəhəng istehsal müəssisəsinə gələcək uğurlar arzu edərək bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi bundan sonra günü-gündən yüksələcək, möhkəmlənəcək və bu qurğu kimi qüdrətli, möhkəm,
əyilməz, dönməz olacaqdır.
«İstiqlal» qurğusunun işləməsini təmin edən insanlar bir neçə gündən sonra sahildən ayrılıb qurğunun
üzərində Xəzər dənizinin dərin yerlərinə, demək olar ki, dənizin ortasına doğru gedəcəklər. Dənizdə çalışan
işçilər, mütəxəssislər adətən çox mətin, qoçaq, qəhrəman olurlar. Ümid edirəm ki, onlar yeni-yeni qəhrəmanlıq
nümunələri nümayiş etdirəcəklər. Onların hamısına cansağlığı arzu edirəm və bu qurğunun səmərəli işləməsində
uğurlar arzulayıram.
«İstiqlal» qurğusuna bir daha uzun ömür, xoşbəxt gələcək və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan neftçilərinə eşq olsun!
Azərbaycanın milli azadlığına, istiqlaliyyətinə eşq olsun!
«İstiqlal» qurğusuna eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun!
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ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ, İSPANİYA KRALLIĞININ, POLŞANIN VƏ FİNLANDİYANIN
AZƏRBAYCANA YENİ TƏYİN OLUNMUŞ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ
SƏFİRLƏRİNİN ETİMADNAMƏLƏRİNİ QƏBULETMƏ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
4 sentyabr 1998-ci il
Hörmətli səfirlər, mən sizin etimadnamələrinizi məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Azərbaycanda öz
ölkələrinizin səfiri kimi göstərəcəyiniz fəaliyyətdə sizə uğurlar arzulayıram.
Çin Xalq Respublikası, İspaniya, Polşa və Finlandiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirləri bu gün
işə başlayırlar. Mən bu hadisəni Çin Xalq Respublikası, İspaniya, Polşa və Finlandiya ilə Azərbaycan arasındakı
diplomatik, dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm addım hesab edirəm.
Hörmətli səfirlər, sizin təmsil etdiyiniz ölkələrlə Azərbaycan arasında olan əlaqələr bizi məmnun edir və biz
bu əməkdaşlığın inkişaf etməsinin, genişlənməsinin tərəfdarıyıq. Biz bunun üçün öz tərəfimizdən bundan sonra
da lazımi təbdirlər görəcəyik.
Güman edirəm ki, yeni təyin olunmuş səfirlər kimi siz Azərbaycanın dövlət və hökumət orqanları, ictimai
təşkilatları ilə və bütün ictimaiyyətlə sıx əlaqə saxlayacaqsınız və ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişaf
etməsinə xidmət göstərəcəksiniz.
Mən Çin Xalq Respublikasının sədri Tszyan Tszeminin, İspaniya kralı birinci Xuan Karlosun, Polşa
prezidenti Aleksandr Kvasnevskinin, Finlandiya prezidenti Marti Ahtisaarinin salamlarını və xoş arzularını
böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Rica edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı və xoş arzularımı ölkələrinizin
başçılarına çatdırasınız.
Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfərimi, cənab Tszyan Tszeminlə apardığımız danışıqları və ölkələrimiz
arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün imzaladığımız sənədləri böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram.
NATO-nun və Avropa-Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
1997-ci ilin 8-9 iyulunda Madriddəki zirvə görüşündə kral birinci Xuan Karlos ilə, Baş nazirlə keçirdiyim
görüşləri, apardığımız çox səmərəli danışıqları və İspaniya ilə əlaqədar gözəl təəssüratlarımı da həmişə
məmnuniyyətlə xatırlayıram.
Polşa prezidenti cənab Kvasnevski ilə bir neçə dəfə görüşlərim olmuşdur. Xüsusən cənab Kvasnevskinin
dəvəti ilə mənim Polşaya rəsmi səfərim zamanı danışıqlarımız, söhbətlərimiz və imzaladığımız sənədlər Polşa
ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafı üçün böyük bir mərhələ açmışdır. Mən ümidvaram ki, bu
sənədlərin icra olunması nəticəsində bizim əməkdaşlığımız, dostluğumuz daha da genişlənəcəkdir.
Finlandiya ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq bizim tərəfimizdən müsbət qiymətləndirilir. Finlandiyanın
prezidenti cənab Ahtisaari ilə mənim beynəlxalq təşkilatların toplantılarında çox əhəmiyyətli görüşlərim və
danışıqlarım olmuşdur. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün yaradılmış
Minsk qrupunun həmsədri kimi Finlandiyanın 1997-ci ilin əvvəlinə qədərki fəaliyyətini biz yüksək
qiymətləndiririk. Mən həmin illərdə bizim ölkələrimizin səmərəli və geniş əməkdaşlığını məmnuniyyətlə
xatırlayıram. Bu günlərdə Finlandiya Seyminin böyük nümayəndə heyəti Azərbaycanda olmuşdur. Biz çox
səmərəli və əhəmiyyətli danışıqlar aparmışıq.
Azərbaycan ilə sizin təmsil etdiyiniz ölkələr arasındakı əlaqələr yaxşı səviyyədədir. Mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm. Ancaq qarşıda hələ çox işlər durur. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin səfirlik
fəaliyyətiniz qarşıda duran işlərin həyata keçirilməsinə kömək edəcəkdir, biz əməkdaşlığımızı genişləndirəcək
və inkişaf etdirəcəyik. Azərbaycan ilə Çin Xalq Respublikası, İspaniya, Polşa və Finlandiya arasındakı əlaqələr
daha da yüksəklərə qalxacaqdır. Mən bunun üçün sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə
cansağlığı, səadət diləyirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏDƏ LAYİQ GÖRÜLDÜYÜ «DƏDƏ QORQUD», «İNSAN HAQLARI»
MÜKAFATLARININ, «İPƏK YOLU» VAQFININ FƏXRİ ÜZVÜ DİPLOMUNUN VƏ
MÜKAFATININ TƏQDİMETMƏ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
5 sentyabr 1998-ci il
«Dədə Qorqud» mükafatı mənim üçün əzizdir. Çünki Dədə Qorqud bizim hamımızın babamızdır, atamızdır.
Azərbaycanda Dədə Qorqud adı hamı üçün əzizdir. Türkiyədə məlumdur ki, mən «Dədə Qorqud» dastanının,
əfsanəsinin 1300 illik yubileyini keçirmək məqsədi ilə mühüm qərarlar qəbul etmişəm, yubiley komissiyası
təşkil olunubdur. Biz bunu YUNESKO ilə birlikdə beynəlxalq səviyyədə keçirəcəyik: Bayqurtluların bu
təşəbbüsləri bizim hamımızın müştərək işimizin bir hissəsidir. Onların Dədə Qorqud simasını bu heykəldə əks
etdirməsi və bu mükafatı mənə verməsi mənim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Azərbaycanda insan haqlarının qorunması həm dövlətin, həm də ictimaiyyətin fəaliyyətində əsas yer tutur,
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quran Azərbaycanda insan haqlarının qorunması sahəsində çox işlər
görülmüşdür, ölkəmizdə ölüm hökmünün ləğv olunması bu sahədə çox ciddi və dəyərli bir addım kimi
qiymətləndirilir. İnsan haqları ilə əlaqədar 1948-ci ildə qəbul olunmuş bəyannamənin 50 illik yubileyinin BMT
tərəfindən keçirilməsində Azərbaycan da iştirak etmiş və bu barədə ölkəmizdə bir çox tədbirlər görülmüşdür. Bu
sahədə görülən işlərə İzmirdə verilən yüksək qiymətə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Qədim Böyük İpək yolunun bərpası tarixi hadisə olmuşdur. Bunun üçün Azərbaycanda xeyli iş görüldüyünü
nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Azərbaycan İpək yolu xəttində mühüm yer tutur. Keçmişdə Böyük İpək yolu
mövcud olan zaman Azərbaycan burada öz əhəmiyyətli rolunu oynayıbdır. Bu gün onun bərpasında da
Azərbaycan fəal iştirak edir.
Bu sahədə görülən işlər dünyada məlumdur. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Avropa Komissiyası ilə birlikdə
sentyabrın 7-8-də Bakıda Böyük İpək yolunun bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. Bu tədbirin
yüksək səviyyədə keçəcəyinə ümidvar olduğumu bildirirəm. Bunun üçün xeyli hazırlıq işləri görüldüyünü və
konfransda mühüm sənədlər qəbul ediləcəyini vurğulayıram.
Türkiyənin «İpək yolu» Vaqfı bu sahədə Azərbaycanda görülən işlərə diqqət yetirdiyinə və məni bu
münasibətlə mükafatlandırdığına görə təşəkkür edirəm. Mən bu mükafatı məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Bunlar,
yəni mənim fəaliyyətimə göstərilən bu qayğı, diqqət Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf
etməsinə bundan sonra da xidmət edəcəkdir və bu sahədə bizim müştərək işlərimiz üçün çox böyük əhəmiyyətə
malikdir. Rica edirəm ki, Bayqurt və İzmir bələdiyyələrinin rəhbərlərinə, İpək yolu Vaqfının nümayəndələrinə
və bütün Türkiyə vətəndaşlarına minnətdarlığımı, salamımı, ən xoş arzularımı, hörmət və ehtiramımı çatdırasınız.
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BAKININ BİNƏ HAVA LİMANINDA TARİXİ BÖYÜK İPƏK YOLUNUN BƏRPASI ÜZRƏ
BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN AZƏRBAYCANA GƏLƏN DÖVLƏT
BAŞÇILARININ VƏ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİNİN QARŞILANMASINDAN ƏVVƏL
ÖLKƏMİZİN VƏ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
MÜXBİRLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
7 sentyabr 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Böyük İpək Yolu Ukrayna ərazisindən keçməyəcəkdir. Sizin bu layihənizin
Ukrayna dövləti üçün nə kimi faydası ola bilər?
C a v a b: Nə üçün deyirsiniz ki, keçməyəcək?
M ü x b i r: Mən xəritədə baxmışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xəritəni istənilən kimi çəkmək olar. Əvvəla, Ukrayna TRASEKA proqramına
qoşulmuşdur. Tarixi İpək Yolunu isə məhz 1993-cü ildə qəbul olunmuş TRASEKA proqramı əsasında bərpa
etmək planlaşdırılır. Ukrayna bu proqrama fəal qoşulub və zənnimcə, çox istəyir ki, Böyük İpək yolunun
iştirakçısı olsun. Bunun üçün bütün imkanlar var.
S u a l: Azərbaycan və TRASEKA-nın iştirakçısı olan digər ölkələr bugünkü konfransdan nə kimi
siyasi, iqtisadi mənfəət götürəcəklər?
C a v a b: Bilirsiniz, beş ildən bəri həyata keçirilən TRASEKA proqramı öz faydasını verir. Kommunikasiya
xətləri, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi, magistralı yaradılmışdır. Bunun özü iqtisadi fayda gətirir. O ki
qaldı siyasi mənfəətə, biz bir-birimizlə nə qədər çox əməkdaşlıq etsək, əlaqə saxlasaq, o qədər çox tərəfdaş
olacağıq və bu, bir o qədər də siyasi fayda gətirəcəkdir. Ən başlıca siyasi fayda isə sülhü, sabitliyi, dövlətlər
arasında qarşılıqlı anlaşmanı təmin etməkdən ibarətdir. Bütün bunlar hamısı birlikdə həm iqtisadi, həm də siyasi
faydaları təşkil edir.
S u a l: Cənab prezident, bildiyiniz kimi, Ermənistanın Baş naziri də bu tədbirə qoşulacaqdır.
Mümkünsə, deyin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə bunun bir köməyi ola bilərmi?
C a v a b: Birincisi, Ermənistan TRASEKA proqramının qəbulunda iştirak etmiş ölkələrdən biridir. 1993-cü
ildə Brüsseldə Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri TRASEKA proqramını tərtib ediblər. Ona görə də
Ermənistanın bu konfransda iştirak etməyə hüququ var.
İkincisi, biz Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bunun
üçün də iki ölkə arasında düşmənçilik əhval-ruhiyyəsindən qarşılıqlı inam əhval-ruhiyyəsinə keçmək lazımdır.
Qarşılıqlı inam olmasa, bu məsələnin sülh yolu ilə həlli də çətin ola bilər. Doğrudur, ötən on ildə biz böyük
yaralar almışıq, bizə çox böyük zərbələr dəyibdir. Qurbanlar vermişik, qan tökülüb, torpaqlarımız işğal
olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlar viran olunub, bərbad vəziyyətdədir.
Bunlar hamısı məlumdur. Ancaq irəliyə baxmaq lazımdır. İrəliyə baxmaq üçün də düşünmək lazımdır ki, iki
qonşu ölkə bir-biri ilə daim düşmənçilik münasibətlərində yaşaya bilməz. Dünyanın bütün ölkələrini, Avropa
ölkələrini götürün. Fransa ilə Almaniya yüz il müharibə etdilər, indi dost ölkələrdir. Yaxud, Rusiya, Avropanın
bir çox ölkələri Almaniya ilə müharibə etdilər, nə qədər qurbanlar verildi, insanlar həlak oldu, şəhərlər dağıldı.
İkinci dünya müharibəsində Sovetlər İttifaqından 27 milyon adam həlak oldu. Təkcə Azərbaycandan cəbhəyə
600 min adam səfərbər edilmişdi, onlardan 300 mini qayıtmadı. Amma görürsünüz, indi Almaniya ilə Rusiya,
keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş digər ölkələr arasında əməkdaşlıq, dostluq əlaqələri var. Bu həyatdır,
ona görə irəliyə baxmaq lazımdır.
S u a l: Cənab prezident, Sizin ikitərəfli görüşlərinizdə Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına
nəqlinin marşrutları müzakirə ediləcəkmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu elə mövzudur ki, biz onu daim müzakirə edirik. Bu, tükənən mövzu deyildir.
S u a l: Ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan neftinin ixracından hiss ediləcək gəlir yeddi ildən sonra
götürüləcəkdir. Sizin fikriniz, proqnozunuz necədir, - Azərbaycanın bugünkü tarixi tədbirdə iştirakının
faydasını sadə vətəndaşlar nə vaxt hiss edəcəklər?
C a v a b: Bilirsiniz, sadə Azərbaycan vətəndaşı buna çox açıq gözlə, obyektiv baxmalıdır. Sadə Azərbaycan
vətəndaşı tədricən fayda götürür. Belə təsəvvür etmək olmaz ki, elə bir gün yetişəcək, sadə Azərbaycan
vətəndaşına göydən, yaxud kimdənsə içərisində, nə bilim, nə qədərsə pul, yağ və digər şeylər olan bağlama
gələcəkdir. Bilirsiniz, indi biz nə ediriksə, hər ay sadə Azərbaycan vətəndaşına praktiki olaraq xeyir gətirir. Bu
reallıqdır. Siz ətrafa nəzər salın, görün beş il, üç il əvvəl necə idi. Rusiyada rublun vəziyyətinə baxın. Bir dollar
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6 rubl idi, indi təxminən 20 rubla qalxmışdır. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Manat sabitdir. 1994-cü ildə
inflyasiya 1600 faiz idi, indi isə inflyasiya yoxdur. Rusiyada baş verənlər bizi çox narahat edir – bu,
Azərbaycana da mənfi təsir göstərə bilərdi. Biz tədbirlər gördük, bunun qarşısını aldıq, yol vermədik. Bax, bu,
Azərbaycan vətəndaşının götürdüyü konkret, praktiki faydadır.
İslahatlar keçirilir, iqtisadiyyat inkişaf edir. Ötən illərdə sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalı hər il 10, 15, 20,
25 faiz aşağı düşürdü. İndi isə təkcə son səkkiz ayda sənayedə artım 0,9 faiz olmuşdur. Bu, az olsa da, hər halda
artımdır, azalma deyildir. Yaxud, ümumi daxili məhsul 9 faiz artıbdır. Dünən mən Almaniya nümayəndə
heyətini qəbul etmişəm. Onlar srağagün Nauman fondu çərçivəsində seminar keçirmişlər. Yeri gəlmişkən, orada
müxtəlif xüsusi, qeyri-dövlət strukturlarının, habelə bir çox partiyaların, o cümlədən müxalifət partiyalarının
nümayəndələri, mənim müşavirim, professor Axundov da iştirak etmişdir. Orada konkret rəqəmlər gətirilmişdir.
Almaniya nümayəndə heyətinin başçısı mənə dedi ki, Azərbaycanda gedən müsbət dəyişiklikləri məmnunluqla
qarşılayırıq. Bu, hər gün, yavaş-yavaş baş verir, - iqtisadiyyatda sıçrayışlar ola bilməz.
O ki qaldı neftə, hərə öz bildiyi kimi hesablayır. Bizim isə öz hesablamalarımız var. Hər bir ekspert özü
düşündüyü kimi danışır. Bizim konkret planlarımız, proqnozlarımız var. Neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə dair
proqramı ardıcıl həyata keçirərək iqtisadiyyatın və xalqın rifah halının yüksəlişini təmin edəcəyik. Bir neçə gün
bundan əvvəl, «İstiqlal» adı verdiyimiz üzən qazma qurğusunun işə salınması münasibətilə təntənəli mərasim
keçirilmişdir. Siz orada iştirak etmiş, televiziya ilə görmüsünüz. 17 ay ərzində bu qurğunun bərpasına, yenidən
qurulmasına, modernləşdirilməsinə 200 milyon dollar xərclənmişdir. Həmin 200 milyon dolların xeyli hissəsi
müxtəlif işlərdə iştirak edən Azərbaycan vətəndaşlarına, sakinlərinə çatmışdır. Digər tərəfdən də Azərbaycana 200
milyon dollar vəsait qoyulmuşdur. Həmin qurğu «Şahdəniz» yatağında quyu qazmağa aparılmışdır. Biz hər bir
quyudan neft alacağıq. Bütün bunlar bir-biri ilə bağlı olan prosesdir.
Yaxud, bizim neft şirkətinin gəmi təmiri zavodunu götürək. Bərbad vəziyyətə düşmüşdü, onu bərpa etməyə
imkanımız yox idi. Həmin gəmi təmiri zavodunu bərpa etmək üçün 13 milyon dollar xərclədilər. Bərpa etdilər,
indi digər qurğular da bərpa olunacaq, gəmilər təmir ediləcəkdir.
Əgər televiziya ilə baxmısınızsa, yaxud orada olmusunuzsa, bilərsiniz – zavodda üç böyük kran var. Onlar
işləmirdi. Həmin kranları bərpa etdilər, qaydaya saldılar.
«İstiqlal» qazma qurğusu nədir? O, ən yüksək dünya səviyyəli qurğudur. Mən Norveçdə səfərdə olarkən
vertolyotla Stavangerdən təxminən 260 kilometr aralıda – Şimal dənizində yerləşən «Sleypner» platformasına
getmişdik. Orada ildə 6 milyard kubmetr qaz çıxarılır və mənə dedilər ki, birbaşa Avropaya-Fransaya göndərilir.
Biz həmin platformanı görəndə heyran qaldıq. İndi bizim ona bənzər «Çıraq-1» platformamız var. Təsəvvür
edirsinizmi, suyun 700 metr dərinliyində quyu qaza bilən «İstiqlal» üzən qazma qurğumuz var. Suyun 700 metr
dərinliyində quyu qazmağın mümkünlüyünü təsəvvürə gətirmək belə çətin idi. O, nəhəng bir qurğudur. Bax, bu,
praktiki faydadır.
Mən qurğuda azərbaycanlılarla – mütəxəssislərlə, sadə fəhlələrlə söhbət etdim. Soruşdum ki, nə qədər maaş
alırsan. Dedi ki, 2 milyon 600 min manat. Dollara çevirin, görün nə qədər olur. 2 milyon 600 min manat da
sanballı səslənir. Adi işçi bu qədər alır. Buyur, bu da bizim iqtisadi faydamız və hər bir Azərbaycan vətəndaşı
üçün konkret xeyir. Ona görə də siz başa düşün, - bu, elə prosesdir ki, hər gün faydasını verir.
Biz 15 müqavilə imzalamışıq. Bunların hamısı işləyir. Hər bir müqavilə üzrə investisiyalar gəlir. Təkrar
edirəm, «Şahdəniz» yatağına dair müqaviləni 1996-cı il iyunun 4-də imzalamışıq. İki ildən sonra isə orada
«Dədə Qorqud» qurğusu quyu qazır. Bir neçə gün bundan əvvəl isə yeni qazma qurğusunu istifadəyə verdik və
o, orada quyu qazacaqdır. Həmin qurğu təkcə orada quyu qazmayacaq, Xəzər dənizində əsas qurğu olacaqdır.
Xəzərdə öz yataqlarından istifadə etmək istəyən digər sahilyanı dövlətlərin belə imkanları yoxdur, onlar bizə
müraciət edəcəklər. Hazırda geofiziki, seysmik tədqiqatları bizə, Azərbaycana məxsus olan gəmi aparır. Onu
«LUKoyl» neft şirkəti modernləşdirib müasir səviyyəyə çatdırmışdır. O həm Qazaxıstan, həm İran, həm
Türkmənistan, həm də Rusiya üçün geofiziki işlər görür. Onda 600 nəfər işləyir və çox yüksək əmək haqqı
alırlar. Bax, bu da konkret fayda. Kifayətdirmi?
S u a l: Böyük İpək yolunun bərpasında Çinin rolu haqqında nə deyə bilərdiniz?
C a v a b: Böyük İpək yolu Çindən başlayıb, elədirmi? Nə üçün İpək yolu adlandırıblar? Ona görə ki, Çində
hələ qədimdən, eramızdan əvvəl ipək istehsal edir və Avropaya aparırdılar. Həmin Böyük İpək yolu ilə
aparırdılar. Əlbəttə, indi Çinin bir çox başqa nəqliyyat kommunikasiyaları var. Amma mən hesab edirəm ki,
bərpa olunacaq bu yol da Çinə fayda gətirəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, sabah konfransın yekunlarına dair saziş imzalanacaqdır. Onun əhəmiyyətini
şərh edərdinizmi?
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C a v a b? Əhəmiyyəti çox böyükdür, çünki belə saziş ilk dəfə imzalanacaqdır. Bunun özü onu göstərir ki,
sazişin məzmunu nəqliyyat xəttinin gələcək inkişafı və Böyük İpək yolunun bərpası üçün yaxşı şərait yaradır.
S u a l: Saziş yüklərin təhlükəsiz daşınmasına təminatı nəzərdə tuturmu?
C a v a b: Şübhəsiz, orada hər şey nəzərdə tutulur.
S u a l: Heydər Əliyeviç, TRASEKA Rusiyanı faktiki olaraq kənarda qoyur. Bu, münasibətləri
kəskinləşdirməzmi?
C a v a b: Nə üçün kənarda qoyur? Biz Rusiyanı dəvət etmişik və Rusiya konfransda iştirak edir.
M ü x b i r: Müşahidəçi kimi iştirak edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, kimin müşahidəçi, kimin qeyri-müşahidəçi olması barədə status yoxdur.
Hamı konfransın iştirakçılarıdır. Biz Rusiya ilə münasibətlərin kəskinləşməsinə heç vaxt yol vermərik.
S u a l: Ermənistanın Baş naziri ilə görüşdə münaqişənin həlli yolları müzakirə olunacaqmı?
C a v a b: Baxaq görək, imkan dairəsində danışıqlar aparılacaqdır.
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BAKIDA «İSR PLAZA» OFİS-OTELİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
7 sentyabr 1998-ci il
Əziz dostumuz, qardaşımız, hörmətli qonağımız, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Hörmətli Bakı şəhərinin sakinləri!
Bu gün Azərbaycanda əlamətdar bir hadisə baş verir. Azərbaycan, Bakı Böyük İpək yolunun bərpa olunması
ilə əlaqədar keçiriləcək beynəlxalq konfrans ərəfəsindədir və Azərbaycana Avropa, Asiya dövlətlərinin,
hökumətlərinin rəhbərləri, nümayəndə heyətləri gəlir və gəlməkdədir. Bir çox beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri artıq Bakıya gəliblər.
Sabah Azərbaycanda böyük bir konfrans keçirilir. Böyük iftixar hissi ilə qeyd edirəm ki, bu konfrans
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra respublikamızda keçirilən ilk böyük beynəlxalq
konfransdır. Bu konfransın Azərbaycanda keçirilməsi beynəlxalq aləmin, təşkilatların, Avropa, Asiya, Qafqaz
ölkələrinin Azərbaycana olan münasibətini parlaq surətdə nümayiş etdirir.
Bizim hamımızı sevindirən bir də odur ki, biz bu gün əziz dostumuz, qardaşımız, Türkiyənin prezidenti
cənab Süleyman Dəmirəli qarşılayırıq. Buraya gəlməklə hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl bu konfransın işinə
çox böyük əhəmiyyət verib və hesab edirəm ki, onun, Türkiyə Cümhuriyyəti nümayəndə heyətinin bu
konfransda iştirak etməsi bu tədbirin daha da uğurlu olmasını təmin edəcəkdir.
Əziz dostumuz, qardaşımız, yenidən Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz! Mən sizi bütün
Azərbaycan xalqı adından, Bakı şəhərinin vətəndaşları adından ürəkdən salamlayıram.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq və qardaşlıq əlaqələri sarsılmaz tellərlə bağlıdır.
Bunlar son illər daha da möhkəmlənib, yüksəlib və əbədi olubdur. Biz Azərbaycanda Türkiyə ilə dostluğumuzu
xüsusi qiymətləndiririk, ona xüsusi əhəmiyyət veririk və bu dostluğumuzun əbədi olaraq davam etməsinə
inanırıq.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra Türkiyə Azərbaycana hər cür yardım edib və bu gün də
edir, sabah da edəcəkdir.
Dünən Azərbaycanın Azadlıq meydanına Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi ilə əlaqədar
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan vətəndaşları üçün Türkiyənin «Qızıl Ay» cəmiyyəti
tərəfindən yardım karvanı gətirilibdir. 15 böyük yük maşını gəlibdir. Dünən Azərbaycanın vətəndaşları
televiziya vasitəsilə gördülər. Bunlar Türkiyədən gəlibdir. Bunlar qardaş yardımıdır. Bunlar humanitar
yardımdır, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından didərgin düşmüş insanlara gətirilmiş yardımdır. Bu
yardımlar keçmişdə də olubdur. Bu gün «Qızıl Ay» cəmiyyəti yenidən bu yardımı edibdir. Ümidvarıq ki, bu,
gələcəkdə də davam edəcəkdir. Bu yardımlara, Azərbaycanı bütün işlərdə dəstəklədiklərinə görə Türkiyə
xalqına, cümhuriyyətinə, hökumətinə və bizim əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirələ
minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildirirəm.
Biz son illər Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının çox nümunələrinin şahidi olmuşuq. Onlardan biri də bu
gün təntənəli açılışı olan ofis-otel binasıdır. Bu binanın inşa edilməsi və bu gün istifadəyə verilməsi
Azərbaycanın həyatında əlamətdar hadisədir. Birinci ona görə ki, Bakı şəhərini yeni bir gözəl memarlıq abidəsi
və Azərbaycanın bu günü, gələcəyi üçün çox lazım olan bina bəzəyibdir. İkinci də ona görə ki, Azərbaycanda
gedən iqtisadi islahatlar, sərbəst iqtisadiyyatın inkişafı, iş adamlarının sərbəst iş görmək imkanı əldə etməsi
nəticəsində bu binanı özəl şirkət tikib, sərmayə qoyub, inşa edibdir və özü də bundan istifadə edəcəkdir. Bu,
gözəl bir hadisədir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra iqtisadi islahatlar aparır, iqtisadiyyatı bazar
münasibətləri yolu ilə inkişaf etdirməyə çalışır. Bizim bu sahədə nailiyyətlərimiz çoxdur. Ancaq gələcəkdə
görüləcək işlərimiz də çoxdur. Özəlləşdirmə proqramı, torpaq islahatı, torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi
tədbirləri həyata keçirilir. Eyni zamanda biz respublikamızda sahibkarlar təbəqəsi yaradırıq. Sahibkarların, iş
adamlarının sərbəst fəaliyyəti, öz vəsaitindən istədiyi kimi istifadə etməsi, sərmayə qoyması, mənfəət götürməsi
üçün imkanlar yaratmışıq. Bunu qanunlar təmin edir və biz bütün tədbirlərimizlə onları belə işlər görməyə
həvəsləndiririk. Belə sahibkarlardan biri də bu ofis-oteli tikib yaradan şirkətlər qrupudur. Bu otelin məhz


Ofis-otelin açılış mərasimində Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl də iştirak etmiş və nitq
söyləmişdir.
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burada, Bakının mərkəzi nöqtələrindən birində tikilməsi də Azərbaycanda sahibkarlığa, sərbəst iqtisadiyyata
olan diqqətin, qayğının təzahürüdür.
Bir daha qeyd edirəm, bu ofis-otelin tikilməsi Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığının nümunəsidir. Bu
binanın Türkiyə şirkəti tərəfindən tikilməsi və yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi onu göstərir ki, bizim
əməkdaşlığımız öz əməli nəticəsini verir.
Mən əminəm ki, bu ofis-otel Azərbaycana, iş adamlarına, respublikamıza gələn qonaqlara dəyərli xidmətlər
göstərəcəkdir və öz fəaliyyəti, nümunəsi ilə Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyatın, bazar münasibətlərinin, sərbəst
sahibkarlığın inkişafına kömək edəcəkdir.
Mən bu ofis-oteli tikib yaradan Türkiyənin İnşaat Şirkətinə gördüyü işə görə gələcək işlərində uğurlar
arzulayıram.
Əziz dostumuz, qardaşımız hörmətli Süleyman Dəmirəl!
Azərbaycan vətəndaşlarının sizinlə hər bir görüşü bayrama çevrilir. Görürsünüz, buraya nə qədər insan
toplaşıbdır. Bunların hamısı sizi görmək, salamlamaq üçün gəlib. Çünki siz həm Türkiyə Cümhuriyyəti, həm
Azərbaycan Respublikası üçün, həm də türk dünyası üçün çox böyük işlər görmüş, xidmətlər göstərmiş
adamsınız. Biz sizi hər dəfə görəndə sevinirik, sizi daim bağrımıza basırıq, qardaş kimi qəbul edirik. Bu gün bir
daha Azərbaycan xalqının, respublikasının bütün vətəndaşlarının hörmət və ehtiramını sizə izhar edirəm. Sizə
cansağlığı, uzun ömür, gələcək işlərinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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TARİXİ İPƏK YOLUNUN BƏRPASI ÜZRƏ BAKIDA BEYNƏLXALQ
KONFRANSDA GİRİŞ SÖZÜ
«Gülüstan» sarayı
8 sentyabr 1998-ci il
Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri!
Xanımlar və cənablar!
Sizi, tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransın iştirakçılarını səmimi salamlayıram.
Avropa Birliyi Komissiyası ilə birlikdə belə mötəbər məclisin təşkilatçısı olmaq Azərbaycan Respublikası
üçün böyük şərəfdir.
Konfransımız yeni müstəqil dövlətlərə kömək edilməsi sahəsində Avropa Birliyinin göstərdiyi səmərəli
səylərin nəticəsidir. Həmin köməyin bünövrəsini 1991-ci ildə təsis edilmiş TASİS proqramı qoymuşdur.
TASİS-in milli və dövlətlərarası proqramları çərçivəsində bir çox mühüm layihələr həyata keçirilir və bunlar
yeni müstəqil dövlətlərdə demokratik islahatlar, bazar islahatları aparılmasına kömək göstərir.
Belə layihələrdən biri də 1993-cü ilin mayında qəbul olunmuş «Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz nəqliyyat
dəhlizi (TRASEKA)» proqramıdır. Avropa Birliyi Komissiyasının təklifi ilə Azərbaycan, Gürcüstan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ermənistan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan nümayəndələrinin Brüsseldə görüşü
olmuş və bu görüşdə regionun nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.
Brüssel bəyannaməsi Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini, onun inkişaf etdirilməsi
sahəsində əməkdaşlığın konkret istiqamətlərini, forma və mexanizmlərini müəyyənləşdirmiş ilk beynəlxalq
sənəd olmuşdur.
O vaxtdan bəri TRASEKA-nın işçi qruplarının Almatıda, Vyanada, Venesiyada, Afinada və Tbilisidə beş
iclası keçirilmiş və bu iclaslarda mövcud nəqliyyat strukturlarının modernləşdirilməsinə və yeni obyektlərin
tikilməsinə dair bir çox layihələr qəbul edilmiş və artıq qismən yerinə yetirilmişdir. Ukrayna və Monqolustan
TRASEKA proqramının tam hüquqlu iştirakçıları olmuşlar.
TRASEKA proqramının uğurla həyata keçirilməsi, Avropa Birliyi Komissiyasının və iştirakçı ölkələrin gördükləri böyük iş, əməkdaşlığımızın konkret müsbət nəticələri daha genişmiqyaslı layihələr işlənib
hazırlanmasına təkan vermişdir. Tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası bu layihələr arasında başlıca yer tutur.
Bununla əlaqədar olaraq, Avropa Birliyi Komissiyası və TRASEKA proqramının iştirakçısı olan ölkələr bu
gün açdığımız Bakı beynəlxalq konfransının keçirilməsi haqqında qərar qəbul etmişlər.
Konfransda 32 ölkənin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndə heyətləri iştirak edirlər.
Əminəm ki, tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası məsələlərinin müzakirəsi, konfransımızın nəticələri və yekunları
milli və regional nəqliyyat strukturlarının, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, Avrasiya məkanında sülhün,
sabitliyin və tərəqqinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir.
İcazə verin, konfransımızın hazırlanması, imzalanmağa təqdim olunmuş sənədlərin işlənib hazırlanması və
razılaşdırılması üçün gördüyü böyük işə görə TRASEKA-nın işçi qrupuna təşəkkür edim.
Konfransın təşkilində köməyinə görə, demokratik islahatların, bazar islahatlarının aparılmasında, beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində yeni müstəqil dövlətlərə böyük maliyyə yardımı və texniki yardım
göstərdiyinə görə Avropa Birliyi Komissiyasına təşəkkür edirəm.
Dəvətimizi qəbul edib, Bakı şəhərinə gəlmiş bütün konfrans iştirakçılarına təşəkkürümü bildirirəm, onlara qonaqpərvər Azərbaycan torpağında uğurlu iş arzulayıram.
Hörmətli dövlət başçıları və nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, xanımlar və cənablar!
Bəşər sivilizasiyasının tarixində yollar, nəqliyyat xətləri həmişə çox böyük rol oynayaraq, həyatın bütün
sahələrinə – siyasətə, iqtisadiyyata, mədəniyyətə təsir göstərmişdir. Bunun parlaq nümunələrindən və

Konfransda Azərbaycan, Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Macarıstan, Böyük Britaniya, Almaniya, Yunanıstan,
Gürcüstan, İran, İspaniya, İtaliya, Qazaxıstan, Çin, Qırğızıstan, Moldova, Ermənistan, Monqolustan, Niderland, Norveç,
Polşa, Rusiya, ABŞ, Tacikistan, Türkiyə, Rumıniya, Ukrayna, Özbəkistan, Finlandiya, Fransa, İsveç, Yaponiya, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının, Avropa Birliyi Komissiyasının, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının, Dünya Bankının, Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankının, Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatçıları İttifaqının, Avropa Nəqliyyat Nazirləri Konfransının, Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının, Dəmir Yollarının Əməkdaşlığı Təşkilatının nümayəndə heyətləri iştirak edir.
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rəmzlərindən biri də bir çox ölkələrin və xalqların minillik tarixini, Çinin qədim mədəniyyətini, avropalıların
böyük coğrafi kəşflərini, orta əsr müsəlman intibahının nailiyyətlərini və bir sıra digər cəhətləri ehtiva etmiş
qlobal, nadir hadisə olan Böyük İpək Yoludur.
Azərbaycan əzəldən Böyük İpək Yolunda mühüm məntəqə olmuş, Avropa ilə Asiya arasında özünəməxsus
körpü rolu oynamışdır. Qafqaz, Xəzər dənizi və Qara dəniz hövzələri ölkələri inkişaf etmiş ticarət, qarşılıqlı
mədəni zənginləşmə, dini dözümlülük zonasını təşkil edərək, Böyük İpək Yolunun özgür tərkib hissələrindən
biri olmuşlar.
Bəşər tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi Böyük İpək Yolu yüksəliş və tənəzzül dövrləri keçirmişdir.
Müharibələr, ideoloji və coğrafi-siyasi qarşıdurmalar, ayırıcı xətlər dövrləri başlandıqdan sonra bu yol
həyatımızdan yox olaraq, gözəl bir əfsanəyə çevrilmişdi.
Lakin «soyuq müharibə» qurtardı, xalqlar müstəqillik əldə etdilər, ümumbəşəri dəyərlər, demokratik
normalar, inteqrasiya prosesləri dünya siyasətində üstün yer tutdu və Böyük İpək Yolu ideyasını tarixin
gedişinin özü yenidən zəruri etdi.
Avropa Birliyi Komissiyasının uzaqgörən qərarını lazımınca qiymətləndirmək gərəkdir. Bu komissiyanın
təşəbbüsü ilə 1993-cü ilin mayında Brüsseldə Qafqaz və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin milli və beynəlxalq
nəqliyyat, ticarət kommunikasiyalarının inkişafı strategiyasının müzakirəsinə həsr edilmiş xüsusi görüşü oldu.
Həmin görüşdə təsis edilmiş «Avropa-Qafqaz-Asiya (TRASEKA) nəqliyyat dəhlizi» proqramı Avrasiya
məkanında həyata keçirilən ən dinamik, iqtisadi cəhətdən ən səmərəli layihələrdən biri oldu.
Proqramın iştirakçısı olan ölkələrin sıx əməkdaşlığı, Avropa Birliyi Komissiyasının fəal köməyi sayəsində
ötən beş ildə kommunikasiya obyektlərinin modernləşdirilməsi və tikintisi, müvafiq qanunların və məcəllələrin
işlənib hazırlanması, kadrlar hazırlanması, gömrük və tarif siyasətlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində böyük iş
görülmüşdür.
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan arasında tranzit daşımaların tənzimlənməsi haqqında
1996-cı ilin mayında Türkmənistanın Sərəxs şəhərində saziş imzalanması bu proqramın inkişafı üçün mühüm
hadisə oldu. Sonralar bu sazişə başqa dövlətlər də qoşuldular. Həmin saziş sayəsində tariflər 50 faiz azaldılmış,
gömrük qaydaları sadələşdirilmiş, daşımaların təhlükəsizliyi və qorunması təmin edilmişdir. Bunun nəticəsində son
illərdə Transqafqaz dəhlizi vasitəsilə Avropa və Asiya arasında mal mübadiləsinin həcmi, demək olar, on dəfə artmışdır.
TRASEKA proqramının uğurla həyata keçirilməsi əməkdaşlığımızı daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün, yəni
tarixi Böyük İpək yolunun bərpasına dair proqram qəbul etmək üçün zəmin yaratmışdır və konfransımız da buna həsr
olunmuşdur.
TRASEKA-nın işçi qrupunun hazırladığı «Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxtərəfli saziş», onun texniki əlavələri, Bakı bəyannaməsi çox böyük iqtisadi, siyasi, tarixi əhəmiyyətə
malikdir.
Onların qəbul olunması Avropa, Qara dəniz, Qafqaz, Xəzər dənizi və Asiya regionlarında ticarətin inkişafına, təbii
ehtiyatlardan istifadəyə və onların nəqlinə, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa kömək edəcəkdir.
Tarixi Böyük İpək yolunun bərpası, yeni-yeni ölkələrin və regionların ona cəlb edilməsi xalqlarımızın yaxınlaşması
və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi, yeni müstəqil dövlətlərin istiqlaliyyətinin və suverenliyinin möhkəmlənməsi, bu
dövlətlərdə demokratik islahatların, bazar islahatlarının uğurla aparılması üçün güclü təkan verəcək, hamı üçün sülhün,
sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasına kömək göstərəcəkdir.
Böyük İpək Yolu keçmişdən başlansa da, gələcəyə doğru gedən yoldur. Mən inanıram ki, əgər biz
əməkdaşlıq edə-edə, bir-birimizə hörmət bəsləyərək və bir-birimizi dəstəkləyərək bu yolla birlikdə getsək, o,
xalqlarımızı firavanlığa və tərəqqiyə gətirib çıxaracaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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TARİXİ İPƏK YOLUNUN BƏRPASI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA
SƏNƏDLƏRİN İMZALANMA MƏRASİMİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA YEKUN NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
8 sentyabr 1998-ci il
Hörmətli dövlət başçıları, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, konfrans iştirakçıları!
Tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası üzrə Bakı beynəlxalq konfransı öz işini başa çatdırdı.
Konfransın işinin başa çatması və əsas sənədlərin – əsas sazişin, Bakı Bəyannaməsinin və ümumi rəsmi
məlumatın imzalanması münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Hesab edirəm, tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası üzrə Bakı beynəlxalq konfransının çox böyük tarixi əhəmiyyəti
olan hadisəyə çevrildiyini desəm, yanılmaram.
Konfransda bütün nümayəndə heyətləri çıxış etdilər – 45 çıxış oldu. Bu çıxışlarda çox mühüm fikirlər söyləndi və
təkliflər irəli sürüldü. Şübhəsiz ki, bunlar gələcək birgə işimizə kömək göstərəcəkdir.
Konfransın hazırlanması və onun uğurla başa çatması bizim birgə səylərimiz nəticəsində mümkün olmuşdur.
Ancaq, eyni zamanda, Avropa komissiyasının gördüyü böyük işi konfransın bütün iştirakçıları adından vurğulamağı
zəruri hesab edirəm. Beş il bundan öncə 1993-cü ilin may ayında Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın səkkiz dövlətinin
nümayəndələri Avropa Birliyi Komissiyasının təşəbbüsü ilə Brüsseldə görüşdülər və nəqliyyatın, Avropanı, Qafqazı
və Asiyanı birləşdirən bütün kommunikasiya növlərinin inkişaf etdirilməsinə dair əməkdaşlığın başlanğıcını
qoydular.
O vaxtdan beş il keçmişdir. Bu gün biz şahidi oluruq ki, həmin zəmin çox dəyərli, etibarlı olmuş və böyük
beynəlxalq təşkilata çevrilmişdir. Biz bu konfransda da gördük ki, konfrans iştirakçılarının hamısı gördüyümüz işin
vacibliyi, əhəmiyyəti və böyük gələcəyi haqqında necə maraqla danışdılar.
Ötən beş il ərzində Avropa Birliyi Komissiyası böyük iş görmüşdür. O, bu konfransın hazırlanması sahəsində də
böyük iş görmüşdür. Ümidvarıq ki, indi, mühüm sənədlər imzalandıqdan sonra biz hamımız gələcəkdə də Avropa
Birliyinin, Avropa Birliyi Komissiyasının dəstəyindən və yardımından bəhrələnəcəyik.
Konfransda dövlət başçılarının, ölkə prezidentlərinin iştirak etməsi onun işinə xüsusi əhəmiyyət verir. Konfransın
hazırlanmasında da maraqla iştirak etdiklərinə görə, çox dəyərli, mühüm çıxışlarına və bizim birgə gördüyümüz böyük
işə görə dövlət başçılarına, prezidentlərə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Gün ərzində konfransın bütün iştirakçıları öz səylərini birləşdirdilər və bu salonda qarşılıqlı hörmət, dostluq və
əməkdaşlıq mühiti hökm sürürdü. Bu onu göstərir ki, tarixi Böyük İpək yolunun bərpa və inkişafının zəruriliyi
məsələsində biz hamımız yekdilik.
Zənnimcə, konfransımızın səciyyəvi xüsusiyyəti odur ki, Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz magistralı əsasında
Avropa ilə Asiya arasında sıx əməkdaşlıq, əlaqə son dövrdə ilk dəfə olaraq bu konfransda xüsusi xarakter kəsb edir.
Avrasiya məkanı nümayəndələrinin burada iştirakı da Avropa və Asiyanın sıx inteqrasiyasını səciyyələndirən çox
ciddi dəyişikliklərdən xəbər verir.
Bu konfrans bizim üçün, Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycana belə böyük şərəf göstərildiyinə və belə mühüm beynəlxalq konfransın Azərbaycanda, Bakıda keçirilməsinə görə Avropa Birliyi Komissiyasına,
konfransın işində iştirak edən dövlətlərin prezidentlərinə, başçılarına, bütün ölkələrə təşəkkür etmək istəyirəm.
Hamınızı əmin etmək istəyirəm ki, sizin bu etimadınızı biz yüksək qiymətləndiririk və Avropa ilə Asiya arasında
körpünün həqiqətən çox səmərəli olması üçün, tarixi Böyük İpək yolunun bərpası proqramının həyata keçirilməsində
öz borcumuzu yerinə yetirmək üçün hər şeyi edəcəyik.
İqamətgahı Azərbaycanda olmaqla tarixi Böyük İpək yolunun bərpası üzrə təşkilatımızın katibliyinin təsis
olunması haqqında qəbul edilmiş qərara görə hamınıza təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, biz bu gün imzalanmış
sənədləri ümumi səylərimizlə reallaşdıracağıq və şübhəsiz, katiblik ümumi vahid orqanımızı təmsil edəcək, öz
vəzifələrini layiqincə yerinə yetirəcəkdir.
Bu gün Azərbaycanda, bəlkə də, onun tarixində, daha dəqiq desək, dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra ilk dəfə
olaraq belə bir beynəlxalq konfrans keçirilmiş, 32 ölkənin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri burada, Bakıda
toplaşmışlar. Biz bunu müstəqil, suveren Azərbaycana, ölkəmizə böyük hörmət kimi qəbul edirik və bu etimada,
hörmətə layiq olmaq üçün bütün tədbirləri görəcəyik.

629

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Bugünkü konfrans bizim hamımızı daha da yaxınlaşdırdı, bizi daha çox əməkdaşlığa, qarşılıqlı anlaşmaya,
dostluğa çağırır. İnanıram ki, daha fəal əməkdaşlıq edə bilməyimiz, hər bir ölkədə və bütün Avrasiya məkanında
sülhü, firavanlığı və əmin-amanlığı təmin edə bilməyimiz üçün bu konfrans öz rolunu oynayacaqdır.
Hörmətli dövlət başçıları, indi isə sizi xatirə şəkli çəkdirməyə dəvət edirəm.
Tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası üzrə Bakı beynəlxalq konfransını bağlı elan edirəm.
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BAKIDA KEÇİRİLMİŞ TARİXİ BÖYÜK İPƏK YOLUNUN BƏRPASI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ
KONFRANSIN YEKUNLARI İLƏ ƏLAQƏDAR GENİŞ MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
10 sentyabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün mən sizi buraya sentyabrın 7-8-də Bakıda, Azərbaycanda keçirilmiş beynəlxalq konfransın
yekunları ilə əlaqədar dəvət etmişəm. Şübhəsiz ki, beynəlxalq konfransın yekunları bundan sonra çox ətraflı və
geniş müzakirə olunmalıdır. Xüsusən onun qəbul etdiyi qərarlar, yəni imzalanmış müqavilələr həyata
keçirilməlidir. Amma bu gün mən, sadəcə, bu konfransla bağlı görülmüş hazırlıq işində və konfransın
keçirilməsində iştirak edənləri buraya dəvət etmişəm ki, konfransın hazırlanması, gedişi və onun işinin sona
çatması ilə əlaqədar öz müşahidələrimi bildirim.
İndi respublika və dünya ictimaiyyətinə də artıq məlumdur ki, Bakıda keçirilmiş, qədim tarixi İpək yolunun
bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans nə qədər böyük əhəmiyyətə malikdir. Vaxtilə biz belə bir
konfransın keçirilməsi ilə əlaqədar Avropa Birliyinin Komissiyası ilə danışıqlar aparmışdıq. Hələ xeyli vaxt
bundan əvvəl belə bir konfransın keçirilməsi zərurəti meydana çıxmışdı. Ancaq bu konfransın keçirilməsi və ya
keçirilməməsi, harada keçirilməsi məsələləri xeyli müzakirə olunmuşdur. Çünki məlumdur ki, Avropa Birliyi
Komissiyası və ümumiyyətlə, Avropa Birliyi həm 1991-ci ildə TASİS proqramını qəbul edərkən, həm də 1993cü ildə TRASEKA proqramını qəbul edərkən birinci növbədə, yeni müstəqillik qazanmış ölkələrlə əlaqələr
yaratmaq və inkişaf etdirmək, həm də Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat xətlərinin yaradılması və inkişaf
etdirilməsi məqsədi daşımışdır.
Bu gün tam əsasla demək olar ki, Avropa Birliyi hələ Sovetlər İttifaqı dağılmamışdan, yəni həmin ittifaqın
dağılmasını görərək və artıq bunu proqnozlaşdıraraq bu məsələyə həm münasibətini bildirmiş, həm də bu barədə
tədbirlər görmüşdür. 1991-ci ildə, hələ Sovetlər İttifaqı mövcud olduğu bir zaman TASİS proqramının –
müstəqillik əldə edən ölkələrə iqtisadi yardım göstərilməsi ilə əlaqədar proqramın qəbul olunması buna əyani
sübutdur.
SSRİ dağılandan – Şərqi Avropa ölkələrində böyük dəyişikliklər baş verəndən, keçmiş Sovetlər İttifaqına
mənsub olmuş ölkələr dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Avropa ilə Asiya arasında iqtisadi əlaqələri
inkişaf etdirmək üçün, şübhəsiz ki, iqtisadi əlaqələr vasitəsilə başqa əlaqələri də inkişaf etdirmək üçün TASİS
proqramının qəbul olunması zərurəti meydana çıxmışdır.
Avropa Birliyinin İqtisadi Komissiyası bu proqrama Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrini cəlb etmiş, 1993-cü
ilin may ayında TRASEKA proqramı qəbul olunmuşdur. O illər, bəlkə də son vaxtlara qədər həmin TRASEKA
proqramının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar ayrı-ayrı ölkələrdə tədbirlər keçirilibdir. O cümlədən biz Avropa
Birliyi ilə daim əməkdaşlıq etmişik. Ancaq bu TRASEKA proqramının belə böyük gələcəyə malik olduğu hələ
hamı tərəfindən o qədər də dərk edilmirdi. Nəhayət, 1996-cı ildə, xüsusən 1997-ci ildə qədim, Böyük İpək
Yolunun bərpa olunması məsələsi ümumi, dünyəvi, qlobal bir məsələ kimi meydana çıxmışdır. Bu, yeni
kommunikasiya, nəqliyyat xətləri yaratmaq, Avropanı Asiya ilə daha yaxın, əlverişli, təhlükəsiz və daha ucuz
yollarla bağlamaq və bu vasitə ilə də ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq yaratmaq, onu inkişaf etdirmək və
Avropa Birliyinin bu ölkələrə təsirini artırmaq məqsədi daşımışdır.
Tarixi İpək Yolunun bərpa edilməsi məsələsi həm elmi tədqiqat, həm də praktiki nöqteyi-nəzərdən böyük
maraq doğurmuşdur. Ayrı-ayrı ölkələrdə bu mövzu həm dövri mətbuatda, həm də elmi kitablarda, jurnallarda,
konfranslarda, simpoziumlarda müzakirə olunmuşdur. Böyük tarixi İpək yoluna diqqət və maraq get-gedə
artmışdır. Təsadüfi deyildir ki, hətta Böyük İpək Yolundan çox uzaqda olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında
qədim İpək yolunun bərpasına ciddi maraq göstərilmişdir və bu barədə indiyə qədər də müzakirələr gedir.
Yaxud, Yer kürəsinin tamamilə başqa bir uzaq hissəsində yerləşən Yaponiyada Böyük İpək Yoluna maraq
göstərilmiş və bu İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar təkliflər irəli sürülmüşdür. Məlumdur ki, keçən ilin
əvvəlində Yaponiyanın baş naziri Haşimoto Böyük İpək Yolu haqqında öz hökumətinin konsepsiyasını, bu
məsələyə baxışını, təklifini irəli sürmüşdür və bu məsələ Yaponiyanın da ardıcıl surətdə diqqət mərkəzində
olmuşdur.
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Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrin əksəriyyəti tərəfindən qədim İpək yolunun bərpası, yəni bu
İpək Yolu əsasında yeni, müasir nəqliyyat xəttinin yaranması məsələsi zəruri hal kimi tədricən irəliyə
sürülmüşdür.
Azərbaycan bu proseslərdə daim iştirak etmiş, Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq etmişdir. Biz Avropa
Birliyinin İqtisadi Komissiyası ilə Azərbaycanın bir çox sahələr üzrə əməkdaşlığını çox əhəmiyyətli hesab
etmişik və bunun müsbət nəticələrini də görmüşük.
Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Avropa Birliyi çox mütəşəkkil beynəlxalq bir təşkilatdır. Avropanın böyük
olmasına baxmayaraq, bu təşkilatda ancaq 15 ölkə təmsil edilibdir. Bu təşkilata daxil olan ölkələr arasında
yüksək səviyyəli, müasir tələblərə uyğun iqtisadi əməkdaşlıq prosesi gedir. Bu əməkdaşlığın çox səmərəli
olduğu aydın görünür. Çünki Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr bu təşkilatın fəaliyyətinə və işinə, bu təşkilata
məxsus olduqlarına yüksək qiymət verirlər. Ona görə də bu təşkilat böyük nüfuza malikdir. Avropa Birliyi
təşkilatı Avropa və Asiya ölkələri ilə öz əlaqələrini genişləndirir.
Bildiyiniz kimi, biz 1996-cı ilin aprel ayında Lüksemburqda Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında
tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalamışıq və Avropa Birliyinin strukturlarında iştirak etməyə çalışırıq. Biz keçən
illərdə Avropa Birliyindən müəyyən maliyyə və maddi yardımlar almışıq və indi də bəzi proqramların həyata
keçirilməsində Avropa Birliyi Komissiyasının yardımlarından istifadə edirik.
Avropa Birliyi Komissiyası ilə əməkdaşlığımız uğurludur və biz bu əməkdaşlıqda özümüzü çox etibarlı
tərəfdaş kimi göstərmişik. Bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Biz 1994-cü ildə, doğrusu, Avropa Birliyinin
Komissiyası ilə əməkdaşlığımızın detallarını o qədər də dərindən bilmədiyimiz bir zaman Azərbaycanla Avropa
Birliyi arasında müqavilələr imzalanmışdı. Avropa Birliyi Azərbaycana müəyyən yardımlar etmişdi. O vaxt
Azərbaycanda qıtlıq olduğu zaman biz Avropa Birliyindən xeyli miqdarda taxıl alıb respublikamızın əhalisini
çörəklə təmin etmək məsələlərini həll edirdik. Avropa Birliyi o vaxt Azərbaycana bununla bərabər kredit də
vermişdir.
Mən bu gün etiraf etməliyəm ki, o vaxt həmin kreditin verilməsi şəxsən mənə o qədər də dəqiq məlum
olmamışdır. Nazirlər Kabineti mənimlə razılaşmamış, həmin kreditlərin alınması ilə əlaqədar sazişlər
imzalamışdı. Mən bu məsələni biləndən sonra həm Nazirlər Kabineti, həm də bizim maliyyə orqanlarımız mənə
belə bildirdilər ki, bu kredit elə kredit adı ilə verilir, amma bu, Avropa Birliyi Komissiyasının Azərbaycana olan
yardımıdır. Sonra da dedilər ki, biz onsuz da bu kreditləri hələ üç ildən sonra qaytaracağıq, ona görə də bunun
üçün narahat olmaq lazım deyildir.
Bilirsiniz, təəssüf ki, həmin illərdə Azərbaycanın rəhbərliyində vəziyyət gərgin idi. 1994-cü ildə Nazirlər
Kabinetinə kim tərəfindən rəhbərlik edildiyi də sizə məlumdur. Bütün bunlara görə bu gün mən hesab edirəm ki,
o vaxt səhvlər buraxılmışdır. Doğrudur, o vaxt Azərbaycanın həm maliyyə kreditinə, həm də maddi yardıma
ehtiyacı böyük idi. Ancaq biz həmişə bilməliyik ki, krediti nə üçün alırıq və bunu necə qaytaracağıq. Amma o
vaxt çoxları, o cümlədən həmin kreditin alınmasına imza atanlar da bu haqda düşünməmişdilər.
Kreditlər Azərbaycana guya ərzaq gətirilməsi və həmin ərzağın da ancaq Avropa ölkələrindən alınması üçün
bağlanıbdır. İndi məlum olur ki, həmin kreditlərdən istifadə olunmasında da səhvlərə yol verilmişdir. Nəhayət,
vaxt gəldi çatdı və alınmış həmin kreditlərin qaytarılması keçən il – 1997-ci ildə bizdən tələb olundu.
Həmin kreditlər təkcə bizə yox, Gürcüstana da verilmişdi. Hətta Gürcüstana Azərbaycandan da çox
verilmişdi. Ermənistana da, başqa ölkələrə də verilmişdi. Ancaq Avropa Birliyi və xüsusən İqtisadi Komissiya
bu kreditlərin qaytarılmasını Azərbaycandan qətiyyətlə tələb etdi. Biz onun vaxtının artırılmasına çalışdıq.
Çalışdıq sübut edək ki, biz bu krediti alanda səhvlər olubdur və bəziləri bunun qaytarılacağını anlamayıblar.
Ancaq bunlar heç bir nəticə vermədi. Biz keçən il həmin bu kreditlərin əvəzinə Avropa Birliyinin İqtisadi
Komissiyasına 57 milyon dollar qaytarmağa məcbur olduq.
Olan-olub, keçən-keçib, 1993-cü, 1994-cü illərdə hətta 1995-ci ildə Azərbaycanda iqtisadiyyata rəhbərlik
edən və xüsusən də iqtisadiyyatla məşğul olan Nazirlər Kabinetində normal bir rəhbərlik yox idi. Ona görə də
belə bir səhv buraxılmışdı.
Bu məsələni mənə məruzə edərkən dəfələrlə təkidlə soruşurdum ki, bəs nə üçün, niyə belə olubdur? Ola
bilərdi ki, o vaxt biz həmin kreditləri almayaydıq. Onsuz da çətin yaşayırdıq. Yaşayacaqdıq. Amma indi biz 57
milyon dollar dəyərində məbləği qaytardıq. Yəni Avropa Birliyi ilə bizim belə bir münasibətimiz də olubdur.
Doğrudur, Avropa Birliyi bizim vəziyyətimizi anlayaraq və verilən həmin krediti qaytardığımıza görə qərar
qəbul edibdir ki, belə saf əməkdaşlıq etdiyimiz üçün Azərbaycana 30 milyon ekyu məbləğində yardım
göstərsinlər. Bu da 1998, 1999 və 2000-ci illərdə olacaqdır. Şübhəsiz ki, bu, 57 milyon dolların yerini vermir.
Ancaq hesab edirəm ki, biz bunu da qiymətləndirməliyik. Avropa Birliyi Azərbaycana xoş münasibət göstərir,
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Azərbaycanın həmin krediti qaytarması ilə əlaqədar atdığı addımı qiymətləndiribdir. Amma onu da bilirik ki,
bizə qonşu olan ölkələr aldıqları kreditləri qaytarmayıblar, həmin kreditlərin vaxtları uzadılıbdır.
Bizə izah edirlər ki, krediti qaytarmağa Azərbaycanın iqtisadi imkanları var, amma o biri ölkələrin iqtisadi
imkanları yoxdur. Bu da bir tərəfdən Azərbaycanın həqiqətən öz iqtisadiyyatını öz imkanları ilə idarə etməsini
göstərir. Çünki 907-ci düzəlişə görə Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqil dövlətlərə göstərdiyi yardımdan
Azərbaycanı məhrum edibdir. Məsələn, qonşu ölkələr – Ermənistan, Gürcüstan və başqaları Amerika Birləşmiş
Ştatlarından ildə 100 milyon dollar birbaşa yardım alırlar. Biz bu yardımdan məhrumuq.
1994-cü ildə Avropa Birliyi bizə ayırdığı kreditdən də çox o biri ölkələrə yardım etmişdi. Biz bu krediti
qaytardıq, amma onlara güzəşt ediblər, vaxtını uzadıblar.
Mən bunu sadəcə bir məlumat kimi bildirmək istədim. Çünki lazımdır ki, Siz də, ictimaiyyətimiz də hər bir
şeyi bilsin. Bizim iqtisadiyyatımızda görülən hər bir iş və aparılan tədbirlərin hamısı göz qabağındadır. Hesab
edirəm, gördüyümüz işləri də çox peşəkar səviyyədə aparırıq.
Bu, Avropa Birliyi və İqtisadi Komissiya ilə bizim əməkdaşlığımızın bir hissəsidir. Ancaq TRASEKA
proqramı əsasında Avropa Birliyinin yardımı ilə Azərbaycanda bir çox işlər görülübdür və bundan sonra da
görülür. Bu, təkcə Azərbaycan üçün deyildir. Bu, Azərbaycandan keçən nəqliyyat xəttinin TRASEKA
proqramının həyata keçirilməsindən ötrü lazımi səviyyəyə gətirilməsi üçündür. Məsələn, Poylu körpüsü Avropa
Birliyindən alınmış 2 milyon dollar vəsait hesabına bərpa olundu. Dəmir yolunda da müəyyən işlər görülür.
Yəni bunlar kredit deyildir, bu işlərin görülməsi üçündür. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə , - Füzuli rayonunun
işğaldan azad edilmiş qəsəbə və kəndlərində bərpa işləri aparılmasına da Avropa Birliyi yardım edir. Baş nazirin
müavini Abid Şərifov buradadır. Avropa Birliyi nə qədər yardım edir?
A b i d Ş ə r i f o v: 7 milyon ekyu məbləğində. Onun 4 milyonunu veriblər, 3 milyonunu da ayıracaqlar.
Bu, Ağdam və Füzuli rayonlarında işğaldan azad olunmuş kəndlərin bərpasına sərf edilir.
A r t u r R a s i z a d ə: Ümumiyyətlə, Avropa Birliyi tərəfindən indiyə qədər Azərbaycana 225 milyon
dollar yardım edilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qaytarılan kredit də buraya daxildir?
A r t u r R a s i z a d ə: Xeyr. Bunlar Azərbaycana birbaşa edilmiş yardımdır.
A b b a s A b b a s o v: Avropa Birliyi respublikamızın təkcə aqrar sahəsinə 16 milyon dollar yardım
edibdir.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, bütün bunlar hamısı 225 milyon dollardır.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab prezident, Avropa Birliyi TRASEKA proqramı çərçivəsində Azərbaycana qrant
şəklində 7 milyon 650 min ekyu məbləğində investisiya qoymuşdur. Bu vəsaitin 6 milyondan çoxu
respublikamızda körpülərin, sərhəd postlarının tikilməsinə, bərpasına və Bakı limanında bir sıra yenidənqurma
işləri aparılmasına xərclənibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Beləliklə, yenə də deyirəm, Avropa Birliyi ilə bizim əməkdaşlığımız uğurludur və bu
yardımlar Azərbaycanın problemlərinin həll edilməsinə sərf olunur və bundan sonra da sərf olunacaqdır. Bizim
əməkdaşlığımızın məhz belə – həm səmimi, həm də uğurlu olması nəticəsində də TRASEKA proqramının
inkişaf etdirilməsi və Böyük İpək Yolunun bərpa edilməsi mövzusu Avropa Birliyinin İqtisadi Komissiyasında
bir neçə dəfə müzakirə olunmuş və belə bir konfransın keçirilməsinin zəruriliyi bildirilmişdir.
Mən bunu konfransda demişəm. TRASEKA proqramı qəbul ediləndən sonra işçi qrupları bir neçə dəfə
görüşüblər və bu proqramın həyata keçirilməsi hər dəfə müzakirə olunubdur. Ancaq bu konfrans TRASEKA
proqramının təkcə həyata keçirilməsi yox, onun yeni bir proqrama çevrilməsi, yəni TRASEKA proqramı
əsasında yeni böyük bir proqramın qəbul olunması zərurətindən meydana çıxmışdır. Bunun üçün də bir çox
hazırlıq işləri görülmüşdür və belə bir konfransın harada keçirilməsi də müzakirə olunmuşdur.
Bütün bu hazırlıq işlərində Azərbaycan çox fəal iştirak etmişdir. İmzalanan əsas sənəd, saziş – «AvropaQafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxətraflı saziş» və onun texniki
əlavələri bir neçə ay, bəlkə də bir il müddətində hazırlanmışdır.
Belə bir konfransın keçirilməsi zərurəti meydana gəldiyi zaman onun harada keçirilməsi də müzakirə
olunmuşdur.
TRASEKA proqramında iştirak edən ölkələrin, şübhəsiz ki, hər biri belə bir konfransın öz ölkəsində
keçirilməsinin arzusunda olmuş və namizədliyini vermişdi. Biz də belə bir konfransın Azərbaycanda keçirilməsi
təklifini irəli sürmüşdük.
Şübhəsiz, biz belə bir təklif irəli sürərkən dərk edirdik ki, bu, çox məsuliyyətli, çətin işdir. İndi, Azərbaycan
problemlərlə rastlaşdığı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi mövcud olduğu bir zaman belə böyük beynəlxalq
konfransın Azərbaycanda keçirilməsi bizim üzərimizə həm çox vəzifələr və həm də böyük məsuliyyət qoyur.
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Biz bunları dərk edərək Azərbaycanın namizədliyini irəli sürdük. Başqa ölkələr də öz namizədliklərini irəli
sürmüşdülər. Bu məsələlər bir neçə dəfə müzakirə olunmuşdu, ancaq həm Avropa Birliyinin Komissiyası, həm
də TRASEKA proqramında fəal iştirak edən ölkələrin əksəriyyəti bu konfransın Azərbaycanda keçirilməsinə
razılıq vermişdilər. Yenə də deyirəm, qərar qəbul olunanadək hələ mübahisələr gedirdi ki, bu beynəlxalq
konfrans Azərbaycanda, Bakıda, yaxud Qafqazın, Asiyanın başqa bir ölkəsində keçirilsin.
Nəhayət, bizim təklifimiz qəbul olundu və beynəlxalq konfransın Azərbaycanda, Bakıda keçirilməsi qərara
alındı. Bununla əlaqədar biz əməli işə başladıq. Bu əməli iş xeyli zaman idi ki, gedirdi. Ancaq bu işi daha da
mütəşəkkil aparmaq üçün mən iyun ayında xüsusi sərəncam qəbul etdim və konfransın hazırlanması, keçirilməsi
üçün komissiya təşkil etdim. Bu komissiyaya Baş nazir Artur Rasizadə başçılıq edirdi və axıra qədər də başçılıq
etdi. Komissiyanın tərkibində bugünkü müşavirədə iştirak edənlərin bir çoxu vardır.
Qeyd etməliyəm ki, komissiya çox iş görmüşdür və beynəlxalq konfrans yaxşı hazırlanmışdır. Konfransı
keçirmək üçün Avropa Birliyinin Komissiyası ilə məsləhətləşərək mən, Azərbaycanın prezidenti bu konfransda
iştirak etmələri zəruri olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına xüsusi məktublar göndərdim və bu ölkələri
konfransda iştirak etməyə dəvət etdim.
Şübhəsiz ki, həmin ölkələr Böyük İpək Yolunun bərpası ilə əlaqədar olan ölkələrdir. Bu ölkələrin tərkibi
Avropa Birliyinin Komissiyası ilə razılaşdırılmışdır. Ancaq dəvəti Azərbaycan prezidenti göndərmişdir. İndi
artıq görünür ki, bizim dəvətimiz qəbul olunmuşdur və 32 dövlət, ölkə beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.
Biz dövlətlərlə, ölkələrlə bərabər, beynəlxalq təşkilatlara da dəvətlər göndərmişdik. Dəvət olunan beynəlxalq
təşkilatların – 13 beynəlxalq təşkilatın hamısının nümayəndə heyətləri konfransda iştirak etmişdir.
Beləliklə, konfrans həqiqətən böyük beynəlxalq bir konfrans oldu. Konfransın iştirakçıları həm İpək yolunun
bilavasitə xətti üzərində yerləşən, həm də bu İpək yoluna böyük maraq göstərən ölkələrin nümayəndələri idilər.
Konfransda Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Yaponiyadan, Çindən, Avropa ölkələrinin demək olar ki,
əksəriyyətindən nümayəndə heyətləri, Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Monqolustan və Asiyanı təmsil edən digər
ölkələr iştirak edirdilər.
Siz bilirsiniz, nümayəndə heyətləri yüksək səviyyəli idi. Konfransda 9 ölkə dövlət başçıları – prezidentlərlə
təmsil olunmuşdu, bir ölkədən nümayəndə heyətinə Baş nazir rəhbərlik edirdi. Digər nümayəndə heyətlərinə
nazirlər, Baş nazirin müavini və başqa yüksək vəzifəli şəxslər rəhbərlik edirdilər. Təkcə nümayəndə heyətləri
üzvlərinin sayı 180 nəfər idi. Ancaq bilirsiniz ki, hər ölkədən gələn nümayəndə heyətini müşayiət edən çoxsaylı
şəxslər də var idi.
Konfransda 20 ölkədən 210 mətbuat nümayəndəsi – jurnalistlər, kütləvi informasiya orqanlarının
nümayəndələri iştirak etmişlər. Bu konfransda dünyanın böyük agentliklərinin, televiziyalarının nümayəndələri
iştirak etmişlər.
Beynəlxalq təşkilatların demək olar ki, hamısı konfransda təmsil olunmuşdur. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının, ATƏT-in, Avropa Birliyinin, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyətləri, dünyanın böyük banklarının – Dünya
Bankının, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, İslam Bankının, bir çox beynəlxalq nəqliyyat
təşkilatlarının nümayəndələri, yəni dünyanın əsas beynəlxalq təşkilatlarının hamısı bu konfransda təmsil
olunmuşdur.
Həmin nümayəndə heyətlərinin konfransda təkcə təmsil edilməsi deyil, hər bir nümayəndə heyəti beynəlxalq
konfransın işində fəal iştirak etmişdir. Çünki 32 ölkəni, dövləti təmsil edən nümayəndə heyətləri başçılarının
hamısı konfransda nitq söyləmişdir.
13 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən nümayəndə heyətlərinin başçıları konfransda çıxış etmişlər. Bütün bu
danışıqların, nitqlərin, konfransın işinin məzmunu sizə məlumdur. Konfransın işi əvvəldən axıradək Azərbaycan
televiziyası vasitəsilə canlı yayılıbdır. Güman edirəm ki, siz bunları seyr etmisiniz, dinləmisiniz, bilirsiniz.
Bizim qəzetlər də konfransın demək olar ki, stenoqramını dərc edirlər.
Ancaq qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, konfransda gedən bütün danışıqların məzmunu ondan ibarət
olmuşdur ki, hamı eyni fikirdədir. Tarixi Böyük İpək Yolunu bərpa etmək lazımdır. Bunu bərpa etmək üçün hər
bir ölkə lazımi kommunikasiya xətləri yaratmalıdır. Avropa Birliyi Komissiyasının bunu indiyədək himayə
etdiyi kimi, bundan sonra da himayə edəcəkdir. Yəni konfransın bütün iştirakçıları həm Avropa Birliyi ilə
Azərbaycanın təşəbbüsünü – bizim bu təşəbbüsümüzə Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze də
qoşulmuşdur – yüksək qiymətləndirmişlər, həm də konfransın əhəmiyyətini və orada müzakirə olunan
məsələlərin gələcək üçün çox böyük əhəmiyyətini qeyd etmişlər.
Bilirsiniz ki, bəzi ölkə və dövlət başçıları konfransla əlaqədar mənim ünvanıma xüsusi məktublar
göndərmişlər. Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Tszyan Tszemin, Yaponiyanın Baş naziri cənab Obuti,
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Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri cənab Toni Bleyer, Qazaxıstanın
prezidenti cənab Nazarbayev özləri iştirak edə bilmədiklərinə görə məktublar göndərmişlər. Bu məktublar mənə
təqdim olunubdur. Onlar mətbuatda dərc ediləcəkdir.
Başqa nümayəndə heyətləri, hansılar ki, dövlət, hökumət başçıları tərəfindən təmsil olunmurdular, onların da
hər biri çıxışlarında öz dövlət və hökumət başçılarının konfransa münasibətini, fikrini və təkliflərini bəyan
etdilər.
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, konfrans qarşıya qoyulan vəzifəni layiqincə həyata keçirdi və beynəlxalq
aləmdə tarixi bir hadisəyə çevrildi. Konfransda çıxış edən natiqlərin demək olar ki, hamısı bunu qeyd etdilər.
Məlumdur ki, bu konfransda üç sənəd imzalandı. Birincisi – «Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə
beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxtərəfli saziş» və onun texniki əlavələri, ikincisi – Bakı bəyannaməsi,
üçüncüsü – tarixi İpək yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransın yekun rəsmi məlumatıdır. Bildirmək
istəyirəm ki, bu sənədlər cürbəcür imzalanıbdır. Birinci sənəd 14 dövlət tərəfindən imzalanıbdır. Bakı
bəyannaməsi çox dövlətlər tərəfindən imzalanıbdır. Üçüncü sənəd – yekun rəsmi məlumatı 29 dövlətin və
Avropa Birliyinin nümayəndə heyətləri tərəfindən imzalanıbdır.
Beləliklə, bu sənədlər artıq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz bu sənədlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
lazımi tədbirlər görəcəyik. Konfransın yekunları, Azərbaycan Respublikasının üzərinə düşən vəzifələrin yerinə
yetirilməsi ilə əlaqədar mənim fərmanım artıq hazırlanır. Həmin fərmanda respublikamızın, ölkəmizin hökumət,
dövlət orqanları tərəfindən görüləcək işlərin hamısı müəyyən ediləcəkdir. Mən bu fərmanı yaxın günlərdə
imzalayacağam.
Mən bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, biz, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi böyük bir beynəlxalq
konfransın təşkilatçısı olduq, belə bir konfransın Azərbaycanda, Bakıda yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin
etdik.
Mən konfransın işini yekunlaşdırarkən bunu bəyan etmişdim. Bu gün bir də bəyan edirəm ki, konfransın
Bakıda keçirilməsi Avropa Birliyi və TRASEKA proqramının iştirakçıları tərəfindən Azərbaycana göstərilən
etimaddır və böyük diqqətdir. Biz bunu yüksək qiymətləndirməliyik. Bunun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
Avropa Birliyi kimi yüksək səviyyəli beynəlxalq təşkilat Azərbaycan ilə ötən illər etdiyi əməkdaşlığın
nəticəsində Azərbaycanın bir müstəqil, demokratik, azad ölkə kimi böyük beynəlxalq konfrans keçirmək
hüququna malik olduğunu nümayiş etdirib və belə bir konfransın Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar
qəbul edibdir. Konfransın iştirakçıları da bu konfransın birinci Azərbaycanda keçirilməsinin zəruri olduğunu
qəbul ediblər və bu konfransda fəal iştirak ediblər.
Dediyim kimi, konfransda Azərbaycan da daxil olmaqla 9 ölkə dövlət başçıları ilə, bir ölkə isə Baş nazirlə
təmsil olunmuşdu. Beləliklə, 32 nümayəndə heyətindən 10-u dövlət və hökumət başçıları tərəfindən təmsil
edilmişdi. Bunun özü də böyük hadisədir və konfransa bu ölkələr tərəfindən çox yüksək əhəmiyyət verilməsinin
təzahürüdür, eyni zamanda bu ölkələrin dövlət başçılarının Azərbaycana göstərdikləri münasibətin təzahürüdür.
Biz çalışırdıq ki, konfransın keçirilməsi bütün parametrlərinə görə beynəlxalq standartlar səviyyəsində olsun.
Bu gün məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, biz buna nail olduq. Çünki mən və mənimlə bərabər
Azərbaycanın bir neçə rəhbər vəzifəli şəxsləri son illər, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bir
çox beynəlxalq toplantılarda, sammitlərdə, konfranslarda iştirak etmişik. Bu konfransı hazırlayarkən biz birinci
növbədə çalışmışdıq ki, gördüklərimizdən və bu beynəlxalq konfransların hazırlanması, xüsusən həyata
keçirilməsi təcrübəsindən səmərəli istifadə edək və Bakıda keçirilən konfrans da gördüyümüz konfranslar
səviyyəsində olsun. Mən bu gün deyə bilərəm ki, biz buna nail olmuşuq.
Həqiqətən, nümayəndə heyətlərinin Bakıya endikləri vaxtdan Bakı hava limanından ayrıldıqları zamana
qədər onların səmərəli işinin təmin olunması və ümumiyyətlə, konfransın mütəşəkkil aparılması hamının gözü
qabağındadır. Demək olar ki, bütün nümayəndə heyətləri, onların başçıları, üzvləri konfransın işinin təşkilinə,
gələn qonaqların yerləşdirilməsinə, onlara göstərilən xidmətə və konfransın çox mütəşəkkil aparılmasına,
müasir texniki vasitələrdən istifadə olunmasına yüksək qiymət verdilər.
Təbiidir, bu, asanlıqla olmamışdır. Biz çox hazırlıq işləri gördük və birincisi, gələn nümayəndə heyətlərinin
münasib şəraitdə yerləşdirilməsi, onların burada olduqları müddətdə fəaliyyətlərinə lazımi şərait yaradılması
üçün, ikincisi də konfransın keçiriləcəyi yerdə beynəlxalq standartlara uyğun şəraitin yaradılması üçün çox iş
gördük.
Bu baxımdan bizim «Gülüstan» sarayı Azərbaycanın bu günü üçün də çox gərəkli oldu. «Gülüstan» sarayı
1980-ci ildə tikilib istifadəyə verilibdir, 18 ildir ki, Azərbaycana xidmət edir. Ancaq mən, bu «Gülüstan»
sarayının tikilməsinin, inşa edilməsinin, yaranmasının təşəbbüskarı kimi və bu işi o illər bilavasitə həyata
keçirən adam kimi, böyük iftixar hissi keçirirəm ki, bu saray Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə çox dəyərli
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xidmətlər göstərir. Tək bu konfransda yox, ona qədər də. Ancaq bu konfransın keçirilməsi üçün «Gülüstan»
sarayı əsaslı təmir olundu. Bu da lazım idi, çünki 18 il bundan öncə tikilmiş binanın təmirə ehtiyacı var idi.
Təmir olundu və müasir səviyyəyə çatdırıldı. Bununla bərabər, konfransın keçirilməsi üçün orada əlavə ayrı-ayrı
otaqlar, bölmələr yaradıldı. Bunların da sayəsində həm konfrans iştirakçılarının, yəni nümayəndə heyətlərinin,
onların üzvlərinin orada normal şəraitdə fəaliyyət göstərməsi üçün, həm nümayəndə heyətlərini müşayiət
edənlər üçün, həm də çoxsaylı jurnalistlər üçün bütün imkanlar yaradıldı.
Mən bu gün tam əsasla deyə bilərəm ki, «Gülüstan» sarayının o böyük salonu dünyanın bir çox ölkələrində
keçirilmiş konfransların salonlarından nəinki fərqlənmirdi, bəlkə də bəzilərinə nisbətən daha da görkəmli, daha
da münasib görünürdü. Bu, tarixi bir hadisədir.
Ancaq bir «Gülüstan» sarayı deyildir. Artıq bizim Bakıda çoxsaylı qonaqların yerləşdirilməsi üçün müasir
tələblərə uyğun otel imkanlarımız vardır. Bunlar da çox xeyirli oldu.
Bilirsiniz ki, bu konfransın keçirilməsi ilə əlaqədar biz bir çox avtonəqliyyat vasitələri-avtobuslar, müasir
tələbələrə cavab verən minik avtomobilləri aldıq və bunlardan da istifadə olundu. Bütün bunların hamısı
Azərbaycanın bu günunu nümayiş etdirirdi. Hətta bizim hava limanının binasındakı, Azərbaycan dilində desək,
o şərab salonu – və yaxud beynəlxalq termində bir «vip» sözü vardır, - müasirləşdirildiyinə görə o da çox böyük
təəccüb doğurdu ki, bu necə də yaxşıdır. Baxmayaraq ki, mənim özüm istərdim ondan da yaxşı olsun.
Bizim dostumuz, Türkiyənin prezidenti cənab Süleyman Dəmirəl mən onu yola salarkən çox şeydən
razılığını bildirdi və dedi ki, buranı da çox gözəl etmisiniz. Mən əvvəllər buranı belə görməmişdim, indi müasir
tələblərə uyğun olan şərab salonudur. Mən ona dedim ki, biz başqa bir hava limanı tikirik və onu gələn il
istifadəyə verəcəyik. Dedim ki, açılışa sizi dəvət edəcəyəm və orada hər şey, o cümlədən şərab salonu bundan
da yaxşı olacaqdır.
Orada tikilən hava limanını hamı görür. Mən ona dedim ki, 1981-ci ildə biz o hava limanının əsasını qoyduq.
Mən o illər Azərbaycanda müasir tələblərə uyğun yeni bir hava limanının tikilməsinə çalışırdım və mənim
qərarım əsasında Moskvada layihələr hazırlandı, bizim memarlar işlədilər. O layihələrə bir neçə dəfə baxdıq.
1981-ci ildə onun əsasını qoyduq. Ancaq baxın, neçə illər keçdi, o tikilmədi. Görünür ki, onun əsasını mən
qoyduğuma görə, böyük bir fasilədən sonra onu mən də axıra çatdırmalıyam. 1999-cu ildə biz onu mütləq
istifadəyə verəcəyik.
İndi Azərbaycan bütün dünya ilə hava xətləri ilə birləşibdir. Lazımdır ki, bu hava xətlərindən, hava
yollarından istifadə edən hər bir şəxs – Azərbaycan vətəndaşı, ya başqa hər bir ölkənin vətəndaşı bizim hava
limanında yaxşı, müasir şəraitə uyğun olan imkanlardan istifadə edə bilsin. Ancaq bu gün üçün də bizim o şərab
salonunun təmir olunması və müasirləşdirilməsi qonaqlara müsbət təsir bağışladı.
Siz nümayəndə heyətlərinin çıxışlarını televiziya ilə izləyirdiniz, dinləyirdiniz. Sizə məlumdur ki, çıxış
edənlərin əksəriyyəti həm Azərbaycanın bu konfransın keçirilməsi barədə təşəbbüsünü çox yüksək
qiymətləndirmişlər, həm də konfransın işinin yaxşı təşkil olunmasını dəyərləndirmişlər. Bu, onların rəsmi
bəyanatları idi. Ancaq şəxsi, mənimlə olan danışıqlarda, Azərbaycanın konfransda iştirak edən başqa
nümayəndələri ilə danışıqlarda, o cümlədən nümayəndə heyətlərinə təhkim olunmuş Azərbaycan Nazirlər
Kabinetinin, Prezident Aparatının, nazirliklərin işçiləri ilə danışıqlarda hamısı çox böyük razılıq hissi ilə
konfransın yaxşı təşkil olunmasını və keçirilməsini qeyd edirdilər. Bu da özü-özlüyündə bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Beləliklə, biz böyük bir imtahan verdik. Azərbaycanda 1998-ci ilin sentyabr ayında yüksək səviyyəli
beynəlxalq konfrans keçirildi. Burada iştirak edənlər və iştirak etməyənlərin çoxu, bütün bu işlərə cəlb olunmuş
insanlar – kiçik işçidən başlayaraq ayrı-ayrı məmurlara qədər hamı, şübhəsiz ki, Azərbaycanda belə bir
konfransın keçirilməsi üçün səylərini qoymuşlar, hərə öz xidmətini, vətənpərvərliyini göstərmişdir, beləliklə də
konfrans uğurla keçmiş, başa çatmışdır.
Şübhəsiz ki, bu işlərin bilavasitə rəhbərləri var idi. Mən qeyd etdim ki, komissiya təşkil olunmuşdu. Mənim
sərəncamımla hələ iyun ayında yaradılmış komissiyaya Baş nazir Artur Rasizadə rəhbərlik edirdi. Komissiya
sədrinin başçılığı ilə komissiya üzvlərinin hamısı çox iş görüblər. Ona görə də mən komissiyanın sədri, Baş
nazir Artur Rasizadəyə və komissiyanın bütün üzvlərinə təşəkkür edirəm. Komissiyanın üzvlərindən Abid
Şərifovun da xidmətini xüsusi qeyd edirəm. Çünki Baş nazirdən əlavə, TRASEKA proqramı ilə bizim Nazirlər
Kabinetində o məşğul olmuşdur, bütün işçi qrupunun keçən görüşlərində iştirak etmişdir və Avropa Birliyi ilə
bilavasitə əlaqələr saxlamışdır. Mən Abid Şərifovun xidmətini xüsusi qeyd edirəm.
Təbiidir, bu komissiyanın üzvlərinin hərəsi öz sahəsini təmin edibdir və hər biri mənim təşəkkürümü alır.
Amma komissiyanın üzvlərindən başqa, Prezident Aparatının işçiləri də çox işlər görmüşlər. Komissiyanın üzvü
olaraq şəhər icra hakimiyyəti aparatı çox işlər görmüşdür. Bizim hüquq-mühafizə orqanları bu konfransın işinin
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təhlükəsizliyini və ictimai asayişi təmin etmək üçün çox işlər görmüşlər. Nümayəndə heyətlərinə təhkim
olunmuş şəxslər də öz vəzifəsini yerinə yetirmişlər.
Bu gün buraya dəvət olunanların hər biri bu və ya digər miqdarda, səviyyədə bu işlərdə iştirak etmişdir. Ona
görə də mən konfransın hazırlanmasında, keçirilməsində iştirak etmiş bütün şəxslərə təşəkkür edirəm və hamını
bu konfransın uğurlu keçməsi münasibətilə təbrik edirəm.
Konfransın Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmiz üçün tarixi bir hadisədir. Biz tariximizi yaxşı bilirik və ona
görə də cəsarətlə demək olar ki, Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində belə böyük beynəlxalq konfransın keçirilməsi
ilk hadisədir. Doğrudur, keçmiş illərdə, xüsusən 60-70-80-ci illərdə Azərbaycanda bir çox böyük tədbirlər
keçirilibdir. Onların əksəriyyəti Sovet İttifaqı respublikaları çərçivəsində olubdur. Respublikamızda bəzi
beynəlxalq tədbirlər də keçirilibdir. Onlar da ya bəzi sosialist ölkələrinin iştirakı ilə, ya da bəzi beynəlxalq fəhlə
hərəkatı, yaxud kommunist hərəkatı təşkilatlarının iştirakı ilə keçirilibdir. Onların heç biri yüksək dövlət
səviyyəsində olmayıbdır.
Mən bir də deyirəm və qətiyyətlə, cəsarətlə deyirəm ki, tarixə nəzər salarkən Azərbaycan Respublikasının,
dövlətinin, ölkəsinin tarixində bu, ilk böyük beynəlxalq konfransdır. Biz bunu yüksək qiymətləndirməliyik və
bu, Azərbaycan xalqının, dövlətinin böyük nailiyyəti kimi qiymətləndirilməlidir.
Beynəlxalq konfransın Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsini,
inkişaf etməsini və beynəlxalq aləmdə tamamilə tanınmasını nümayiş etdirir. Bu bizim müstəqilliyimizin,
suverenliyimizin rəmzidir. Biz müstəqil dövlət kimi Bakıda 32 dövlətin nümayəndə heyətlərini qəbul etdik və
dünyanın böyük bir hissəsini əhatə edən əraziyə məxsus böyük bir proqramın – tarixi İpək yolunun bərpası
proqramının əsasını qoyduq. Bu, böyük tarixi hadisədir. Vətənini, torpağını, millətini, ölkəsini sevən hər bir
azərbaycanlının, Azərbaycan vətəndaşının bu hadisə ilə fəxr etməyə əsası vardır və bununla hər bir adam fəxr
edə bilər. Çünki bu, bizim millətimizin, ölkəmizin, dövlətimizin adıdır.
Biz Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra ağır yollar keçmişik və yolumuz bu gün də asan
deyildir. Bizim ən birinci vəzifəmiz o olubdur ki, Azərbaycanı dünyada olduğu kimi tanıdaq. Bu, müstəqilliyini
əldə edən hər bir ölkə üçün əsas vəzifədir. Amma bu, bizim üçün qat-qat mühüm vəzifə idi. Ona görə ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında üç ildən artıq idi
münaqişə gedirdi. Ermənistan və ermənilərin dünyadakı diasporu, lobbisi bu münaqişədə Azərbaycanı
günahlandırmışdı. Azərbaycan haqqında demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində çox mənfi fikir yaranmışdı.
Təkcə bütün ölkələrdə deyil, Sovetlər İttifaqında da, Moskvada da, yəni biz o vaxtlar tərkibində olduğumuz
ölkədə də belə bir əhval-ruhiyyə var idi ki, guya Qarabağ münaqişəsinin yaranmasında günahkar Azərbaycandır.
Xatırlayın, hətta bizim özümüzün içimizdə olan bəzi azərbaycanlılar da ermənilərin bu fikrini
gücləndirirdilər. 1988-ci ildə Moskvada nə yazılar gedirdi? Bu münaqişə nə üçün başlandı? Çünki Azərbaycan
rəhbərliyi və xüsusən, o vaxtlar təqib altında olan, təcrid vəziyyətində yaşayan Heydər Əliyev, Azərbaycanın
keçmiş rəhbəri guya erməniləri Azərbaycanda əzibdir və Dağlıq Qarabağa ögey münasibət göstərilibdir. Guya
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olarkən inkişaf edə bilməyibdir, ona görə də ermənilər boğaza
yığılıblar və indi Azərbaycanın tərkibindən çıxıb Ermənistanın tərkibinə keçmək istəyirlər. Guya bunların da
əsası var, çünki bunlara ögey münasibət göstərilibdir, guya bunun da günahkarı Heydər Əliyevdir.
Siz bu yazıları, sözləri xatırlayırsınız. Bunu Moskvada təkcə Azərbaycana düşmən olan adamlar demirdilər,
bunu burada bəzi azərbaycanlılar da deyirdilər. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri bunu Moskvada tribunalardan
deyirdilər. Onlar kimə xidmət ediblər? Öz şəxsi ambissiyalarını həyata keçirmək üçün, şəxsi mənfur
məqsədlərinə nail olmaq üçün xalqı, milləti ləkələyirdilər.
Mən o vaxt bir neçə yerə məlumat verdim ki, bunlar yalandır. Sənədlər çıxardım ki, Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın tərkibində ümumazərbaycan səviyyəsindən üç dəfə artıq inkişaf edibdir. Bütün illərdə, elə 20-ci
illərdən başlayaraq, o cümlədən 70-ci illərdə. Rəqəmlər var idi, statistika var idi. Amma o statistikaya baxan yox
idi. Həmin vaxt onlara lazım idi ki, Azərbaycanı günahlandırsınlar və Azərbaycanı günahlandırdılar, ləkələdilər.
Beləliklə, həm Sovetlər İttifaqında, Moskvada belə bir fikir yarandı və həm də erməni diasporu bütün dünyada
bu fikri yaratdı ki, guya bu münaqişədə Azərbaycan günahkardır.
Ona görə də mən deyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən biz çalışmışıq, məqsədimiz
ondan ibarət olub ki, bax, bu mənfi fikri dağıdaq, Azərbaycanı azad, müstəqil, sivilizasiyalı bir ölkə kimi
göstərək. Erməni diasporunun dediyi kimi yox. Onlar deyirlər ki, «Azərbaycanlılar vəhşidirlər, köçəridirlər, bu,
millət deyil» və sairə. Siz bunları unutmusunuzmu? Bu yazılar hər yerdə yazılırdı. Bizi, azərbaycanlıları təhqir
edirdilər. Bu fikir beynəlxalq aləmdə çoxlarının beyninə girmişdi.
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Son beş ildə bizim apardığımız siyasət, görülən işlər, saysız-hesabsız görüşlər, xarici ölkələrə səfərlər,
Azərbaycana gələn nümayəndələrlə görüşlər, beynəlxalq təşkilatlarda gur sözlər deməyimiz nəticəsində
Azərbaycan haqqında fikir dəyişilmişdir.
Mən konfransdan sonra, sentyabrın 8-də qonaqları yola salandan sonra axşam saat təxminən 8-9 idi. Gəldim
Prezident sarayında Yaponiyanın nümayəndəsini qəbul etdim. O, çox xahiş edirdi ki, mən onu qəbul edim,
çünki o, gecə vətəninə yola düşəcəkdi. Yaponiyanın Baş naziri cənab Obutinin məktubunu mənə təqdim etmək
istəyirdi. O, fevral ayında mən Yaponiyada rəsmi səfərdə olduğum zaman keçirilən görüşlərdə iştirak etmişdi.
Öz təəssüratlarını söyləyir və Yaponiya ictimaiyyətinin Azərbaycan haqqında fikirləri barəsində danışırdı.
Deyirdi siz Yaponiyada olduğunuz zaman o qədər görüşlər keçirdiniz, danışıqlar apardınız ki, ölkəmizdə belə
təəssürat yarandı ki, Yaponiyaya gəlmiş heç bir dövlət başçısı öz ölkəsini bu qədər geniş açmamış, təbliğ
etməmişdir. Bu, onun dediyi sözlərdir. Siz məni düzgün başa düşün, mən bunu deyirəm ona görə yox ki, sizə
özüm haqqımda bir şey çatdırım. Mənim buna ehtiyacım yoxdur.
Bilirsiniz, ona görə ki, bəli, Yaponiyada bizi tanımırdılar. Biz Azərbaycanı Yaponiyada da tanıtdıq və çox
yaxşı tanıtdıq. İndi nə qədər Yaponiya şirkətləri gəlib Azərbaycanda işləyirlər və nə qədəri də gəlmək istəyir.
Sentyabrın 8-də axşam həmin nümayəndə heyətinin başçısı bu sözləri mənə dedi.
Beləliklə, bu beynəlxalq konfrans indiyə qədər görülən işlərə demək olar ki, yekun vurdu. O mənada ki, ayrıayrı ölkələrə səfərlər zamanı gördüyümüz işlərlə, yaxud ayrı-ayrı ölkə başçılarının, nümayəndələrin
Azərbaycana gəldiyi zaman gördüyümüz işlərlə, bizim nümayəndələrin ayrı-ayrı ölkələrə, beynəlxalq
təşkilatlara getdiyi zaman gördüyümüz işlərlə bərabər və onların məntiqi nəticəsi olaraq indi 32 dövlətin
nümayəndələri, 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri bir gündə, bir zamanda, bir yerdə Azərbaycanda
toplaşıb respublikamızın bu gününü gördülər. Bu, Azərbaycanı tanıtmaq, müstəqil dövlət kimi göstərmək üçün
ən gözəl bir vasitə idi və biz bunu göstərdik, bu, Azərbaycanın müstəqilliyinə xidmət edən və onu daha da
təsdiq edən bir tədbir idi və biz bu tədbiri həyata keçirməyə nail olduq.
Şübhəsiz ki, hər bir təəssürat yayılır və yayılacaqdır. Mən dedim, - konfransda 20 ölkənin kütləvi
informasiya orqanlarının 210 nümayəndəsi iştirak etmişdir. Yazılar yazılacaqdır. Bunlar artıq yazılır. Bir çox
ölkələrin qəzetlərində məqalələr dərc olunur. Bunlar davam edəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan dünyaya müstəqil
dövlət, azad, demokratik ölkə kimi göstərilir.
Mən bir faktı da sizə demək istəyirəm. Biz bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdiririk. Bakıya gələn prezidentlər
şəhərin mərkəzində tikilmiş ofis-otel kompleksində yaşadılar. Biz Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli
Süleyman Dəmirəl ilə bərabər həmin ofis-otel kompleksinin açılış mərasimini keçirdik. Bu şəxsi biznesin
meydana gətirdiyi bir kompleksdir. Bu bazar iqtisadiyyatının real nəticəsidir, Azərbaycanda azad sahibkarlığın
real nəticəsidir.
Sentyabrın 7-də mən dövlət başçılarına və nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinə qəbul verdim. O qəbul yenə
də özəl sektor tərəfindən «Ramstor»un yanında tikilmiş Bakı Əyləncə Mərkəzində verildi. O da özəl sektorun,
sahibkarlığın Azərbaycanda verdiyi nəticədir. Siz bunu bilirsiniz. Ancaq mən sizə deməliyəm ki, məsələn,
Bakıya gələn ölkə prezidentləri ilə birlikdə idim. Onlar bu oteldə qaldılar. Onlara deyəndə ki, bu otel dövlətin
deyildir, özəl sektora məxsusdur, həmin o qəbul verdiyim yer də dövlətin, hökumətin deyildir, özəl sektora
məxsusdur, onlar məəttəl qaldılar. Yəni mən Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin prezidentlərini
deyirəm. Şübhəsiz ki, bizim dostumuz Süleyman Dəmirəl də buna çox sevindi ki, burada həm özəl sektor
yaranır və artıq yaranıbdır, həm də bu özəl sektorun yaranmasında Türkiyənin inşaat şirkətləri də iştirak edirlər.
Bunun özü də böyük bir təsir bağışlayır ki, həqiqətən Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir.
Bilirsiniz, bu, adi bir hal deyildir. Şəhərin mərkəzində 17 mərtəbəli ofis-otel kompleksi tikilibdir. Bunu da
özəl sektor yaradıbdır. Demək, bu, bazar iqtisadiyyatının əməli nəticəsidir və bunun dönməzliyidir. Bəli, bu,
xarici sərmayə üçün inandırıcı bir haldır ki, Azərbaycanda şərait yaranıbdır. Hər bir sahibkar, sərmayədar gəlib
sərmayə qoyub, iş görüb onun nəticəsini görə bilər. Bu da nümayiş olundu.
Ən nəhayət, Bakının bugünkü görünüşü, əhval-ruhiyyəsi, insanların vəziyyəti. Mən yenə də dostum
Süleyman Dəmirəlin sözlərini xatırlatmaq istəyirəm. Deyəsən o, 16-cı mərtəbədə yaşayırdı. Bakı, Xəzər dənizi
oradan çox gözəl görünür. Deyir, mən səhər durub baxdım ki, insanlar gedirlər. Hələ səhər erkən adamlar az idi.
Sonra yavaş-yavaş insanlar, uşaqlar çoxaldı və oradakı parka gəlib, oturub istirahət edirdilər. Deyir ki, mən
yanımda olan adamlara söylədim ki, baxın, Heydər Əliyevin Azərbaycanda yaratdığı sakitlik, sabitlik budur, insanlar rahat gəzirlər, istirahət edirlər. O, oradan bunların hamısını müşahidə etmişdi, görmüşdü, öz
təəssüratlarını mənə deyirdi.
Amma bu, yeganə təəssürat deyildir. Belə bir təəssürat hamısında var idi. Yəni bu gün Azərbaycan
demokratik yolla, sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə gedən azad bir ölkə kimi göz qabağındadır və Azərbaycanın,
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Bakının bugünkü mənzərəsi, görünüşü respublikamıza gələn həm dövlət başçıları, həm başqa nümayəndələr,
həm də nümayəndə heyətlərinin üzvləri üçün açıq-aydındır.
Beləliklə, biz Azərbaycanı göstərdik. Yəni beş-altı il bundan öncə Azərbaycan haqqında olan fikri və bu gün
Azərbaycan haqqında olan fikri göstərdik. Əgər o fikir kənarda Azərbaycan haqqında cürbəcür böhtanlar
əsasında yaranmışdısa, bu fikir isə Azərbaycanın bugünkü gerçəkliyi və görünüşü əsasında yaranır. Həm
ictimai-siyasi vəziyyət, sabitlik, həm də qurulmuş infrastruktur zəminində yaranır.
Bilirsiniz ki, Bakı həmişə gözəl şəhər olubdur. Mən yenə də Süleyman Dəmirəlin sözünə qayıdıram. O deyir ki,
nümayəndə heyətimizə bildirdim ki, xatirinizdədirmi, mən 1991-ci ildə Bakıya gələndə nələr var idi. İndi görün,
Azərbaycan nə yerdədir, nə vəziyyətdədir. Bəli, 1991-ci ildə buraya gələn adam o vaxt gördüyü ilə indi gördüyü
arasında nə qədər fərq olduğunu söyləyir. Bunu dərhal görmək mümkün olur.
Beləliklə, bu konfrans bizə belə bir böyük imkan da verdi və biz bundan istifadə edərək bundan sonra da
Azərbaycanın həqiqətlərini, bugünkü reallığını, gerçəkliyini hər yerdə, hər ölkədə göstərməliyik, yaymalıyıq,
təbliğ etməliyik. Bu, ona görə lazımdır ki, bizi daha da tanısınlar. Bir də ona görə lazımdır ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar Azərbaycan haqqında yaranmış mənfi fikirləri biz gərək tamamilə ləğv
edək və konfransın keçirilməsi bunun üçün çox böyük vasitə olmuşdur.
Konfransın işi, onun nəticələri, hesab edirəm ki, bundan sonra da təhlil və təbliğ olunmalıdır. Konfransa
hazırlığın Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bir əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ictimaiyyət tarixi
İpək yolunun nə olduğunu bildi. Bəlkə də ayrı-ayrı insanlarda İpək yolu haqqında çox az məlumat var idi, amma
indi İpək yolu ictimaiyyətimiz üçün açıldı.
Məsələn, təsəvvür edin, bu konfransın hazırlanması Azərbaycanda İpək yoluna həsr olunmuş nə qədər elmi
konfransların keçirilməsinə səbəb oldu. Elmi araşdırmalar aparılır, kitablar yazılır. Artıq «İpək yolu» jurnalı
çıxır, gərək ki, onun iki nömrəsi çıxıbdır. Qəzet nəşr olunur. Onlar ingilis dilində də çap olundu, nümayəndə
heyətlərinə də verildi. Yaxud, bizim Prezident Aparatının humanitar siyasət şöbəsi İpək yoluna həsr olunmuş bir
yaxşı kitab hazırladı. Orada çox gözəl tarixi xəritələr, materiallar toplandı və gələn nümayəndələrin hamısına
verildi.
Mən sizə demişdim, o kitabın tirajını artırmaq lazımdır və ümumiyyətlə, yaymaq lazımdır. Çünki o kitabda
Azərbaycanın və İpək yolunun keçmiş, tarixi xəritələri vardır. Onları, ola bilsin ki, ayrı-ayrı alimlər,
tədqiqatçılar bilirlər. Amma bizim ictimaiyyət bilmir. Ancaq bunu bilmək lazımdır. Çünki artıq yeni proqram
meydana çıxıbdır və o proqram da bundan sonra illər boyu həyata keçiriləcəkdir.
Yəni konfransa qədər çox işlər görülmüşdür. Amma hesab edirəm ki, indi, konfransdan sonra bizim
alimlərimiz, tədqiqatçılarımız bu sahədə daha çox işlər görə bilərlər, kitablar, elmi əsərlər yaza bilərlər, bu
məsələni dərindən tədqiq edə bilərlər və konfransın nəticələrini təhlil edə bilərlər. Ona görə də konfransın
nəticələri, imzalanmış sənədlər geniş təbliğ olunmalıdır, onun mahiyyəti, mənası ictimaiyyətə çatdırılmalıdır və
bu barədə mütəmadi iş aparılmalıdır. Güman edirəm ki, bu tədbirlər hazırlanan sənədlərdə öz əksini tapacaqdır.
Ancaq mən indidən bunu deyirəm ki, bizim müvafiq elmi təşkilatlar, dövlət orqanları bu məsələlərlə ciddi
məşğul olsunlar.
Tarixi İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar keçirilmiş Bakı Beynəlxalq konfransı XXI əsr üçün yeni böyük bir
proqram açdı. İndi dünyada son 10 ildə baş vermiş dəyişikliklərlə əlaqədar bir neçə proqram yaranıbdır. Bu
proqramların bəzisi regional xarakter daşıyır, bəzisi bir neçə regionu birləşdirir. Hər birinin özünəməxsus
əhəmiyyəti vardır.
Biz Avropa Birliyi ilə birgə yeni böyük bir proqram irəli sürdük. Bu proqram isə Avropanın Asiya ilə
birləşməsi və burada Qafqazın, o cümlədən xüsusən Azərbaycanın rolu və əhəmiyyətidir. Güman edirəm ki,
XXI əsrdə bu proqram genişlənəcək, inkişaf edəcəkdir. Ancaq biz XXI əsrə doğru gedərək həm ölkəmiz, həm
regionumuz, həm də bəşəriyyət üçün yeni bir proqramın irəli sürülməsinin iştirakçısıyıq və bununla əlaqədar
keçirilən konfransın təşkilatçısıyıq. Biz çalışmalıyıq ki, bundan sonra da öz rolumuzu göstərə bilək.
Konfransın yekunlarından biri də ondan ibarətdir ki, proqramın həyata keçirilməsi üçün daimi katiblik
yaradılıb və daimi katibliyin də Bakıda yerləşməsi qərara alınıbdır. Mən deməliyəm ki, bu qərar da asanlıqla
qəbul olunmayıbdır. Çünki bu proqramda iştirak edən bir neçə başqa ölkələr də arzu edirdilər ki, katiblik onların
ölkəsində yerləşsin. Bu qərarın da əhəmiyyətinin nədə ibarət olduğunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq
bizim gördüyümüz işə qiymət verildiyinə görə və bizim səylərimiz nəticəsində sazişi imzalayan əsas ölkələrin
hamısı razı oldular ki, birincisi, katiblik təsis olunsun, ikincisi də bu katiblik Bakıda, Azərbaycanda yerləşsin.
Bu, konfransın yekunu olaraq bizə göstərilən böyük etimaddır, qayğıdır. Beləliklə, biz bu proqramın həyata
keçirilməsi barəsində öz üzərimizə böyük məsuliyyət götürmüşük.
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Təsəvvür edin, indi dünyada belə proqramlar çoxdur. Məsələn, Qara dəniz hövzəsi dövlətlərinin İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı vardır, onun katibliyi İstanbulda yerləşir. Bu da təbiidir. Çünki vaxtilə, 1992-ci ildə
Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü ilə belə bir təşkilat yaranıbdır. Yaxud İqtisadi Əməkdaşlıq
təşkilatı vardır, onun katibliyi Tehranda yerləşir. Bu da məlumdur. Başqa belə təşkilatlar vardır və onların
katibliyi ayrı-ayrı ölkələrdə yerləşir. Ancaq Böyük İpək yolu, Avropanı və Asiyanı bir-birinə bağlayan,
birləşdirən proqramı həyata keçirən təşkilatın katibliyi Azərbaycanda yerləşir. Bir də qeyd edirəm, bu, bizə
göstərilən böyük etimaddır və bizə bu proqramın həyata keçirilməsi sahəsində səy göstərmək üçün imkanlar
yaradıbdır. Biz bunu da qiymətləndirməliyik və bu etimadı doğrultmağa çalışmalıyıq.
Beləliklə, bizim Avropa Birliyi ilə uğurlu əməkdaşlığımızın nəticəsində, TRASEKA proqramına qəbul
olunmuş ölkələrlə əməkdaşlığımızın nəticəsində və bu sahədə göstərdiyimiz təşəbbüslərin nəticəsində
Azərbaycanda böyük beynəlxalq konfrans keçirildi və biz də bu gün bunun nəticələrini görürük.
Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını, vətəndaşlarını bu böyük və tarixi hadisə münasibətilə bir daha təbrik
edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu proqramın həyata keçirilməsi üçün dəyərli işlər
görəcəyik və bu vasitə ilə Avropa ilə Asiya arasında olan inteqrasiya prosesinə öz xidmətimizi göstərəcəyik,
Azərbaycanın Avropa-Asiya əməkdaşlığında daha da əhəmiyyətli rolunu təsdiq edəcəyik.
Mən əminəm ki, biz bundan sonra da beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin və
suverenliyinin, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin əhəmiyyətini nümayiş
etdirəcək və respublikamızı azad, sərbəst, müstəqil ölkə, dövlət kimi bundan sonra da irəliyə aparacağıq.
Mənim sizə çatdıracağım sözlər bundan ibarətdir. Bugünkü müşavirənin də məqsədi beynəlxalq konfransın
yekunları haqqında mülahizələrimi sizə çatdırmaqdan ibarətdir. Sizin mənə bir sözünüz varmı? Varsa, buyurun.
Sualınız, başa düşülməyən heç bir məsələ yoxdur ki, hər şey aydındırmı?
***
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab prezident, komissiyanın ünvanına dediyiniz xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Əsas həqiqət ondan ibarətdir ki, beynəlxalq konfransın hazırlanması, keçirilməsi, orada qəbul olunmuş
sənədlər ilk növbədə Sizin uğurunuzdur. Bu beynəlxalq konfrans Sizin adınızla bağlıdır. Səkkiz ölkənin
prezidentlərinin də Azərbaycana gəlməsi onların Sizə olan hörmətinin və apardığınız siyasətin nəticəsidir.
Cənab prezident, bütün bunlara görə Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirik. Sizi əmin edirik ki, qarşımızda
qoyduğunuz vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün gecə-gündüz çalışacağıq.
Cənab prezident, bugünkü müşavirədə iştirak edənlərin hamısının adından Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Yenə də təkrar edirəm, bu beynəlxalq konfrans Sizin adınızla bağlıdır.
Möhtərəm prezident, Siz bu konfransın hazırlanmasında və keçirilməsində bizim rastlaşdığımız çətinliklər
haqqında danışdınız. Doğrudan da, bu beynəlxalq konfransın başqa ölkələrdə keçirilməsi məsələsi qarşıya
çıxmışdı. Cənab prezident, məhz Siz konfransın Bakıda keçirilməsinə nail oldunuz. Hər bir xırda və böyük
məsələ cənab prezidentin nəzarəti altında idi. Bunun nəticəsində konfrans həqiqətən də çox böyük uğurla başa
çatdı.
Cənab prezident, Sizə təşəkkür edirəm və minnətdarlığımızı bildirirəm. Bir daha deyirəm ki, bu beynəlxalq
konfransın Bakıda keçirilməsi Sizin adınızla, şəxsiyyətinizlə bağlıdır. Çox sağ olun.
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MƏŞHUR PİANOÇU, HƏMYERLİMİZ BELLA DAVİDOVİÇİN KONSERTİNDƏN
SONRA ONUNLA VƏ KONSERTİN DİGƏR İŞTİRAKÇILARI İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Respublika sarayı
10 sentyabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi uğurlu çıxışınız münasibətilə təbrik edirəm. Oğlunuz da əla çıxış etdi. Siz
Azərbaycanda çox məşhur şəxsiyyətsiniz. Azərbaycandan çoxdan çıxıb getsəniz də, sizi unutmayıblar, hey sizi
xatırlayırlar. Bununla bərabər, fəxr edirlər ki, bizim bakılı dünya şöhrətli pianoçudur.
Bu gün səhnədə çıxış edərkən bakılı olduğunuzu söylədiniz və tamaşaçılar bunu hərarətlə qarşıladılar.
Bilirsinizmi, bu gün mən sizi məmnunluqla dinlədim, konsert qurtardıqdan sonra isə siz cəmi bir neçə kəlmə
dediniz, amma Bakı haqqında deyilən bu sözlər çox xoş idi. Həqiqətən gözəl şəhərdir, bu şəhər nə qədər
görkəmli adamlar yetirmişdir. Bu adamlar bütün dünyada məşhurdurlar. Alimlər, musiqiçilər, rəssamlar,
bəstəkarlar. Nə qədər belə adamlar, nə qədər belə nəsillər olubdur! Bir sözlə, mən bu barədə düşünərkən fəxr
edirdim ki, şəhərimiz, ölkəmizin paytaxtı, artıq müstəqil dövlətimizin paytaxtı necə misilsiz şəhərdir, belə
zəngin tarixə və zəngin ənənələrə malikdir.
Burada musiqi ənənələri olmasaydı, belə istedadlar yetişməzdi. Burada musiqi mühiti, şəraiti, atmosferi,
ziyalılıq atmosferi, belə yüksək intellekt atmosferi olubdur. Burada belə adamlar da, ailələr də olubdur. Bu
ailələr, - onlar burada doğulmuş 70 yaşlıların nəslidir. Onlar burada anadan olmuş, 20-ci, 30-cu, 40-cı illərdə
boya-başa çatmışlar.
B e l l a D a v i d o v i ç: Hörmətli cənab prezident. Xoş sözlərə görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Mən Bakını doğma şəhərim kimi sevirəm. 70 illik yubileyim ilində öz doğma şəhərimin küçələri ilə gəzirəm.
Bütün illər ərzində daim fəxr etmişəm ki, mən bakılıyam.
Bilirsiniz, mənim valideynlərim əsl bakılı idilər. Mənim babam konsertmeyster olmuşdur. Mən fəxr edirəm ki, o,
hələ 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti ongünlüyündə Azərbaycanı uğurla təmsil etmiş, hətta bu
ongünlükdə iştirakına görə ordenə layiq görülmüşdür. Çox sevdiyimiz dahi Üzeyir bəyin ən gözəl sənət əsərlərindən
olan «Koroğlu» operasının ilk tamaşası da həmin ongünlükdə olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunun sizin üçün əhəmiyyəti var ki, çox böyük fasilədən sonra da xalq sizi
unutmayıbdır. Mən fasilədə salona göz gəzdirdim. Salondakılar əsasən musiqiçilər, incəsənət aləminin adamları,
Azərbaycan ziyalılarının nümayəndələri, görkəmli incəsənət xadimləri idilər. Odur ki, bu, sizin üçün də,
bakılılar üçün də hadisədir, ölkəmiz üçün də hadisədir.
İndi Bakının çox yaxşı vaxtıdır. Sentyabr Azərbaycan üçün ümumiyyətlə yaxşı aydır. Biz burada iki gün,
sentyabrın 7-8-də böyük beynəlxalq konfrans keçirdik. Bu işlərdən yalnız dünən başım açıldı, hava həqiqətən
xoş, mülayimdir, bizdə deyildiyi kimi, indi ilin ən yaxşı çağıdır. Biz konfransı çox uğurla keçirdik, çoxlu qonaq
vardı – onlar 32 ölkədən gəlmişdilər. Onların arasında prezidentlər, nazirlər, 13 beynəlxalq təşkilatın
nümayəndələri var idi. Böyük tarixi İpək yolunu bərpa edirik. Bu İpək yolu hələ eramızdan əvvəl mövcud olmuş
və orta əsrlərdə bir çox coğrafi kəşflərlə əlaqədar yox olub getmişdir, indi isə onu bərpa edirik. O, Asiya ilə
Avropanı birləşdirmək üçün çox gərəkli, zəruri olmuşdur.
Təsəvvür edirsinizmi, Birləşmiş Ştatlardan tutmuş Yaponiyayadək nümayəndələr vardı – ABŞ, bütün Avropa
və Asiya. Təbii ki, Yaponiya, Çin, Monqolustan Mərkəzi Asiyanın bütün ölkələri – Qazaxıstan, Özbəkistan,
Qırğızıstan, Tacikistan, Qafqaz – Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, İran, Rusiya, sonra – Türkiyə və Avropa
ölkələri, ta İspaniyaya qədər, demək olar, bütün Avropa ölkələri bu konfransda iştirak edirdilər. Biz nəqliyyat
dəhlizini bax belə çəkirik. Bir sözlə, hava bizə onda da kömək etmişdi, indi də kömək edir.
O ki qaldı simfonik orkestrin əla çıxış etdiyi barədə ümumi rəylə mən də razılaşıram. Bilirsiniz, müsiqiçilər
1989-cu ildən bəri böhran dövrü keçirmişlər. Lakin sonra mən simfonik orkestrə kömək haqqında qərar qəbul
etdim. İndi onlar yeni həyata başlamışlar. Biz onlara bundan sonra da kömək edəcəyik.
Bu gün siz hamınız, konsertin bütün iştirakçıları xoşuma gəldiniz, siz çox yaxşı görünürdünüz. Hətta heyran
qaldım ki, siz çox mürəkkəb əsərləri necə rəvan və səlis ifa edirdiniz.
Bella Davidoviçə və konsertin digər iştirakçılarına yaradıcılıqda yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN QADINLARI QURULTAYINDA NİTQİ
Respublika sarayı
15 sentyabr 1998-ci il
Əziz qadınlar, analar, bacılar, qızlar!
Hörmətli qurultay!
Mən sizi – müstəqil Azərbaycanın ilk, Birinci Qadınlar Qurultayının iştirakçılarını, bütün Azərbaycan
qadınlarını səmimi qəlbdən salamlayır, sizə cansağlığı, səadət, bütün işlərinizdə və qurultayın işində böyük
uğurlar arzulayıram.
Azərbaycanın qadınlar qurultayına mənim təbrik məktubum dünən sizə çatıbdır. Təəssüf edirəm ki, dünən
sizin qurultayın işində iştirak edə bilməmişəm. Ancaq bu, mənim iştirak etməmək fikrimlə bağlı olmayıb,
sadəcə, sizin təşkilat komitəsi deyib ki, qurultaya nə vaxt gəlməliyəm, o vaxtda da gəlmişəm. Mən intizamlı
adamam. Əgər desəydilər ki, dünən gəlmək lazımdır, gəlib bu salonda oturardım. Sizə deyim ki, sizinlə bir
yerdə, sizin yanınızda olmaq və bu salonda sizinlə bir yerdə oturmaq bütün başqa işlərimdən mənim üçün
xoşdur.
Ancaq dünən burada qurultayın işi, çıxışlar haqqında, deyilən sözlər, irəli sürülən təkliflər haqqında mənim
məlumatım var. Əmin ola bilərsiniz, - bu, məni o qədər maraqlandırır ki, sizin qurultay televiziya vasitəsilə
videoya çəkilibdir, vaxt tapıb onun hamısına baxacağam və hesab edin ki, mən dünən burada sizin yanınızda
olmuşam.
İndi isə burada həqiqətən çox fəal çıxış eləyiblər. Doğrudur, onlar sizin adınızdan çıxış ediblər. Ancaq biri,
ikisi, üçü çıxış edəndə istədim əlimi qaldırıb deyəm ki, a kişi, bəsdir çıxış elədin, qoy qadınlar çıxış etsinlər.
Ancaq bilirdim ki, sizin reqlamentlə, qanun-qayda ilə belə yazılıbdır. Yenə də deyirəm, intizamlı adamam, buna
riayət etdim, səbrlə kişilərin çıxışlarını dinlədim.
Amma sizin bu qurultayın əsas mənası, məzmunu bizim nazirlərimizin, yəni kişilərin çıxışı deyildir.
Doğrudur, onlar bölmələrdəki çıxışların, müraciətlərin yekunlarını qurultay iştirakçılarına çatdırdılar və çox
əhəmiyyətli məlumatlar verdilər. Ancaq mən bugünkü şəxsi təəssüratımı deyirəm ki, qurultayın əsas məzmunu,
mənası, bu qurultayda hökm sürən ab-hava, əhval-ruhiyyə sizin birliyiniz, həmrəyliyiniz, sevinciniz və sizdə
olan ruh yüksəkliyidir. Bu, məni çox sevindirdi.
Mən bu gün bu salona baxarkən bir fikir söyləmək istəyirəm. Mən Azərbaycanın tarixində son əlli ildə
keçirilən, demək olar, bütün mərasimlərin iştirakçısı olmuşam. Xüsusən 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərlik
etməyə başlayan zamandan bütün mərasimlərdə iştirak etmişəm. Bu salonda ilk dəfə təntənəli mərasim 1972-ci
ilin dekabr ayında olubdur. Ondan sonra burada qurultaylar, beynəlxalq konfranslar, keçmiş zamanlarda da,
indi, biz dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra da çox toplantılar, qurultaylar, təntənəli mərasimlər, yubileylər
keçirilibdir. Əksəriyyətində də mən iştirak etmişəm. Bunların hər birinin özünəməxsus yeri var, hər biri
xalqımızın, ölkəmizin tarixinin müəyyən səhifəsidir. Böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, bunların
hamısı yüksək səviyyədə keçibdir.
Ancaq bu gün bu salondakı mənzərə Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olan mənzərədir. Keçmiş Sovetlər
İttifaqı vaxtında Azərbaycan xanımlarının dörd qurultayı keçirilmişdir. O qurultaylar haqqında məlumatlar var,
onların hər birinin özünəməxsus əhəmiyyəti var və Azərbaycanda qadın hərəkatının, qadınların inkişafında çox
böyük rol oynamışlar. Ancaq onların heç birisi bununla müqayisə oluna bilməz. Şübhəsiz, bugünkü qurultayın
əsasını, mənasını, məzmununu təşkil edən odur ki, bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının qadınlarının ilk
qurultayıdır. Ancaq bununla yanaşı, yenə də deyirəm, iyirmi beş yaşı olan bu salonda ilk dəfə yalnız məhz
qadınlar toplaşıblar, kişilər isə çox azlıq təşkil edirlər. Qadınlar insan cəmiyyətinin ən gözəl, ən zəkalı hissəsi
olduğuna görə, təsəvvür edin, bu salonda nə qədər gözəllik var! Əgər ayrı-ayrı kişilər, bu nazirlər burada
oturmasaydılar bu salon necə olardı. Ancaq bilirəm ki, siz buna razı olmazdınız, çünki siz də istəyirsiniz ki,
aranızda bir az kişilər olsun. Həqiqətən, çox gözəl bir mənzərədir, gözəl mühit, gözəl əhval-ruhiyyədir.
Nəhayət, mən sizin dünənki çıxışlarınızın şərhini eşitməmişdim. Amma bu gün buradakı əhval-ruhiyyə, mühit,
iqlim və qəbul etdiyiniz sənədlər və xüsusən son sənəd - qadınlar qurultayının bütün Azərbaycan qadınlarına
müraciəti məni çox həyəcanlandırdı, coşdurdu, sevindirdi. Ağdamlı qızımız burada şer oxuyanda mən çox
həyəcanlandım, mənə həddindən artıq təsir etdi. O təsirin altında sizin hamınızı dinləyirdim. Qurultayın Azərbaycan
qadınlarına müraciəti həm məzmunu, həm də onu oxuyan bacımızın səsi ilə məni daha da həyəcanlandırdı.
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Ümumiyyətlə, mən çox mərasimlər görmüşəm, həyəcanlandığım, coşduğum vaxtlar da olubdur. Amma bilin, inanın,
bugünkü qədər həyəcanlı, sevincli, coşğun olmamışam. Bu da burada bir daha hiss etdiklərim – sizin mənə olan
münasibətiniz, hissiyyatlarınız və eyni zamanda mənim sizə olan münasibətim, hissiyyatlarım, sevincim və
məhəbbətimdir.
Hesab edirəm ki, bu qurultay XX əsrdə Azərbaycanın tarixində ən böyük tarixi hadisələrdən biridir.
Azərbaycan qadınları bu qurultayla müstəqil Azərbaycanda gələcəyin qadın hərəkatının əsasını qoyublar,
qadınların cəmiyyətdə fəallığının, onların cəmiyyət və dövlətin həyatında iştirakının əsasını qoyublar. Siz bunun
əsasını qoymusunuz, böyük iş görmüsünüz. Bu münasibətlə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan qadını tarix boyu öz ağlı, zəkası, namusu, qeyrəti, isməti ilə, fədakarlığı, çalışqanlığı, mərdliyi,
vətənpərvərliyi ilə, millətinə, torpağına olan hədsiz məhəbbəti ilə və gözəlliyi, Azərbaycan xalqının
xüsusiyyətləri ilə tanınmışdır. Ancaq bununla bərabər, əsrlər boyu Azərbaycan qadınının üzərinə böyük
zəhmətlər düşmüşdür. O zəhməti də qadın həmişə mərdliklə, cəsarətlə çəkmişdir və heç vaxt bu zəhmətdən
inciməmişdir. Tarixi keçmişimizdə Azərbaycan qadınının görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Onların adları dünən də, bu gün də burada çəkilibdir. Ancaq bununla yanaşı, Azərbaycan qadını əsrlər boyu bir çox hüquqlardan
məhrum olmuşdur.
Ona görə də sona çatan XX əsr Azərbaycan qadını üçün böyük nailiyyətlər, hadisələr, böyük dəyişikliklər
əsri olmuşdur. Ən böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qadını azadlığa çıxmışdır. Azərbaycan
qadınının emansipasiyası tarixi bir hadisə, böyük inqilabdır. İndi qadınlar da bugünkü vəziyyətlərinə öyrəşiblər,
biz hamımız da öyrəşmişik. Bəzən keçmişi unudarkən elə gəlir ki, həmişə belə olubdur və belə də olmalı idi.
Həqiqətən belə olmalı idi, Azərbaycan qadını buna layiqdir.
Amma əslində isə belə olmayıbdır. Azərbaycan qadını zülm, əziyyət çəkib, ana olub, övlad böyüdüb, kişisinə
xidmət edib, ailəsini, elini-obasını saxlayıbdır, çox hüquqlardan məhrum olubdur. 1918-1919-cu illərdə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan qadınına tarixdə ilk dəfə hüquqlar – seçmək və seçilmək
hüququ verilibdir. Sonrakı dövrdə, 1920-ci ildən başlayaraq, Azərbaycan qadınının həyatında tarixi nöqteyinəzərdən qısa bir zamanda böyük hadisələr baş veribdir. Qadın çadranı atıb, azad, sərbəst olub, cəmiyyətdə
bərabər hüquqlara malik olub, öz istedadını göstərə bilib və cəmiyyətdə özünəməxsus yer tutubdur, öz daxili və
zahiri gözəlliyini dünyaya nümayiş etdiribdir.
Dünən də, bu gün də rəqəmlər gətirildi ki, indi Azərbaycan qadını səhiyyədə işləyənlərin 70 faizini, təhsildə,
maarifdə işləyənlərin 50-60 faizini, mədəniyyətdə işləyənlərin 70 faizini təşkil edir. Ancaq təsəvvür edin, əsrin
əvvəlində bunların heç biri yox idi. Bəli, biz XX əsrin əvvəlində, yaxud da XIX əsrin sonunda Azərbaycan
qadınlarının savadlı, bilikli, mədəniyyətə qovuşmuş, dünya mədəniyyətini mənimsəmiş tək-tək nümayəndələrini
tanıyırıq, bilirik. Ancaq indi səhiyyə sistemində həkimlərin 70 faizi qadınlardırsa, əsrin əvvəlində bir nəfər də
qadın həkimimiz yox idi. Təsəvvür edin, qısa bir tarixi zamanda nə qədər sıçrayış əmələ gəlibdir. Bu, təkcə
səhiyyə, təhsil sahəsində deyildir. Həyatın bütün sahələrində mühəndis, iqtisadçı, başqa ixtisaslardan olan nə
qədər qadınlar var. Əsası isə ondan ibarətdir ki, qadınlar savad, bilik alıblar, elmə, mədəniyyətə qovuşublar.
XX əsrin Azərbaycan xalqı üçün ən böyük nailiyyəti ondan ibarətdir ki, xalqımız savadsızlıqdan xilas
olubdur. Savadsızlığın ləğv olunması XX əsrdə Azərbaycan xalqının həyatında böyük bir inqilabi hadisədir.
Savadsızlığın ləğvində qadınların xüsusi rolu var. Birincisi, qadınlar özləri savadsızlığını ləğv etmişlər, ikincisi
də qadınlar tezliklə müəllim olmuş, məktəblərdə işləmiş və öz övladlarını, balalarını məktəbə oxumağa
göndərmişlər, onlara rəhbərlik etmiş, qayğı göstərmişlər və xalqımız qısa müddətdə savadlanmış, biliklənmişdir.
Bəzən bunu da unudurlar ki, nə bilim, bəlkə belə də olmalıymış. Amma yanınıza-yörənizə, sağınıza-solunuza,
Şərqə-Qərbə, Şimala-Cənuba baxın, - bizə bənzər ölkələr, xalqlar var. Onların savad-bilik səviyyəsi ilə
Azərbaycan xalqının savad-bilik səviyyəsinin fərqi böyükdür. Bunda da qadınların çox böyük rolu olubdur.
Beləliklə, qadınlar Azərbaycanda özlərinə layiq yeri tutmuşlar. Doğrudur, siz dünən də, bu gün də bir çox
təkliflər irəli sürmüsünüz. Onlardan bəziləri də bundan ibarətdir ki, qadınlar hakimiyyət orqanlarında, icra
orqanlarında daha çox təmsil olunmalıdırlar, qadınlara yer verilməlidir. Mən bununla tam razıyam və sizə dərhal
demək istəyirəm ki, burada özünüz seçdiyiniz şura qurultayın yekunlarını müzakirə edərkən lazımi tədbirlər
həyata keçirəcəkdir. Ancaq eyni zamanda, mən bu gün sizi dinləyərək dərk edirəm ki, bu qurultayın yekunları
bizim üzərimizə, mənim üzərimə çox böyük vəzifələr qoyur. Ona görə də o məsələlər ki, hökumət tərəfindən,
hakimiyyət, icra orqanları tərəfindən həll olunmalıdır, rica edirəm, onları mənə təqdim edəsiniz və mən mütləq
onlara baxacaq, lazımi tədbirlər görəcəyəm. Burada sizi dinləyərkən düşünürdüm və belə bir qərar qəbul etdim
ki, qadınlar qurultayının yekunları ilə əlaqədar, irəli sürülmüş təkliflərin hakimiyyət orqanları tərəfindən həyata
keçirilməsi üçün bir prezident fərmanı verilməli və müvafiq orqanlara lazımi tapşırıqlar verilməlidir.
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Bu gün sizin qurultayınızı daha da zənginləşdirən aldığınız təbriklərdir, başqa ölkələrin qadın təşkilatları
nümayəndələrinin iştirakı və dedikləri sözlərdir. Xarici ölkələrdən, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları
prezidentinin xanımı Hillari Klintondan, Gürcüstan prezidentinin xanımı Nanuli Şevardnadzedən və
başqalarından aldığınız təbriklər sizi sevindirdiyi kimi, məni də çox sevindirdi. Gürcüstan nümayəndə heyətinin
rəhbəri, səhv etmirəmsə, Qurgenidzenin çıxışı, Ukrayna nümayəndə heyəti rəhbərinin çıxışı da çox səmimi,
həyəcanlı və çox sevindirici oldu. Bu təbriklərə, çıxışlara görə dost ölkələrə sizin adınızdan təşəkkürümü
bildirirəm. Çox məmnunam ki, Gürcüstandan gələn xanımlar vaxtilə gürcü qadınları ilə bir yerdə çəkdirdiyim
fotoşəkli göstərdilər. Mən ona baxdım, yadıma düşdü, - bu, çox illər bundan öncə olubdur. Amma şəkildə təkcə
mən deyiləm, Gürcüstan prezidenti Şevardnadze də qadınlarla bir yerdədir. Mən tam razıyam ki, gürcü qadınları
doğrudan da çox gözəldirlər. Siz qadınsınız, belə söhbət eləmək olar, - mən hələ çox gənc olarkən bəzən söhbət
aparırdıq ki, hansı qadınlar daha gözəl olur. Biri deyirdi ki, gürcü qadını, biri deyirdi rus qadını gözəl olur,
başqası deyirdi ki, yunan qadını gözəl olur. Mən də hesab edirəm ki, gürcü qadını çox gözəldir, amma
Azərbaycan qadını da çox gözəldir. Mən bilirəm ki, keçmişdə bir çox azərbaycanlılar gürcü qızları ilə evlənib
ailə həyatı qurmuşlar, elə indi də qururlar. Təkcə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar deyil, elə Azərbaycanda
yaşayan azərbaycanlı oğlanlar, gənclər də gürcü qızları alıb çox xoşbəxt yaşayıblar.
Ümumiyyətlə, bu, bizim qədim dostluğumuzun rəmzidir. Mən bunu dəfələrlə demişəm və Gürcüstandan
gələn xanım dostumuzun da dilindən eşitdik ki, gürcü xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında əsrlər boyu həqiqətən
çox səmimi dostluq əlaqələri olmuşdur, bizim aramızda heç vaxt nifaq olmayıbdır. İndi də müstəqil dövlətlər
kimi Gürcüstanla Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın
yaranmasının böyük bir amilidir.
Hesab edirəm, bugünkü qurultayın əsas mənası bir də ondan ibarətdir ki, qadınlar müstəqil Azərbaycanın
həyatında daha fəal iştirak etməlidirlər. Buna bizim ehtiyacımız var. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra çox düzgün, doğru yol tutubdur. Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulur.
Azərbaycanda demokratiya prinsipləri yaradılır və inkişaf etdirilir. Ölkənin iqtisadiyyatında böyük dəyişikliklər
gedir və bunların əsas mənası Azərbaycan iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat prinsipləri
əsasında aparmaqdan ibarətdir. Bunun üçün də biz bütün sahələrdə islahatlar aparırıq. Siyasi islahatlar dövlət
quruculuğu sistemində apardığımız işləri əhatə edir. Bu, bizim ilk Konstitusiyamızın qəbul olunması, çoxsaylı
qanunlarımızın qəbul edilməsi, bir çox fərmanların verilməsi və başqa tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədardır.
İqtisadi islahatlar Azərbaycanda iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparmaq məqsədi daşıyır. Bu,
özəlləşdirmə proqramının, torpaq islahatının həyata keçirilməsidir, sahibkarlıq fəaliyyətinin, sahibkarlar
təbəqəsinin yaradılmasıdır, azad sahibkarlığa imkanlar yaradılmasıdır, Azərbaycana xarici investisiyanın
gəlməsidir, xarici investisiyanın gəlməsi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
olunmasıdır. Bunlar hamısı qlobal proqramlardır. Biz bu proqramları tətbiq etmişik, son illərdə bunları həyata
keçiririk və bilirsiniz ki, uğurlar əldə etmişik.
Sosial sahədə islahatlar keçirilir. Bilirsiniz ki, səhiyyə sahəsində islahatlar aparmaq üçün komissiya yaranıb
və təkliflər hazırlanıbdır, bu yaxınlarda baxılıb lazımi qərarlar qəbul olunacaqdır. Təhsil sahəsində islahatlar
keçirilməsi üçün təkliflər hazırlanıb və yaxın vaxtlarda baxılacaqdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi sosial islahatların böyük istiqamətini təşkil edən bu sahədə böyük işlər görür və bir çox tədbirlər
həyata keçirilir. Bütün başqa sahələrdə də işlər görülür. Bunların hamısından məqsəd Azərbaycanda hüquqi,
demokratik dövlət quruculuğu işini inkişaf etdirmək və Azərbaycanın iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
irəlilətməkdən ibarətdir.
Bütün bunlar həyata keçirilir, öz müsbət nəticəsini verəcəkdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatında baş vermiş
müsbət dəyişikliklər sizə məlumdur, bunları görürsünüz. Burada Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, yəni 1994-cü
ilin sentyabr ayının 20-də imzalanmış müqavilə əsasında yaranmış ilk konsorsiumu idarə edən şirkətin
prezidentinin təbriki oxundu. Orada bir çox rəqəmlər gətirildi. ABƏŞ Azərbaycana 1 milyard 200 milyon dollar
sərmayə, yatırım, investisiya gətiribdir. Bunun nəticələrini də siz bilirsiniz və təbrikdən də göründü. «İstiqlal»
adı verdiyimiz qazma qurğusunun işə başlamasını bu yaxın günlərdə qeyd etdik. Başqa bir konsorsium təkcə o
qazma qurğusunun bərpası, modernləşdirilməsi üçün 200 milyon dollar sərf edibdir. Həm də burada, o birisində,
başqasında nə qədər adam işləyir. Təkcə neft sahəsində deyil, bütün başqa sahələrdə də inkişaf var və bunun
nəticəsində də iqtisadi dəyişikliklər görünür. Bakının siması dəyişir. İndi Azərbaycanda heç bir mal qıtlığı
yoxdur, ərzaq qıtlığı yoxdur.
Doğrudur, iqtisadi çətinlik var, bəli, aztəminatlı ailələr, köçkün-qaçqın vəziyyətində yaşayan vətəndaşlarımız
var. Onların vəziyyəti çətindir. Bunlar var, bu, keçid dövrünün əlamətləridir. Biz bunları nə inkar edirik,
bildirmək istəyirəm ki, nə də bunlarsız keçinmək olar. Əgər bir ictimai-siyasi quruluşdan başqa bir ictimai644
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siyasi, iqtisadi sistemə, quruluşa keçiriksə və dağılanın əsasında başqası yaranırsa, bu, asan şey deyildir. Ancaq
başqa yol yoxdur, ola bilməz. Biz bu yolla gedirik və mən inanıram ki, bu yol bizi böyük gələcəyə, böyük
iqtisadi yüksəlişə, Azərbaycan xalqının və vətəndaşlarının rifah halının yüksəlməsinə aparır.
Ancaq bilirsiniz, bəzi bədxah adamlar orada-burada danışırlar ki, Azərbaycanda əhalinin 90-95 faizi səfalət
içindədir. Burada oturanlar səfalət içindədir? Yox! Xaricdən qonaqlar gəlir, mən dövlət başçılarını adətən hava
limanında qarşılayıram, onları müşayiət edirəm, şəhəri gəzirəm. Çoxları şəhərdə insanların sifətinə, geyiminə,
davranışına baxır, ümumiyyətlə, şəhərin görünüşünə baxırlar. Deyirlər ki, burada insanlar çox yaxşı yaşayırlar.
Həqiqətdir. Çətin yaşayan insanlar, aztəminatlı, maddi gərginlik içində yaşayan adamlar var. Biz bunu bilirik və
onlara kömək edirik. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Əli Nağıyev burada dedi ki, pensiyalar nə qədər
artıb və nə qədər artacaqdır. Bir milyondan artıq pensiyaçı var. Qalanların da pensiyası artacaqdır. Əmək haqqı
artıb və bundan sonra da artacaqdır. Burada səsləndi ki, guya mədəniyyət işçiləri meşə işçiləri ilə bərabər ən az
əmək haqqı alanlardır. Gərək buna baxaq. Mədəniyyət işçiləri də bilirlər ki, onların bir qisminin maaşlarını
artırmışıq və çox da yüksək artırmışıq. Amma bundan sonra da artıracağıq.
Ancaq bunu artırmaq üçün gərək bu vəsaiti əldə edək, qazanaq. Qazanmasaq, pul göydən tökülmür və yerin
altından da çıxmır. Bunları etmək lazımdır, bunun üçün də islahatları keçirmək, tədbirlər görmək lazımdır. Biz
bunları edirik və edəcəyik.
Ancaq bütün bunlarla bərabər, Azərbaycanda insanların həyat şəraitini, yaşayışını böhtancasına, yalandan,
bilirsiniz, Azərbaycan xalqını ləkələyən ifadələrlə təsvir etmək xalqımıza, millətimizə və müstəqil dövlətimizə
sadəcə, düşmənçilikdən başqa bir şey deyildir.
Bizim problemlərimiz içərisində ən ağır, ən çətin problem işğal edilmiş torpaqlar, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün pozulması və işğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş, ağır şəraitdə – çadırlarda, yaxud
yaşayış üçün münasib olmayan başqa yerlərdə, binalarda yaşayan bacılarımızın, qardaşlarımızın, övladlarımızın
vəziyyətidir. Bəli, bu, bizim böyük dərdimizdir. Ona görə də mən bu gün bu münasibətlə, xüsusən bu salonda,
qadınlar qurultayında iştirak edən şəhid analarına öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Şəhid ailələrinə,
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, ağır vəziyyətdə, çadırlarda yaşayan qadınlara, qızlara, köçkün düşmüş
insanların hamısına öz hörmət –ehtiramımı bildirirəm. Onlar da bilir və bu gün bunu bir daha deyirəm ki,
onların o dərdi, o problem, o qayğı Azərbaycan prezidenti kimi şəxsən mənim hər gün, hər dəqiqə diqqət
mərkəzimdə olan bir problemdir və əsas qayğımdır. Mən indiyə qədər çalışmışam və bundan sonra da
çalışacağam ki, bu problem həll olunsun, işğal edilmiş torpaqlar azad olunsun və didərgin düşmüş insanlar öz
yerinə-yurduna qayıtsınlar. Biz buna nail olacağıq, buna arxayın ola bilərsiniz.
Bu gün buraya, sizin yanınıza gəlməmişdən qabaq iki saatdan artıq ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Bilirsiniz ki, Ermənistan –Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək
üçün hələ 1992-ci ildə ATƏT Minsk qrupu deyilən təşkilat yaradıbdır. ATƏT-in bir neçə - 1994-cü ilin
dekabrında Budapeşt, 1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşləri olubdur. Məsələnin həlli üçün orada
dəyərli sənədlər əldə edə bilmişik və indi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransadır. Bilirsiniz ki, onlar Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək üçün
fəaliyyət göstərirlər, vaxtaşırı ölkəyə gəlirlər və biz onlarla görüşlər keçiririk.
Son zamanlar onlar işlərində müəyyən fasilə vermişdilər. İndi dünəndən gəliblər və bu gün mən onlarla iki
saatdan artıq danışıq apardım. Biz məsələni yenə kəskin qoymuşuq və bu gün sizə də bəyan edirəm: biz
məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarıyıq və sülh yolu ilə həll olunmasını istəyirik. Mən başqa yolu
məqbul hesab etmirəm, bunu sizə də, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına da elan edirəm. 1994-cü ilin may ayında
atəşin dayandırılması haqqında saziş əldə elədik və dörd ildən artıqdır atəşkəs rejimində yaşayırıq. Bəziləri bunu
bəyənmir, bəziləri dodaq büzürlər, bəziləri tənqid edirlər. Gəlsinlər, desinlər ki, onlar nə ediblər? Mən
müharibəni saxlamışam, qan tökülməsini saxlamışam, mən şəhidlərin olmamasına nail olmuşam. Onlar isə
Azərbaycanı tarmar ediblər, Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasına şərait yaradıblar, Azərbaycanın
balalarını qurban veriblər, torpaqlarımız işğal edilib, insanlar yerindən-yurdundan didərgin düşüblər. Amma
onlardan heç birinin burnu da qanamayıbdır.
Mən bu gün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə bir daha bəyan etdim ki, məsələnin sülh yolu ilə həll
olunması prinsipini bu gün də təsdiq edirəm və hesab edirəm ki, bu yolla həll etmək lazımdır. Sülh yaratmaq
lazımdır. Biz daim müharibə apara bilmərik. Heç bir ölkə həmişə müharibə aparmayıb və apara da bilməz. Hər
bir müharibənin sonu olur. Hesab edirəm ki, bundan sonra yenidən müharibə etmək – bu, Azərbaycana lazım
olan bir şey deyildir.
Ancaq eyni zamanda mən onların qarşısında məsələni çox kəskin qoymuşam ki, bizim prinsiplər var, 1996-cı
ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə bunlar qəbul edilibdir: işğal olunmuş torpaqlar azad edilməlidir və
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Ermənistan silahlı qüvvələri həmin ərazilərdən çıxarılmalıdır. O yerlərin sakinləri öz yurdlarına qayıtmalıdır.
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində özünüidarə statusu verilə bilər, biz buna razı olmuşuq.
Ermənistanla Azərbaycan arasında uzunmüddətli, etibarlı sülh yaranmalıdır. Biz bu şərtlərlə məsələnin sülh
yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Biz heç vaxt razı olmamışıq və bu gün bir daha bəyan elədim, heç vaxt
razı ola bilmərik ki, Azərbaycanın daxilində Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu verilsin. Biz buna yol verə
bilmərik. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına heç vaxt dözə bilmərik və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Biz heç vaxt öz torpağımızın, ərazimizin, öz sərhədlərimizin içərisində olan
torpaqlarımızın bir metrini, bir santimetrini də heç kəsə verməyəcəyik.
Bu prinsiplər əsasında danışıqlar aparırıq və güman edirəm ki, danışıqlar davam edəcək və məsələnin sülh
yolu ilə həllinə nail olacağıq. Ancaq bizim xalqımız dözümlü xalqdır və bunu yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş vətəndaşlarımızın həyatında görürük. Mən bəzən televiziya verilişlərinə baxıram. İki həftə bundan öncə
burada, bu salonda, işğal olunmuş rayonlardan, torpaqlardan zorla çıxarılmış vətəndaşlarımızın nümayəndələri
ilə görüşdüm, danışdım. Bilirsiniz, ağır, çətin vəziyyətdə, çadırda yaşayırlar, amma ürəkləri təmizdir, safdır,
vəziyyəti düzgün qiymətləndirirlər, başa düşürlər və dözürlər. Bu gün mən bu dözümlü insanların - bacılarımın,
qardaşlarımın qarşısında, ağır vəziyyətdə yaşayan insanların qarşısında baş əyir və onlara minnətdarlığımı
bildirirəm.
Ancaq özlərini müxalifət adlandıran adamların heç biri bu vəziyyətə dözə bilməzdi. Onlar naməlum mənbələrdən
aldıqları çoxlu pullarla-paralarla şəhərdə çox zəngin yaşayırlar və böyük iddialar edirlər. Bu adamların heç biri
qaçqınlarla görüşmür, qayğısına qalmır, onların vəziyyətində yaşamır. Bunlar ancaq cürbəcür iddialar irəli sürür,
iddialarla yaşayırlar.
Bir sözlə, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası bizim ən birinci
vəzifəmizdir və inana bilərsiniz, bu vəzifəni həyata keçirmək üçün hər gün çalışırıq, hər gün lazımi tədbirlər
görürük və mən inanıram ki, biz buna nail olacağıq.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Bunun ən
parlaq nümunəsi Azərbaycanın ilk Demokratik Konstitusiyasının qəbul edilməsi, Azərbaycanın ilk Demokratik
Parlamentinin seçilməsi və indi də növbəti prezident seçkilərinin keçirilməsidir. Burada izah etməyə ehtiyac
yoxdur, - mən hiss etdim ki, qurultay iştirakçıları çox düzgün qiymətləndirdilər ki, prezident seçkilərinin
keçirilməsi üçün, çox ədalətli və demokratik seçkilər keçirilməsi üçün yararlı olan qanunlar qəbul olunub və
onlar da həyata keçirilir. Ancaq təəssüflər olsun ki, kəskin müxalifətdə duran və bu gün artıq siyasi ekstremizm
mövqeyi tutmuş bəzi siyasi partiyalar və qurumlar Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitliyi, rahatlığı
pozmağa cəhd göstərirlər, «Demokratik seçkilər uğrunda mübarizə» şüarları altında Azərbaycanda xaos
yaratmaq istəyirlər, ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyirlər, Azərbaycanı yenə də 1991-ci, 1992-ci, 1993-cü
illərin vəziyyətinə qaytarmaq istəyirlər.
Bu, çox təəssüflüdür, ancaq eyni zamanda məni təəccübləndirmir. Çünki son beş ildə bu siyasi partiyaların
və xüsusən də onların rəhbərlərinin fəaliyyətindən gəldiyim qənaət onu göstərir ki, onlara nə demokratiya
lazımdır, nə Azərbaycanın müstəqilliyi lazımdır, nə də Azərbaycanda sabitlik lazımdır. Onlara xaos,
qarmaqarışıqlıq lazımdır. Çünki keçmişdə onların əlində belə imkanlar olub, Azərbaycanda xaos yarada biliblər
və ondan da öz şəxsi mənafeləri üçün istifadə ediblər.
Amma onlar unudurlar ki, artıq bu, mümkün deyildir. Onlar unudurlar ki, Azərbaycan xalqı daha buna yol
verməz! Prezident kimi mən buna heç vaxt yol vermərəm! 1993-cü ilin iyun ayını yadınıza salın. Azərbaycanda
qardaş qanı tökülmüş, vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Azərbaycan xaos vəziyyətində idi. Azərbaycanı idarə
edən və guya 1992-ci ildə xalq tərəfindən seçilmiş adamlar vəzifələrini qoydular, qaçdılar. Belə ağır vəziyyətdə
xalqı başlı-başına buraxıb Bakını tərk etdilər, orada-burada gizlənməyə başladılar.
Beş ildir ki, qarış-qarış, addımbaaddım Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti normallaşdırırıq,
sabitləşdiririk. Artıq son üç ildir ki, vəziyyət sabitdir, rahatdır. Onlar isə orada-burada gizlənirlər, altdan-altdan
təxribat işləri aparırlar. İndi isə artıq görürlər ki, bu sabitlik, rahatlıq günü-gündən möhkəmlənir və prezident
seçkiləri zamanı dünyaya bir daha nümayiş etdiriləcək ki, Azərbaycanda demokratiya inkişaf edir. Ona görə də
bunları pozmaq istəyirlər və cürbəcür cəhdlər göstərirlər.
Avqust ayının 15-də mitinq keçirmək istədilər. Keçirdilər, biz mitinqə etiraz etmirik. Azərbaycanın
Konstitusiyasında göstərilib, bəli, insanlar mitinq etmək hüququna malikdirlər və o hüquqdan istifadə edə
bilərlər. Ancaq qanunlara, hakimiyyət orqanlarına tabe olmaq şərti ilə. Mitinq yeri göstərilmişdi, avqust ayının
15-də Motodromda keçirdilər. Keçirsinlər. İstədiklərini dedilər – yalan, böhtan, şər, şəbədə – hamısı orada
göründü. Onlar sadəcə buna çalışırdılar, başqa istəkləri yox idi. Amma o yalan sözləri, böhtanları cəmiyyət
qəbul etmədi və etmir.
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Onlar isə sabitliyi pozmaq, yenidən mitinq keçirmək istəyirlər. Şəhərin hakimiyyət orqanları yenə də onlara
bəyan edirlər ki, buyurun, mitinq üçün ayrılmış yer var – Motodrom stadionu. Deyirlər ki, yox, Azadlıq
meydanında mitinq keçirəcəyik. Nə üçün? Azadlıq meydanında mitinq keçirməyə nə ixtiyarınız var? Bu gün
Azərbaycanda müstəqil dövlət var və müstəqil dövlətin qanunları, başçısı var. Mən heç vaxt heç kəsə imkan
verməyəcəyəm ki, Azərbaycanın qanunları pozulsun, Azərbaycanda böyük əzab-əziyyətlə yaranmış sabitlik altüst olunsun – buna imkan verilməyəcəkdir.
Ancaq onlar cəhd göstərdilər ki, Azadlıq meydanında mitinq keçirsinlər. Elan olunub ki, Azadlıq meydanı
ancaq rəsmi dövlət tədbirləri üçündür, müstəqil Azərbaycan Respublikasının, Bakı şəhərinin mərkəzi meydanıdır.
Burada hərə gəlib özbaşına mitinq edə bilməz. Mitinqlər keçirmək üçün yer var – Motodrom. Mən də orada
keçirəcəyəm. Mənim namizədliyimi irəli sürmüş bəzi partiyalar və təşəbbüs qrupları ayın 19-da seçicilərin
mənimlə görüşünü keçirmək istəyirlər. Mən bu görüşü keçirməyə razılıq vermişəm. Ancaq deyirlər ki, çox adam
olacaq, bu salona yerləşməz. Motodromun sahəsi böyükdür. Ayın 19-da mən Motodromda olacağam.
Nə üçün mən oraya gedə bilərəm, onlar gedə bilməzlər? İş bunda deyildir. İş ondadır ki, şəhərdə asayişi,
qanun-qaydanı pozmaq və buna cəhd göstərmək, polis qanuni vəzifəsini yerinə yetirdiyi zaman ona daş,
butulka, dəmir parçaları, başqa şeylər atmaq, - hamısını televiziyada gördünüz, - bunlar cinayətdir. 78 nəfər
polis işçisi xəsarət alıbdır, onlardan təxminən 30 nəfəri ağır vəziyyətdədir, xəstəxanalarda müalicə olunur. Bunu
edənlər buna görə cavab verməlidirlər. Bundan sonra Azərbaycanda heç kəsin özbaşınalıq etməsinə yol
verilməyəcəkdir. Heç kəsə imkan verilməyəcək ki, Azərbaycanda qanun-qaydanı pozsun, xaos yaratsın.
Sentyabrın 12-də Azadlıq meydanına getmək istəyən adamları, - bilmirəm, beş yüz, altı yüz nəfər idi, neçə idi, bu küçədən çıxarırdılar, o küçədən girirdilər, o küçədən çıxarırdılar, bu küçədən girirdilər.
Amma Azərbaycanın yeddi-səkkiz milyon əhalisi var, onların hüquqlarını mən qoruyuram. Bakıda iki
milyon yarım əhali yaşayır, onların hüquqlarının təminatçısı mənəm. Mən burada and içmişəm - hər bir
Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarının qorunmasının təminatçısıyam. Onların hüquqlarını qoruyacağam. Ona
görə ki, xalq seçkidə mənə bu etimadı göstərib və bu gün də göstərir. Mən həmişə xalqa arxalanmışam, xalq
mənim dayağım olub, siz mənim dayağım olmusunuz. Ona görə də bu ağır işləri görə bilmişəm.
1993-cü ilin iyun ayında məni buraya dəvət edən siz idiniz, eyni zamanda o vaxt hakimiyyətdə olan adamlar
idi. Buraya özüm gəlməmişdim. Mən Azərbaycanın ən ağır dövründə, 1993-cü ilin iyun ayında Bakıya gəlib öz
üzərimə böyük məsuliyyət götürmüşəm. Mən dərk edirdim ki, Azərbaycanda vəziyyət nə qədər ağır idi. Dərk
edirdim ki, özümü oda atıram. Dərk edirdim ki, öz üzərimə böyük məsuliyyət götürürəm. Mən də insanam, başa
düşün, mənim də övladım var, nəvəm var, şəxsi həyatım var. Amma mən şəxsi həyatımı, ailəmi, övladlarımı bir
tərəfə qoydum, xalqın mənafeyi üçün özümü odun içinə atdım.
1993-cü ildən indiyədək nə qədər çətinliklərlə, bəlalarla rastlaşdım, siz onu bilirsiniz. 1993-cü ilin özündə
Azərbaycan parçalanmışdı. Lənkəran zonasında bir «Talış-Muğan Respublikası» yaranmışdı, Gəncə
hakimiyyətdən çıxmışdı, şimal zonası qaynayırdı, orada özlərinə bir dövlət yaratmaq istəyirdilər. Bakıda da
insanlar rahat yaşaya bilmirdilər. Bunların hamısını bir gündə, bir ayda yox, ilbəil yerinə qoyduq.
1994-cü ilin oktyabr hadisələrini xatırlayın. Burada dövləti devirmək, məni öldürmək istədilər. Mən xalqa
müraciət etdim, televiziya ilə sizə müraciət etdim. Özü də gec, axşam vaxtı. Mən həmin gecəni heç vaxt unuda
bilmərəm, bu gün də böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram. Çünki mənim müraciətimdən sonra cəmi bir-iki
saat ərzində Prezident sarayının ətrafı insanlarla doldu. Oraya yüz minlərlə insan gəldi və onların əksəriyyəti siz
idiniz, qadınlar idi. O gecə çox faciəli bir gecə idi, Azərbaycanın müqəddəratı həll olunurdu, «Olum ya ölüm»
dəqiqəsi keçirirdik. Ancaq sizin, xalqın – Azərbaycan xalqının dəstəyi, köməyi, yardımı ilə biz o böhrandan
çıxdıq.
Mən o gecə yarısı Prezident sarayının önündəki meydana çıxdım. Orada ağbirçək qadınları, ayaqyalın
qadınları, qucağında südəmər uşağı olan qadını görəndə, - gecə yarısı, saat dörd idi, avtomatlar göydə fırlanırdı,
- mən dəhşətə gəldim: gör insanlar etimad etdiyi adamı nə qədər sevirlər, ona nə qədər inanırlar ki, evini-eşiyini
buraxıb gəliblər. O lentlər hamısı qalır, mən bəzən onlara baxanda yenidən həyəcanlanıram. Bəzən mənim
gözlərim yaşarır. Nə üçün yaşarır? O insanların qəhrəmanlığını görəndə, qadınların simasında olan sevgi,
məhəbbəti, eyni zamanda həyəcanı və narahatlığı görəndə gözlərim yaşarır.
Biz bu günləri yaşamışıq. Yaxud, 1995-ci ilin mart ayında çoxları elə bilirdi ki, hakimiyyət artıq əldən gedib
və Azərbaycan dağılır. Bu gün müxalifətdə olan Xalq Cəbhəsinin, Müsavatın rəhbərləri və başqaları da OMON
(XTPD) dəstəsi ilə bir yerdə idilər, əlbir idilər. Onda həm Moskvadan, həm Türkiyədən, həm də başqa yerlərdən
cürbəcür xüsusi xidmət orqanları hamısı birləşmişdi və Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər.

647

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Siz bilin, Azərbaycanı dağıtmaq təkcə Heydər Əliyevi yox etmək deyildir. Heydər Əliyev yox olsaydı,
Azərbaycanı dağıtmaq mümkün olardı. Bütün insanlar hamısı bilir – hələ ki, Heydər Əliyev var, Azərbaycanı
dağıtmaq mümkün deyildir.
Mən sizin qarşınızda belə cəsarətlə çıxış edərkən sizə arxalanıram, xalqa, millətə arxalanıram. Bilin, mən
şübhəsiz ki, böyük həyat yolu keçmiş insanam, təcrübəli adamam. Bəli, böyük siyasi təcrübəm var, biliyim var,
dünyada çox şeylər görmüş adamam. Ancaq mən təklikdə özümü qəhrəman hesab etmirəm. Mən sizə görə, sizin
dəstəyinizə görə qəhrəmanam. Sizə arxalanaraq Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda müstəqil siyasət aparıram.
Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitliyə qəsd edən adamlar, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qəsd
edən, Azərbaycanda gedən demokratik quruculuq prosesinə mane olmaq istəyən adamlar, qruplar, dəstələr,
yaxud da siyasi partiyalar qulaqlarını açsınlar, eşitsinlər – qanun nəyə imkan verir, qanun çərçivəsində fəaliyyət
göstərə bilərlər. Qanunsuz heç bir şeyə yol verilməyəcəkdir. Azərbaycanda həm Konstitusiyanın, həm qəbul
olunmuş qanunların təminatçısı kimi, hər bir Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyinin və rahat yaşamasının
təminatçısı kimi mən bu qanunların keşiyində durmuşam və axıra qədər də duracağam.
Əziz qadınlar, əziz dostlar! Mən yenə də tarixə bir nəzər salıram. Çox iclaslar keçirmişik, ancaq sizin kimi
dözümlü adamlar hələ indiyədək görməmişəm. Bu gün bölmələrdə müzakirələr aparmısınız, saat 3-ün
yarısından indiyə qədər bir yerdəyik, indi də saat 8-dir. Nə qədər dözümlü, dəyanətli və nə qədər intizamlısınız!
Mən heyran olmuşam.
Mənim sizə bir neçə tövsiyələrim də var, əgər vaxt imkan verirsə, onları demək istəyirəm. Siz Azərbaycanın
ictimai-siyasi həyatının fəal iştirakçılarısınız. Arzu edirəm ki, bundan sonra da belə fəal olasınız və bilin ki, mən
də öz tərəfimdən bütün imkanları yaratmağa hazıram. Bir arzum da var. Çalışın öz intizamlılığınızı,
dözümlülüyünüzü və sədaqətliliyinizi kişilərə də öyrədəsiniz.
Məlumdur ki, cəmiyyətdə qadının təsiri çox böyükdür. Doğrudur, ola bilər, hakimiyyət orqanlarında
istədiyiniz yeri tutmamısınız, amma cəmiyyətdə qadının təsiri böyükdür. Qadının sözü də çox kəsərlidir,
təsirlidir. Məlumdur ki, kişilərin çoxu da qadınların təsiri altındadır. Ona görə çalışın, təbliğ edin ki, kişilər
sizdən nümunə götürsünlər, sizin kimi fədakar, cəfakeş və sizin kimi də sədaqətli olsunlar.
Mən sizə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm, ona görə ki, siz Azərbaycan ordusunun yaranmasında böyük
işlər görmüsünüz. Sizin övladlarınız, gənclər indi Azərbaycan ordusunun əsasını təşkil edirlər. Mən dünən
fərman vermişəm, 18 yaşına çatan gənclər orduya səfərbər olunmalıdır. Eyni zamanda, 1996-cı ildə səfərbər
olunmuş adamlar ordudan tərxis edilməlidir. Görürsünüz, ölkədə sabitlik, hakimiyyət, dinclik olanda gənclər də
orduda normal xidmət edir, iki il xidmət edəndən sonra tərxis olunur. Eyni zamanda vətənin müdafiəsi üçün
müəyyən biliklər əldə edir və vətənin müdafiəsinə hazır olur. Bu, böyük bir işdir. Biz böyük ordu yaratmışıq və
yaradırıq. Əmin ola bilərsiniz, Azərbaycanın Milli Ordusu yaranıb formalaşıbdır və indi Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini, ərazilərini qorumağa qadir bir ordudur. Bu sahədə qadınların xidməti böyükdür. Mən sizə xüsusi
təşəkkür edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz, Azərbaycan qadınları Azərbaycan ordusunu
daha da gücləndirmək, inkişaf etdirmək, daha da qüdrətli etmək üçün bundan sonra da gözəl insanlar
yetişdirəcəksiniz, o insanlar tərbiyəli, vətənpərvər olacaqlar, vətən yolunda həlak olmağa hazır övladlar
olacaqlar. Mən əminəm ki, siz bu işdə də öz xidmətlərinizi göstərəcəksiniz.
Əziz xanımlar, əziz bacılar! Mən çox məmnunam ki, bu gün sizinlə görüşmüşəm. Siz məni o qədər
həyəcanlandırdınız ki, mən də çox həyəcanlı danışdım. Ancaq mənim dediyim sözlərə hər dəfə verdiyiniz
reaksiya məni daha da həyəcanlandırdı.
Hesab edirəm ki, sizin qurultayınız çox uğurlu keçdi, Azərbaycan tarixinin böyük, parlaq və gözəl səhifəsinə
çevriləcək və gələcəkdə Azərbaycanda qadın hərəkatının inkişafı üçün öz xidmətlərini göstərəcəkdir. Mən sizi
bu münasibətlə bir daha təbrik edirəm, icazə versəniz, sizin hər birinizi öpürəm. Sizə cansağlığı, səadət arzu
edirəm.
Azərbaycan qadınına eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!
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BAKIDA AKADEMİK YUSİF MƏMƏMMƏDƏLİYEVİN ABİDƏSİNİN AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
16 sentyabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün mən əvvəlcə sizi, Bakının gözəl guşəsinə toplaşmış ziyalıları, elm adamlarını səmimi qəlbdən
salamlayıram və Azərbaycanda, Bakıda bu gün baş verən çox əlamətdar hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm.
Bizim doğma ölkəmiz Azərbaycan öz təbii gözəlliyi ilə yanaşı, torpağımızın üzərində insanların, Azərbaycan
xalqının yaratdığı memarlıq, heykəltəraşlıq abidələri ilə də gözəldir.
Azərbaycan xalqının qədim adət-ənənələrinə görə bizim ölkədə, ümumiyyətlə, Şərq aləmində insan heykəli dəb
olmayıbdır. Ancaq xalqımız inkişaf edib, dünya mədəniyyətinin gözəl nümunələrini öz həyatına tətbiq etməyə
çalışıb, dünya mədəniyyətindən bəhrələnib və XX əsrdə Azərbaycan torpağında, Azərbaycanın paytaxtında çox
qədim, gözəl, əzəmətli memarlıq abidələri ilə yanaşı, heykəltəraşlıq abidələri də yaranmışdır. Bu, bizim vətənimizin
həyatını daha da zənginləşdirmiş, gözəlləşdirmişdir. Hesab edirəm ki, bu, çox gözəl bir ənənədir. Ona görə ki,
heykəltəraşlıq abidələri, heykəllər adətən, insan yaşayan hər bir yeri abadlaşdırır, gözəlləşdirir. Bir də ona görə ki, bu
abidələr Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyətlərinə, insanlarına, öz tarixinə, elminə, mədəniyyətinə, dövlətinə
göstərilən hörmət və ehtiramı əks etdirir.
Azərbaycanda, Bakıda XX əsrdə heykəllər daha çox yazıçılara, şairlərə, mədəniyyət xadimlərinə və bəzi
hallarda ictimai-siyasi xadimlərə həsr olunmuşdur. Ancaq Azərbaycan xalqının qədim tarixində bəşər
mədəniyyətinə ən böyük töhfələrindən biri xalqımızın istedadlı insanlarının yaratdığı elmi əsərlər, dünya elminə
verdiyi töhfələr olubdur. Biz fəxr edirik ki, qədim zamanlarda, orta əsrlərdə Azərbaycan xalqının dünya şöhrətli
görkəmli alimləri olubdur. Onlar dünya elmini, bəşər mədəniyyətini zənginləşdiriblər və eyni zamanda
Azərbaycan xalqını tanıdıblar, adını ucaldıblar.
Biz bu gün bütün Azərbaycan alimlərinin, elm adamlarının hamısını böyük hörmət və ehtiram hissi ilə
xatırlayırıq və onların qoyduqları irsi, onların yaradıcılığını heç vaxt unutmayacağıq.
XX əsrdə Azərbaycanın həyatında çox böyük hadisələr baş veribdir. XX əsr bəşər tarixində çox mürəkkəb,
ziddiyyətli, böyük dəyişikliklər əsri olmuşdur, inqilablar, müharibələr, eyni zamanda elmin, mədəniyyətin
sıçrayışla və sürətlə inkişaf etdiyi bir dövr olmuşdur. Biz XX əsri sona çatdıraraq ötən dövrə döğru-düzgün,
ədalətli qiymət verməliyik. Yaxşıya yaxşı, pisə pis deməliyik.
Azərbaycan xalqının da həyatında XX əsr bütün bu dəyişiklikləri özündə əks etdiribdir. Biz XX əsrdə
başımıza gələn faciələri, itkilərimizi, verdiyimiz qurbanları kədərlə xatırlayırıq və heç vaxt unutmayacağıq.
Bununla yanaşı, XX əsrdə Azərbaycan xalqının bütün bu çətin mərhələlərdən keçdiyi böyük tarixi yolu, əldə
etdiyi nailiyyətləri və bu yüksək zirvələrə çatmasını da qiymətləndiririk. Güman edirəm, gələcək nəsillər də
qiymətləndirəcəklər.
XX əsrdə Azərbaycan elmi sürətlə inkişaf edibdir, Azərbaycan xalqı kütləvi surətdə savadlanıbdır.
Azərbaycan xalqının elmə, mədəniyyətə, dünya sivilizasiyasına qovuşması üçün respublikamızda çoxsaylı
məktəblər, universitetlər, elmi-tədqiqat ocaqları, institutlar yaranmışdır. 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının yaranması Azərbaycan elminin əldə etdiyi böyük nailiyyətləri bütün dünyaya nümayiş
etdirmişdir.
Biz bu gün fəxr edə bilərik ki, Azərbaycan xalqı XX əsrdə dünya elminə böyük töhfələr vermişdir.
Azərbaycan ölkəsi elmlər ölkəsidir. Azərbaycan xalqı elmli, bilikli, yüksək təhsilli xalqdır. Bunlar da
Azərbaycanın istedadlı insanlarının elmi axtarışları, elmi ixtiraları, böyük elmi əsərləri ilə dünyada tanınmışdır.
Azərbaycanın həm alim, həm gözəl insan, həm ictimai-siyasi xadim kimi görkəmli simalarından biri Yusif
Məmmədəliyevdir. Biz 1996-cı ildə Yusif Məmmədəliyevin 90 illik yubileyini ümumxalq bayramı kimi qeyd
etdik. Bu, onun xidmətlərinə bugünkü nəslin verdiyi yüksək qiymətin rəmzi idi. Eyni zamanda bu yubiley
mərasimləri Azərbaycan xalqının yüksək elminin dünyaya bir daha nümayiş etdirilməsi idi. Ona görə də bu,
həm Yusif Məmmədəliyevin xatirəsinə həsr olunan mərasim idi, həm də Azərbaycan elminin bugünkü
səviyyəsini dünyaya göstərən mərasim idi.
Yusif Məmmədəliyevin həyatı, yaradıcılığı, əsərləri və qoyduğu böyük elmi irs Azərbaycan xalqının
tarixinin böyük bir fəslidir, hissəsidir, parçasıdır. Bu insan öz zəkası, biliyi, istedadı, fədakarlığı, elmi ixtiraları
ilə, elmi əsərlər yaratmaqla, həm də ümumən Azərbaycan elmini təşkil etmək, inkişaf etdirmək sahəsindəki
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fəaliyyəti ilə Azərbaycan xalqının tarixinə daxil olmuşdur. Ona görə biz bu gün də Yusif Məmmədəliyevin
xidmətlərini böyük məmnuniyyətlə xatırlayırıq və onun parlaq siması, əziz xatirəsi qarşısında baş əyirik.
Bu gün Yusif Məmmədəliyevin xatirəsinə həsr olunmuş heykəlin, abidənin burada, Bakının mərkəzində,
Elmlər Akademiyasının yanında ucaldılması da əsaslıdır və ədalətlidir. Çünki onun Azərbaycan elminin
inkişafındakı xidmətləri və eyni zamanda Azərbaycan elminin təşkilində, bütün elmlərin mütəşəkkil
inkişafındakı xidmətləri belə bir qərarı qəbul etməyə əsas vermişdir. Güman edirəm ki, bu abidə də, Yusif
Məmmədəliyevin şəxsiyyətini, simasını əks etdirən bu heykəl də həm onun xatirəsinə həsr olunubdur, həm də
Azərbaycan elminin inkişafına, keçmişinə və gələcəyinə həsr olunubdur. Bu, bizim insanlara bir də onu nümayiş
etdirir ki, Azərbaycanda həmişə elmə hörmət olubdur, bu gün də hörmət var və gələcəkdə də hörmət olacaqdır.
Özünü elmi axtarışlara, elmə həsr etmiş insanlar və bu gün, ölkəmizin mürəkkəb dövründə bütün çətinliklərə
sinə gərərək elmlə məşğul olan insanlar cəmiyyətimizdə böyük hörmətə layiqdirlər. Mən bu fürsətdən istifadə
edərək, ölkəmizin alimlərinə, elm xadimlərinə, bütün elm işçilərinə bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda
elmin inkişafı bu gün də, gələcəkdə də dövlətin əsas qayğılarından biridir, biri də olacaqdır və daim dövlətin
himayəsi altında olacaqdır.
Bu gün Yusif Məmmədəliyevin xatirəsi ilə, bu heykəlin açılması ilə əlaqədar hamımızın buraya toplaşması
Azərbaycanda elmə verilən qiymətdir və elm adamlarına göstərilən hörmətdir. Mən çox məmnunam ki, Yusif
Məmmədəliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qəbul etdiyim qərar həyata keçirilibdir. Memarlar,
heykəltəraşlar burada bu abidəni yaradıblar. Bakının icra hakimiyyəti və bu abidənin yaranmasında iştirak edən,
sponsorluq edən bütün şirkətlər, təşkilatlar öz xidmətlərini göstəriblər.
Yusif Məmmədəliyevin qızı burada çox gözəl çıxış etdi və bu abidənin yaranmasında iştirak edənlərin
hamısına təşəkkürünü bildirdi. Mən Sevda Məmmədəliyevanın bu sözlərinə qoşuluram və bu abidənin
yaranmasında iştirak edənlərin hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
Sevda Məmmədəliyeva çıxış edərkən mən düşündüm, - o, həqiqətən atasının qızıdır. Çox gözəl, məzmunlu
danışdı. Görünür ki, Yusif Məmmədəliyevin fitri istedadı onun övladlarında da öz əksini tapır. Güman edirəm
ki, bu fitri istedad gələcək nəsillərdə də özünü göstərəcəkdir.
Mən böyük məmnuniyyətlə sizinlə birlikdə bu mərasimdə iştirak edirəm. Məmnunam ki, gözəl Bakının,
doğma paytaxtımızın bir güşəsi daha da gözəlləşdi, yeni yaraşıq aldı. Beləliklə də biz irəliyə gedirik, xalqımızı
irəliyə aparırıq. Bakı şəhərini daha da gözəlləşdiririk və onun dünyanın ən gözəl şəhərləri sırasında olmasına
çalışırıq.
Mən sizə bir daha öz xoş arzularımı bildirirəm və sizi əmin edirəm ki, həm Azərbaycanın, həm də Bakının
çiçəklənməsi naminə Azərbaycan dövləti bundan sonra da əzmlə çalışacaqdır. Sağ olun.
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«UTRENNYAYA ZVEZDA» («DAN ULDUZU») – «BAKI-98» MUSİQİ
BAYRAMINDA ÇIXIŞI
Respublika sarayı
22 sentyabr 1998-ci il
Y u r i N i k o l a y e v (Rusiya ictimai televiziyasının –ORT uşaqlar üçün «Utrennyaya zvezda»
proqramının aparıcısı): Əziz uşaqlar, indi mənə çox böyük şərəf nəsib olur deyəm ki, bu bayram xeyirxah
qəlbli, uşaqlara ürəkdən məhəbbət bəsləyən bir insanın – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyeviç Əliyevin sayəsində baş tutmuşdur. Heydər Əliyeviç, sağ olun! Sizdən xahiş edirəm uşaqlara ürək
sözlərinizi söyləyəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz balalar, qızlar, oğlanlar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayır, sizə öz hədsiz məhəbbətimi bildirirəm və bu gözəl bayram – uşaqların,
gənclərin, istedadların bayramı, gözəl sənət bayramı münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Azərbaycanın yeniyetmələrinin – qızlarının, oğlanlarının bu gün burada nümayiş etdirdikləri istedadları bir
daha onu təsdiq edir ki, Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır, onun zəngin mədəniyyəti var, bu gün müstəqil
dövləti, milli azadlığı var və Azərbaycan xalqının bundan da gözəl gələcəyi vardır. Bu gələcək isə, əziz balalar,
sizinlə bağlıdır, sizin istedadlarınızla bağlıdır. Ona görə də mən bu gün çox sevinir, həyəcan hissi keçirirəm.
Sizin hamınıza qarşıdakı yolunuzda, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi uğrunda uğurlar arzulayıram.
Bu gün bu əzəmətli Respublika sarayı sizin ixtiyarınızdadır. Siz onun sahiblərisiniz. Burada siz öz
məharətinizi, öz istedadınızı nümayiş etdirirsiniz. Bununla da siz Azərbaycan xalqının böyük istedadını,
bugünkü gününü və gələcəyini nümayiş etdirirsiniz.
Azərbaycan xalqı istedadlarla, görkəmli insanlarla həmişə zəngin olmuşdur. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki,
xalqımız böyük incəsənət, elm və mədəniyyət əsərləri ilə dünya sivilizasiyasını zənginləşdirmişdir. Fəxr edirik
ki, bizim böyük bəstəkarlarımız, musiqiçilərimiz, müğənnilərimiz, mədəniyyət xadimlərimiz var. Məhz onların
yaradıcılığı əsrlər boyu Azərbaycan xalqını ruhlandırmış və onu yeni nailiyyətlər, yeni hünərlər səviyyəsinə
qaldırmışdır.
Fəxr edirik ki, bu gün müstəqil, azad Azərbaycan zəngin mədəniyyətə, zəngin elmə, çox böyük intellektual
potensiala malikdir. Lakin bu gün biz daha çox əminik ki, müstəqil, azad Azərbaycanın gələcəyi daha gözəl,
daha xoşbəxt olacaqdır. Bunun üçün zəmin sizsiniz, əziz uşaqlar, sizin gözəl istedadınızdır, məharətinizdir, bu
gün bu gözəl salonda nümayiş etdirdiyiniz keyfiyyətlərdir.
Mən şadam və xoşbəxtəm ki, bu gün siz, Azərbaycan uşaqları ölkəmizin mədəniyyətini, incəsənətini, elmini
irəlilətmək üçün, onları daha yüksəklərə qaldırmaq üçün çox böyük məharətə, çox böyük istedada maliksiniz.
Bu gün mən sizə baxdıqda, sizi dinlədikdə sevinir və heyran oluram. Ona görə sevinirəm və heyran oluram
ki, siz bugünkü çıxışlarınızla öz gözəl məharətinizi, heyrətamiz istedadınızı, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan
cəmiyyətinin nə kimi zənginliyə malik olduğunu nümayiş etdirirsiniz. Bu gün siz daha çox inandırırsınız ki, biz
Azərbaycanın daha gözəl gələcəyinə və Azərbaycan xalqının daha zəngin mədəniyyətinə ümid bəsləyə bilərik.
Görünür, təsadüfi deyildir ki, ORT teleşirkətinin məşhur «Utrennyaya zvezda» («Dan ulduzu») teleproqramı
MDB ölkələri arasında birinci olaraq diqqəti məhz Azərbaycana, Azərbaycan gənclərinin, uşaqlarının
yaradıcılığına, istedadına yönəltmişdir. Hesab edirəm ki, bu, bizim üçün böyük hadisədir. Bu gün siz
«Utrennyaya zvezda» teleproqramına gözəl bir proqram və gözəl Azərbaycan incəsənətini təqdim etdiniz.
Şübhə etmirəm ki, bugünkü görüşün, bugünkü bayramın ORT teleşirkətinin «Utrennyaya zvezda» proqramı
ilə göstərilməsi Azərbaycan xalqının nə kimi istedadlara və necə gözəl gənclərə, bugünkü Azərbaycanın necə
gözəl uşaqlara malik olduğunu bütün MDB ölkələrinə və zənnimcə, bütün dünya ölkələrinə nümayiş
etdirəcəkdir.
Bu gün burada xüsusi ruh yüksəkliyi, sevinc və səadət mühiti hökm sürür. Bu isə hamımızı sevindirir. Əgər
hazırda xalqımızın tarixin çox çətin zaman kəsiyində yaşadığını, müstəqil, suveren, demokratik, hüquqi dövlətin
təşəkkülü və inkişafı ilə bağlı çox çətinliklər olduğunu nəzərə alsaq, xalqımızın on il öncə Ermənistan tərəfindən
hərbi təcavüzə məruz qaldığını, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən
işğal edildiyini, sizin kimi uşaqların bu müharibə nəticəsində həlak olduğunu, işğal edilmiş torpaqlardan
uşaqların zorla didərgin salındığını və onların çox ağır şəraitdə, əksəriyyətinin çadırlarda yaşadığını da nəzərə
alsaq, onda təsəvvürünüzə gətirin ki, bütün bu çətinliklərə, məşəqqətlərə baxmayaraq, uşaqlarımızın təhsil
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alması, öz məharətini, öz istedadını göstərməsi, mahnılar oxuyub şənlənməsi, rəqs etməsi, sevinməsi və
gələcəyə böyük inamla baxması böyük sevinc və fərəhdir.
İnanıram ki, hazırda çadırlarda yaşayan uşaqlar, doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmış uşaqlar da öz
evlərinə qayıdacaqlar. Əminəm ki, işğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunacaq, bölgəmizdə sülh bərqərar ediləcəkdir. Əminəm ki, sizin kimi, bütün uşaqlarımız da öz istedad və
məharətini göstərmək imkanına malik olacaq, Azərbaycanın gələcəyini sizinlə birlikdə quracaqlar.
Yuri Aleksandroviç Nikolayev, sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Uşaqlar, o, sizin hamınıza «Utrennyaya
zvezda» proqramından tanışdır. Şadam ki, o, Azərbaycana, Azərbaycan uşaqlarına, Azərbaycan incəsənətinə
çox böyük diqqət göstərmiş və belə gözəl bayram təşkil etmişdir. Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm.
Y u r i N i k o l a y e v: Sağ olun, Heydər Əliyeviç, uşaqlara Sizin qayğınız, Sizin məhəbbətiniz hədsizdir.
Biz hamımız bu məhəbbəti bu səhnədə hiss etdik. Mən Azərbaycan uşaqları sarıdan arxayınam, çünki onların
belə prezidenti var!
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz uşaqlar, mənim doğmalarım, mənim sevimlilərim, sizin hamınızı bu gözəl
bayram münasibətilə bir daha və yenidən təbrik edirəm, sizə əla oxumağı, xoşbəxt həyat, daha böyük yaradıcılıq
uğurları, öz məharət və istedadınızı daha yaxşı nümayiş etdirməyi arzulayıram.
Sizi gördükdə, sizi hiss etdikdə, sizin simalarınıza nəzər saldıqda inanıram ki, Azərbaycan doğru yolla gedir,
Azərbaycanın gözəl gələcəyi var. Bu gözəl gələcək sizindir, siz onun qurucularısınız. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik
və təhsildə, həyatda, hər sahədə yeni-yeni uğurlar arzulayıram!
Sizi bağrıma basıram, öpürəm, sizə ən xoş arzularımı bildirirəm!
Y u r i N i k o l a y e v: Sağ olun, Heydər Əliyeviç. Sizə xoşbəxtlik, cansağlığı və bütün uşaqların məhəbbətini
arzulayıram.
Əziz dostlar, sağ olun. Sizi bilmirəm, amma bura, Bakı mənim çox xoşuma gəldi. Biz çox istərdik ki, bu
görüşlər ənənəyə çevrilişin, bir-birimizin tez-tez qonağı olaq - biz Bakıya gələk, siz bakılılar isə Moskvaya
gələsiniz. Xudahafiz, yeni və çox gözəl görüşlərə qədər.
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UNUDULMAZ ŞAİR TOFİQ BAYRAMIN BÜSTÜNÜN VƏ ONUN ADINI DAŞIYAN
İSTİRAHƏT PARKININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi
24 sentyabr 1998-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz həmvətənlər, dostlar!
Mən sizin hamınızı və sizin simanızda Suraxanı sakinlərini, Suraxanı camaatını ürəkdən salamlayıram, sizə
ən xoş arzularımı çatdırıram. Siz suraxanılıları, Azərbaycanın ziyalılarını, bütün xalqımızı böyük şair Tofiq
Bayramın xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə həsr olunmuş abidənin açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Suraxanı torpağı Azərbaycana, xalqımıza böyük insanlar vermişdir. Onların arasında Tofiq Bayramın xüsusi
yeri var. Tofiq Bayram Azərbaycanda gözəl şerləri, əsərləri və onun şerlərinə bəstələnmiş mahnıları, fədakar
yaradıcılığı ilə tanınmış və məşhur olmuşdur. Tofiq Bayramın sağlığında da xalq həmişə ona sevgi və
məhəbbətini, hörmətini bildirmişdir. Mən şəxsən Tofiq Bayramla dəfələrlə görüşmüşəm, danışmışam,
yazıçıların qurultaylarında, onlarla görüşlərimdə, bəzən rayonlara etdiyim səfərlərdə bir yerdə olmuşuq. Onun
haqqında mənim ən gözəl xatirələrim var. Bu gün mən çox məmnunam ki, onun xatirəsini əbədiləşdirmək bizə
nəsib olmuşdur və biz onun abidəsi qarşısında, sizin qarşınızda bəyan edirik ki, Azərbaycanın belə insanları
həmişə qiymətləndirilir və bundan sonra da qiymətləndiriləcəkdir.
Burada, bu görüşdə Tofiq Bayramın anası iştirak edir. Mən onu salamladım, öpdüm və bu abidənin açılışı
münasibətilə onu təbrik etdim. Tofiq Bayramın qohumları buradadırlar. Onun bacısı çox səmimi və gözəl nitq
söylədi. Bunların hamısı bizim bu görüşümüzə çox böyük məna verir. Mən belə anlayıram ki, bu görüşümüz
oktyabrın 11-də Azərbaycan prezidentinin seçkiləri ərəfəsində keçirilən bir görüşdür. Siz də buraya həm Tofiq
Bayramın xatirəsi naminə, həm də Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə əlaqədar öz münasibətinizi və
duyğularınızı bildirmək münasibətilə toplaşmısınız. Bu münasibətlə mən bildirmək istəyirəm ki, oktyabrın 11də Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri müstəqil respublikamızın həyatında və tarixində çox əlamətdar
bir hadisədir.
İlk növbədə xalqın mənə göstərdiyi və göstərəcək etimada görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən xoşbəxtəm.
Mən xoşbəxtəm ki, xalqımın etimadını qazanmışam. Mən xoşbəxtəm ki, xalqımın yolunda fəaliyyət göstərirəm.
«Yaşasın demokratiya! Yaşasın demokratik və müstəqil Azərbaycan!».
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AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİ QURULTAYINDA NİTQİ
Respublika sarayı
25 sentyabr 1998-ci il
Əziz müəllimlər, qurultay nümayəndələri!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, müstəqil Azərbaycanın ilk müəllimlər qurultayını, bu qurultayın nümayəndələrini və bu möhtəşəm
salona toplaşanların hamısını səmimi qəlbdən salamlayıram, sizə cansağlığı, səadət arzulayıram.
Mən Azərbaycan müəllimləri qurultayına təbrik məktubu göndərmişəm. O, bu gün mətbuatda dərc
olunubdur, siz bununla tanışsınız. O məktubumda mən müəllim haqqında, Azərbaycan müəlliminin tarixi barədə
öz fikirlərimi ifadə etmişəm. Ancaq bu gün səhərdən sizinlə bərabər müəllimlər qurultayının iştirakçısı
olduğuma və məruzələrinizi, çıxışlarınızı diqqətlə dinlədiyimə görə, buradakı ab-havanı hiss edərək mən bir
neçə fikrimi, mülahizələrimi sizə çatdırmaq istəyirəm.
Hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın müəllimlər qurultayı uğurla başa çatır və qurultayın qarşısında
duran vəzifələr yerinə yetirilir. Müəllimlər qurultayında sərbəst, tam demokratik şəraitdə geniş və gözəl
müzakirə, fikir mübadiləsi keçirildi. Bu, məni çox sevindirir. Güman edirəm ki, siz də bu gün buradakı bütün
müzakirələrdən razı olmalısınız. Çünki natiqlər istədikləri kimi danışdılar, sözlərini dedilər, fikirlərini bildirdilər
və bir çox səmərəli təkliflər irəli sürdülər.
Qurultayın belə sərbəst, açıq, demokratik şəraitdə keçirilməsi müstəqil Azərbaycanda demokratiyanın
mövcudluğunu, varlığını və onun inkişaf etdiyini bir daha sübut edir. Hesab edirəm ki, bu gün burada aparılan
müzakirə, irəli sürülən fikirlər Azərbaycanda məktəbin, təhsil işinin təkmilləşməsi, mövcud olan nöqsanların
aradan qaldırılması, Azərbaycan xalqının təhsilinin daha da yüksəklərə qaldırılması üçün çox əhəmiyyətlidir,
faydalıdır.
Ümid edirəm ki, burada irəli sürülən təkliflər, bəyan edilən fikirlər Azərbaycanın hazırlanan təhsil qanunu
layihəsində öz əksini tapacaqdır. Təhsil islahatları ilə əlaqədar mart ayından indiyə qədər fəaliyyətdə olan
islahat komissiyası bu təklifləri nəzərə alacaqdır. Beləliklə, bugünkü qurultayda irəli sürülən fikirlərin
əksəriyyəti iki dövlət sənədində öz əksini tapa biləcəkdir. Bununla bərabər, əgər ehtiyac olsa, mən bəzi
məsələlərin həll edilməsi üçün xüsusi bir fərman da imzalaya bilərəm. Həmin fərmanda Azərbaycanın müvafiq
nazirliklərinə, hakimiyyət orqanlarına, hökumətinə lazımi tapşırıqlar verilə bilər.
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın birinci müəllimlər qurultayı ölkəmizin təhsilinin
gələcəyi və ümumiyyətlə, Azərbaycanın gələcəyi üçün mühüm bir mərhələdir. Bizim və sizin – hamımızın
vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bu qurultayda irəli sürülmüş fikirlər, təkliflər həyata keçirilsin və Azərbaycanda
bütün təhsil daha da yüksəlsin.
Azərbaycanda təhsilin qədim və zəngin tarixi vardır. Bu gün bu barədə məlumatlar verildi. Siz, təhsil
adamları, müəllimlər bizim təhsilin tarixini yaxşı bilirsiniz. Biz tarixin bütün mərhələlərində Azərbaycanda
müəllimin, təhsilin rolunu qiymətləndiririk. Ancaq bu gün burada bildirildi, bu fikirlə mən də tamamilə şərikəm
ki, Azərbaycanda təhsil, xalqımızın maariflənməsi XX əsrin əvvəlindən böyük sürətlə inkişaf edibdir və XX
əsrin sonunda müstəqil Azərbaycan Respublikası böyük müəllim ordusuna, geniş təhsil şəbəkəsinə və yüksək
təhsilə malikdir.
XX əsrin əvvəlində Azərbaycan müəllimlərinin birinci, ikinci qurultayları keçirilibdir. Bu gün biz əsrin
sonunda müstəqil Azərbaycan müəllimlərinin qurultayını keçirərkən əsrin əvvəlində, Azərbaycan çar
Rusiyasının tərkibində olduğu, təhsilin bir hissəsinin ruhanilərin, digər qisminin isə çar hakimiyyətinin əlində
olduğu bir zaman xalqımızın mütəfəkkir insanlarının müəllimlər qurultayı keçirməsini yüksək
qiymətləndirməliyik və bunu böyük minnətdarlıqla qeyd etməliyik.
1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş Xalq Cümhuriyyəti qısa bir dövr ərzində bir çox
başqa məsələlərlə yanaşı, xalqımızın maariflənməsinə, Azərbaycanda təhsilin yaranmasına diqqət yetirmişdir və
müəllimlər qurultayını keçirmişdir. 1919-cu ildə Azərbaycanda ilk ali məktəb – Bakı Dövlət Universiteti
yaradılmışdır. Biz bu gün bu tarixi hadisələri də qiymətləndirməliyik və minnətdarlıq hissi ilə qeyd etməliyik.
Sonrakı 70 il ərzində Azərbaycan sovet hakimiyyəti dövrünü yaşamışdır. Biz bu gün iftixar hissi ilə deyə
bilərik ki, o dövrdə Azərbaycan xalqı kütləvi surətdə maariflənmiş, savadlanmış, respublikamızda hər bir
adamın təhsilə cəlb olunması məsələsi həll edilmişdir. Azərbaycanda savadsızlıq qısa bir zamanda ləğv
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olunmuşdur, respublikamızda güclü, zəngin təhsil potensialı, təhsil ocaqları və bu qədər gözəl müəllimlər
ordusu yaranmışdır.
Bilirsiniz, tarixi nöqteyi-nəzərdən 70-80 il göz qırpımı kimi bir şeydir. Bu, kiçik bir zamandır. Amma görün,
bu illərdə nə qədər böyük işlər görülübdür. Azərbaycanın siması dəyişibdir. Ötən dövrdə Azərbaycanda
iqtisadiyyat, mədəniyyət, həyatın bütün sahələrində, elm sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərin başında duran,
onun əsasını təşkil edən, kökü olan məktəbdir, təhsildir, müəllimdir.
1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda iki paralel proses gedirdi. Bir tərəfdən, o vaxt Azərbaycanda mövcud
olan kiçik bir müəllim dəstəsi ilə məktəblər, təhsil ocaqları yaratmaq, insanların savadsızlığını ləğv etmək lazım
idi. Ancaq bu böyük işi görmək üçün eyni zamanda, kadr potensialı, müəllim ordusu yaratmaq lazım idi. Böyük
xoşbəxtlikdir ki, o dövrün bir çox mənfi cəhətləri ilə, Azərbaycan xalqına dəyən ziyanlarla yanaşı, bu sahədə
daim inkişaf olubdur. Qısa bir zamanda, təsəvvür edin, 1920-ci illə 1930-cu il arasında Azərbaycanda bir neçə
ali məktəb yaranıbdır. Bakı Dövlət Universiteti inkişaf edibdir. Amma qısa müddətdə Bakı Dövlət
Universitetinin əsasında Tusi adına Pedaqoji İnstitut – indiki Pedaqoji Universitet, Tibb İnstitutu, İqtisad
İnstitutu və başqa institutlar yaranıbdır.
Ondan sonrakı dövrü götürün, 1930-cu illərdə Sənaye İnstitutu yaranıbdır. 1930, 1940, 1950, 1960, 1970-ci
illəri götürün. Azərbaycanda bir çox ali məktəblər olmasına baxmayaraq, 1970-ci illərdə bir neçə yeni ali
məktəb yarandı. Beləliklə, Azərbaycan öz gənclərinin hamısına ali təhsil vermək iqtidarına malik oldu. Ancaq
bunların da əsasını təşkil edən yenə də məktəbdir, müəllimdir.
Azərbaycanda qısa bir zamanda məktəblərin sayı artdı və onlar inkişaf etdi, genişləndi. Hər bir ucqar kənddə
məktəb yarandı. Doğrudur, bu proses davam edir. Məsələn, xatirimdədir, 1970-ci illərdə mən Azərbaycana
rəhbərlik edəndə bəzi kəndlər var idi ki, orada məktəb yox idi. Biz orada yeni məktəb binaları tikirdik. Amma
böyük yaşayış məntəqələrində ilbəil məktəb binaları tikilirdi və onların sayı artırdı.
Məktəblərin maddi-texniki bazası haqqında indi burada ədalətli danışıqlar getdi. Bu həqiqətdir. Mən bu
barədə sonra öz fikirlərimi bildirəcəyəm. Ancaq eyni zamanda, təsəvvür edin, məsələn, 1979, 1980, 1981-ci
illərdə hər il Azərbaycanda 35 min şagirdin oxuması üçün şəraiti olan məktəb binaları tikilirdi. Bu, bir ildə
təxminən 50-60 məktəb binasının tikilməsi deməkdir. Bu, o vaxt olmuşdu ki, o dövrdə məktəblərin sayı
həddindən çox artmışdı.
Beləliklə, xalqımızın maariflənməsi, təhsillənməsi üçün o dövr çox əhəmiyyətli bir dövr olmuşdur. Biz bunu
qiymətləndirməliyik, heç vaxt unutmamalıyıq. Biz tariximizə doğru, ədalətli qiymət verməliyik. Heç bir
konyunkturaya, hansısa yalançı məlumatlara uyaraq öz tariximizi qaralamamalıyıq. Tariximizin qara səhifələri
də, amma çox parlaq, gözəl səhifələri də vardır. Biz bu tarixi yaşamışıq.
Mən gördüm, qurultay nümayəndələrinin 400 nəfərindən çoxunun yaşı 60-dan yuxarı olanlardır. Əgər bu
adamın 60-dan yuxarı yaşı varsa, demək o, 40-45 ildir ki, müəllimlik edir, o dövrü yaşayıbdır. O, bu dövrdə
təhsil alıb, müəllimlik təcrübəsini artırıbdır və Azərbaycan balalarına, uşaqlarına, gənclərinə bu gün də dərs,
təhsil, tərbiyə verir. Burada əyləşənlərdən heç kəs, necə deyərlər, dünən doğulmayıbdır. Burada olan, olmayan
müəllimlərin yüz faiz hamısı o illərdə doğulubdur. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra anadan olanların
hələ cəmisi 6 yaşı vardır.
Bizim keçmişimizi, tariximizi bu gün ləkələmək istəyən, Azərbaycanın həyatı haqqında ədalətsiz fikirlər
söyləyən adamların da hamısı o dövrdə təhsil alıbdır. Bəli, Azərbaycanın o dövrdəki məktəblərində,
universitetlərində təhsil alıblar. Müftə, pulsuz təhsil alıblar, Azərbaycan Respublikasının imkanlarından istifadə
edib təhsil alıblar. Bir xalq məsəli var: «Adam su içdiyi quyuya tüpürməz». Biz hamımız o quyulardan su
içmişik və ora tüpürməyə heç kəsin haqqı yoxdur.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra respublikamızda təhsilin,
maarifin inkişafı üçün daha da gözəl imkanlar yaranıbdır. Doğrudur, bizim maliyyə, maddi vəziyyətimiz bu
imkanlardan istənilən səviyyədə istifadə etməyə imkan vermir. Amma eyni zamanda, bu, müvəqqəti bir haldır.
Biz müstəqil dövlət olaraq özümüzün təhsil sistemimizi istədiyimiz kimi qururuq. Bütün dünya ölkələrinin
mütərəqqi təcrübələrindən istifadə edirik. Hesab edirəm ki, indiyə qədər yaranmış təməlin, əsasın üzərində
Azərbaycanın təhsili, məktəbi bundan sonra daha da təkmilləşəcək, inkişaf edəcək və Azərbaycan uşaqları,
gəncləri bu inkişaf dövrümüzdə ilbəil daha da geniş, yüksək təhsil alacaqlar.
Bizim bugünkü qurultayımızın məqsədi, mənası məhz bundan ibarətdir. Bu gün mən sizinlə birlikdə müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ilk müəllimlər qurultayında olmağımı özüm üçün böyük xoşbəxtlik hesab edirəm.
Buradakı çıxışlarda bildirildi, hər kəs öz tərcümeyi-halı, öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin insanın
həyatında nə kimi rolu olduğunu bilir və onu qiymətləndirməlidir. Mən isə bütün varlığımla, keçdiyim həyat
yolu ilə həmişə məktəbə, müəllimə borcluyam.
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Döğrudur, siz məni də müəllim hesab edirsiniz. Burada müəyyən əsas var. Siz mənim təhsilimə əsaslanaraq
bunu deyirsiniz. Mən indiyə qədər heç bir sinifdə müəllimlik etməmişəm. Ancaq xatırlayıram, tərcümeyihalımdan bilirsiniz ki, mən 1939-cu ildə Naxçıvanda Pedaqoji Texnikumu bitirmişəm. Naxçıvan Pedaqoji
Texnikumu məhz həmin dövrdə müəllim çatışmazlığına, ibtidai siniflərə, hətta orta məktəblərin 7-8-ci
siniflərinə qədər dərs demək üçün müəllim olmadığına görə müəllim kadrları hazırlayırdı. Mən isə orta
məktəbin 8-ci sinfini bitirdikdən sonra pedaqoji texnikuma daxil oldum. Məqsədim də o idi ki, müəllim olmaq,
müəllim işləmək və ailəmə kömək etmək istəyirdim.
Bilirsiniz ki, mən pedaqoji texnikumu bitirəndən sonra Bakıda ali məktəbə qəbul olundum. Pedaqoji
texnikumun sonuncu kursunda bizə pedaqoji təcrübə dərsi verirdilər. Biz həftədə 2-3 dəfə gedib məktəblərin 2ci, 3-cü, 4-cü siniflərində dərs deyirdik. Ona görə də mənim o vaxt bir az dərs vermək təcrübəm olubdur. O
günlər mənim xatirimdədir. Xatirimdədir ki, nə qədər həyəcan keçirirdim. Əvvəlcə bizi o siniflərə aparırdılar,
oturub baxırdıq ki, müəllimlər necə dərs verirlər. Bir müddət belə idi. Ondan sonra isə deyirdilər ki, gedib filan
gün, filan sinifdə filan dərsi verməlisən. Nə qədər hazırlaşmaq lazım idi. Nə qədər hazırlaşsaydın da 2-ci, 3-cü,
4-cü sinif uşaqları qarşısında böyük həyəcan keçirirdin. Mən həmin günləri indi də xatırlayıram.
Ancaq bununla bərabər, mən bütün həyatım boyu məktəblə, təhsil sistemi ilə bağlı olmuşam. 1969-cu ilə
qədər bir çox dövlət işlərində işlədiyim zaman mən daim məktəbə, ali məktəblərə maraq göstərmişəm və onların
fəaliyyətində müəyyən xidmətlərim olubdur. Ancaq mən 1969-cu ildə respublikanın rəhbəri seçiləndən sonrakı
fəaliyyətimin şübhəsiz ki, bütün sahələrini qiymətləndirərək, Azərbaycanda məktəbin, orta, ali təhsilin, texniki
peşə təhsilinin inkişaf etməsini öz fəaliyyətimin əsas hissəsi hesab etmişəm, bununla ciddi məşğul olmuşam. Bu
gün iftixar hissi keçirə bilərəm ki, o illər mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman saysız-hesabsız məktəblər
yaranıbdır, ali məktəblərin sayı, onların fakültələri, kafedraları artıbdır, yüksək səviyyəli müəllim kadrları,
universitetlərdə dərs deyən alim kadrları hazırlanıbdır və bunların hamısında mənim xidmətlərim olubdur.
Bilirsiniz ki, nəhayət, 1982-ci ilin dekabr ayında məni Moskvaya işə dəvət etdilər. Siz bilirsiniz ki, mən o
vaxt Sovetlər İttifaqının ən yüksək rəhbərliyində olan adamlardan biri idim. Mən Siyasi Büronun üzvü və
Sovetlər İttifaqı Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim. Mənim bir çox vəzifələrim var idi, bir çox
nazirliklərə bilavasitə rəhbərlik edirdim. Onların içərisində Sovet İttifaqının Ali Təhsil Nazirliyi, Maarif
Nazirliyi və Texniki Peşə Təhsili Komitəsi də var idi. Mən Sovet İttifaqında bu üç təhsilə aid olan nazirliklərə 5
il rəhbərlik etmişəm, onların işində bilavasitə iştirak etmişəm. Mən onların məsələlərini həll etmişəm,
məruzələrini dinləmişəm, kollegiyalarında, böyük iclaslarında iştirak etmişəm, nitq söyləmişəm, söz demişəm
və bir çox qərarlar qəbul etmişəm.
Bu gün biz dünyanın hər yerində təhsil sisteminin necə olduğunu bilirik. Sovetlər İttifaqı dövründə yaranmış
təhsil sisteminin böyük üstünlükləri var. Biz bunu başqa ölkələrin təhsil sistemi ilə müqayisə edəndə görürük.
Ancaq o sistem də tam təkmil sistem deyildi. Ona görə də onu təkmilləşdirmək lazım idi. Burada natiqlərin
bəziləri dedilər ki, mən 1983-1984-cü illərdə Sovet İttifaqında məktəb islahatının keçirilməsi üzrə partiya və
hökumət tərəfindən yaradılmış böyük bir komissiyanın sədri olmuşam. Bildiyiniz kimi, o vaxt məktəb islahatı
hazırlandı və 1984-cü ildə bu məsələ SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında müzakirə olundu. Mən o sessiyada
məktəb islahatı haqqında məruzə etdim. Bunun əsasında qanunlar, bir çox qərarlar qəbul olundu. Beləliklə, mən
bu təhsil, məktəb sistemini həm gəncliyimdən, həm Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdən bilirəm, həm də
SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi, o zaman bu sahə ilə bilavasitə məşğul olduğuma görə bilirəm.
Bildirmək istəyirəm ki, 1983-1984-cü illərdə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində həqiqətən ölkənin
demokratikləşdirilməsi üçün bir çox addımlar atılırdı. Andropov Sovetlər İttifaqına rəhbərlik etdiyi, mən də o
vaxt SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, Siyasi Büronun üzvü olduğum zaman bu sahədə görülmüş
işlərin hamısını bilirəm. İndi bunu geniş danışmağa vaxt yoxdur və lazım da deyildir. Ancaq atılmış həmin
demokratik addımlardan biri 1983-cü ildə Sovetlər İttifaqında ilk dəfə «Əmək kollektivləri haqqında» qanunun
qəbul edilməsi və 1984-cü ildə Ali Sovetin sessiyasında məktəb islahatı barədə qanunun, bir çox qərarların
qəbul olunması idi. Bu tarixdir və bu tarixi heç kəs poza bilməz.
1983-cü ildə Sovet İttifaqının tarixində ilk dəfə «Əmək kollektivləri haqqında» qanunun hazırlanması üzrə
komissiyanın sədri mən olmuşam. Həmin qanunu mən hazırlamışam, 1983-cü ilin iyulunda SSRİ Ali Sovetinin
sessiyasında bu qanun haqqında məruzə etmişəm və bu qanun qəbul olunmuşdur. 1984-cü ildə «Məktəb islahatı
haqqında» qanun hazırlamışam, o da qəbul edilibdir.
Doğrudur, 1985-ci ildə Qorbaçov Sovetlər İttifaqının başçısı seçiləndən sonra o illərdə görülmüş işlərə görə
onda böyük bir qısqanclıq əmələ gəldi. Qorbaçov həm birinci qanunun, həm də məktəb islahatının həyata
keçirilməsinə imkan vermədi, şərait yaratmadı. O özü hansısa yeni-yeni islahatlar irəli sürdü. Ancaq buna
baxmayaraq, o qanunlar öz işini gördü. Məktəbin təkmilləşməsi sahəsində o illərdə bir çox işlər görülübdür.
656

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Beləliklə, bu gün məktəb, təhsil haqqında sizinlə söhbət aparmağa və bərabərhüquqlu dialoqa girməyə
mənim haqqım vardır. Ancaq bütün bunlar tarixdir, keçmişdə qalıbdır. Amma keçmişdə qalan hər bir iş də
bugünkü işlərin əsasını təşkil edir.
Bu gün biz müstəqil Azərbaycanda bütün təhsilin – orta, texniki peşə, orta ixtisas məktəblərinin və ali
məktəblərin işinin yaxşılaşdırılması sahəsində ciddi tədbirlər görməliyik. Mən hesab edirəm ki, bunlar da həm
qəbul olunacaq təhsil qanununda, həm də təhsil islahatı ilə əlaqədar qəbul ediləcək qanunda və qərarlarda öz
əksini tapacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, mən indiyə qədər topladığım təcrübəmdən istifadə edərək və
Azərbaycanın prezidenti kimi, müstəqil ölkəmizin gələcəyi haqqında daim düşünərək bu məsələlərlə müntəzəm
məşğul olacağam. Respublikamızda məktəb, təhsil bundan sonra da mənim daimi qayğılarım altında, diqqət
mərkəzimdə olacaqdır.
Mənim haqqımda siz də çox sözlər demisiniz, mən də öz fikirlərimi indiyə qədər bildirmişəm. Amma bu gün
müstəqil Azərbaycanın müəllimlərinin ilk qurultayıdır. Biz XX əsri sona çatdırırıq, XXI əsrə doğru gedirik.
Mən bəyan edirəm ki, bizim müstəqil respublikamızda, Azərbaycan cəmiyyətində müəllim bu gün də, gələcəkdə
də ən hörmətli insan kimi qəbul edilməlidir və müəllimlik peşəsi ən yüksək qiymətə layiq olan peşədir.
Həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar həqiqətən fədakar, xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda
qəhrəmanlıq göstərən insanlardır. Müəllimlik peşəsi asan peşə deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, hər adam müəllim
ola bilər. Bəzən olur ki, müəllimliyə layiq olmayan adam da müəllimlik edir. Belə hallar bu gün də var,
gələcəkdə də ola bilər. Ancaq Azərbaycan müəllimlərinin tam əksəriyyəti layiqli müəllimdir. Əgər bunlar belə
olmasaydı, Azərbaycanın bugünkü elmi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, yüksəlişi ola bilərdimi? Biz bunların
hamısını məktəblərdən, universitetlərdən, müəllimlərdən, sizdən almışıq.
Mən müəllimlərimi həmişə böyük hörmət və ehtiramla xatırlamışam. Bunu bu gün bir daha bildirmək
istəyirəm. Arzu edərdim ki, müəllim elə müəllim olsun ki, bax, mənim hafizəmdə orta məktəbdən indiyədək
yaşayan duyğular hər bir gəncin hafizəsində qalsın. Xatirimdədir, biz müəllimi görəndə həmişə özümüzü
yığışdırırdıq. Müəllimdən həm qorxurduq, həm də ona hörmət edirdik. Biz müəllimin hər sözünü qanun kimi
qəbul edirdik. Şəxsən mənim həyatımda müəllim ən ali sima olmuşdur. Mən tək deyiləm, hesab edirəm,
Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti mənim kimi belə düşünür. Hər kəs öz həyatında müəllimlə özünün
əlaqəsi haqqında fikirlər söyləyə bilər. Ancaq mənim çoxillik həyatımda, dünyanın çox mərhələlərini keçib
gəldiyim həyatımda ən çox yadımda qalan, mənim üçün əziz olan müəllimlərdir. Mən onları bu gün də böyük
minnətdarlıqla xatırlayıram. Hesab edirəm ki, mənim öz daxili istedadımla yanaşı, müəllimlərimin mənə
verdikləri bilik, tərbiyə, müəllimlərimin mənə göstərdiyi yol bütün həyatımı həmişə uğurlu edibdir və bu gün də
uğurlu edir.
Əziz dostlar, siz fəxr etməlisiniz ki, müəllimsiniz və müəllimlik peşəsinə sadiqsiniz. Doğrudur, müəllimin
maddi vəziyyəti başqa təbəqələrə nisbətən zəif olur, elə keçmişdə də belə idi. Həqiqətən belədir. Məsələn, 70-ci
illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman, yaxud da Sovetlər İttifaqında bu məsələlərlə məşğul
olduğum zaman biz daim düşünürdük ki, müəllimlərin maaşını nə təhər artıraq, onların maddi vəziyyətini necə
yaxşılaşdıraq. Sizə deyə bilərəm ki, 1984-cü ildə məktəb islahatı keçirilərkən biz eyni zamanda müəllimlərin
maaşının artırılması haqqında qərar qəbul etdik.
Amma bunlara baxmayaraq, hesab edirəm ki, başqa təbəqələrə nisbətən müəllimlər elə o vaxt da aztəminatlı
adamlar olublar və bu gün də aztəminatlıdırlar. Bu, müəllimliyin xüsusiyyətidir. Çünki əsl müəllim pul, sərvət
üçün yox, həmişə mənəviyyat üçün xidmət edibdir. Xatirimdədir, orta məktəbdə, pedaqoji texnikumda oxuyanda mənim maddi vəziyyətim, yəni ailəmin vəziyyəti çox zəif idi. Ancaq görürdüm ki, mənə dərs verən
müəllimlərin maddi vəziyyəti bizim maddi vəziyyətimizdən o qədər də artıq deyildir. Amma nə qədər həvəslə,
sədaqətlə və nə qədər ürəklə bizə tərbiyə, dərs verirdilər. Ona görə də müəllimlik peşəsi həmişə fədakarlıq tələb
edir. Bu, belə olubdur.
Mən hesab edirəm ki, insan cəmiyyətində ən yüksək yerdə mənəviyyat durur. Maddi vəziyyət, sərvət, bu və
ya başqa şeylər xeyli aşağıda durur. Bununla onu demək istəmirəm ki, müəllimlər həmişə maddi çətinlik
içərisində yaşamalıdırlar. Yox, sadəcə, bu sözlərimlə mən özünü müəllimlik peşəsinə həsr edən insanın həmin
peşəyə sadiqliyini sübut etmək istəyirəm. Ola bilər, o müəllimlər gedib başqa bir işlə məşğul olsaydılar, bir neçə
qat artıq fayda götürə bilərdilər və maddi vəziyyətləri də yaxşı olardı. Ancaq onlar müəllimlik peşəsini seçiblər,
siz müəllimlik peşəsini seçmisiniz. Buna görə də mən sizə «afərin!» deyirəm, sizin qarşınızda, müəllimin
qarşısında baş əyirəm.
Eyni zamanda sizi əmin edirəm ki, müəllimin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün mümkün olan
tədbirləri görəcəyik, müəllimlərin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına nail olacağıq. Müəllimlər qurultayına
bir neçə gün - bir həftə, on gün qalmış Nazirlər Kabinetinə, maliyyə, iqtisadiyyat nazirliklərinə göstəriş verdim
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ki, qurultay keçirilənə qədər müəllimlərin maaşlarının artırılması üçün nə etmək olar? On gündür bu işlə məşğul
olurlar. Bildirmək istəyirəm ki, müəllimlərin maaşının qaldırılması üçün yaxın aylarda ciddi tədbirlər
görüləcəkdir.
Siz real vəziyyəti bilməlisiniz. Real vəziyyət ondan ibarətdir ki, son üç ildə biz Azərbaycanda iqtisadiyyatı
müəyyən qədər sabitləşdirmişik. Bu gün burada siz Azərbaycanda yaranmış ictimai sabitlik haqqında çox gözəl
sözlər dediniz. Onlara görə sizə təşəkkür edirəm. Ancaq eyni zamanda, bu ictimai-siyasi sabitliyə nail olmaq
üçün, başqa tədbirlərlə yanaşı, iqtisadiyyatda da sabitliyə nail olmaq lazımdır. Biz iqtisadiyyatda, maliyyə
sistemində sabitliyə, normal inkişaf yoluna nail ola bilmişik. Bu, asan məsələ deyildir.
Bilirsiniz ki, son üç ildə müəllimlərin maaşı bir neçə dəfə artırılıbdır. 1995-ci ilə nisbətən müəllimlərin maaşı
1996-cı ildə 2,6 dəfə, 1996-cı ilə nisbətən 1997-ci ildə 1,7 dəfə, 1998-ci ilin birinci yarısında 12 faiz artırılıbdır.
Amma bu azdır. Siz də deyirsiniz, mən də bununla razıyam. Amma təsəvvür edin, əgər 1995-ci ilə nisbətən
1996-cı ildə 2,6 dəfə, 1996-cı ilə nisbətən 1997-ci ildə 1,7 dəfə və nəhayət, bu ilin birinci yarısında 12 faiz
artırılıbsa, bunun üçün vəsait tapmaq lazımdır.
Büdcədən təhsilə ayrılan vəsait ilbəil artır. 1996-cı ildə büdcənin 17 faizi, 1997-ci ildə 20 faizi, 1998-ci ildə
isə 22 faizi təhsilə ayrılıbdır. Bu dinamikanı, artımı görürsünüz. Bu da azdır. Ancaq imkanlarımız bundan
ibarətdir. Respublika üzrə müəllimin orta əmək haqqı 1995-ci ildə 30 min manat, 1996-cı ildə 78 min manat
olubsa, bu ilin birinci yarısında 150 min manatdır. Bu statistikadır. Ola bilər, birində çoxdur, birində azdır,
amma bu statistikadır.
Mən dünən Suraxanı rayonunda idim. Ora neftçilər rayonudur və orada böyük istehsal var. Suraxanı
rayonunda əhalinin, işləyənlərin orta əmək haqqı 400 min manatdır. Neftçilərin orta əmək haqqı 500 min, bəzən
600 min manatdır. Amma büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlara lazımi vəsaiti büdcəyə gələn gəlirlərdən
ayırırıq. Onu da bilməlisiniz ki, büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlar içərisində ən çox vəsait ayrılan təhsil
sahəsidir. Bu reallıqdır.
Onu da bilməlisiniz ki, göstərilən artımlarla yanaşı, Azərbaycanda, dediyim kimi, 1996-cı ildən
iqtisadiyyatda sabitlik əmələ gəlibdir. Bu da nədən ibarətdir? Məsələn, 1994-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya
1400 faiz, 1995-ci ildə 80 faiz, 1996-cı ildə təxminən 8-9 faiz, 1997-ci ildə 0,4 faiz olubdur. 1998-ci ildə
inflyasiya yoxdur. Bu, nə deməkdir? O deməkdir ki, bu üç il müddətində Azərbaycanda qiymətlər artmır. Maaş
artır, amma qiymətlər artmır.
Bu iqtisadi məsələləri, maliyyə məsələlərini bəlkə də hər kəs dərk edə bilmir. Ancaq dövləti, maliyyəni,
iqtisadiyyatı idarə etmək şüarlarla ola bilməz. İndi radikal müxalifətdə olanlar hər şeyi pisləyir, tənqid edirlər.
Amma onlar yalan danışırlar. Yaxud da bəzi başqaları ucuz şöhrət qazanmaq üçün «filan maaşları filan qədər
artırmaq, filan malların qiymətini bu qədər azaltmaq lazımdır, filan işləri belə etmək lazımdır», - deyirlər.
Bilirsiniz, kənarda durub iqtisadiyyatla məşğul olmayan və məsuliyyət daşımayan adamlar hər cür populist
söz deyə bilərlər. Əziz bacılar, qardaşlar, ancaq bilin, bu iqtisadiyyatla biz məşğul oluruq, Azərbaycanın iqtisadi
sabitliyini təmin etmişik. Biz şüarların, hisslərin təsiri altında iş görə bilmərik. Nə mümkündürsə, biz onu edirik.
Rusiyada gedən proseslərə baxın. Rusiyada son dörd-beş ayda böyük bir böhran baş veribdir. Bu, nədən
ibarətdir? Maaşlar verilə bilmir. Neçə aylarla müəllimlərin maaşları, pensiyalar verilə bilmir. Büdcədən
maliyyələşdirilən başqalarının maaşları verilə bilmir. Dünən bizim sosial müdafiə fondunun sədri çıxış edirdi, o
bildirdi, - bildirməsə də, məndə məlumatlar var, - bizdə avqust ayının pensiyaları hamısı verilibdir.
Müəllimlərin yay məvaciblərinin hamısı verilibdir. Bunu təmin etmək asan məsələ deyil, bunu bilin. Əgər
büdcənin 22 faizi təhsilə və onun da əksər hissəsi maaşlara gedirsə, bu vəsaiti əldə etmək asan məsələ deyildir.
Sizə bir məsələni də demək istəyirəm. Dünyada – Şərqi və Cənub-Şərqi Asiyada baş vermiş böyük maliyyə
böhranı nəticəsində neftin və neft məhsullarının qiyməti iki dəfə azalıbdır. Bizim büdcənin gəlirinin də çox
hissəsini neft məhsullarından əldə olunan gəlir təşkil edir. Mən sizə açıq deyirəm, bu, iqtisadiyyatımızın indiki
mərhələsində bizə çox böyük zərbə vurubdur. Buna baxmayaraq, bizdə manatın dəyəri sabitdir. Amma
Rusiyaya baxın. İqtisadi böhran, maliyyə böhranı orada bir hökuməti istefaya göndərdi – Çernomırdini
prezident istefaya göndərdi. Ondan sonra Kiriyenkonu təyin elədi, yeni bir hökumət yarandı. O, bu böhranın
qarşısını ala bilmədi, böhran daha da dərinləşdi. Prezident onu da istefaya göndərdi. İndi on gündür ki, yeni
hökumət yaranır.
Bilirsiniz, bəli, orda bir çox maaşları artırıblar, amma onu təmin edə bilmirlər. Bu, bir tərəfdən. İkinci
tərəfdən, buraxılmış cürbəcür nöqsanlar nəticəsində Rusiyanın valyutasının – rublun devalvasiyası gedib,
qiyməti düşübdür. Bilirsiniz ki, Rusiyada pul islahatı keçirildi. Pullar dəyişdirildi və sıfırlar götürüldü, bir
milyon gəldi oldu, nə bilim, nə qədər. Son üç aya qədər 1 dollar 6 rubl idi. Sonra maliyyə böhranı ki, başladı, 1
dollar 24 rubla qalxdı. Təsəvvür edirsinizmi, Rusiyada dolların qiyməti 4 dəfə qalxdı. Bu, Rusiyanın bütün
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maliyyəsini, bankların vəziyyətini pozdu, maaşlar verilmir və sairə. Dünən mən dinləyirdim, indi görülən bütün
tədbirlər, xaricdən alınan kreditlər nəticəsində 1 dollar 15 rubl olubdur, bir az aşağı salıblar. Ancaq bu, böyük
bir fəlakətdir.
Amma bizdə isə dolların məzənnəsi sabitdir, son iki-üç ildə manat dollara nisbətdə daha da möhkəmlənibdir.
Demək, üç il müddətində bizim manatın alıcılıq qabiliyyəti tamamilə sabitdir və qiymətlər də qalxmayıbdır.
Bilirsiniz, maliyyənin xüsusiyyətləri, incəlikləri bəlkə də hər bir adam üçün məlum deyildir. Amma mən bunları
sizə deməyə məcburam ki, siz biləsiniz: Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdə idarə etmək, iqtisadiyyatı son üç ildə
sabit saxlamaq və onun inkişafına nail olmaq asan məsələ deyildir. Yenə də deyirəm, bu, küçələrdə deyilən
şüarlarla, yaxud ayrı-ayrı populist danışıqlarla, məsuliyyətsiz adamların danışıqları ilə bir araya gəlməz. Bunları
etmək üçün o adamların biri gəlib məsuliyyəti üzərinə götürməlidir. Amma götürə bilməz. Çünki bu söhbətləri
edən adamlar nə maliyyəni, nə də iqtisadiyyatı bilmirlər. Heç bir şey bilmirlər, ancaq şüar deməyi bilirlər.
Təsəvvür edin, əgər mən 70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadiyyatı bu qədər
yüksəklərə qaldıra bilmişdimsə, Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olduğum zaman o cümlədən maliyyə işləri ilə
məşğul olur və birinci müavin kimi Sovetlər İttifaqının büdcəsinin formalaşdırılmasına rəhbərlik edirdimsə, bu
işlərlə məşğul olan adam idimsə, böyük bir superdövlətin maliyyəsini, böyük ölkələrin maliyyəsini bilən adam
kimi mən sizə məsuliyyətlə deyirəm ki, vəziyyət bundan ibarətdir.
Konkret olaraq müəllimlərin maaşının artırılması barədə. Əgər neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar son
aylarda neftdən gələn gəlirlərimiz azalmasaydı, bəlkə də elə bu qurultay zamanı maaşların artırılması haqqında
müəyyən bir fərman verə bilərdim. Ancaq sizə açıq deyirəm, yaranmış belə vəziyyətdə mən bunu edə bilmirəm.
Eyni zamanda sizə bəyan edirəm ki, indi 1999-cu ilin büdcəsi hazırlanır, biz onu təxminən noyabr ayında
müzakirə edəcəyik və 1999-cu ilin əvvəlindən müəllimlərin maaşının artırılacağına söz verirəm.
Mən sizə hər şeyi olduğu kimi deyirəm. Yalan söz demək, xalqı aldatmaq heç bir rəhbərə, vəzifəli şəxsə heç
vaxt uzunmüddətli uğur gətirməyibdir. Mən isə istəyirəm ki, Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik,
iqtisadi-maliyyə sabitliyi davam etsin və biz Azərbaycanın iqtisadiyyatını bu ilin sonuna qədər və 1999-cu ildə
də inkişaf etdirək. Biz bunu inkişaf etdirəcəyik. Həm Azərbaycanın istehsal sahələrini hərəkətə gətirərək, həm
də özəlləşdirməni apararaq, iqtisadi islahatları həyata keçirərək, torpaq islahatını həyata keçirərək istehsalı
artırırıq və bu artım da öz nəticələrini verir.
Maaşı artırmaq, maliyyə əldə etmək üçün birinci növbədə ümumi daxili məhsulu artırmaq lazımdır. Mən
dəfələrlə demişəm və bu gün bir də demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, 1990-cı ildən, hətta 1989-cu ildən
Azərbaycanda istehsal tənəzzülə başlayıbdır. Bu tənəzzül 1995-ci ilə qədər davam edib və istehsalın – sənaye,
kənd təsərrüfatı istehsalının və ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi hər il təxminən 20-25 faiz aşağı
düşübdür. 1996-cı ildə biz bu azalmanı dayandırmışıq. Ümumi daxili məhsul 1996-cı ildə 5,8 faiz, 1997-ci ildə
8 faiz artmışdır. Bu ilin ötən aylarında isə 9 faiz artıbdır. Bu, böyük hadisədir ki, biz tənəzzülü dayandırmışıq və
artıma nail olmuşuq. Bu artım çoxaldıqca bizim maliyyə gəlirimiz də artacaq və beləliklə, əhalinin iqtisadi
vəziyyətini yaxşılaşdıracağıq, o cümlədən büdcədən maliyyələşdirilən müəllimlərin, təhsil işçilərinin maddi
vəziyyətini yaxşılaşdıracağıq.
Burada bir çox təkliflər irəli sürüldü. Mən hesab edirəm ki, bu təkliflərin hamısı çox dəyərlidir və nəzərə
alınmalıdır. Amma təkliflərdən bir-ikisinə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Birincisi, məktəblərin,
ümumiyyətlə, təhsil ocaqlarının maddi-texniki vəziyyəti haqqında. Doğrudur, indi biz əvvəllərdəki kimi məktəb
binaları, ali təhsil ocaqlarına lazımi binalar tikə bilmirik. Çünki bu imkanlar yoxdur. Mən sizə dedim, 1979,
1980, 1981-ci illərdə biz orta hesabla ildə 50-60 məktəb tikib istifadəyə verirdik. Yaxud da Bakı Dövlət
Universitetinin, başqa universitetlərin tədris kompleksləri nə qədər genişlənib, inkişaf edibdir. Bütün bu
çətinliklərə baxmayaraq, Tibb Universitetinin də yeni tədris korpusu hazırlanıb, istifadəyə verilmək
ərəfəsindədir. Mən yəqin ki, bu günlərdə gedib onunla tanış olacağam. Ancaq bunlar bizim keçmişdə olan
imkanlarımız deyildir, ona görə də edə bilmirik.
Açıq demək lazımdır, əgər mən bu respublikaya rəhbərlik etdiyim zaman ildə 50-60 məktəb tikmək mümkün
idisə, bu gün yenə də respublikaya rəhbərlik edirəm, niyə bunu tikə bilmirik? Ona görə yox ki, biz bunu
bacarmırıq, istəmirik. Ona görə ki, bunun üçün bizim maddi və maliyyə imkanlarımız çatmır. Ancaq bildirirəm
ki, maliyyə, maddi imkanlarımız ilbəil artacaq və bunun nəticəsində də biz Azərbaycanda yenidən təhsil
ocaqlarının tikilməsi, istifadəyə verilməsi prosesini aparacağıq.
Eyni zamanda, burada tamamilə düzgün fikir söyləndi ki, bizim iş adamları, ayrı-ayrı şirkətlər ya məktəb
binası tikə, yaxud da mövcud məktəblərin təmirini öz üzərinə götürə bilərlər. Burada doğru deyildi, bəzi iş
adamları məscid tikirlər, - o da lazımdır, mən bunu çox əhəmiyyətli hesab edirəm, - ancaq bir məscid tikəndə,
bir dənə də məktəb binası tikmək lazımdır. Ona görə də mən burada deyilən fikirlərə şərik çıxaraq üzümü
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tuturam Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iş adamlarına, şirkətlərə və müraciət edirəm ki, onlar bu sahədə təşəbbüs
göstərsinlər. Bəyan edirəm ki, kim bu sahədə təşəbbüs göstərsə, hansısa bir məktəbi yaxşı təmir edib müasir
vəziyyətə salmağı öz üzərinə götürsə, şübhəsiz ki, o, dövlət tərəfindən müəyyən qayğı altında olacaqdır. Ümidvaram
ki, mənim bu çağırışıma qoşulanlar olacaqdır. Hesab edirəm ki, bizim Təhsil Nazirliyi mənim bu çağırışımla əlaqədar
lazımi işlər görməlidir. Beləliklə, biz şirkətləri, iş adamlarını təhsilə vəsait sərf etməyə və təhsilin inkişafına
qoşulmağa cəlb edə bilərik.
Burada məktəbə altı yaşından getmək məsələsi barədə də fikir söyləndi. Mən anlamıram, nə üçün bu, indiyə
qədər müzakirə olunur? 1984-cü ildə «Məktəb islahatı haqqında» qəbul olunmuş qanunda uşaqların altı
yaşından məktəbə getməsi tamamilə məqbul hesab edilmişdi. Burada deyildi, doğrudan da bəzən heç altı yaşına
çatmamış uşaqlar var ki, çox istedadlı, hazırlıqlıdırlar və onları məktəbə qəbul etmək lazımdır. Hesab edirəm, bu
barədə də lazımi tədbirlər görülməlidir.
Mən sizə öz təcrübəmdən deyə bilərəm. Mən özüm altı yaşımda məktəbə getmişəm, - o vaxt hələ nə islahat,
nə də qanun var idi, - məni məktəbə qəbul ediblər və on altı yaşımda məktəbi bitirmişəm. Oğlum isə məktəbə
gedəndə hələ altı yaşı da tamam deyildi. Bunlar hamısı təkcə mənim yox, çox insanların övladlarının
təcrübəsindən keçibdir və buna mane olmaq lazım deyildir.
Bizim hamımızın ən əsas qayğısı işğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş soydaşlarımızın,
vətəndaşlarımızın vəziyyəti və onların, xüsusən çadırlarda və qeyri-münasib binalarda yaşayan ailələrin
uşaqlarının təhsili məsələsidir. Mən bəzən görürəm, televiziya ilə göstərirlər ki, çadır şəhərciklərində müəllimlər
uşaqlara çadır altında dərs keçirlər. Bizim dövrümüzdə bunu görmək bir tərəfdən ağırdır, çünki indi, XX əsrin
sonunda bir çox vətəndaşlarımız çadırda yaşayır və uşaqlar da çadırlarda təhsil alırlar. Amma ikinci tərəfdən də,
bu, məndə böyük qürur hissi doğurur ki, Azərbaycan vətəndaşları, azərbaycanlılar təhsilə nə qədər bağlıdırlar,
övladlarını nə qədər təhsilləndirmək, maarifləndirmək istəyirlər, hətta çadırda, ağır şəraitdə yaşayaraq uşaqlarını
məktəbə oxumağa göndərirlər. Xüsusən çadır şəhərciklərindəki məktəblərdə dərs verən müəllimlərin
fəaliyyətini qiymətləndirirəm. O müəllimlər ki, çətin vəziyyətdə, bəzən qarın altında, palçığın içində, ağır
vəziyyətdə, çadırda dərs verir, özünün şərəfli müəllimlik vəzifəsini yerinə yetirir, köçkün uşaqlarını
tərbiyələndirir və onlara təhsil verirlər – bunlar xüsusi hörmət və ehtirama layiqdirlər.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları problemi ilə biz məşğuluq. Siz də burada dediniz ki, bu
məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarısınız. Mən bu gün bir də bəyan edirəm ki, biz ötən il
müddətində, yəni atəşkəs əldə ediləndən sonra bu sahədə çox iş görmüşük və məsələnin sülh yolu ilə həll
olunması üçün bir çox imkanlar yaranıbdır. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Ancaq sizin qarşınızda bəyan
edirəm: əgər biz bu yolla torpaqlarımızı işğalçı dəstələrdən azad edə bilməsək, işğal edilmiş torpaqların
hamısının nəyin bahasına olur-olsun, hamımız birlikdə, indi yaranmış güclü ordumuzla və öz iradəmizlə azad
edilməsinə nail olacağıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik.
Bu gün buradakı çıxışlarda son vaxtlar Azərbaycanda yaranmış mövcud vəziyyət haqqında da öz fikirlərinizi
bildirdiniz. Bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biri ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasıdır. Buna da
çox çətinliklə nail olmuşuq. 1993-cü ili xatırlayın, Azərbaycanın o ildəki vəziyyətini, vətəndaş müharibəsini və
müxtəlif cinayətkar dəstələrin tüğyan etməsini yadınıza salın. Biz böyük çətinliklərdən keçərək və böyük
fəlakətlərin qarşısını alaraq, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinə yol vermədik. Ondan sonra, 1994-cü ilin
oktyabr ayında dövlət çevrilişinin qarşısını sizin köməyinizlə, dəstəyinizlə aldıq. 1995-ci ilin mart ayında
daxildə olan düşmən qüvvələrin xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə birlikdə Azərbaycanı dağıtmaq,
parçalamaq məqsədi ilə başladıqları dövlət çevrilişinin qarşısını aldıq.
Ondan sonra Azərbaycanın dövlətçiliyinə qarşı təxribatlar, terrorlar baş verdi. Bəli. Sabunçuda olan körpünü
partlatmaq istədilər – onun qarşısını aldıq. Prezidentin təyyarəsini vurmaq istədilər – onun qarşısı alındı. Biz bir
çox belə bəlalardan keçib gəlmişik. Ancaq bizim iradəmiz, apardığımız siyasət, gördüyümüz işlər sayəsində
Azərbaycanda bütün bu cinayətkar dəstələr zərərsizləşdirilib, ölkədə rahatlıq yaranıbdır və siz də, bütün
Azərbaycan vətəndaşları da ictimai-siyasi sabitlik şəraitində rahat, sakit yaşamaq imkanı əldə etmisiniz.
Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Çünki Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quruculuğunu aparmaq,
siyasi, iqtisadi və sosial islahatları həyata keçirmək, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün, Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqlarından işğalçı dəstələri çıxarmaq, respublikanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün,
Azərbaycanın müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək üçün daxili vəziyyət daim sabit olmalı və hər bir
təxribatçı qüvvənin qarşısı alınmalıdır.
Ancaq təəssüf olsun ki, bəzi qüvvələr yenə də Azərbaycanda qarışıqlıq salmaq, yaranmış sabitliyi pozmaq,
xalqımıza cürbəcür çətinliklər yaratmaq istəyirlər. Siz bunu görürsünüz və çıxışlarınızdan, qəbul etdiyiniz
qətnamədən belə qənaətə gəlirəm ki, bütün bu hərəkətləri pisləyir, bunlara etiraz edirsiniz, Azərbaycanın
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dövlətçiliyini qoruyursunuz və qoruyacaqsınız. Mən isə sizə söz verirəm ki, biz yaranmış ictimai-siyasi sabitliyi,
Azərbaycanın dövlətçiliyini bundan sonra da qoruyacağıq, buna qadirik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
qoruyub inkişaf etdirəcəyik.
Azərbaycanda demokratiya bərqərar olub, demokratiya inkişaf edir. Oktyabr ayının 11-də keçiriləcək
prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya yolu ilə getməsini dünyaya bir daha nümayiş etdirəcəkdir və
ölkəmizdə demokratiyanın təntənəsinə çevriləcəkdir. Mən çox məmnunam ki, siz oktyabr ayının 11-də
keçiriləcək prezident seçkilərinin siyasi əhəmiyyətini və mahiyyətini yaxşı bilirsiniz. Bu gün öz çıxışlarınızda,
qəbul etdiyiniz qətnamədə və xalqa ünvanlanmış müraciətinizdə bəyan etdiniz ki, bu seçkilərin keçirilməsi üçün
vətəndaş kimi öz mövqeyinizi bundan sonra da bildirəcək və öz xidmətlərinizi göstərəcəksiniz.
Prezidentliyə altı namizəd var. Hər bir namizədin sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün imkanlar yaranıbdır.
Seçicilər, siz isə istədiyiniz adama səs verə bilərsiniz. Bunun üçün hər kəs sərbəstdir, azaddır. Azərbaycanın
prezidenti kimi mənim məqsədim ondan ibarətdir ki, respublikada prezident seçkilərinin sərbəst, azad, ədalətli
keçməsi təmin olunsun. Bu, sizdən, hər bir vətəndaşdan, hamınızdan asılıdır. Bu gün burada hökm sürən əhvalruhiyyə göstərir ki, biz sizinlə birlikdə buna nail olacağıq.
Siz burada mənim ünvanıma çox dəyərli sözlər dediniz. Bunlara görə sizə təşəkkür edirəm. Sizə bildirirəm
ki, mənim həyatımın mənası və məqsədi həmişə xalqa xidmət etməkdən ibarət olubdur. Bu gün də burada bütün
günü sizinlə birlikdə Azərbaycanın təhsil məsələlərinin müzakirəsində iştirak edərək, ölkəmizin bu gününə və
gələcəyinə öz xidmətimi göstərmək istəyirəm. Siz hətta mənə, - belə başa düşürəm, - bir fəxri ad da verdiniz.
Bu, mənim üçün gözlənilməz hadisə, sürpriz oldu. Bunu sadəcə, sizin, ictimai təşkilatın mənə göstərdiyi hörmət
kimi və mənim xidmətlərimə verdiyiniz qiymət kimi qəbul edir və sizə təşəkkür edirəm.
Görürsünüz ki, mən nümayəndə olmasam da, sizin qurultayınızda fəal iştirak edirəm. Hətta Təhsil şurası
haqqında siyahı oxunanda yalnız mən təşəbbüs göstərdim. Amma gördüm ki, buraxılmış həmin səhvi siz də
görmüşdünüz, ancaq nədənsə, bunu demədiniz. Bəlkə də, mən deməsəm, siz deyəcəkdiniz.
Bu barədə öz fikrimi izah etmək istəyirəm. Mən belə anladım ki, qurultayda yaradılan Təhsil şurası ictimai
təşkilatdır, müəllimlərin, təhsil işçilərinin təşkilatıdır. Ona görə də belə bir təşkilatda yalnız müəllimlər,
bilavasitə təhsil sahəsində işləyənlər, bilavasitə təhsillə məşğul olanlar olmalıdırlar. Belə bir şuraya hökumət
üzvlərini və Prezident Aparatının bir çox məsul vəzifəli şəxslərini, başqa vəzifəli şəxsləri, hətta daxili işlər
nazirini, müdafiə nazirini və baş prokuroru salmaqla bu şuranın tamamilə mənasını dəyişirsiniz.
Əksinə, mən hesab edirəm ki, bu şuranın müstəqil olması üçün orada dövlət nümayəndələri olmamalıdır.
Gərək bu şura müstəqil olsun, ictimai təşkilat olsun, öz sözünü hökumətə, hakimiyyət orqanlarına desin və öz
təkliflərini irəli sürsün. Şurada nazirlərin olması sizə lazım deyildir. Mən isə söz verirəm ki, hər bir nazirin,
hökumət nümayəndəsinin sizin şuranın bütün təkliflərinə, qərarlarına baxmasını təmin edəcəyəm. Ona görə də
şuranın tərkibində onların olmasına ehtiyac yoxdur. Güman edirəm ki, şuranın tərkibi sizin də, mənim də
düşündüyümüz kimi olacaqdır. Əminəm ki, bu şura formal bir təşkilat yox, işlək təşkilat olacaq və təhsilin,
müəllimin, məktəbin problemlərini həll etmək üçün həmişə fəal olacaqdır. Azərbaycanın prezidenti kimi mənim
tərəfimdən isə bu şura həmişə dəstək ala biləcəkdir.
Əziz dostlar, siz mənim yenidən prezident seçilməyim üçün burada öz fikirlərinizi bildirdiniz. Buna görə sizə
təşəkkür edirəm. Sizə açıq demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan xalqı qarşısında öz borcumu yerinə yetirmişəm.
İndiyə qədərki həyatım və gördüyüm işlər bunu hər bir insan üçün sübut edir. Ancaq mən Azərbaycanı bu
müstəqillik dövründə daha da inkişaf etdirmək üçün bundan sonra da öz xidmətlərimi göstərməyi lazım bilirəm.
Ona görə ki, mən hiss edirəm – sizin də, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin də buna ehtiyacı var. Bu
ehtiyacı hiss edərək mən yenidən prezident seçilməyimə razılıq vermişəm.
Mən bəyan edirəm ki, əgər siz, Azərbaycanın seçiciləri mənə səs verib 11 oktyabrda məni yenidən prezident
seçsəniz, gələcəkdə də bu vəzifəni namusla, şərəflə yerinə yetirəcəyəm.
Əziz və hörmətli müəllimlər! Mən sizin hamınıza cansağlığı, səadət, gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirəm.
Sizi əmin edirəm ki, mən daim sizinlə olacağam. Siz mənim ən yaxın dostlarımsınız və heç bir qüvvə məni
sizdən, sizi də məndən ayıra bilməz!
Eşq olsun Azərbaycan müəlliminə!
Eşq olsun Azərbaycan məktəbinə!
Yaşasın müstəqil, demokratik Azərbaycan!
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RUSİYANIN XALQ ARTİSTİ GENNADİ XAZANOVUN KONSERTİNDƏN SONRA
ONUNLA GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Respublika sarayı
26 sentyabr 1998-ci il
G e n n a d i X a z a n o v: Hörmətli cənab prezident. Sizin mənim yaradıcılıq gecəmə gəlişiniz məni
çox məmnun etdi. Bunun üçün Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Sizin 75 illik
yubileyinizə dəvət almadığım üçün həmin xoş mərasimdə iştirak edə bilmədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla gözəl çıxışınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Sonra isə deməliyəm ki, siz heç
də yubileyimə dəvət almadığınız üçün məndən inciməyin. Axı əslində, mən bu dəfə heç öz yubileyimi qeyd
etmədim də. Sizin çıxışınıza gəldikdə isə, mənə xoşdur ki, bakılı tamaşaçılar Sizin kimi sənətkarı unutmur,
həmişə olduğu kimi çıxışlarınızı yenə də heyranlıqla qarşılayırlar. Mənim fikrimcə bu sübut edir ki,
Azərbaycanın müstəqillik qazandığı gündən 7 il keçməsinə baxmayaraq ölkəmiz əvvəllər bir dövlətin tərkibində
olduğu Rusiya ilə əlaqəni kəsmir, verilişləri məmləkətimizə də yayımlanan Rusiyanın telekanalları sayəsində
burada rus dili saxlanılır.
G e n n a d i X a z a n o v: Mən Bakıda 16 il əvvəl olmuşam. Bununla belə, bu gün mən özümü elə o illərdə
Sizin Moskvaya işləməyə getməzdən əvvəl burda olduğum vaxtlardakı kimi, yenə də yaxşı hiss edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, yadınızdadır, mən Moskvada olanda da Sizinlə görüşməyi çox xoşlayırdım.
Bütün ailəmlə Moskva Estrada Teatrında keçirilən konsertlərinizə böyük məmnuniyyətlə gedərdik.
G e n n a d i X a z a n o v: Çox sağ olun, əziz Heydər Əliyeviç. Sizə bir daha səmimi-qəlbdən təşəkkür
edirəm. Ancaq bir şey məni çox maraqlandırır. Sizin belə cavan qalmağınızın sirri nədədir?
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NƏRİMAN NƏRİMANOV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TİBB UNİVERSİTETİNİN YENİ
TƏDRİS BİNASININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
28 sentyabr 1998-ci il
Hörmətli həkimlər!
Hörmətli alimlər, müəllimlər, əziz tələbələr!
Mən bu gün sizinlə burada, tibb universitetinin yeni böyük, möhtəşəm binasının açılışı münasibətilə
görüşümdən çox məmnunam, çox şadam, çox sevinirəm və sizi ürəkdən salamlayıram.
Azərbaycan Tibb Universitetinin böyük tarixi vardır. Tibb universiteti Azərbaycan Respublikası, xalqı
qarşısında böyük xidmətlər göstərmişdir. Əsrin əvvəlində Azərbaycanda həkimləri barmaqla saymaq olardı.
Onların da hamısı Rusiyada, Avropada təhsil almış insanlar idi. Amma eyni zamanda bu gün qeyd etmək
lazımdır ki, çox dəyərli, görkəmli insanlar idilər.
1919-cu ildə Bakı Dövlət Universiteti yaranarkən onun tərkibində tibb fakültəsi də var idi. Azərbaycan özü
üçün həkimlər, səhiyyə işçiləri hazırlamağa başladı. Amma o vaxt həkimləri hazırlamaq, onlara dərs vermək,
təbabət elmini, həkimlik peşəsini öyrətmək üçün kadrlarımız, müəllimlərimiz yox idi. Onlar çox az idi. Başqa
ölkələrdən gəlmiş müəllimlər, həkimlər Azərbaycanda tibb işçilərinin hazırlanmasına səy göstərdilər. Qısa bir
zamanda tibb fakültəsi böyüdü, inkişaf etdi, azərbaycanlılar məhz azərbaycanlıların özündən həkimlər hazırladı
və 1930-cu ildə ilk dəfə Azərbaycanda indi tibb universiteti olan tibb institutu yarandı.
Mənim xatirimdədir, 1980-ci ildə biz tibb institutunun 50 illiyini qeyd edirdik və institutun xidmətlərini
böyük iftixar hissi ilə dünyaya bəyan edirdik. İndi isə biz artıq tibb institutunun, universitetinin 70 illik
yubileyinə yaxınlaşırıq. Bu dövrdə Azərbaycanda məhz tibb institutunun, universitetinin fəaliyyəti nəticəsində
böyük və çox gözəl səhiyyə işçiləri, həkimlər dəstəsi yaranmışdır. Onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır,
azərbaycanlıdırlar, onlar bizim millətə mənsubdurlar, öz xalqına, millətinə xidmət edirlər, onun sağlamlığının
keşiyində dururlar ki, məmnuniyyətlə deyirəm ki, dəyərli xidmət edirlər.
Azərbaycanda səhiyyənin, tibb işinin inkişaf etdirilməsi üçün xəstəxanalar, müxtəlif tibb ocaqları yarandı və
tibb institutu da günbəgün inkişaf etdi.
Mən xatırlayıram, 60-cı illərdə tibb institutunun əsas binası «Molokan bağı» adlanan yerin yanında iki-üç
mərtəbəli kiçik bir bina idi. Biz burada, məhz bu sahədə o zaman Semaşko adını daşıyan xəstəxananın yanında
tibb institutunun böyük şəhərciyini yaratmağa başladıq. İndi burada artıq bu şəhərcik yaranıbdır. Bu gözəl
universitet binası da bu şəhərciyin daha da gözəl olmasını nümayiş etdirir və tibb universitetinin bundan sonrakı
fəaliyyəti üçün də çox əhəmiyyətli olacaqdır.
Bəli, biz o illər tibb institutunun yataqxanalarını, müxtəlif kafedraların yerləşdiyi xəstəxanaları yaratdıq,
tikdik, quraşdırdıq, genişləndirdik. Beləliklə, Azərbaycanda səhiyyə işi yüksək inkişaf əldə etdi. Bunlar hamısı
insan üçündür, Azərbaycan vətəndaşları, xalqı üçündür. İndi biz fəxrlə deyə bilərik ki, müstəqil Azərbaycanın
hər bir şeyi vardır: onun müstəqil dövləti var, onun güclü iqtisadi potensialı var, onun böyük elmi var, onun
parlaq mədəniyyəti var, onun gözəl səhiyyəsi var, onun böyük alimləri, həkimləri var, onun gözəl həkim olmaq
istəyən gəncləri vardır.
Burada qeyd olundu ki, bu binanın əsası 1980-ci ildə qoyulubdur. O işlər, qərarlar xatirimdədir. Şübhəsiz ki,
biz bunu qısa bir zamanda tikib başa çatdırmaq əzmində idik. Amma sonrakı dövr və Azərbaycanda vəziyyətin
ağırlaşması, gərginləşməsi, inşaatın demək olar ki, tamamilə dayanması buna da təsir etdi və bu bina yarımçıq
qaldı. Son illər Azərbaycanda iqtisadi çətinliklərə, inşaat sahəsində imkanlarımızın xeyli azalmasına, yeni tikinti
aparmaq üçün vəsaitimizin, imkanımızın çox az olmasına baxmayaraq, biz bu binanın tikilib başa çatdırılması
barədə qərar qəbul etdik, vəsait ayırdıq və sizin hamınız da bu işləri gördünüz. İndi bu gözəl, möhtəşəm bina
bizim qarşımızdadır və biz bu gün bunu böyük iftixar hissi ilə açırıq.
Azərbaycanda həkimlər, tibb alimləri həmişə ziyalılarımızın görkəmli hissəsini təşkil ediblər. Bəlkə gənclər
bunu bir o qədər bilmir, ancaq kitablardan oxuya bilərlər. Burada bizim hörmətli professorlarımız bu işlərin
şahididirlər. Mən də onlarla bərabər ötən onilliklərdə və Azərbaycanın tarixində həkimlərin, tibb alimlərinin
respublikamızda təkcə insanların sağlamlığını qorumaq sahəsində yox, tibb elminin inkişaf etdirilməsi sahəsində
yox, eyni zamanda Azərbaycanda ziyalılığın, ziyalı təbəqəsinin yaranmasında, elmin inkişafında, dövlət
quruculuğu işində iştirakını yaxşı bilirəm və bu gün xüsusi qeyd edirəm.
Azərbaycanda böyük tibb alimləri olubdur, onlar sizin xatirinizdədir. Azərbaycanda 1945-ci ildə Elmlər
Akademiyası yarananda onun ilk prezidenti həkim, professor, alim Mirəsədulla Mirqasımov olubdur. Elmlər
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Akademiyasını yaradanlardan biri böyük cərrah, alim Mustafa bəy Topçubaşov olubdur. Azərbaycanda tibb
elminin, səhiyyənin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, uzun müddət tibb institutunun rektoru, səhiyyə
naziri olmuş, Azərbaycanın rəhbərliyində olmuş, Dağıstana rəhbərlik etmiş böyük tibb alimi, professor Əziz
Əliyev olubdur. Bəli, bu insanlar və onlarla bərabər yüzlərlə belə insanlar Azərbaycanda mədəniyyəti, ziyalılığı,
yüksək tərbiyəni, mənəviyyatı yaradıblar və Azərbaycanın mühitinə çox böyük təsir ediblər. Bu gün də
Azərbaycanın səhiyyə, tibb elmi sahəsində fədakarcasına çalışan alimlərimiz, həkimlərimiz, ziyalılarımızın
gözəl bir hissəsini təşkil edir və Azərbaycanın mədəniyyətinin, elminin, səhiyyəsinin inkişafında böyük
xidmətlər göstərirlər.
Mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman, sonra isə Sovetlər İttifaqının, SSRİ-nin rəhbərliyində olduğum
illərdə daim səhiyyə ilə, tibb elmi ilə yaxın olmuşam, ona qayğı göstərmişəm və hesab edirəm ki, çox işlər
görmüşəm. Mən 80-ci illərdə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyərkən eyni zamanda səhiyyə
sisteminə rəhbərlik edirdim. Səhiyyə Nazirliyi birbaşa mənim rəhbərliyim altında işləyirdi. Mən o vaxt Sovet
İttifaqının Moskvada yerləşən ən böyük, ən mötəbər tibb ocaqları, müəssisələri ilə yaxından tanış idim, onların
yaranmasında, inkişaf etməsində xidmətlər göstərirdim. Mənim o vaxt həm onkoloji mərkəzin, həm kardioloji
mərkəzin, həm ürək cərrahiyyəsi mərkəzinin, həm oftalmoloji mərkəzlərin, başqalarının yaranmasında, inkişaf
etməsində, onların maddi-texniki bazasının yaranmasında çox səylərim olmuşdu. Mən bu gün böyük
məmnuniyyətlə xatırlayıram ki, o vaxt SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının 40 illik yubileyində Sovet İttifaqının
rəhbərliyi adından iştirak etdim, tibb elmi haqqında böyük nitq söylədim və tibb alimlərinə müxtəlif mükafatlar
təqdim etdim. Bunlar o vaxt mənim vəzifəmdən irəli gələn işlər idi. Bununla bərabər, mənim şəxsən səhiyyə,
tibb elminə çox bağlı olduğumdan irəli gəlirdi. Mən bir də bunları edərək o vaxt SSRİ dövləti tərkibində Azərbaycanın səhiyyəsinə marağı, qayğını daha da artırırdım. Moskvada yerləşən o böyük tibb elmi mərkəzlərinin,
səhiyyə mərkəzlərinin diqqətini Azərbaycana cəlb edirdim və Azərbaycana yardım etməyə çalışırdım.
Bəlkə də bilirsiniz ki, bununla bərabər, mən şəxsən səhiyyə ilə, həkimlik, tibb elmi ilə də çox bağlıyam. Ona
görə yox ki, mənim həkimlərə ehtiyacım olubdur. Allaha şükürlər olsun ki, indiyə qədər buna ehtiyacım
olmayıbdır. Mən bu fürsətdən istifadə edib bir şəxsi məsələni də sizə çatdırmaq istəyirəm.
Mən 1993-cü ildən Bakıya gəlmişəm, burada işləyirəm və Azərbaycanın prezidentiyəm. Çoxları
maraqlanırlar ki, Heydər Əliyev necə yaşayır, nə yeyir, yaxud da ki, nə içir və ona hansı həkim baxır. Bu
təbiidir. Çünki adətən böyük dövlət işində olan adamları həkimlər həmişə müşahidə edirlər, onlara vaxtaşırı
baxırlar. Sizə bildirmək istəyirəm ki, mən Moskvada işləyəndə Siyasi Büronun üzvü olduğuma görə, hər bir
Siyasi Büro üzvünün şəxsi həkimi var idi. Onun başqa işi yox idi, ancaq bir adamın, onun ailəsinin səhhəti ilə
məşğul idi. Moskvaya gələndə mənə də bir həkim gətirdilər, tanış etdilər. Qəbul etdim. Ancaq bir, iki, üç ay
keçəndən sonra o həkim mənim yanıma gəldi, dedi ki, bilirsiniz, məni işdən çıxarmaq istəyirlər. Dedim ki, nə
üçün? Dedi, axı mən gəlib sizə heç baxmıram. Bizdə də qanun vardır – gərək gündə bir dəfə gəlib görəm ki,
onun qan təzyiqi, səhhəti necədir. Siz də buna imkan vermirsiniz. Mən ona dedim ki, əgər mənim buna
ehtiyacım yoxdursa, nəyə görə vaxt itirməliyəm? Cavab verdi ki, bilirəm, ehtiyacınız yoxdur, - mən sizi
müayinədən keçirmişəm, - ancaq rica edirəm, heç olmasa həftədə bir dəfə icazə verin, mən gəlim sizi görüm.
Ondan sonra gedim öz rəhbərlərimə deyim ki, mən bu adama baxmışam.
Mən belə yaşadım. Amma sonra, 1987-ci ildə həkimlər bir gün məni xəstəxanaya apardılar və dedilər ki,
mənim ürəyim xəstədir. Sonra da o vaxtlar Moskvada mənimlə SSRİ rəhbərliyi arasında münasibətlər
gərginləşmişdi. Məni işdən kənar etmək istəyirdilər, amma bunu edə bilmirdilər. Sonra mənə bəzi həkimlər
gəlib dedilər ki, siz bundan sonra işləyə bilməzsiniz, ərizə yazın və gedin istirahət edin. Dedim nəyə görə işləyə
bilmərəm? Dedilər sizin səhhətiniz elədir ki, əgər gedib bir, iki, üç saat işləsəniz vəziyyətiniz xarab olar. Mən
dedim, sizin işiniz həkimlikdir, siz müalicə edin, amma başqa məsələni mən bilərəm.
Bir sözlə, 1987-ci ilin sonunda mən istefa verdim. Bir müddət işləmədim. Amma orada həkimlərin bəziləri
mənə demişdilər ki, onlar sizə yalan deyirlər. Mən özüm də sonra bildim ki, yalan deyirlər. Çünki ondan sonra
on ildir işləyirəm və bu gün də həkimlərə ehtiyacım yoxdur. Burada da bir prezident kimi mənim şəxsi həkimim
yoxdur, mənə daimi baxan bir həkim yoxdur, nəbzimi də yoxlamırlar, qan təzyiqimi də heç vaxt ölçmürəm.
Ancaq mən ailədə öz ailəmlə, həkimlərlə çox yaxın olmuşam. Bilirsiniz ki, mənim ailəmin bir hissəsi həkim
olubdur. Ona görə də mən elə gənc vaxtlarımdan bu həkimlik, tibb sahəsini şəxsi həyatımda da hiss etmişəm,
maraqlanmışam və bu barədə həm Azərbaycanda, həm də Moskvada işləyəndə çox tövsiyələr də vermişəm. Bu
gün mənim sizə tövsiyə verməyimə ehtiyacınız yoxdur. Siz hər şeyi bilirsiniz. Amma mən həmişə həkimlərə bir
şeyi demişəm: elminizi inkişaf etdirin, biliyinizi artırın, müalicə işinizi gücləndirin. Ancaq keçmişdə də
demişəm, bu gün də deyirəm – Hippokratın andını heç vaxt unutmayın.
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Mən keçmişdə SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının prezidenti Nikolay Nikolayeviç Bloxinlə çox yaxın dost
idim. O, buraya gəlib-gedirdi. Sonra Moskvada da mənimlə çox təmasda idi. Onunla bu barədə bir neçə dəfə
söhbət apardıq. Mənim mərhum həyat yoldaşım Zərifə xanım da deontologiya haqqında böyük bir məruzə
hazırladı. Sonralar bir kitab da yazmışdı. Güman edirəm, siz deontologiyanı bilirsiniz. Mən bəzən başqa
adamlara izahat verirəm, amma siz bunu yaxşı bilirsiniz. Yəni həkimlərin, səhiyyə işçilərinin mənəviyyatı.
Həkim üçün hər bir keyfiyyət lazımdır. Amma ən əsas keyfiyyət yüksək mənəviyyatdır. Mən sizə arzu edirəm
ki, hər biriniz öz peşənizlə bərabər, yüksək mənəviyyata malik olasınız.
Əziz dostlar!
Bu gün siz burada mənim haqqımda xoş sözlər dediniz və oktyabr ayının 11-də yenidən prezident
seçilməyimi arzuladınız, bəyan etdiniz ki, siz mənim indiyə qədər gördüyüm işləri qiymətləndirirsiniz,
fəaliyyətimi dəstəkləyirsiniz və oktyabr ayının 11-də də mənim prezident seçilməyim üçün mənə səs
verəcəksiniz. Mən buna inanıram və buna görə də sizə ürəkdən təşəkkür edirəm.
Mənim keçmiş xidmətlərim tarixdə qalıb və Azərbaycanın hər bir yerində onların izi var, onlar görünur.
Ancaq müstəqil Azərbaycanın, hələ yeddi yaşı tamam olmamış müstəqil Azərbaycanın beş illik prezidentliyim
dövründə gördüyüm işləri siz daha da yaxşı bilirsiniz. Bu işlər haqqında çox danışmaq olar, amma buna ehtiyac
yoxdur, çünki siz bilirsiniz. Qısa demək istəyirəm ki, bu beş il müddətində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
möhkəmlənib, inkişaf edib və dönməz olubdur.
Ermənistan – Azərbaycan müharibəsi dayandırılıb. Sülh danışıqları aparılır. Artıq qan tökülmür, döyuşlər
yoxdur və Azərbaycan xalqı şəhidlər vermir. İnanıram ki, sülh danışıqları nəticəsində Azərbaycanın Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş torpaqları azad olacaq, bizim vətəndaşlarımız öz yerlərinə-yurdlarına
qayıdacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.
Azərbaycanda 1990-cı ildə başlamış və gün-gündən ölkəmizin vəziyyətini gərginləşdirmiş hərc-mərcliyə,
özbaşınalığa, hakimiyyətsizliyə və nəhayət, 1993-cü ildə baş vermiş vətəndaş müharibəsinə son qoyulub,
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitləşdirilib, insanlar rahat yaşayırlar, çalışırlar və öz müstəqil dövlətini
qururlar.
Müstəqil Azərbaycan demokratiya yolu ilə irəliləyir. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi gedir. Azərbaycanda insan haqları, siyasi plüralizm, demokratiyanın bütün prinsipləri
bərqərar olubdur. Azərbaycan iqtisadi islahatlar keçirir, iqtisadiyyatda dəyişikliklər əmələ gətirir. Bunlar hamısı
Azərbaycanı bundan sonra da sərbəst, azad demokratiya yolu ilə irəli aparacaqdır.
Azərbaycanda demokratiyanın varlığının ən gözəl təzahürü indi respublikamızda prezident seçkilərinin
keçirilməsidir. Prezident seçkiləri azad, sərbəst, demokratik şəraitdə keçirilir. Hər bir vətəndaş öz fikrini açıq
bildirir və oktyabrın 11-də istədiyi namizədə səs verəcəkdir. Beləliklə, oktyabrın 11-i Azərbaycanda
demokratiyanın təntənəsinə çevriləcəkdir.
Demokratiya Azərbaycanda müxalifətin mövcud olmasını təmin edibdir və Azərbaycanda müxalifət
mövcuddur. Ancaq lazımdır ki, müxalifətdə duran qüvvələr yalnız və yalnız qanun çərçivəsində hərəkət etsinlər,
Azərbaycanın Konstitusiyasına və qanunlarına tabe olsunlar. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda radikal mövqedə
duran bəzi qüvvələr, partiyalar demokratik müxalifət səviyyəsində deyillər. Burada deyildi, - onlar dağıdıcı,
pozucu mövqe tutublar, ayrı-ayrı mitinqlər, küçə yürüşləri və başqa təxribat tədbirləri həyata keçirməklə,
Azərbaycanda böyük çətinliklə yaranmış ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyirlər və oktyabr ayının 11-də
keçiriləcək prezident seçkilərinə mane olmaq, onu pozmaq istəyirlər. Amma siz buna yol verməyəcəksiniz.
Azərbaycan xalqı buna yol verməyəcəkdir. Azərbaycanın müstəqil dövləti, qanunları bunların heç birinə yol
verməyəcəkdir.
Biz sizin hüquqlarınızı qoruyuruq, Azərbaycanın qanunlarını, konstitusiyasını qoruyuruq. Mən
Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitliyin, sakitliyin, rahatlığın keşiyində durmuşam və bundan sonra da
duracağam.
Azərbaycanda prezidentliyə namizəd olan, qeydiyyatdan keçmiş şəxslər indi seçicilərlə görüşlər keçirirlər,
televiziya və radio vasitəsilə çıxış edirlər. Bunlar hamısı normal haldır. Bir də deyirəm – bu, Azərbaycanda
prezident seçkilərinin demokratik keçirilməsini dünyaya nümayiş etdirir. Ancaq eyni zamanda bəzi namizədlər
televiziya və radio vasitəsilə seçicilər qarşısında öz çıxışlarında yalan danışırlar, iqtidara böhtan atırlar, xalqa
heç bir əsası olmayan vədlər verirlər və beləliklə, ucuz şöhrət qazanmaq istəyirlər. Mən onlara bildirmək
istəyirəm ki, bu yollarla insanları aldatmaq lazım deyildir.
Əlbəttə, mən hər bir namizədə arzu edirəm ki, o, istəyinə nail olsun. Ancaq hələ onların heç biri bu xalqın
qarşısında heç bir xidmət etməyib, heç biri bir yerə bir kərpic qoymayıb, bir daş qoymayıb, bir ağac əkməyib,
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bir bina tikməyib, bir təşkilat yaratmayıb. Onlar, ola bilər, bundan sonra işlər görsünlər. Ancaq əvvəl iş görmək
lazımdır, ondan sonra bilmək lazımdır ki, nəyi etmək olar, nəyi etmək olmaz.
Bizim gördüyümüz işlər çoxdur. Onları siz bilirsiniz. Onlardan biri də Bakını – Azərbaycanın paytaxtını
gözəlləşdirən bu əzəmətli binadır. Əgər biz indiyə qədər belə binaları, tibb ocaqlarını, belə elm, tədris ocaqlarını
yaratmışıqsa, bu gün də yaradırıqsa, demək, biz bundan sonra da bunları etməyə qadirik.
Əziz dostlar!
Siz həkimsiniz, tibb alimlərisiniz. Tibb universitetinin tələbələri həkim olub xalqa, millətə xidmət edəcəklər.
Biz indi səhiyyə sahəsində böyük islahatlar aparırıq. Azərbaycanda gedən islahatlar səhiyyə sahəsinə də
toxunubdur. Bu təbiidir. Mənim yaratdığım islahat komissiyası artıq islahatların layihələrini hazırlayıbdır. Biz
onları həyata keçirəcəyik. Bu islahatların həyata keçirilməsi bəzi çətinliklər yaratsa da, gələcək üçün
Azərbaycanda səhiyyəni daha da keyfiyyətli edəcək və insanlara xidmətin keyfiyyətini daha da artıracaqdır.
Mən bu islahatlara inanıram və ümidvaram ki, siz, səhiyyə işçiləri, hamınız birlikdə səhiyyə sahəsində islahatların aparılmasında fəal iştirak edəcəksiniz.
Sizin peşəniz elə bir peşədir ki, hər bir insana lazımdır və dünyanın hər bir yerində lazımdır. Bu, sizin kimi
adamlar üçün böyük xoşbəxtlikdir. Çünki siz hamıya, hər bir vətəndaşa, cəmiyyətə, dövlətə lazımsınız. Ona
görə də sizin sahəniz çox dəyərli sahədir, xalq, cəmiyyət, ölkə, dövlət üçün çox vacib sahədir. Biz bundan sonra
da səhiyyəyə qayğını artıracağıq.
Siz rəqəmləri bilirsiniz, artıq bu deyilib, mətbuatda da yazılıb ki, son illər səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsait iki
dəfə də, bəlkə ondan da çox artıbdır. Bundan sonra da artacaqdır. Həkimlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq
üçün bundan sonra da tədbirlər, işlər görəcəyik. Bizim həyata keçirdiyimiz islahatlar məhz bunları təmin
etməkdən ötrüdür.
Əziz dostlar!
Mən sizinlə görüşməyimdən xoşbəxt olduğumu bir daha bildirirəm: Hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram.
Hər bir insan üçün çox gərəkli olan şərəfli peşənizdə sizə yeni uğurlar arzulayıram.
Eşq olsun tibb universitetinə!
Eşq olsun Azərbaycanın gözəl tələbələrinə, gənclərinə!
Eşq olsun həkimlərə!
Yaşasın müstəqil, demokratik Azərbaycan!
İndi mən bu universitet binasının qapılarını açıram ki, siz buraya daxil olasınız, burada işləyəsiniz, təhsil
alasınız.
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TÜRKİYƏNİN «NƏRGİZ TV» KANALININ BAKI STUDİYASININ
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Bakı, Yasamal rayonu
29 sentyabr 1998-ci il
Əziz dostlar, əziz həmvətənlər, bacılar, qardaşlar!
Əziz qonaqlar, Türkiyə Cümhuriyyətinin «Nərgiz TV» kanalının yüksək nümayəndə heyəti!
Azərbaycanın əziz dostu, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkili, keçmiş dövlət naziri, «Nərgiz
TV»nin başqanı hörmətli Cavid Çağlar, Türkiyədən gəlmiş hörmətli dostlarımız!
Mən öncə Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş dostlarımızı, qonaqlarımızı ürəkdən salamlayıram. Onlar
Azərbaycana xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Bu gəliş Türkiyə – Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının daha bir
gözəl təzahürüdür.
Bu gün həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə əlamətdar bir hadisə baş verir. Bu mərasim Türkiyənin ən
böyük televiziya kanallarından birinin, 200 milyon tamaşaçısı, seyrçisi olan «Nərgiz TV» kanalının
Azərbaycandan Türkiyəyə birbaşa yayımlanması münasibətilə keçirilir. Bildiyiniz kimi, Türkiyənin «Nərgiz
TV» kanalı keçən il Azərbaycana gəldi və indi daim öz verilişlərini Azərbaycanda yayır. Bu televiziya kanalı
olduqca maraqlı, hörmətli və çox gözəl, operativ məlumatlar verdiyinə görə Türkiyədə sevildiyi kimi,
Azərbaycanda da böyük hörmət qazanıb və sevilir. Bu gün isə bu mərasim «Nərgiz TV» kanalının verilişlərinin
Azərbaycandan Türkiyəyə, həm də təkcə Türkiyəyə yox, kanalın əhatə etdiyi ölkələrə yayımlanması
münasibətilə keçirilir. Bu, əlamətdar hadisədir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda Türkiyənin bir neçə televiziya
kanalı, o cümlədən «Nərgiz TV» sərbəst yayılır.
Ancaq biz həmişə düşünürdük ki, Azərbaycanda olan televiziya kanallarının da Türkiyədə yayılması lazımdır
və bu, Türkiyə – Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Bu addımı ilk olaraq
«Nərgiz TV» kanalı atır. Ona görə də mən «Nərgiz TV» kanalının rəhbərlərinə, dostumuz, qardaşımız Cavid
Çağlara və bütün heyətə təşəkkürümü bildirir, «Nərgiz TV» kanalına bundan sonra da böyük uğurlar
arzulayıram.
Bu hadisənin əhəmiyyəti təkcə televiziya baxımından qiymətləndirilə bilməz. Bu hadisə Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyini bir daha sübut edir, onun dövlət müstəqilliyini dünyaya nümayiş etdirir. Bütün
dünyaya bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq demokratiya, sərbəstlik, azadlıq, hürriyyət
yolu ilə gedir. Azərbaycanda söz, fikir, informasiya azadlığı mövcuddur və hər bir vətəndaş, mətbuat, hər bir qəzet,
radio və televiziya bu imkanlardan istədiyi kimi istifadə edir və edə bilər. Hətta başqa ölkələrin informasiya orqanları,
televiziya kanalları da Azərbaycanda sərbəst, azad, hürr içində fəaliyyət göstərə bilərlər və istədikləri verilişləri verə
bilərlər. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını bundan da gözəl sübut edən fakt, misal ola bilərmi? Biz bununla
fəxr edir və dünyaya bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan azad ölkə, müstəqil dövlətdir, öz məsələlərini özü həll edir
və Azərbaycanda hər bir insan azaddır, müstəqildir, bütün insan haqları qorunur, bütün vətəndaşlara azadlıq verilib,
Azərbaycan bütün dünyaya açıqdır.
Bugünkü bu hadisə Türkiyə – Azərbaycan dostluğunun və qardaşlığının əyani nümunəsidir. Xalqlarımız
arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri qədim tarixə malikdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən
sonra Türkiyə – Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı günü-gündən inkişaf edir və yüksəlir. Biz həyatın bütün
sahələrində sıx əməkdaşlıq, dostluq edir, bir-birimizə dayaq dururuq. 65 milyonluq Türkiyə Cümhuriyyəti
Azərbaycanın dostu, qardaşıdır və beynəlxalq aləmdə çox etibarlı dayağıdır.
Azərbaycan bu dostluğa, qardaşlığa həmişə sadiq olmuşdur. Müstəqil Azərbaycan ölkəsi özünün qapılarının
hamısını Türkiyə üçün, bizim dostlarımız, qardaşlarımız üçün açıbdır. Bizim aramızda sərhəd yoxdur, biz birik.
Azərbaycan da müstəqil dövlət, Dünya Birliyində özünə layiqli yer tutmuş dövlət kimi həmişə Türkiyəyə dayaq
olub və bundan sonra da olacaqdır.
Biz çox sevinir və iftixar hissi keçiririk ki, türk xalqı 75 il cümhuriyyət şəraitində yaşayaraq böyük
nailiyyətlər əldə etmişdir. Bir ay sonra Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 75 illik yubileyini hamımız
birlikdə qeyd edəcəyik. Bu, böyük, şərəfli bir yoldur. Bu yolun əsasını türk dünyasının qəhrəman oğlu, böyük
öndər Müstafa Kamal Atatürk qoymuşdur. 75 ildir ki, türk xalqı, Türkiyə Cümhuriyyəti böyük Mustafa Kamal
Atatürkün yolu ilə gedir, böyük nailiyyətlər əldə edibdir, demokratiya yolu ilə gedir, iqtisadi cəhətdən dünyanın
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inkişaf etmiş ölkələrinin sırasında durur, öz vətəndaşlarının rifah halını günü-gündən yaxşılaşdırır və dünyada
sülhün, əmin-amanlığın təmin olunması üçün öz xidmətlərini göstərir.
Biz sevinirik ki, bu gün Türkiyə Cümhuriyyəti dünyada tanınmış, müstəqil, demokratik cümhuriyyətdir,
dünyəvi dövlətdir. İnanırıq ki, türk xalqı bundan sonra da böyük Atatürkün qoyduğu yolla irəli gedəcək,
yüksələcəkdir.
Biz Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələrini daim inkişaf etdiririk. Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman
Dəmirəl Azərbaycana daim qayğı göstərir. 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan edən zaman
ölkəmizin səsinə ilk səs verən Türkiyə oldu. Azərbaycanın müstəqilliyini dünyada ilk dəfə Türkiyə tanıdı və bu
qərarı Türkiyə Cümhuriyyətinin başçısı, dostumuz Süleyman Dəmirəl qəbul etdi.
Prezident Süleyman Dəmirəlin Azərbaycana səfərləri həmişə xalqımızın bayramına çevrilir. Bizim
dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəl bu ayın əvvəlində Azərbaycanda keçirilmiş beynəlxalq konfransda –
qədim, böyük, tarixi İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar təşkil olunmuş konfransda iştirak etdi və özünün parlaq
nitqi, dəyərli tövsiyələri ilə bu böyük proqramın həyata keçirilməsinə çox fayda verdi. Bir daha qeyd edirəm,
bunlar hamısı Türkiyə – Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının gözəl nümunələridir.
Mən bu gün «Nərgiz TV» vasitəsilə türk xalqını ürəkdən salamlayır, Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün
vətəndaşlarına Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının hərarətli salamlarını, ən xoş arzularını yetirirəm. Türkiyə
Cümhuriyyətinə, türk xalqına, Türkiyənin vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti! Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə gedən qəhrəman türk xalqına eşq olsun!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan! Yaşasın əbədi, sarsılmaz Türkiyə – Azərbaycan dostluğu! Eşq olsun, eşq olsun,
eşq olsun!
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«NƏRGİZ TV»yə MÜSAHİBƏSİ*
29 sentyabr 1998-ci il
S u a l: «Nərgiz TV»nin bir az öncə gözəl bir mərasimlə açdığımız Bakı bürosundayıq. Studiyamızda
qonağımız sayın cümhur başqanı Heydər Əliyevdir.
Sayın Əliyev, bu gün Sizi burada görmək bizim üçün xüsusi bir şərəfdir. Sadəcə cümhur başqanı yox,
oktyabrın 11-də keçiriləcək Azərbaycan prezidenti seçkilərində namizədlərdən də birisiniz. Keçən həftə
başlanmış «Günaydın, Qafqaz» səhər proqramımızda digər beş namizədi dinləmişdik. Sizinlə isə görüşə
bilməmişdik. Ona görə də indi Sizi burada görmək bizi çox məmnun edir.
Sayın Əliyev, beş illik cümhur başqanlığınızı başa çatdırırsınız və indi təkrar seçkilərdə ən güclü
namizəd sayılırsınız. Sizcə, qarşıdakı beş ildə Azərbaycan üçün daha nə edə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, Azərbaycanda ötən beş ildə gördüyümüz işlər önümüzdəki böyük işlərin görülməsi
üçün təməl olubdur, əsas yaradıbdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
demokratiya, bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat yolu tutubdur. Yəni, keçmişdə olan iqtisadiyyatın, siyasi
quruluşun hamısı dəyişilir, yeni müstəqil dövlət qurulur və bu dövlət də demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
olaraq dünya Birliyinə, Avropa Birliyinə daxil olmaq məqsədi daşıyır. Buna görə də ötən beş ildə olduğu kimi,
gələcək illərdə də işlərimiz bu istiqamətdə gedəcəkdir, yəni Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin
qurulması davam etdiriləcəkdir, Azərbaycanda insan haqlarının qorunması bundan sonra da daim təmin
olunacaqdır. Azərbaycanda demokratiya tələblərinə uyğun insan azadlığı, yəni hürriyyət təmin olunacaqdır.
Mətbuat azadlığı, vicdan, söz, fikir azadlıqları – hamısı bundan sonra da təmin olunacaqdır.
Dediyim kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Bu, çox böyük dəyişiklikdir.
Çünki 70 il ərzində Azərbaycan sosialist iqtisadiyyatı əsasında qurulubdur və Azərbaycanın böyük iqtisadiyyatı,
böyük sənaye potensialı, böyük iqtisadi, böyük elmi, intellektual potensialı vardır. Amma bunları çevirmək,
döndərmək, özəlləşdirmə aparmaq çətindir.
Məsələn, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi. 70 il bundan öncə sovet hakimiyyəti torpağı insanlardan alıb
dövlətin ixtiyarına veribdir. Biz isə 70 il ötəndən sonra dövlətdə olan torpağı insanlara, şəxsi, xüsusi mülkiyyətə
veririk. Bu, çox çətin, ağır bir prosesdir. Bu, həm zaman tələb edir, həm də böyük iradə tələb edir. Ancaq biz bu
yol ilə gedirik, özəlləşdirmə aparırıq. Azərbaycanda hər şey dövlətin əlində olubdur. Amma indi istəyirik ki, bu,
insanların olsun, sərbəst olsun, insanlar bundan istədikləri kimi istifadə etsinlər, dolansınlar. Deməli,
iqtisadiyyatda özəlləşdirmənin aparılması, torpaq islahatı, yəni torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi və insanlara
sərbəstlik verilməsi, dünya iqtisadiyyatı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı arasında maneəsiz, sərbəst əlaqələr
yaradılması – bunlar hamısı Azərbaycanın inkişafına gətirib çıxaracaqdır.
S u a l: Cümhur başqanı kimi çox israrla üstündə durduğunuz məsələ Azərbaycanın ən önəmli təbii
ehtiyatı olan neftin dünya bazarına çıxarılması üçün bir boru xəttinin çəkilməsi layihəsidir. Bakı –
Ceyhan boru xətti üçün gecə-gündüz çalışırsınız. Sizcə, önümüzdəki beş ildə bunun gerçəkləşməsi
yolunda nələr ola bilər?
C a v a b: Öncə demək istəyirəm ki, ötən müddət içərisində, dörd il bundan öncə bu işin təməlini qoyduq –
«Əsrin müqaviləsi» adlanan bir müqavilə imzaladıq. Ötən dörd il içərisində Azərbaycan dünyanın ən böyük neft
şirkətləri ilə 15 müqavilə imzalayıbdır. Bunların hamısının birlikdə Azərbaycana sərmayəsi 40 milyard
dollardan yuxarı olacaqdır.
Bir şeyi qeyd etmək istəyirəm. Bunu Türkiyədəki tamaşaçılarınız, mənim dostlarım bilməlidirlər ki, mən bu
dörd il içərisində Türkiyəni bir neft ölkəsi etdim. Türkiyənin bizim birinci müqavilədə payı 1,75 faiz idi. Sonra
mən onun üzərinə beş faiz də qoydum, 6,75 etdim. Üçüncü müqavilədə Türkiyəyə «Şahdəniz» neft yatağından 9
faiz pay verildi. Son dəfə iyul ayında Londonda, Böyük Britaniyada imzaladığımız müqavilədə Türkiyəyə 10
faiz yer verildi. Artıq Azərbaycanın müqavilələrində Türkiyənin 25 faizə qədər payı vardır. Bu, işin bir tərəfidir
və bu da çox önəmlidir. «Türk petrolları» şirkəti artıq Azərbaycandadır.
İkincisi, bu, neftin dünya bazarına çıxarılmasıdır. Bunun bir neçə yolları vardır. İndi bütün dünya ölkələri
bir-biri ilə yarışır və çalışırlar ki, bu boru xətləri haradan, nə cür keçsin. İndi bir boru xətti buradan Qara dənizə,
Rusiyanın Novorossiysk limanına gedir. Bir boru xətti buradan qarşımızdakı ildə Qara dənizə, Gürcüstanın
Supsa limanına gedəcəkdir. Amma ən əsas və ən böyük boru xətti Bakı – Ceyhan boru xəttidir. Bütün neftin
*

Müsahibə canlı yayımla bütün dünyaya yayımlanmışdır.
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böyük bir hissəsi bu xətlə gedəcəkdir. Mən öncə dediyim kimi, indi də deyirəm – biz Bakı – Ceyhan boru xəttini
həyata keçiririk və keçirəcəyik. Bu ilin sonuna qədər bu barədə qərar qəbul olunacaqdır.
S u a l: Bakı – Ceyhan boru xəttinin tamamlandığı təqdirdə Azərbaycanın gəlirində nə kimi artım
olacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, indi heç bir rəqəm demək istəmirəm. Siz təsəvvür edin, 1994-cü ildə imzalanmış birinci
müqavilədən Azərbaycanın 80 milyard dollar gəliri olacaqdır. Amma 15 müqavilə imzalanıbdır. Bunlar 25 il
içərisində olacaqdır. Bu, bir ildə olmayacaqdır. Bu gəlirin çox hissəsi də bir, iki, üç, dörd, beş il bundan sonra
olacaqdır. Ola bilər, altı, yeddi il bundan sonra daha da çox olacaqdır. Mən bu gün Azərbaycanın gələcəyi üçün,
bizim uşaqlarımız, nəvələrimiz üçün çalışıram və biz buna da nail olacağıq.
S u a l: Heydər bəy, icazənizlə, son sualımı Azərbaycanın qan axan yarası Qarabağ barədə vermək
istəyirəm. Bakıda və ondan kənarda bir milyondan çox qaçqın vardır. Bu insanlar torpaqlarına qayıtmaq
istəyirlər. Siz bu istiqamətdə önəmli diplomatik addımlar atır, mühüm görüşlər keçirirsiniz. Bu sahədəki
irəliləyiş nədən ibarətdir?
C a v a b: Bəli, biz bu barədə çox işlər görmüşük.
On il bundan öncə, 1988-ci ildə Ermənistan – Azərbaycan savaşı, münaqişəsi başlayıbdır. Ermənistan
Azərbaycana təcavüz edib, Qarabağı əlinə keçirmək istəyibdir.
1994-cü ilin may ayında, yəni dörd il bundan öncə mən birinci onu etdim ki, atəşi dayandırmağa nail oldum.
Atəşkəs sazişi imzaladıq və artıq atəş yoxdur. Bu məsələni sülh, barış yolu ilə həll etmək istəyirik və bu barədə
də çox irəliləmişik. Yəni ATƏT-in Minsk qrupu vardır, biz bu məsələni Minsk qrupu daxilində həll edirik.
Türkiyə Cümhuriyyəti də Minsk qrupuna daxildir. Biz Türkiyə ilə daim əməkdaşlıq edir, bir yerdə çalışırıq.
Güman edirəm ki, 1996-cı ilin dekabr ayında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş qərarlara
əsasən, yəni Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin, Qarabağ münaqişəsinin sülh, barış yolu ilə həll edilməsi
üçün qəbul olunmuş prinsiplər əsasında bunu həll edəcəyik.
Yaxın vaxtlarda yeni görüşlər olacaqdır. Mən inanıram ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin ediləcək,
işğal olunmuş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələri çıxarılacaq və bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı öz
yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqdır.
S u a l: Digər həmkarlarımla birlikdə mən oktyabrın 11-də Azərbaycanda keçiriləcək prezident
seçkilərində Sizə şans və uğurlar arzulayıram. Bu seçkinin Azərbaycanın daha böyük rifahı üçün,
arzularının gerçəkləşdirilməsi yolunda daha önəmli xeyirlər gətirəcəyinə ümid bəsləyirik. Sizə yaxşı
günlər arzulayırıq.
Sayın Heydər Əliyev, Sizə belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Oktyabrın 11-də, bazar günü dörd
milyon Azərbaycan seçicisi sandıq başına gedəcəkdir. Sandıqdan kim çıxacaqdır? Buna nə ümid
bəsləyirsiniz?
C a v a b: Mən hesab edirəm ki, sandıqdan Heydər Əliyev çıxmalıdır. Təşəkkür edirəm.
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BAKIDA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA VƏ QAFQAZ MÜSƏLMANLARI
QURULTAYINDA NİTQİ
29 sentyabr 1998-ci il
Möhtərəm Şeyxülislam həzrətləri! Hörmətli konfrans, qurultay iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, əziz
qardaşlar!
Sizi – «Müasirlik və dini-mənəvi dəyərlər» mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarını, Qafqaz
müsəlmanları X qurultayının nümayəndələrini səmimi qəlbdən salamlayıram. Beynəlxalq konfransın və
qurultayın işinə uğurlar arzulayıram!
Mən çox məmnunam ki, bu iki böyük beynəlxalq tədbir məhz Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakı şəhərində
keçirilir. Dünya müsəlmanlarının «Müasirlik və dini-mənəvi dəyərlər» mövzusuna həsr etdikləri beynəlxalq
konfrans çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Qafqaz müsəlmanları özlərinin X qurultayını keçirirlər. Beynəlxalq
konfrans və qurultay adı daşıyan bu iki yüksək səviyyəli tədbirin məhz Azərbaycanda, Bakı şəhərində
keçirilməsi müstəqil Azərbaycana, onun bugünkü imkanlarına və Azərbaycanın dövlətçiliyinə göstərilən diqqət
və ehtiram əlamətidir. Buna görə mən bütün din xadimlərinə, islam aləminin mötəbər insanlarına, Qafqaz
müsəlmanlarına təşəkkürümü bildirirəm və sizi əmin edirəm ki, həm konfransın, həm də qurultayın
müvəffəqiyyətlə keçməsi üçün Azərbaycanın hökuməti, hakimiyyət orqanları əlindən gələni edəcəklər.
Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın ciddi problemlərlə və çətinliklərlə rastlaşmasına baxmayaraq, siz bu
günlər böyük qonaqpərvərlik, mehribanlıq, dostluq münasibətləri görəcəksiniz. Bu, Azərbaycan xalqının mənəvi
xüsusiyyətlərindən, mənəvi dəyərlərindən biridir. Bizim xalqımız həmişə dostluğu, qardaşlığı, mehribanlığı
möhkəmləndirməyə cəhd göstərmiş, insanların dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq onların arasında sülh və
əmin-amanlıq, mehribanlıq əlaqələrinin olmasına çalışmışdır. Ümid edirəm ki, siz bu günlər Azərbaycan
xalqının bu mənəvi dəyərlərinin şahidi olacaqsınız.
Beynəlxalq konfrans həqiqətən tək islam aləmimiz üçün yox, bütün müasir dünya üçün də vacib bir
məsələnin müzakirəsinə həsr edilibdir. XX əsrin sonunda bəşəriyyət böyük təhlükələrlə, böyük münaqişələrlə,
çətinliklərlə rastlaşıbdır. Dünyada gedən ictimai-siyasi proseslər, dünyanın əksər ölkələrində demokratiyanın
inkişafı, dünyanın əksər ölkələrində insanlara bütün azadlıqların verilməsi və insan haqlarının qorunması
sahəsində görülən işlər və xüsusən 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş İnsan
Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamənin 50 illiyi tamam olan bir ildə müsbət cəhətlərlə yanaşı, dünyada
gedən proseslər içərisində mənfi cəhətlər, mənfi meyllər də mövcuddur. Bunların çoxu da insanın mənəviyyatı
ilə bağlıdır. Ona görə də müasir dünyada dini-mənəvi dəyərlərdən səmərəli istifadə olunması hər bir ölkə üçün,
hər bir xalq üçün, hər bir din üçün çox əhəmiyyətlidir.
Məlumdur ki, bütün dinlər dünyada yüksək mənəviyyatı təbliğ edirlər. O da məlumdur ki, bəşər tarixində
insanlar öz şüurunu, adət-ənənələrini və cəmiyyətlərdə yaranan qanun-qaydaları əsasən dini dəyərlərdən, dinin
insanlara bəxş etdiyi keyfiyyətlərdən götürüblər.
Bu gün biz keçmiş tariximizə baxaraq böyük məmnuniyyətlə qeyd etməliyik ki, din çoxminillik bəşər
tarixində həmişə müstəsna, böyük rol oynamışdır və insanlara həmişə səadət, sülh və əmin-amanlıq gətirmişdir.
İslam dini yüksək mənəvi dəyərlərə malik olan bir dindir. İslam dininin bəşər mədəniyyətinə, bəşər
sivilizasiyasına verdiyi töhfələr və xüsusən mənəvi dəyərlər əvəzsizdir, misilsizdir. Biz müsəlmanlar fəxr edirik
ki, mənsub olduğumuz islam dini dünyanın böyük bir hissəsini əhatə edir və bəşər tarixi boyu insanların mənəvi
cəhətdən yüksəlməsinə və dünyada inkişafa, sülhün, əmin-amanlığın yaranmasına həmişə xidmət etmişdir. Ona
görə də mən inanıram ki, bu gün burada işə başlayan beynəlxalq konfrans islam dininin mənəvi dəyərlərindən
müasir həyatda səmərəli istifadə olunması üçün müvafiq tövsiyələr irəli sürəcək və beləliklə, biz ölkəmizin və
buraya toplaşan nümayəndələrin ölkələrinin həyatında olan çətinliklərin, problemlərin həll edilməsinə nail ola
biləcəyik.
Bu konfransın xüsusən keçmişdə Sovetlər İttifaqına mənsub olan, indi müstəqil dövlət kimi yaşayan ölkələr,
dövlətlər üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki məlumdur ki, biz 70 il kommunist ideologiyası altında
tərbiyələnərək dinimizdən və dinin bizə bəxş etdiyi mənəvi dəyərlərdən məhrum olmuşduq. Kommunist
ideologiyasının bəşəriyyətə vurduğu zərbələrdən ən böyüyü 70 il müddətində dinə qarşı aparılmış təbliğat və
xüsusən dinin qadağan olunması və dinin təhrif edilməsi olmuşdur. Ancaq eyni zamanda bu tarix onu da göstərir
ki, din və o cümlədən bizim mənsub olduğumuz islam dini o qədər qüdrətə malikdir ki, o qədər gücə malikdir
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ki, heç bir ideologiya, heç bir hakimiyyət, heç bir hökmdar onunla bacara bilməz və 70 illik tarix də göstərdi ki,
bunu bacara bilmədi.
Doğrudur, kilsələri, məscidləri partlatdılar, dağıtdılar, dinin əleyhinə müntəzəm təbliğatlar apardılar. O
dövrdə doğulmuş, həyata atılmış insanlar bəzən dinin nə olduğunu da bilmədilər və onlara təsir gücü xüsusən
artıq oldu. Amma bunlara baxmayaraq insanlar, o cümlədən müsəlmanlar dini öz qəlbində yaşatdılar. Hər bir
ailədə, hər bir evdə, hər bir ocaqda din yaşadı və dinin insanlara bəxş etdiyi adət və ənənələr, qanun və qaydalar
yaşadı və onlar o hakimiyyət dövründə tətbiq edilən qanunlardan və yeni yaranan adət-ənənələrdən hətta güclü
oldu. Çünki din və xüsusən bizim islam dini çoxəsrlik tarixi boyu özündə elə gözəl xüsusiyyətlər
formalaşdırmışdır ki, bizim üçün müqəddəs olan Qurani-Kərim, həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin müsəlmanlara
göstərdiyi yol və verdiyi tövsiyələr insanların daxili mənəviyyatına o qədər uyğun olmuşdur, insanlar üçün o
qədər faydalı olmuşdur və insanların həyatında o qədər müsbət rol oynamışdır, insanları o qədər səadətə
çatdırmışdır ki, bu adət-ənənələr, bu dini qanun-qaydalar nəsildən-nəslə yaşamış və heç bir məhdudiyyət bunun
qarşısını ala bilməmişdir.
Təsəvvür edin, o dövrdə Azərbaycanda məscidlər məhv oldu, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən
zaman ölkəmizdə cəmi 18 məscid var idi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin hələ 7 yaşı tamam olmayıbdır.
Yəni tarixi nöqteyi-nəzərdən biz dövlət müstəqilliyi, milli azadlıq şəraitində kiçik bir zaman yaşamışıq. Ancaq
Azərbaycan xalqı öz milli azadlığını qazanandan sonra, özünün dövlət müstəqilliyini elan edəndən sonra, öz
dövlətini, öz quruluşunu özü istədiyi kimi qurandan sonra qısa bir zamanda indi Azərbaycanda 1000-dən artıq
məscid var. Demək, insanların hamısının qəlbində məscid intizarı, məscid arzusu, - məscid Allah evidir, məscid
dini məbəddir, dini mərkəzdir, - o qədər yaşayıbdır ki, qısa bir zamanda heç bir hökumətin, dövlətin köməyi,
vəsaiti olmadan məscidlər tikilib yaradılıbdır. Bu, mənim dediklərimə əyani sübutdur. Mən bu il böyük sevinc
hissi ilə Bakıda müqəddəs yer adlanan Bibiheybət məscidinin yerində yeni bir məscidin yaradılmasına nail
oldum və onun açılışında iştirak etdim.
Təsəvvür edin, o yer müqəddəs yerdir. Orada YII əsrdən həzrəti Hökumənin qəbri olmuşdur. İmam MuseyiKazımın qızı, imam Rzanın bacısı həzrəti Hökumənin qəbri üzərində vaxtilə insanlar məscid qurmuşdular və ora
ziyarətgaha çevrilmişdi. Ancaq o müqəddəs yer, o insanların, tək Azərbaycandan yox, dünyanın bir çox
yerlərindən də gələn müsəlmanların ziyarət etdiyi müqəddəs yer 1933-cü ildə partladılmışdır, dağıdılmışdır.
Məscidi partladıblar, dağıdıblar, yerlə yeksan ediblər, amma insanlar ayağını o yerdən çəkməyiblər. Həmişə
Bibiheybət piri, - bizdə ona pir deyirlər, - müsəlmanların ziyarət yeri olubdur, müsəlmanlar gedib orada o yerə
öz ehtiramını bildiriblər, nəzirlərini veriblər və o yeri yaşadıblar.
Biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, 1994-cü ildə mən piri ziyarət edən kimi orada yeni, ondan da
gözəl bir məscidin tikilməsi haqqında qərar verdim və məscid bu ilin may ayında açıldı. Ancaq tikilmiş o
məscid daha da genişlənəcək və böyük bir ibadət, ziyarət yerinə çevriləcəkdir. Bu, mənim, Azərbaycan
prezidentinin etdiyi işdir. Amma qalan bütün məscidləri insanların özləri tikiblər, dövlətin heç vəsaiti
ayrılmadan. Bu onu göstərir ki, bizim islam dininə insanlar nə qədər bağlıdır, buna nə qədər itaət edirlər və
islam dini nə qədər güclüdür.
Buna görə də hesab edirəm ki, konfransın mövzusu – «Müasirlik və dini-mənəvi dəyərlər» - bir-biri ilə
bağlanmalıdır. Dini-mənəvi dəyərlərdən biz müasir həyatımızın daha da genişlənməsi və inkişaf etməsi üçün
istifadə etməliyik. Dini mənəvi dəyərlər bizi geriyə çəkməməlidir, irəli aparmalıdır və mütləq belə olmalıdır.
Çünki islam dininin mənəvi dəyərləri insanları həmişə inkişafa aparmışdır, insanlara həmişə qarşıdakı uzaq və
işıqlı yolu göstərmişdir və insanları daha da irəli getməyə, daha da savadlanmağa, mədəniyyətə daha da
qovuşmağa, müasir həyatın bütün vasitələrindən öz həyatını, öz millətinin həyatını, xalqının həyatını daha da
yaxşılaşdırmaq üçün, maddi və mənəvi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün daha da səmərəli istifadə etməyə
yönəldilmişdir. Mən güman edirəm ki, siz məsələləri məhz bu istiqamətdə müzakirə edəcəksiniz. Əminəm ki,
beynəlxalq konfrans islam aləmində tarixi bir hadisəyə çevriləcəkdir və biz dövlət olaraq, dövlət işləri ilə
məşğul olan insanlar Azərbaycanda, tək Azərbaycanda yox, bütün ölkələrdə sizin konfransın verdiyi
tövsiyələrdən istifadə edərək cəmiyyətimizdə mənəviyyatı daha da yüksəltməyə nail ola biləcəyik.
Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq demokratiya yolu ilə gedir. Biz öz müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq yolunu tutmuşuq və bu yolla da gedirik. Hesab
edirəm ki, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün bu, yeganə və ən düzgün, ən doğru yoldur.
Demokratik, hüquqi dövlət insanlara bütün azadlıqları verir və bunlar Azərbaycanın 1995-ci ildə qəbul etdiyi ilk
demokratik Konstitusiyasında öz əksini tapıbdır. Dövlətimiz, Azərbaycan Konstitusiyası insanlara bütün
azadlıqları verərək, o cümlədən vicdan azadlığını, din azadlığını öz siyasətinin əsas hissəsi hesab edir.
Konstitusiya din azadlığını, vicdan azadlığını elan etmişdir, biz isə dövlət kimi bunun təmin olunmasının
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qarantıyıq, bunu öz üzərimizə götürmüşük. Bəli, ona görə də bizim dövlətimiz dünyəvi dövlətdir. Ancaq biz
dindən ayrı deyilik. Din ilə dövlət arasında sıx əməkdaşlıq var və hesab edirik ki, Azərbaycanda islam dini
özünün gözəl mənəvi dəyərlərini Azərbaycan vətəndaşlarına aşılayaraq, Azərbaycan vətəndaşlarını islam
dininin bu gözəl mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyələndirərək Azərbaycan cəmiyyətini mənəviyyatca daha da
yüksəldəcək və insanlar bu demokratiyanı, bütün azadlıqları doğru-düzgün başa düşəcək, onlardan səmərəli
istifadə edəcəklər.
Bu, çox lazımdır, çünki ayrı-ayrı insanlar, yaxud qruplar, dəstələr demokratiyanın insanlara verdiyi bütün bu
azadlıqları bəzən özbaşınalıq, qanuna itaətsizlik, qanunu pozmaq, hərc-mərclik, hətta tərbiyəsizlik kimi
anlayırlar, yaxud da ki, bu cür anlamaq istəyirlər. Demokratiya yüksək mədəniyyət deməkdir. Demokratiya
yüksək mənəviyyat deməkdir. Bu yüksək mənəviyyatı, yüksək mədəniyyəti hər bir Azərbaycan vətəndaşında
yaratmaq üçün, gənc nəsli bu əsaslarda tərbiyələndirmək üçün və böyütmək üçün islam dininin mənəvi dəyərləri
çox gərəklidir.
Bu münasibətlə Qafqaz müsəlmanlarının X qurultayının keçirilməsini də mən çox əhəmiyyətli hesab edirəm.
Qafqaz həqiqətən bir-biri ilə bağlı olan dövlətlərin, ölkələrin, xalqların ümumi evidir. «Ümumqafqaz evi» şüarı
çox gözəl şüardır, mən bunu dəstəkləyirəm. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, dünyanın bəlkə heç bir guşəsində, heç bir
regionunda Qafqaz kimi çoxmillətli, çoxdinli və rəngarəng bir region, bir bölgə tapmaq mümkün deyildir. Bizim
Qafqaz ərazi cəhətdən kiçik bir yerdir. Bizim o qədər böyük ərazimiz yoxdur. Ancaq eyni zamanda Qafqaz
gözəl təbiətə, çox yüksək məğrur dağlara, gözəl çaylara, bulaqlara, gözəl meşələrə, dünyada təbiətin yaratdığı ən
böyük gözəlliklərə malik olan yerdir. Qafqazın xüsusiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, burada əsrlər boyu müxtəlif
millətlərə, müxtəlif dillərə mənsub olan insanlar bir ailədə yaşamışlar.
Doğrudur, keçmişdə də münaqişələr olmuş, davalar olmuşdur, ancaq keçmiş tariximizin əsas hissəsi sülh və
əmin-amanlıq şəraitində keçmişdir. Ona görə də Qafqazı parçalamaq, Qafqaz xalqlarının içərisində təfriqə
yaratmaq, iğtişaş yaratmaq cəhdləri bizim hamımızı narahat edir və məlumdur ki, bu, «Ümumqafqaz evi» üçün
zərərlidir və bundan heç bir xalq xeyir götürməyəcəkdir.
Eyni zamanda o da məlumdur ki, Qafqazda olan xalqların, millətlərin, insanların əksəriyyəti islam dininə
mənsubdur və islam dini Qafqazda böyük mənəvi gücə malikdir, islam dini Qafqazda böyük hörmətə malikdir.
Qafqazın adət-ənənələrindən biri ondan ibarətdir ki, Qafqazda həmişə ağsaqqala hörmət olubdur. Bu, bizim
islam dininin xüsusiyyətlərindən biridir. Cəmiyyətdə seçilən adama, cəmiyyətdə mötəbər din xadiminə, özündə
yüksən mənəvi dəyərləri cəm edən insana, müdrik insana, dünyagörmüş insana, ağsaqqal insana həmişə hörmət
olub, ehtiram olub və onun da sözünə həmişə baxıblar. Xüsusən gənclər, cəmiyyətin başqa hissəsi. Bu, gözəl
adət-ənənədir. Başqa yerlərdən, başqa diyarlardan, şimaldan, qərbdən Qafqaza gələn qonaqlar bəzən bizim bu
xüsusiyyətimizə təəccüb edirlər, bəzən də heyran qalırlar. Xatirimdədir, 70-ci illərdə mən Azərbaycanda rəhbər
olan zaman Azərbaycana cürbəcür qonaqlar gəlirdilər. Onlar ayrı-ayrı məntəqələrə, kəndlərə, şəhərlərə
gedirdilər, görürdülər ki, məsələn, bir meydanda gənclər, insanlar oturublar. Bu qonaq ora daxil olan kimi hamı
ayağa qalxır. Sonra gəlib bunu mənə çox təəccüblə danışırdılar ki, bu nə gözəl adətdir! Nə gözəl ənənədir, siz
buna nə cür nail olmusunuz? Mən isə deyirdim ki, biz buna nail olmamışıq. Bu, bizim xalqımızın nəsildən-nəslə
keçən xüsusiyyətidir. Bu, bizim xalqımızın mənəvi dəyərləridir. Sizinlə açıq danışıram, - o vaxt deyə bilmirdim
ki, bu, islam dininin mənəvi dəyərləridir. Çünki biz hamımız o vaxtlar islam dinini qadağan edən adamlar idik.
Amma bu gün deyirəm ki, bu, həqiqətən islam dininin bəşəriyyətə və islam aləminə bəxş etdiyi çox yüksək
mənəvi dəyərlərdir.
Siz bunları bilirsiniz. Bəlkə mən bu sözlərimlə sizi heç də təəccübləndirmirəm. Çünki bu, bizim üçün adi bir
şeydir. Ancaq bunu bilməyənlər, bizim dini ənənələrimizi bilməyənlər üçün bu, qeyri-adidir. Mən belə faktları
çox saya bilərəm və deyə bilərəm. Ancaq indi buna ehtiyac yoxdur. Bir faktla göstərmək istəyirəm ki, bəli,
islam dininin mənəvi dəyərləri içərisində mötəbər adama hörmət, din xadiminə hörmət, ağsaqqala hörmət
həmişə cəmiyyəti tərbiyələndirib, cəmiyyətdə sabitlik yaradıbdır, cəmiyyəti düzgün istiqamətdə irəli aparıbdır.
Mən bunu ona görə xüsusi qeyd edirəm ki, hətta bizim Azərbaycanda da islam dininin inkişafı ilə yanaşı, bizim
konstitusiyamızın, qanunlarımızın verdiyi azadlıqları, demokratiyanı təhrif edən insanlar öz doğma atasını belə
bəzən təhqir edirlər, hesab edirlər ki, insan azaddır, insan istədiyini edə bilər, ona görə də ağsaqqalı da təhqir
edə bilər, öz doğma atasını da təhqir edə bilər, başqasını da təhqir edə bilər. Bizim içimizdə bunlar da var.
Məhz buna görə də mən hesab edirəm ki, müasir dünyada, xüsusən bizim Qafqazda dini-mənəvi dəyərlərdən
geniş istifadə olunması Qafqazda, hər bir ölkədə inkişafı təmin edəcək, ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasına
kömək edəcək, sülhün, əmin-amanlığın yaranmasına kömək edəcəkdir. Bizim hamımızın, Qafqazda yaşayan
insanların ən ali məqsədi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın təmin olunmasıdır. Təəssüflər olsun ki, XX əsrin
son onilliyində Qafqaz, deyə bilərəm ki, dünyanın bütün başqa bölgələrindən fərqli olaraq bu münaqişələr
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içərisində çapalayır, boğulur. Birinci münaqişə 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası, Dağlıq
Qarabağı ədalətsiz olaraq əlinə keçirib özünə birləşdirmək cəhdi ilə başladı və sonra bu, Ermənistanla
Azərbaycan arasında müharibəyə çevrildi.
On ildir ki, bu münaqişə, sonra müharibə davam edir. Biz böyük itkilər verdik. Azərbaycan xalqı şəhidlər
verdi. Müxtəlif səbəblərdən, o cümlədən o vaxt sovet hökuməti rəhbərliyinin Ermənistana xüsusi köməyi və
qayğısı nəticəsində və başqa dövlətlərin, - mən bu gün açıq deyə bilərəm ki, dini fərqi nəzərə alaraq, Ermənistana daha çox kömək etməsi nəticəsində və Azərbaycanın özünün içərisində buraxılmış müxtəlif
səhvlərin nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur.
İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı, müsəlman zorla
çıxarılıbdır, yerindən-yurdundan didərgin düşübdür. Onlar çadırlarda yaşayırlar, ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
İşğal olunmuş torpaqlarda yaranmış hər bir şey dağıdılıbdır, viran olubdur, - məktəb də, xəstəxana da,
mədəniyyət evi də, fabrik də, zavod da. Eyni zamanda islam dininin müqəddəs yerləri də, məscidlər də
dağıdılıbdır, qəbiristanlar da dağıdılıbdır. Böyük bir ölkənin – Azərbaycanın, müsəlman bölgəsinin bütün
mənəvi-dini dəyərləri dağıdılıbdır, viran edilibdir. Bu, şübhəsiz ki, vəhşilikdir, barbarlıqdır. Belə vəhşilik
dünyanın bəlkə də heç bir yerində olmayıbdır. Ancaq bu həqiqətdir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan öz mənəvi köklərinə sadiq olaraq, mənəvi dəyərlərinə sadiq olaraq
yenə də Qafqazda sülhün yaranmasına çalışır və məhz buna görə də dörd il bundan öncə, 1994-cü ilin may
ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs sazişi imzalanıbdır. Dörd ildən artıqdır ki, atəş yoxdur, qan
tökülmür, ancaq sülh də yoxdur və işğal olunmuş torpaqlar işğal altında qalır və oradan zorla çıxarılmış insanlar
da 5-6 ildir ki, çadırlarda yaşayırlar.
Buna baxmayaraq, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq, danışıqlar aparırıq və bu gün bəyan
edirəm ki, Ermənistan – Azərbaycan müharibəsinin, münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün Azərbaycan
bundan sonra da öz səylərini qoyacaqdır. İnanıram ki, vəziyyət belə davam edə bilməz, sülh yaranmalıdır.
Ancaq onun əsas şərti bundan ibarətdir ki, işğal olunmuş torpaqlar erməni silahlı qüvvələrindən azad olmalıdır,
oradan zorla çıxarılmış azərbaycanlılar, müsəlmanlar öz yerlərinə, yurdlarına qaytarılmalıdır, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağ kimi kiçik bir vilayətə,
bir quruma özünüidarəetmə hüququ verilə bilər və Dağlıq Qarabağda ermənilər də, azərbaycanlılar da təhlükəsiz
yaşaya bilərlər. Biz məsələnin bu şərtlərlə həll edilməsinə çalışırıq.
Ancaq, eyni zamanda, Abxaziya münaqişəsi də bizi narahat edir. Gürcüstanla Azərbaycan arasında sıx
dostluq, qardaşlıq əlaqələri var. Bu gün mən burada xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən dini mənsubiyyətlərə
görə ölkələr, xalqlar arasında savaşlar, davalar, müharibələr başlayır. Amma eyni zamanda insanlar sülhsevər
olarkən, xalqlar, millətlər sülhsevər olduğu halda dini fərq heç vaxt müharibəyə, münaqişəyə gətirib çıxarmır.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında bizim dini mənsubiyyətimizin fərqli olmasına baxmayaraq, heç vaxt münaqişə
olmayıbdır. Gürcüstan-Azərbaycan dostluğu dünya xalqlarına nümunə kimi göstərilə bilər. Gürcüstanda yarım
milyon azərbaycanlı müsəlman yaşayır, onlar orada Gürcüstanın bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır. Azərbaycanda
isə gürcülər də yaşayırlar. Onlar da Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır, Azərbaycanın bütün
imkanlarından istədikləri kimi istifadə edə bilirlər. Ona görə də ürəyimiz ağrıyır ki, nə üçün Abxaziya
münaqişəsi indiyə qədər davam edir. Şübhəsiz ki, biz öz münaqişəmizə son qoyulması kimi, Abxaziya
münaqişəsinin də ləğv olunmasını istəyirik.
Çeçenistanın son illər başına gələn bəlalar, keçirdiyi həyat bizim hamımızı, bütün müsəlmanları, o cümlədən
biz azərbaycanlıları incidib, narahat edibdir.
Ona görə də inanırıq ki, çeçen xalqı bundan sonra sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşayacaqdır və çeçen
xalqına qarşı keçmişdə olan təcavüz və vəhşiliklər bundan sonra təkrar edilməyəcəkdir. Biz inanırıq ki,
Çeçenistanın içində də bütün insanlar, o cümlədən müsəlmanlar həmrəy olacaqlar, birlik əldə edəcəklər,
Çeçenistanın xalq tərəfindən seçilmiş prezidentinin ətrafında birləşəcəklər və Çeçenistanda sabitliyin, sülhün
yaranması Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranmasına çox kömək edəcəkdir.
Dağıstanda indi gedən proseslər də şübhəsiz, bizi narahat edir, çünki Azərbaycan Dağıstanla çox sıx
əlaqədədir. Azərbaycanda yaşayan insanların bir qismi Dağıstan xalqlarına mənsubdur. Dağıstanda
azərbaycanlılar da yaşayır. Bizim aramızda olan sərhəd tamamilə formal xarakter daşıyır, sərhəd yoxdur. Biz
əsrlər boyu bir yerdə yaşamışıq, bir-birimizlə bir yerdə olmuşuq və Allaha şükürlər olsun ki, dinimiz də birdir.
İslam dini bizi həmişə birləşdiribdir, bizi həmişə bir-birimizə daha da yaxınlaşdırıbdır. Ona görə də burada heç
bir ayrı-seçkilik ola bilməz – nə Azərbaycanda, nə də Dağıstanda. Azərbaycanda bizim siyasətimiz məhz bundan ibarətdir. Ona görə də Dağıstanda ictimai-siyasi vəziyyətin sabitliyi, daxili vəziyyətin sabitliyi, sülh, əminamanlıq olması Qafqazda sülh, əmin-amanlıq olmasının əsasını təşkil edir.
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Azərbaycanla Dağıstan arasındakı münasibətlər ümumqafqaz münasibətlərinə çox böyük təsir göstərir. Biz
arzu edirik ki, Dağıstanda gedən cürbəcür mənfi proseslərə son qoyulsun. Biz hamımız Dağıstan müftisinə qarşı
edilən təcavüz, terror aktından sarsıldıq. Mən onu şəxsən tanıyırdım və o, Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdi,
mən onunla çox maraqlı söhbətlər aparmışdım. Onun xahişi ilə biz hər il Dağıstandan həcc ziyarətinə gedən
insanlara Azərbaycan ərazisində gözəl şərait yaradırıq. Hər il oradan 13 -14 min Dağıstan vətəndaşı,
müsəlmanlar Azərbaycanın imkanlarından istifadə edərək, Azərbaycan ərazisindən həcc ziyarətinə, Məkkəyə,
Mədinəyə, Kəbəyə gedib öz müqəddəs borclarını yerinə yetirirlər. Bunların hamısını Dağıstanın müftisinin,
bizim unudulmaz dostumuzun xahişi ilə və onunla əməkdaşlığımız nəticəsində edirdik. Buna görə də ona terror
edilməsini pisləyirik. Bilirsiniz, din xadiminə terror etməkdən də böyük cinayət yoxdur. Hər bir cinayət
bağışlanılmazdır. Amma din xadiminə, böyük bir ölkədə islam dininin başçısına terror etmək, onu həlak etmək,
onu qətlə yetirmək ən böyük cinayətdir. Biz ümid edirik ki, Dağıstanın, Rusiyanın hakimiyyət orqanları bu
cinayətkarları axtarıb tapacaqlar və lazımi ölçü götürəcəklər.
Biz istəyirik ki, Şimali Qafqazda olan bütün respublikaların, ölkələrin hamısı sülh, əmin-amanlıq əldə
etsinlər. Bu münasibətlə Rusiya müsəlmanları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrə də mən xüsusi əhəmiyyət
verirəm. Burada bizim dostumuz Ramazan Abdulatipov bəyan etdi ki, Rusiyada 20 milyon müsəlman yaşayır.
Bunu bilmək lazımdır və Rusiyanın hakim dairələri bununla hesablaşmalı və öz siyasətində bunu nəzərə
almalıdırlar.
Keçmişdə sovet hakimiyyətinin, kommunist ideologiyasının vurduğu zərbələrdən biri də bu idi ki, bu din
tamamilə qadağan edildiyinə görə harada insanların hansı dinə mənsub olduğu bilinmirdi. Məsələn, müttəfiq
respublikalarda, tutaq ki, Azərbaycanda, yaxud Orta Asiyada bilinirdi ki, burada əhalinin əksəriyyəti
müsəlmanlardır. Amma Rusiyada nə qədər muxtar respublikalar vardı, vilayətlər vardı. Elə Şimali Qafqazın
özündə hamısı islam dininə etiqad bəsləyirlər, müsəlman dininə mənsubdurlar.
Amma sovet hakimiyyəti onlarla hesablaşmırdı. Bu da keçmiş hakimiyyətin, keçmiş ideologiyanın tarix
qarşısında ən böyük günahlarından biridir.
Güman edirəm ki, Rusiyanın hakim dairələri keçmiş Sovetlər İttifaqında buraxılmış səhvlərdən nəticə
çıxaracaq və onlara yol verməyəcəklər. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm, çünki Rusiya həmişə bəyan edir ki, o,
keçmiş Sovetlər İttifaqının beynəlxalq aləmdə varisidir. Biz də bununla hesablaşırıq. Əgər bugünkü Rusiya
keçmiş Sovetlər İttifaqının varisidirsə, Sovetlər İttifaqında, xüsusən milli münasibətlər sahəsində, Rusiya
ərazisində yaşayan ayrı-ayrı millətlərə mənsub olan insanlara qarşı buraxılan səhvlər artıq bu gün və gələcəkdə
buraxılmamalıdır.
«Qafqaz evi»ni yaratmaq üçün, Qafqazı sülhün bərqərar olduğu Qafqaz etmək üçün 1996-cı ildə mən
Gürcüstanda rəsmi səfərdə olarkən prezident Eduard Şevardnadze ilə mən, iki prezident – Gürcüstan və
Azərbaycan prezidentləri bəyanat verdik, «Qafqazda sülh» bəyanatı verdik ki, başqa ölkələr də, başqa dövlətlər
də bu bəyanata qoşulsunlar və hamımız birlikdə sülhü təmin edək. Mən bu gün də bu bəyanatın vacib olduğunu
bəyan edirəm, bu gün sizin irəli sürdüyünüz «Ümumqafqaz evi» təklifini də müsbət qiymətləndirirəm və hesab
edirəm ki, bu iki təşəbbüsü bir-biri ilə birləşdirərək Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranmasına nail ola
bilərik və nail olmalıyıq.
Xalqlarımız, Qafqazda yaşayan xalqlar və Qafqaz müsəlmanları böyük tarixə malikdirlər. Qafqaz elə bir
yerdir ki, ayrıca bir kənd də özünün müstəqil dili ilə, müstəqil adət-ənənələri ilə və qədim tarixi ilə seçilir.
Bunları sovet hakimiyyəti vaxtı hesaba almırdılar, saymırdılar, hamını bir hesab edirdilər. Hətta belə bir ideya
vardı ki, sovet xalqı adamların yeni tarixi birliyidir. Bunu xatırlayırsınızmı? Yəqin ki, bunu dostum Abdulatipov da
xatırlayır. Bilirsinizmi, ortaya əcaib bir ideya atılmışdı: sovet xalqı adamların yeni tarixi birliyidir. Şübhəsiz ki, belə
bir ideya tarixin sınağından keçə bilmədi, dağıldı. Amma xalqlara, o cümlədən Qafqaz xalqlarına çox ziyan gətirdi,
bizim xalqlarımızın bəzi adət-ənənələrinin ləğv olunmasına, yaxud unudulmasına gətirib çıxardı.
Ona görə də biz bu keçmiş tarixi düzgün qiymətləndirməliyik və buraxılan səhvləri aradan qaldırmalıyıq.
Bunun üçün də Qafqaz müsəlmanlarının hamısının bir yerdə olması, sıx əməkdaşlıq etməsi və Ümumqafqaz
məsələlərinin həll olunmasında öz səylərini göstərməsi hər bir xalq üçün əhəmiyyətlidir, bizim üçün,
Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir, mən Azərbaycanın prezidenti kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycan dövləti üçün
əhəmiyyətlidir.
Bu baxımdan Qafqaz müsəlmanlarının X qurultayını tarixi hadisə hesab edirəm. IX qurultay beş il bundan
öncə keçirilibdir. Amma güman edirəm ki, o qurultay bu səviyyədə keçməyibdir. Elədirmi? Bu beş il
müddətində bütün Qafqaz müsəlmanları böyük bir yol keçiblər. Bu yolun çox əzab-əziyyətli cəhətləri var, bu
yol bizə böyük itkilər verib, amma bu yol hər bir Qafqaz müsəlmanını daha da irəli aparıbdır və əsas odur ki, biz
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öz hüquqlarımızı əldə etmişik, öz müstəqilliyimizi əldə etmişik, milli azadlığımızı əldə etmişik və öz dini adətənənələrimizdən istifadə edə bilərik. Beş il bundan öncə bunlar hələ indiki səviyyədə deyildi.
Ona görə də Qafqaz müsəlmanlarının X qurultayı tarixi bir hadisədir. Mən çox məmnunam ki, siz keçmiş
ənənələrə sadiq olaraq bu qurultayı da Azərbaycanda, Bakıda keçirirsiniz. Siz əmin ola bilərsiniz ki, mən
Azərbaycanın prezidenti kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə və ümumiyyətlə, Qafqaz müsəlmanlarının bütün
işlərinə bundan sonra da hər türlü dəstək verməyə hazıram, hər türlü yardım etməyə hazıram.
Hesab edirəm ki, bir faktı da qiymətləndirmək lazımdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hələ Sovetlər İttifaqı
vaxtında yaranıbdır. O vaxtlar bir tərəfdən din qadağan olunmuşdu, amma digər tərəfdən, xüsusən İkinci dünya
müharibəsi qurtarandan sonra, 1945-1946-cı illərdən sonra guya dini azadlıqlar verildi və Rusiyanın patriarxına
imkanlar verildi ki, o özünü göstərsin. Eləcə də Gürcüstanın patriarxına da, başqalarına da, o cümlədən Orta
Asiya, Qafqaz müsəlmanlarına da imkanlar verildi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hələ o vaxtlar yaranmışdı,
amma o, simvolik bir şey idi. İndi isə Qafqaz xalqları Ali Dini Şurası çox böyük, güclü və səlahiyyətli bir
təşkilatdır və özünün X qurultayını keçirir.
Mən əminəm ki, siz bu qurultayda Qafqaz müsəlmanlarının gələcək fəaliyyəti haqqında lazımi müzakirə
aparacaqsınız və müəyyən qərarlar qəbul edəcəksiniz. Bu qurultay Qafqaz müsəlmanlarının daha sıx birləşməsi
üçün, bir-birinə dayaq olması üçün, bir-birinə dəstək olması üçün böyük bir mərhələ olacaqdır. Çox məmnunam
ki, Qafqaz Xalqlarının Ali Dini Şurasına rəhbərlik edən əlahəzrət Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə də
ötən illərdə öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetiribdir və beləliklə, sizin hörmət-izzətinizi qazanıbdır.
Siz Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadəni tanıyırsınız, onu ali bir dini xadim kimi qəbul edirsiniz, ona
hörmət edirsiniz və indi onun rəhbərliyi ilə bu qurultay toplaşıbdır.
İçkeriyanın prezidenti tərəfindən Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadəyə İçkeriya Cümhuriyyətinin ali
mükafatının – ordeninin verilməsini də mən əlamətdar hadisə hesab edirəm. Bu münasibətlə sizin adınızdan və
öz adımdan, Azərbaycan dövləti adından şeyxülislam həzrətlərini təbrik edirəm. Bilməlisiniz ki, şeyxülislam
həzrətləri öz xidmətlərinə görə hələ 1994-cü ildə Azərbaycanın ali mükafatı – «Şöhrət» ordeni ilə də təltif
olunubdur. İndi yeni bir cümhuriyyətin, ölkənin ali mükafatını alması münasibətilə mən onu təbrik edirəm, ona
cansağlığı arzu edirəm və gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
Siz bu gün burada öz nitqlərinizdə, qonaqlarımız öz çıxışlarında Azərbaycanda qarşıdan gələn – oktyabrın
11-dəki prezident seçkiləri haqqında arzularınızı, istəklərinizi bildirdiniz. Bunlara görə sizə təşəkkür edirəm.
Mən beş il bundan öncə demokratik prinsiplər əsasında Azərbaycanın prezidenti seçilmişəm və məmnunam ki,
mənim bu beş il müddətində etdiyim işləri həm Azərbaycan vətəndaşları görür və qiymətləndirir, həm də mən
bu gün hiss etdim ki, müsəlman aləminin din xadimləri də və bizim dost, qonşu ölkələrin yüksək səviyyəli
nümayəndələri də bunu qiymətləndirirlər və seçkilərdə mənə uğur arzulayırlar. Buna görə mən sizə təşəkkür
edirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycanın seçiciləri həm keçmişdə Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyim böyük
xidmətlərə görə, həm də ötən beş ildə Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyim böyük xidmətlərə görə mənim
işimi qiymətləndirəcəklər və oktyabr ayının 11-də mənə səs verəcəklər.
Əziz dostlar, əziz qonaqlar, sizə söz verirəm ki, mən bundan sonra da həm Azərbaycan xalqının etimadını
doğruldacağam, həm də sizin etimadınızı doğruldacağam. Mənim həyat yolum böyükdür. Bilirsiniz ki, yaşım da
çoxdur və bəzən olur ki, məsələn, Dağıstanda ali din xadiminə terror edildiyi kimi, mənə qarşı da belə cəhdlər
göstərilir. Mən həmişə bütün o terrorçulara və cinayət yolu ilə məni məhv etmək istəyənlərə bir söz deyirəm.
Deyirəm ki, bütün ömrümdə heç vaxt həyatımdan qorxmamışam, həmişə, hər yerdə cəsarətlə hərəkət etmişəm
və heç vaxt düşünməmişəm ki, mənə nə olacaqdır.
1993-cü ilin iyun ayında mən Bakıya dəvət olunanda Azərbaycanda qardaş qırğını, vətəndaş müharibəsi
gedirdi, Azərbaycan parçalanırdı. Mən isə – heç bir silahlı dəstəsi, ordusu olmayan bir adam – tək öz canımla
odun içinə atıldım. Nə üçün atıldım? Çünki inanırdım ki, mənim arxamda xalq var və xalq məni
dəstəkləyəcəkdir. Bir də ona görə ki, inanırdım ki, Allah məni indiyə qədər saxladığı kimi, bundan sonra da
saxlayacaqdır.
Mən həmişə xalqa xidmət etmişəm. Mən əməlisaleh adam olmuşam. Bu gün də bu yolla gedirəm. Ona görə
də öz xalqımın yolunda həyatımın son dəqiqəsinə qədər xidmət edəcəyəm və heç vaxt heç şey məni
qorxutmayıb, çəkindirməyibdir. Əgər hansı bir namərd gülləsi məni məhv edə bilərsə, mən də Azərbaycan
xalqının yolunda həlak olmuş şəhidlərin biri olacağam. Ancaq əminəm ki, böyük cənabi Allah məni indiyə
qədər hifz etdiyi kimi, qoruduğu kimi, bundan sonra da hifz edəcək, qoruyacaqdır və mən Azərbaycan xalqı
üçün öz xidmətlərimi bundan sonra da göstərəcəyəm.
Əziz dostlar, qardaşlar, mən bu gün sizinlə burada keçirdiyim saatları, dəqiqələri özüm üçün çox qiymətli
hesab edirəm. Sizdən mən çox yeni şeylər öyrəndim və əmin ola bilərsiniz ki, bundan sonra da mən öz əqidəmə,
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islam dininin mənəvi dəyərlərinə sadiq olacağam və Azərbaycanda mənəviyyatın, mənəvi dəyərlərin, islam
dininin yüksək dəyərlərinin inkişaf etməsini təmin edəcəyəm.
Sizə və sizin işlərinizə bir daha uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.
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BAKIDA SƏFƏRDƏ OLAN NATO-nun BAŞ KATİBİ HAVYER SOLANA İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
30 sentyabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Havyer Solana!
Mən Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və Sizin Bakıya yeni səfərinizdən məmnun qaldığımı söyləyirəm.
H a v y e r S o l a n a: Mən də Azərbaycana təkrar gəlişimdən, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyev ilə bir
daha görüşməkdən, Sizinlə fikir mübadiləsi aparmaq imkanından şad olduğumu bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bundan əvvəl Lissabonda, Madriddə, Bakıda, habelə mənim Amerika Birləşmiş
Ştatlarına ilk rəsmi səfərim zamanı Nyu-Yorkda olan görüşlərimizi məmnunluqla xatırlayıram.
H a v y e r S o l a n a: Mən də o görüşləri çox məmnunluqla xatırlayıram. Müstəqil Azərbaycan dövləti ilə
Şimali Atlantika İttifaqı arasında əməkdaşlığın yaranması və inkişafında bu görüşlərin böyük əhəmiyyəti var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də bu əlaqələrin əhəmiyyətini vurğulayıram. Mən 1994-cü və 1996-cı illərin
mayında Brüsselə olan səfərlərimi yada salaraq demək istəyirəm ki, ilk səfərdə mən NATO-nun baş
qərargahında «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramını imzaladım, sonra isə Azərbaycanın həmin proqrama
qoşulması haqqında prezentasiya sənədini Sizə təqdim etdim.
O vaxtdan ötən müddətdə NATO ilə əlaqələrimiz daim genişlənir. Azərbaycan «Sülh naminə tərəfdaşlıq»
proqramında yaxından iştirak edir. Azərbaycan bu əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir və gələcəkdə də inkişaf
etdirmək niyyətində olduğunu vurğulayır. Mənim fikrimcə, cənab Solananın indiki səfəri bu sahədə bir sıra
məsələləri müzakirə etməyə imkan yaradır.
H a v y e r S o l a n a: Sizin qeyd etdiyiniz fikirlərinizə tamamilə şərik çıxıram. Mənim Azərbaycanın
paytaxtına olan bu səfərim zamanı aparılan danışıqları əvvəlki görüşlərin davamı və inkişafı kimi
qiymətləndirirəm. Əsrimizin sonunda dünyada çoxlu hadisələr baş vermişdir. Bizim günlərdə bu hadisələr çox
sürətlə cərəyan edir, qloballaşır, təhlükəsizlik məsələləri xüsusilə gündəlikdə durur. Bu baxımdan prezident
Heydər Əliyev kimi təcrübəli siyasətçi ilə fikir mübadiləsindən çox şey əxz etmək mümkündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlumunuz olsun ki, cənab Havyer Solana, hazırda Azərbaycanda hərtərəfli inkişaf
üçün siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi, psixoloji şərait yaranmışdır. Bazarın inkişafına hər cür şərait yaranmışdır.
Yeni infrastrukturlar yaratmaqla yanaşı, mövcud infrastrukturların normal fəaliyyət göstərməsinə köməklik
edilmişdir. Bir sözlə, geniş islahatlar aparılmışdır.
Bunların hamısı Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğuna, bazar iqtisadiyyatına
keçməyə, Dünya Birliyinə geniş inteqrasiyaya yönəldilmişdir.
Əsrimizin sonunda dünyada təhlükəsizliyə, əmin-amanlığa nail olmaq hamı üçün çox vacibdir. Ancaq bu,
Azərbaycan üçün xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, xalqımızın ən ağır problemi olan ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə hələ də son qoyulmaması nəinki müstəqil dövlətimizin təhlükəsizliyi üçün maneə
törədir, eyni zamanda ölkəmizdə quruculuq proseslərinin daha sürətlə getməsinə mane olur. Bu münaqişənin
Azərbaycana hədsiz zərər vurmasına, bir milyondan çox vətəndaşımızın yerindən-yurdundan didərgin
düşməsinə baxmayaraq, biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə çalışırıq. Dörd ildən çoxdur ki, atəşkəsə nail
olmuşuq və ona indi də əməl edilir.
Mən Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş üç prinsip
əsasında həllinin vacibliyini bir daha vurğulayıram. Bu sahədə Siz ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən,
onun Rusiya, ABŞ və Fransadan olan həmsədrlərinin münaqişənin həlli barədə irəli sürdükləri təkliflərdən
xəbərdarsınız. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, bu problemi danışıqlar, sülh yolu ilə həll etmək mümkün
olacaqdır.
H a v y e r S o l a n a: Cənab prezident, son vaxtlar bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan bir hadisəni –
tarixi İpək yolunun bərpası üzrə Bakıda böyük uğurla keçirilmiş beynəlxalq konfransı mən də böyük diqqətlə
izlədim. Bu konfrans təkcə regional yox, beynəlxalq əhəmiyyətə malik olan yeni, dəyərli təşəbbüsü reallaşdırdı.
Bakıda belə bir konfransın çağırılmasının təşəbbüsçüsü olan və onun müvəffəqiyyətlə keçməsi üçün bütün
imkanları yaradan Sizin, prezident Heydər Əliyevin xidmətlərini yüksək qiymətləndirirəm. 30-dan çox ölkənin
və bir sıra beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu mötəbər tədbir göstərir
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ki, həmin ölkələr sıx iqtisadi əməkdaşlıq edərək gələcəyə doğru birlikdə irəliləmək istəyirlər. Bu isə təkcə
iqtisadi məsələ deyil, həm də sabitliyə və təhlükəsizliyə nail olmaq istəyidir.
Mən xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, prezident Heydər Əliyevin müdrik, uzaqgörən siyasəti
nəticəsində Asiya ilə Avropa arasında əlaqələr, əməkdaşlıq körpüsü qurulur. Həmin proqramın həyata
keçirilməsi İpək yolu üzərində ən mühüm, başlıca məntəqə olacaq Azərbaycan üçün xüsusilə böyük imkanlar
açacaq, onun iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına qovuşmasını daha da dərinləşdirəcək, beynəlxalq aləmdə
nüfuzunu yüksəldəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə, Bakı beynəlxalq konfransını yüksək qiymətləndirdiyiniz üçün,
cənab Solana, Sizə təşəkkür edirəm. Qədim İpək yolunu bərpa etməklə biz üçüncü minilliyin astanasında
həqiqətən tarixin böyük bir səhifəsini açırıq. İlk dəfə idi ki, 32 ölkənin nümayəndələri, o cümlədən doqquz
dövlətin başçısı, 13 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri Bakıda toplaşmışdılar, onların hamısı bu məsələdə eyni
istiqamətdə düşünürdü. Onu da xatırladım ki, konfransda çox mühüm iqtisadi məsələlər barəsində ətraflı fikir
mübadiləsi aparılmış, yenidən dirçəldilən tarixi İpək yolunun keçəcəyi geniş bir ərazidə sülhün və
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə kömək olan mühüm sənədlər qəbul olunmuşdur.
Azərbaycan bu sahədə mühüm addımlar atır. Belə hesab edirəm ki, ölkələr, dövlətlər arasında əməkdaşlıq
həm də dünyanın bütün xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyinin təmin olunması
məqsədinə xidmət etməlidir.
H a v y e r S o l a n a: Cənab Heydər Əliyev, mən Sizin bu fikirləriniz ilə həmrəy olduğumu, bugünkü
səmərəli danışıqlardan çox məmnun qaldığımı, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə gələcəkdə yenidən
görüşmək arzusunda olduğumu bir daha vurğulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə bir daha təşəkkür edərək əmin olduğumu bildirirəm ki, NATO-nun Baş katibinin
ölkəmizə növbəti səfəri, aparılan danışıqlar hər iki tərəf üçün faydalı olacaqdır.
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NATO-nun BAŞ KATİBİ HAVYER SOLANANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ DANIŞIQLARDAN
Prezident sarayı
30 sentyabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqları səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Cənab Baş katib, sizinlə yenidən görüşməyimdən çox məmnun olduğumu bildirirəm. Mən 1994-cü ilin may
ayında, dörd il bundan öncə ilk dəfə Brüsseldə NATO-nun, baş qərargahına gəldim və NATO-nun «Sülh
naminə tərəfdaşlıq» proqramına imza atdım. 1996-cı ilin may ayında ikinci dəfə Brüsselə gəldim və cənab Baş
katib, sizinlə görüşdük və onda Azərbaycanın NATO ilə «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulması
haqqında prezentasiya sənədini sizə təqdim etdim. Beləliklə, biz bu proqrama qoşulduq və sizinlə əməkdaşlıq
edirik.
NATO-nun Baş katibi cənab Havyer Solana, Siz ötən ilin fevralında ilk dəfə Bakıya səfər etdiniz, Sizinlə iki
dəfə – Madriddə və Nyu-Yorkda görüşüb maraqlı və əhəmiyyətli söhbətlər apardığımızı məmnuniyyətlə yada
salıram. İndi siz yenidən Azərbaycanı ziyarət edirsiniz. Deyə bilərəm ki, ötən dörd il içərisində Azərbaycanla
NATO arasındakı əlaqələr və «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında Azərbaycanın iştirakı yaxşı inkişaf
edibdir. Biz bunu qiymətləndiririk və bu əməkdaşlığı davam etdirmək istəyirik. Güman edirəm, sizin Bakıya
ziyarətiniz zamanı bu barədə bir çox məsələləri ətraflı müzakirə edə bilərik.
H a v y e r S o l a n a: Xoş sözlərə görə, cənab prezident, Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ötən il, yəni 1997ci ildə Azərbaycan dövlətinin başçısı ilə üç dəfə görüş düyümü və Sizinlə ünsiyyətdə olmağımı həmişə
məmnunluqla xatırlayıram.
Başlıcası budur ki, biz nəinki «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı üzrə ümumi işi təhlil etmək üçün, həm də
dünyada təhlükəsizliyə aid digər məsələləri müzakirə etmək üçün toplaşmışıq. Fikrimcə, prezident Heydər
Əliyevlə ən geniş məsələlər barəsində söhbətdən həmişə çox şey öyrənmək olar. Belə hesab edirəm ki, XXI əsr
ərəfəsində isə məsələlər daha da çox olur, çünki dünya sürətlə dəyişir, dünyada hər şey sürətlə qloballaşır,
regional səviyyədə daim təşəbbüslər irəli sürülür. Tarixi İpək yolunun bərpasına dair Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş konfrans buna inandırıcı sübutdur. Bu konfrans, bir tərəfdən, qloballaşmaya,
digər tərəfdən isə regional əməkdaşlığa sübutdur və göstərir ki, həmin konfransa toplaşan 30-dan çox ölkə
birlikdə irəliləmək istəyir. Bu, sabitlik və təhlükəsizlik naminə iqtisadi əməkdaşlıq, ticarət, birgə təşəbbüslər
vasitəsilə həyata keçirilən qarşılıqlı fəaliyyətə gözəl nümunədir.
Mən belə hesab edirəm ki, qarşıdakı əsr ərəfəsində sabitlik və təhlükəsizlik məsələsinə daha geniş mənada
yanaşmaq lazımdır. Əlbəttə, «sabitlik» sözünün praktiki mənası var, lakin onun digər cəhətləri də var ki, bunlar
da iqtisadi inkişafla, ticarətlə, gələn əsrdə dünyamızı daha təhlükəsiz və daha sabit edəcək digər məsələlərlə
bağlıdır.
Cənab prezident, Sizi irəli sürdüyünüz təşəbbüslər münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan ilə NATO
arasında ikitərəfli münasibətlər çox yaxşı irəliləyir və mən buna çox şadam. Biz istərdik ki, Azərbaycan və
NATO ikitərəfli səviyyədə daha geniş qarşılıqlı fəaliyyət göstərsinlər.
Mən səmimi qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkür edərək, Bakıda olmaqdan böyük sevinc duyduğumu
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizə, NATO-nun Baş katibinə təşəkkürümü bildirir və söylədiyiniz fikirlərlə
tam razı olduğumu nəzərə çarpdırıram, həqiqətən, bu əsrin sonunda dünya çox sürətlə dəyişir və biz artıq XXI
əsrə doğru gedərək dünyada təhlükəsizliyin daha da təmin edilməsinə nail olmalıyıq. Hər bir ölkə üçün, bütün
dünya üçün sabitlik, təhlükəsizlik lazımdır. Bizim üçün, Azərbaycan üçün isə bu, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Nəzərinizə çarpdırıram ki, Azərbaycan çox əlverişli coğrafi-strateji mövqeyə malikdir. Bundan təkcə
respublikamız üçün yox, əməkdaşlıq etdiyimiz bütün ölkələr üçün də daha səmərəli istifadə etmək istəyini
açıqlamaq istəyirəm. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanın bir çox problemləri var. Sizə məlumdur ki,
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi hələ ləğv olunmayıbdır. Bu münaqişə nəticəsində Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi işğal edilibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan
artıq Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlılar zorla çıxarılıblar. İndi onlar çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Dörd il bundan öncə biz atəşi dayandırmışıq. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş
imzalanıbdır. Ancaq məsələ həll olunmayıbdır. Biz bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. ATƏT-in
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Minsk qrupu və onun həmsədrləri – Rusiya, ABŞ, Fransa bu işlə məşğul olurlar. Ümid edirik ki, biz məsələnin
sülh yolu ilə həllinə nail olacağıq. Ancaq belə bir vəziyyətdə bizi narahat edən amillər da vardır.
Məsələn, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs rejimi mövcud olduğu halda son üç ildə Rusiyadan
Ermənistana gizli olaraq, qanunsuz yolla bir milyard dollar dəyərində ağır texnika, silahlar və sursatlar
verilmişdir. Biz buna etiraz etmişik. Ancaq hələ bu barədə müsbət nəticə əldə olunmayıbdır. Yaxud, Rusiyanın
Ermənistan ərazisində hərbi bazasının və çoxsaylı ordu hissələrinin saxlanılması, Gürcüstan ərazisində ordu
hissələrinin saxlanılması bizi narahat edir. Biz Qafqazda sülhün bərqərar olmasına çalışırıq. Qafqazda olan
ölkələr müstəqil dövlətlərdir. Başqa bir ölkənin Ermənistanın, ya da Gürcüstanın ərazisində ordu, hərbi baza
saxlamasına heç bir əsas, ehtiyac yoxdur. Şübhəsiz ki, bunlar bizim bölgədə, Qafqazda təhlükəsizliyin təmin
edilməsinə mane olan amillərdir.
Sentyabrın 7-8-də Bakıda keçirilmiş, Böyük İpək yolunun bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq konfransa çox
yüksək qiymət verdiyinizə görə Sizə, NATO-nun Baş katibinə təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən, biz XXI əsrə
doğru gedərkən tarixin böyük bir səhifəsini açırıq. 32 dövlətin nümayəndələrinin, o cümlədən doqquz
prezidentin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin belə bir beynəlxalq konfransda iştirak etməsi bunların
hamısının eyni istiqamətdə düşünməsini göstərir. Bu konfrans böyük iqtisadi məsələləri müzakirə etmişdir. Eyni
zamanda, qəbul olunmuş qərarlar, bəyanatlar bizim bölgədə, ümumiyyətlə, İpək yolu xəttində sülhün, əminamanlığın, təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlibdir.
Bu gün səhər Bakıda daha bir beynəlxalq konfrans və Qafqaz müsəlmanlarının X qurultayı işə başladı. Sizə
məlumat verim ki, mən orada iştirak etdim. Orada həm Qafqazda olan dövlətlərdən, islam ölkələrindən gələn
nümayəndələr, həm də din xadimləri iştirak edirlər. Bu beynəlxalq konfransın da əsas məzmunu, mənası sülhün,
əmin-amanlığın və təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Yəni bildirmək istəyirəm ki, biz bu istiqamətdə çox
müsbət addımlar atırıq. Ancaq eyni zamanda sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunması yolunda meydana çıxan
maneələr də az deyildir. Bizim arzumuz, istəyimiz ondan ibarətdir ki, həqiqətən, bütün əməkdaşlığımız hər
yerdə, o cumlədən bölgəmizdə təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəldilə bilsin. Hesab edirəm ki, sizin
bölgəmizə ziyarətiniz, bugünkü danışıqlarımız da bu məqsədə xidmət edir. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm.
H a v y e r S o l a n a: Mən Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm və inanıram ki, Bakıya səfərim
səmərəli və uğurlu olacaqdır.

681

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏ NATO-nun NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ ARASINDA
DANIŞIQLAR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA YERLİ VƏ XARİCİ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ ÜÇÜN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI
Prezident sarayı
30 sentyabr 1998-ci il
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏYANATI
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Siz bizim danışıqlarımızda iştirak etmisiniz və bəlkə də buna görə heç əlavə görüş keçirməyə ehtiyac yox
idi. Ancaq bu, əvvəldən planda olduğuna görə biz hesab etdik ki, sizinlə görüşməyə gəlmək lazımdır.
Siz eşitdiyinizdən əlavə onu deyə bilərəm ki, NATO-nun Baş katibi cənab Havyer Solana ilə bizim
danışığımız çox qarşılıqlı anlaşma, mehribanlıq şəraitində keçibdir və Azərbaycan ilə NATO arasında «Sülh
naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində əməkdaşlığımızı müsbət qiymətləndirmişik. Bundan sonra da bu
əməkdaşlığı davam etdirmək əzmində olduğumuzu bildirmişik.
Bizim bugünkü görüşümüz çox əhəmiyyətli olubdur. Bu görüşdən əvvəl bizim qonağımız cənab Havyer
Solana Azərbaycanın Baş naziri, müdafiə naziri ilə görüşübdür və çox səmərəli danışıqlar aparılıbdır. Hesab
edirəm ki, biz beləliklə, əlaqələrimizi, əməkdaşlığımızı sürətləndiririk.
Azərbaycan hökuməti bu əməkdaşlığı qiymətləndirir və çox əhəmiyyətli hesab edir. Bugünkü görüşlərimiz,
danışıqlarımız bu əməkdaşlığın sürətləndirilməsi üçün yaxşı əsas yaradıbdır.
İndi isə mən sözü cənab Baş katibə verirəm.
NATO-nun BAŞ KATİBİ HAVYER SOLANANIN BƏYANATI
Çox sağ olun, cənab prezident.
Çox güman ki, Sizin dediklərinizə mənim əlavə etməyə sözüm yoxdur. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki,
Sizdə yenidən qonaq olmağıma görə və nəinki prezidentlə, həm də Baş nazirlə, habelə müdafiə naziri ilə
görüşmək, il yarım bundan əvvəl Sizdə axırıncı dəfə olduğum vaxtdan bəri istər «Sülh naminə tərəfdaşlıq»
proqramının xətti ilə, istərsə də Avratlantika Tərəfdaşlığı Şurasının xətti ilə birlikdə nə qədər iş gördüyümüzü
qiymətləndirmək imkanı olduğuna görə çox şadam.
Bu dövrdə həqiqətən çox iş görülmüşdür. Lakin iki məqamı ayrıca vurğulamaq istərdim. Azərbaycan
qoşunlarının təlimlərdə iştirakına görə, Sizə, Sizin hökumətinizə və xalqınıza xüsusilə təşəkkür etmək istərdim.
Məsələn, Makedoniya ərazisində çox mühüm təlimlər keçirildi və bu təlimlərdə Azərbaycan da iştirak etdi.
Tərəfdaş ölkələrin və alyans ölkələrinin geniş iştirakı ilə Orta Asiyada da belə oldu. Azərbaycan orada da iştirak
etdi.
Həqiqətən, çox rəmzidir ki, biz regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin və sülhün təminatçısı kimi birlikdə
işləyirik. Sizə demək istəyirəm ki, biz bu istiqamətdə sonrakı illərdə də işləməyi davam etdirəcəyik.
Qonaqpərvərliyə görə cənab prezidentə də, Sizin hökumətinizə də təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun.
***
S u a l: Cənab Baş katib, bu gün deyildi ki, Serbiya öz qoşunlarının bir hissəsini geri çəkmişdir, lakin
bu, kifayət deyildir və çox ləng edilmişdir. Çoxları serblərin həqiqətən nə isə bir iş görmək əzmini şübhə
altına alırlar. Siz deyə bilərsinizmi ki, NATO-nun öz mövqelərində həqiqətən möhkəm durmaq iradəsi və
imkanları var?
H a v y e r S o l a n a: Həqiqətən, demək lazımdır ki, biz prezident Miloşeviç haqqında onun sözlərinə
əsasən yox, işlərinə əsasən mühakimə yürüdəcəyik. Biz ondan lap çox, həddindən çox sözlər eşitmişik. Amma
o, çox vaxt öz sözünün yiyəsi deyildir. Onu da demək lazımdır ki, son bir neçə gündə Kosovo haqqında iki çox
mühüm qərar qəbul edilmişdir. Birincisi - BMT Təhlükəsizlik Şürasının qətnaməsidir. Bu qətnamədə prezident
Miloşeviçdən nə gözlədiyimiz dəqiq müəyyənləşdirilmişdir. Deməliyəm ki, bu qərar əslində yekdilliklə qəbul
edilmişdir. Təkcə Çin səs vermədi, qalanlarının hamısı qərarın qəbul olunmasının lehinə səs verdi. İkincisi NATO Şurasında qəbul edilmiş qərardır. Burada öz hərbi komandanlarınıza müraciət edilir ki, onlar texnikaya
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zərurət yaranması təqdirdə onu kimlərin verəcəyini alyansın ayrı-ayrı ölkələrindən öyrənməyə başlasınlar. Lakin
Təhlükəsizlik Şurasının mandatı olmadan, əlbəttə, heç bir tədbir görülməyəcəkdir.
S u a l: Cənab Solana, siz Bakıda danışıqlar zamanı bəyan etdiniz ki, NATO Azərbaycanla
əməkdaşlığın dərinləşməsində maraqlıdır. Bilmək istərdik, siz konkret olaraq nəyi nəzərdə tuturdunuz:
«Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı və Avratlantika Tərəfdaşlığı Şurası çərçivəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsini, yoxsa tərəflər qarşılıqlı fəaliyyətin yeni formalarını nəzərdə tuturlar?
H a v y e r S o l a n a: Siz «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində və Avratlantika Tərəfdaşlığı
Şurası çərçivəsində əməkdaşlığı genişləndirmək barədə doğru dediniz. Bu iki struktur həqiqətən çox imkanlar
verir. Onlarda çox ölkələr iştirak edirlər və NATO ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün geniş yer var. Biz
artıq bu proqramlar üzrə işləyirik və öz əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək istəyirik.
S u a l: Üzr istəyirəm, Baltiya xartiyası kimi gələcəkdə Zaqafqaziya xartiyası da imzalamaq
mümkündürmü?
H a v y e r S o l a n a: NATO-da heç bir Baltiya xartiyası yoxdur.
M ü x b i r: Ukrayna və Rusiya ilə var, Baltiya xartiyası var.
H a v y e r S o l a n a: Yox, bu, NATO-nun xətti ilə deyildir.
S u a l: Cənab Solana, biz, Azərbaycan jurnalistləri sizin dəvətinizlə Belçikada olarkən Dağlıq
Qarabağla bağlı Azərbaycanın ən böyük problemi barəsində dediniz ki, bu problemlə ATƏT məşğul olur
və bütün məsuliyyət bu təşkilatın üzərinə düşür. İndi Azərbaycanda sizdən soruşuruq: Əgər Ermənistan
böyük Sülh sazişini imzalamasa və bu zaman Azərbaycan tərəfi NATO-ya müraciət etsə, onda sizin
ittifaqın reaksiyası necə ola bilər.
H a v y e r S o l a n a: Dediklərimi təkrar edirəm. Bu problemin həlli üçün çərçivə mövqeyi yaradılmışdır.
Bütün bunlar 1996-cı ildə ATƏT-in xətti ilə qəbul edilmişdir. Biz vəziyyətdən çıxışı məhz bunun əsasında
axtarmalıyıq.

683

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

RESPUBLİKANIN ŞƏHƏR VƏ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇILARININ
İŞTİRAKI İLƏ KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
6 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bugünkü müşavirə Azərbaycanda prezident seçkilərində yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rolu, iştirakı,
məsuliyyəti ilə əlaqədardır. Bunlar hamısı «Azərbaycan Respublikası prezidentinin seçkiləri haqqında» və
«Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında» qanunlarda öz əksini tapıbdır. Siz öz
vəzifələrinizi, məsuliyyətinizi bilirsiniz.
Hələ seçki kampaniyası başlanan zaman biz burada böyük bir müşavirə keçirdik. Yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının başçıları oraya dəvət olunmuşdular. Xatirinizdədir, o vaxt mən yerli icra hakimiyyəti, hüquqmühafizə orqanlarının vəzifələri, onların yeri, məsuliyyəti haqqında əlavə göstərişlər verdim. Amma əsas
göstərişlər Azərbaycan Respublikasının qanununda öz əksini tapmışdır.
Bu gün sizin buraya dəvət olunmağınız və bu müşavirənin keçirilməsi o zərurətdən doğur ki, seçki
kampaniyasının əsas hissəsi artıq arxada qalıbdır. Bir neçə gündən sonra - oktyabrın 11-də Azərbaycanda
prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Prezident seçkilərini mərkəzi və yerli seçki komissiyaları aparırlar və onlar
aparacaqlar. Ancaq yerli icra hakimiyyəti orqanlarının da vəzifələri vardır. Bir daha qeyd edirəm, siz bilirsiniz, bu vəzifələr qanunda əks olunubdur. Ancaq mən bunları sizə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hərə öz işi ilə
məşğul olsun.
Bilirsiniz ki, indi seçki kampaniyası çox qızğın gedir. Biz Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında
hərəkət edirik. Deyə bilərəm ki, qanunlarda nəzərdə tutulduğu kimi, seçki kampaniyası tam açıq, aydın, sərbəst,
demokratik şəraitdə keçir. Prezidentliyə namizədlər öz platformalarını bəyan etmək, öz fikirlərini açıqlamaq və
özləri haqqında istədikləri məlumatları vermək imkanına malikdirlər. Radio, televiziya, mətbuat - hamısı hər kəs
üçün açıqdır. Hər kəs, o cümlədən prezidentliyə namizədlər, onların vəkilləri, tərəfdarları da bu imkanlardan
istifadə edirlər.
Ancaq bilirsiniz ki, bununla yanaşı, seçkidə iştirak etməkdən imtina edən bəzi siyasi partiyalar, qruplar
Azərbaycan prezident seçkilərinin həyata keçirilməsinin əleyhinə iş, kampaniya aparırlar, cürbəcür tədbirlərə,
bəzən də qanunsuz tədbirlərə əl atırlar, qanunu pozurlar və Azərbaycanda prezident seçkilərinin guya qeyridemokratik keçiriləcəyini sübut etməyə çalışırlar. Bu barədə cürbəcür təbliğatlar aparırlar, beynəlxalq
təşkilatlara, müşahidələrə müraciət edirlər.
Bunlar hamısı bizim seçkilərin azad, sərbəst, demokratik şəraitdə keçirilməsi çərçivəsində mümkündür və
ona görə də mövcuddur. Hərə öz fikrini deyə bilər. Ancaq hansı fikir düzdür, hansı əyridir, hansı fikir doğrudur,
hansı yalandır, - onu ictimaiyyət, xalq, vətəndaşlar müəyyən edirlər.
Təəssüflər olsun ki, bu qüvvələr seçkiləri nəyin bahasına olursa-olsun, onların sözləri ilə desək, «boykot
etmək» istəyirlər. Bu da onların işidir. Ancaq onlar bununla qənaətlənmirlər, seçkiləri pozmaq istəyirlər. Gələn
bəzi siqnallar göstərir ki, hətta təxribat xarakterli hərəkətlərə əl atmaq istəyirlər, ağlasığmaz iddialar irəli
sürürlər ki, seçkilər dayandırılsın, seçkilərin vaxtı uzadılsın və onlar seçkidə iştirak etsinlər. Şübhəsiz ki, bunlar
təəccüb doğurur. Bəzən düşünürsən, - ilahi, bu insanlar özlərini göydən gəlmiş hesab edirlər, yaxud da onların
Azərbaycanda xüsusi tarixi bir xidmətləri var? Nəyə görə Azərbaycanın qanun-qaydalarından, Azərbaycan
vətəndaşlarına verilmiş hüquqlardan özləri üçün əlahiddə artıq, fövqəladə hüquqlar, xüsusi status tələb edirlər?
Azərbaycanda seçki prosesi bir il bundan əvvəl başlayıbdır. «Azərbaycan Respublikası prezidentinin
seçkiləri haqqında», «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında» qanunların layihələri,
qəbul olunması nə qədər müzakirə edilibdir. Biz xalqla nə qədər məsləhətləşmişik. O cümlədən müxalifətdə
olan, xüsusi iddialarla yaşayan partiyalarla, qruplarla da dialoqa girmişik.
Mən hələ iyun ayında bütün siyasi partiyalara müraciət etdim, onları seçkidə iştirak etməyə dəvət etdim.
Mərkəzi Seçki Komissiyasında iştirak etmək üçün öz namizədlərini təqdim etmələrini onlardan xahiş etdim.
Ancaq onlar mənim - Azərbaycan dövlətinin başçısının, prezidentinin bu müraciətinə etinasızlıq göstərdilər, heç
bir cavab vermədilər. Əksinə, yeni-yeni iddialar meydana çıxartdılar.
Amma bunlara baxmayaraq, mən hər bir vətəndaşın, hər bir siyasi qrupun, yaxud partiyanın fikirlərinə
hörmətlə yanaşaraq avqust ayının 3-də bir neçə partiyanın başçılarına məktub göndərdim, müraciət etdim.
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Bunlar mətbuatda elan olundu ki, mən onları seçkilərdə iştirak etməyə dəvət edirəm və Mərkəzi Seçki
Komissiyasında təmsil olunmaq üçün öz namizədlərini təqdim etmələrini xahiş edirəm. Ancaq onlar buna da
etinasızlıq göstərdilər, öz hikkələri, iddiaları ilə işlərini davam etdirdilər. Yəni onların seçkilərdə iştirak etməsi
üçün bütün imkanlar yaranmışdır və onlara dəfələrlə müraciət olunmuşdur. Lakin onlar bunların hamısından
imtina etdilər.
İndi, seçki kampaniyası son mərhələsində olduğu bir zaman bəyan edirlər ki, onlar guya dialoq istəyirlər.
Dialoqun da əsas şərti ondan ibarətdir ki, «Gərək seçki kampaniyası dayandırılsın, seçkilərin vaxtı uzadılsın və
sonra onlarla dialoq başlansın». Bunu kim edə bilər? Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası edə bilməz, çünki qanun
ona belə hüquq vermir. Azərbaycan prezidenti kimi, mənim ancaq qanunvericilik təşəbbüsüm vardır. Mənim bu
barədə bundan artıq başqa bir imkanım yoxdur. Ancaq mən qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək üçün də
heç bir əsas görmürəm və belə təklifləri qəbul etmirəm.
Milli Məclis bu məsələyə öz münasibətini göstəribdir. Milli məclisin sədri hörmətli Murtuz Ələsgərov bu
barədə onlara açıq məktubla cavabını göndəribdir. Ona görə də burada hər şey açıq-aydındır. Biz, Azərbaycanın
bugünkü iqtidarı, dövlət, hakimiyyət orqanları respublikamızda demokratiya yaradırıq, onu inkişaf etdiririk və
ölkəmizdə prezident seçkilərini də demokratik şəraitdə keçirmək üçün üzərimizə düşən vəzifələri, hesab edirəm,
layiqincə yerinə yetiririk. Mən inanıram ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinin tam demokratik, ədalətli,
sərbəst keçirilməsi üçün qarşıdan gələn günlərdə də hakimiyyət orqanları tərəfindən lazımi işlər görüləcək və
respublikamızda oktyabrın 11-də prezident seçkiləri tam demokratik, azad, ədalətli şəraitdə keçiriləcəkdir.
Bir daha qeyd edirəm, bütün bunları təmin etmək üçün hər kəsin qanunla tənzimlənmiş vəzifəsi, rolu vardır.
Hərə öz vəzifəsini, rolunu qanun çərçivəsində yerinə yetirməlidir. Qanunda göstərilən o vəzifə çərçivəsini
aşmaq da, ancaq qanun çərçivəsindəki həmin vəzifəni yerinə yetirməmək, yaxud da yerinə yetirilməsində
səhlənkarlıq etmək də olmaz.
Ona görə də Azərbaycanın hakimiyyət, icra orqanları, xüsusən yerli icra hakimiyyəti orqanları qanun
çərçivəsində üzərlərinə düşən vəzifələri tam yerinə yetirməlidirlər. Qanunun çərçivəsindən bir millimetr də
kənara çıxmaq, onu aşmaq olmaz. Eyni zamanda, həmin qanun çərçivəsində olan vəzifəni tam yerinə yetirmək
lazımdır.
İndi Azərbaycanda seçkiləri tamamilə pozmaq istəyən həmin o radikal müxalifətlə yanaşı, təəssüflər olsun
ki, prezidentliyə namizədlər də bəzən öz çıxışlarında «Seçkilər saxtalaşdırılacaqdır» fikirlərini bəyan edirlər.
Azərbaycanın prezidenti və oktyabrın 11-də keçiriləcək seçkilərdə prezidentliyə namizəd kimi mən bu gün
bəyan edirəm ki, Azərbaycanın bugünkü iqtidarı, hakimiyyət orqanları, icra orqanları respublikamızda prezident
seçkilərinin demokratik, açıq-aşkar, sərbəst, ədalətli keçirilməsini hamıdan çox istəyir. Şəxsən mənə gəldikdə
isə, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda hamıdan çox bunu mən istəyirəm. Çünki beş ildir ki, hamımız Azərbaycanın sağlam qüvvələri, ölkəmizin əhalisinin bizi dəstəkləyən əksəriyyəti ilə birlikdə respublikamızda
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq və dövlət quruculuğu prosesi aparırıq. Həm siyasi, həm ictimai,
həm sosial, həm də iqtisadi sahədə bununla əlaqədar lazımi tədbirlər görülür, islahatlar aparılır və müəyyən
müsbət nəticələr əldə olunubdur.
Biz dünyaya bəyan etmişik ki, Azərbaycan demokratik dövlət, ölkə, cəmiyyət kimi dünya demokratiyasına
qoşulur. Məhz buna görə də biz Avropa Şurasına daxil olmaq istəyirik. Məhz buna görə də biz Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında fəaliyyət göstəririk və Azərbaycanı bu təşkilatın bərabər hüquqlu
üzvü kimi təmsil edirik. Məhz buna görə də biz Avropa Birliyinin Parlament Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edirik.
Məhz buna görə də biz 1996-cı ilin aprel ayında Lüksemburqda Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq haqqında saziş
imzalamışıq. Məhz buna görə də biz Dünya Parlamentlər Assambleyasında iştirak edirik. Məhz buna görə də
dünyanın bütün demokratik təşkilatlarında biz Azərbaycanı təmsil edirik.
Biz belə işlər görərək artıq dəfələrlə sübut etmişik ki, Azərbaycanda demokratiya qurulur, inkişaf etdirilir və
Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir.
Belə bir halda seçkilərin hansısa bir şəkildə saxtalaşdırılması bizə nə verəcəkdir? Biz seçkiləri nə üçün
saxtalaşdırmalıyıq? Nə üçün? Əgər həmin radikal müxalifət, yaxud da prezidentliyə namizədlərdən bəziləri
özlərinin gücünü, xalqın, əhalinin arasındakı sosial bazasını Azərbaycanda beş il prezident olan adamdan artıq
hesab edirlərsə, demək, onlar ölkəmizdəki reallığı da bilmirlər.
Biz beş ildə Azərbaycanda dövlətçiliyi nəinki qorumuşuq, saxlamışıq, həm də onu inkişaf etdirmişik,
respublikamızda iqtisadi inkişafa nail olmuşuq. Biz Azərbaycanda beş il müddətində cinayətkarlığa qarşı ciddi
tədbirlər görüb, cinayətkarlığın qarşısını almışıq. Bu beş ildə ölkəmizin əsas problemi olan Ermənistan Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasında dəyərli işlər görmüşük və müəyyən
nəticələr əldə etmişik. Biz müharibədə atəşkəs əldə etmişik, sülhsevər siyasət aparırıq. Dünyanın bir çox
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dövlətləri ilə tarixi əhəmiyyətə malik olan müqavilələr imzalamışıq. Azərbaycanın iqtisadiyyatını dünya
iqtisadiyyatına bağlamışıq. Azərbaycana xarici investisiyalar gəlir. Dünyanın, o cümlədən xarici işgüzar
dairələrin Azərbaycana marağı artıbdır. Bunların hamısını biz etmişik, ölkəmizdəki bugünkü reallığı biz
yaratmışıq. Nə cür ola bilər indi biz şübhə edək ki, o biri namizədlərə görə guya bizim dəstəyimiz azdır və
seçkilərdə nəyə görəsə saxtakarlıq etməliyik? Şübhəsiz, bu, gülünc bir şeydir.
Ancaq təəssüflər olsun ki, belə fikirlər söyləyənlər vardır. Siz buraya bunları nəzərə aldığımıza görə dəvət
olunmamısınız. Onlar yalan fikirlərdir. Mən bunları tamamilə rədd edirəm, belə fikirlərin hamısına etiraz
edirəm.
Ancaq yenə deyirəm, Azərbaycanın prezidenti kimi, mən seçkilərdə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının öz
vəzifələrini qanun çərçivəsində düzgün həyata keçirməsi üçün sizi buraya dəvət etmişəm.
Qanunda göstərilibdir ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquq mühafizə orqanları seçki komissiyalarının
işinə qarışmamalıdırlar. Seçki komissiyaları öz işlərini müstəqil, sərbəst, «Azərbaycan Respublikası
prezidentinin seçkiləri haqqında», «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında»
qanunlar əsasında aparmalıdırlar. Yerli icra hakimiyyəti orqanları seçki məntəqələrinə, komissiyalarına sadəcə,
lazım olan köməyi və yardımı göstərməlidirlər.
Güman edirəm ki, indiyə qədər bu işlər görülübdür. Mən hesab edirəm ki, çox işlər görülübdür. Məhz
görülən işlərin nəticəsində 4 mindən artıq seçki məntəqəsi təşkil olunubdur. Verilən məlumata görə yerli icra
hakimiyyəti orqanları ərazi və məntəqə seçki komissiyalarına binalar ayrılması, onların rahat, normal işləməsi,
ləvazimat alınması, şərait yaradılması üçün öz işlərini görüblər, xidmətlərini göstəriblər və bu gün də göstərirlər.
Ancaq eyni zamanda, qarşıdakı günlərdə, xüsusən oktyabrın 11-də hərəniz öz vəzifənizi yerinə yetirməlisiniz.
Bir daha deyirəm, əsas şərt ondan ibarətdir ki, siz məntəqə, ərazi seçki komissiyalarının işinə
qarışmamalısınız. Mən bunu yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçılarına, hüquq-mühafizə orqanlarına və
bütün icra orqanları işçilərinin hamısına deyirəm ki, siz bu işlərə qarışmayasınız. Seçki komissiyalarının
hamısının normal işləməsi üçün onların sizə etdiyi müraciətlərə gərək dərhal baxasınız, istənilən köməyi,
yardımı edəsiniz, başçılıq etdiyiniz rayonda meydana çıxan, seçki prosesinə mane olan halların qarşısını
vaxtında, qanun çərçivəsində alasınız, vətəndaşların, seçicilərin məntəqələrə gedib öz seçki hüquqlarını sərbəst
yerinə yetirməsinə lazım olan şəraiti, imkanları yaradasınız. Beləliklə, seçkilərin azad, ədalətli, demokratik
keçirilməsinə öz xidmətlərinizi göstərəsiniz.
Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın hakimiyyət, icra orqanları beş il müddətində xeyli iş görmüşlər. Bu işlərin
həyata keçirilməsində şübhəsiz ki, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının da xidmətləri, payı vardır. Doğrudur,
ümumiyyətlə, iqtidarın, hakimiyyət orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətində nöqsanlar da,
çatışmazlıqlar, həll olunmamış problemlər də, bəzən həll edilə biləsi, amma səhlənkarlıq, buraxılan səhvlər,
nöqsanlar nəticəsində həll olunmamış problemlər də vardır. Bunlar hamısı vardır. Biz bunları heç vaxt inkar
etməmişik və bu gün də inkar etmirik.
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının işində olan nöqsanları, çatışmazlıqları, bəzi icra orqanları başçıları
tərəfindən vəzifəsindən sui-istifadə etmə hallarını, qanunu pozma hallarını biz ciddi tənqid etmişik, lazımi
təşkilati tədbirlər görmüşük. Məhz belə səhvlərə, nöqsanlara, vəzifələrindən sui-istifadə etdiklərinə görə bəzi
yerli icra hakimiyyəti orqanları başçıları vəzifədən kənar olunublar, cəzalandırılıblar. Onların haqqında başqa
tədbirlər də görülübdür. Mən bu gün bir daha deyirəm ki, hər bir icra orqanı və onun başçısı Azərbaycanın
Konstitusiyasından və Qanunundan, Azərbaycan prezidentinin fərmanlarından irəli gələn vəzifələri müasir
tələblərə uyğun olaraq vaxtında, layiqincə yerinə yetirməlidir.
Təəssüflər olsun ki, indi yerindən duran icra hakimiyyəti başçılarını, yaxud hüquq-mühafizə orqanlarını
tənqid edirlər, Azərbaycandakı çatışmazlıqların onların günahı olduğunu göstərirlər. Amma özlərinin günahı,
yaxud da özlərinin Azərbaycana vurduqları zərbələr, zərərlər haqqında heç bir şey demirlər. Bu barədə gur
danışan adamlar özləri çox şeylərin günahkarıdırlar. Onlar ötən illərdə Azərbaycanda ağır vəziyyəti
yaradanlardırlar.
Şübhəsiz ki, mən onların belə əsassız ittihamlarına etiraz edirəm. Bir daha qeyd edirəm, ümumən hakimiyyət
orqanlarının, iqtidarın, xüsusən yerli icra hakimiyyəti orqanlarının işində səhvlər, çatışmazlıqlar vardır. Biz
bunların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmüşük, bu gün də görürük və gələcəkdə də görəcəyik. Ancaq
eyni zamanda, mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanın dövlət, hökumət, hakimiyyət orqanlarında
işləyənlərin əksəriyyəti müstəqil respublikamıza xidmət edirlər və bəziləri çox dəyərli xidmətlər göstərirlər.
Onlara qara yaxmaq və onları qiymətləndirməmək ədalətsizlik, haqsızlıq olardı.
Güman edirəm ki, siz - yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları oktyabr ayının 11-də prezident
seçkilərinin demokratik, ədalətli, sərbəst keçirilməsində öz vəzifələrinizi layiqincə yerinə yetirərək həmin o
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əsassız sözlərə, böhtanlara, yalanlara cavab vermiş ola biləcəksiniz. Mən istərdim ki, siz o böhtanlara həmin o
gur sözlərlə yox, öz əməli işinizlə cavab verəsiniz, qanunu öz əməli işinizlə, Azərbaycana, respublikamızın
bugünkü dövlətçiliyinə sədaqətlə xidmət etməklə yerinə yetirəsiniz. İnanıram ki, mən dediyim bu vəzifələri
yerinə yetirməyə sizin gücünüz də, bacarığınız da, imkanınız da vardır. Əminəm ki, siz bunları edəcəksiniz.
Bir daha qeyd edirəm, Azərbaycan prezidentliyinə namizəd kimi, mən hamıdan çox istəyirəm ki, seçki hər
yerdə normal, ədalətli, demokratik keçsin.
Bəli, mən oktyabrın 11-də yenidən Azərbaycanın prezidenti seçilmək istəyirəm. Çünki hesab edirəm ki, ötən
beş ildə keçdiyimiz yolu, Azərbaycanda dövlətçiliyi, Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək, ölkəmizi
demokratiya yolu ilə aparmaq, respublikamızın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, Azərbaycanı bir müstəqil dövlət
kimi daha da yüksəklərə qaldırmaq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaq, işğal olunmuş
torpaqlarımızı azad etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
qaçqınları öz yerlərinə, yurdlarına qaytarmaq üçün və bütün başqa işləri görmək üçün mən hələ Azərbaycana,
Azərbaycan xalqına lazımam.
Mən öz xidmətimi indiyədək əsirgəməmişəm, bundan sonra da əsirgəməyəcəyəm. İndi seçicilərlə görüşərkən
hər dəfə bildirirəm ki, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən müstəqil Azərbaycana, xalqımıza sədaqətlə xidmət
edəcəyəm. Böyük həyat yolu keçmiş, zəngin təcrübəsi olan və Azərbaycanın problemlərini, eyni zamanda onun
imkanlarını dərindən bilən bir insan kimi, mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanın mənə ehtiyacı vardır. Mən
də öz borcumu bundan sonra yerinə yetirməliyəm. Məhz ona görə də mən özümdə olan enerjini, biliyi, təcrübəni
və qazandığım bu hörmət və ehtiramı Azərbaycanın gələcəyinə həsr etmək istəyirəm. Məhz ona görə də
oktyabrın 11-də Azərbaycanda tam demokratik, ədalətli şəkildə seçilən prezident olmaq istəyirəm. (Gurultulu,
sürəkli alqışlar).
Kim bunu istəyirsə, o, seçkiyə qədər qalmış günlərdə və seçki günü Azərbaycanın qanunlarını, seçki
qanununu olduğu kimi yerinə yetirməlidir və prezident seçkilərinin demokratik, ədalətli, azad, aşkar, sərbəst
keçirilməsini təmin etməlidir.
Son günlər mən çoxlu görüşlər keçirmişəm. Mənim Bakıda, Sumqayıtda, Salyanda, Biləsuvarda,
Cəlilabadda, Masallıda, Lənkəranda, Astarada çoxsaylı görüşlərim olubdur. Mən şimal bölgəsi rayonlarının
hamısında - Qusarda, Xaçmazda, Qubada, Dəvəçidə, Siyəzəndə, Xızıda olmuşam. Mən Əli Bayramlı,
Sabirabad, Saatlı, İmişli rayonlarında görüşlər keçirmişəm. Biləsuvarda, İmişlidə, Saatlıda, Sabirabadda qaçqın
düşərgələrində olmuşam, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanlarla görüşmüşəm, onların mənə olan
inamını, münasibətini görmüşəm.
Bu gün axşam da görüşlərə gedəcəyəm. Sabah da, o birisi gün də mən respublikanın bir çox bölgələrində
olacağam. Sonra Bakıda görüşlər keçirəcəyəm. Mən bu günlərdə yüz minlərlə, milyonlarla adamlarla
görüşmüşəm. Avtomobillə getdiyim bütün yollarda qəsəbələrdən, kəndlərdən insanlar yolun kənarına çıxıb
mənimlə görüşmək istəyirlər, mən də onların bu arzusunu yerinə yetirirəm, görüşürəm. Görürəm ki, insanlar
ölkəmizdə mövcud olan çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanın müstəqilliyinə nə qədər sevinirlər. Onlar ölkəmizin bu azadlığına nə qədər sevinirlər, Azərbaycan iqtidarının, prezidentinin fəaliyyətini ürəkdən bəyənirlər,
dəstəkləyirlər, onu alqışlayırlar və mənə gələcək üçün dəstək verirlər.
Şübhəsiz ki, bunlar hamısı mənə əvvəldən də məlum idi. Ancaq həmin görüşləri və mən bir namizəd kimi hər bir
seçici ilə görüşləri özümün əsas vəzifəm hesab edirəm. Ona görə də həmin köçkünlərin, yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş insanların çadırlarına gedib onlarla orada söhbətlər, danışıqlar aparmışam. Əhalinin mənə münasibəti də, fikri
də məlumdur. Mənim prezident olmağım üçün bu, yəni o münasibət bəsdir.
Heç bir əyinti, saxtakarlıq lazım deyildir. Əksinə, bu, bizim bugünkü dövlətçiliyimizə, şəxsən mənə zərər
olan bir şeydir. Bu məsələnin üzərində bu qədər dayanmağım o demək deyildir ki, mən hesab edirəm kimsə
saxtakarlıq edəcəkdir. Yox. Ona görə ki, bu mövzunu indi çox hallandırırlar. Mən onlara - həm o radikal
müxalifətdə olanlara, həm də prezidentliyə namizədlərin bəzilərinə cavab olaraq bunu deyirəm.
Mən tam əminəm ki, seçkilər demokratik, ədalətli keçiriləcəkdir. İnanıram ki, siz öz vəzifələrinizi layiqincə
yerinə yetirəcəksiniz. Mənə dair bir sualınız, yaxud bu problemlə, qanunun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
sözünüz varmı?
R a m i z M e h d i y e v (Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri): Cənab prezident, icra hakimiyyəti başçıları
gözəl bilirlər ki, hər kəs özü səs verməlidir, hər bir adam seçki məntəqəsinə öz pasportu ilə gəlməlidir. Heç kim
gəlib başqasının əvəzinə səs verə bilməz. Biz bu məsələni əsas götürməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu təbiidir. Bunu hamı bilməlidir. Mən baxıram, bizim televiziya necə səs vermək
barədə yaxşı bir proqram hazırlayıbdır. Bəlkə onu bir az da genişləndirmək lazımdır. Məsələn, orada deyilir ki,
kimsə xanımının, oğlunun, qızının, oğul atasının əvəzinə səs verə bilməz. Keçmişdə bu, təkcə Azərbaycanda
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yox, digər yerlərdə də adət olubdur. Aydındır ki, biz 70 il başqa bir seçki sistemi şəraitində yaşamışıq. Əgər
insanlar on illərlə həmin sistemi qavrayıb, mənimsəyibsə, yeni sistemə keçmək, əlbəttə, o qədər asan deyil.
Amma sizinlə bizim vəzifəmiz, xüsusilə sizin vəzifəniz ondan ibarətdir ki, bunu insanlara anladasınız,
bildirəsiniz.
Məsələn, İmişlidə məskunlaşmış qaçqınların çadır düşərgələrindən birində bir xanım çox xahiş etdi ki, mən
gedib onun anası ilə görüşüm. O dedi ki, anasının 100-dən artıq yaşı vardır. Mən gedib həmin çadıra girdim.
Mən onsuz da bir çox çadırlarda olmuşdum. O bilmirdi ki, mən onun yaşadığı çadıra gələcəyəm, yoxsa yox.
Həmin qadının yaşadığı çadır bizdən bir qədər aralıda idi. Mən onun xahişinə əməl etdim, həmin çadıra getdim,
o bacı ilə də görüşdüm. Görünür, onun həqiqətən də 100-dən artıq yaşı vardır. O, yerdə oturmuşdu. Mən də
onun yanında oturdum, söhbət etdim. Həmin 100 yaşlı xanım mənə dedi ki, bala, narahat olma, mən seçki
məntəqəsinə özüm gedəcəyəm və səs verəcəyəm. Bacım bunu mənə dedi. Ancaq mən bununla demək istəmirəm
ki, hamı belə fikirdədir.
Ona görə də qanun çərçivəsində sizin əsas vəzifəniz ondan ibarətdir, izah edəsiniz ki, hər kəs gedib özü səs
versin. Əgər kimsə gedib özü səs verə bilmirsə, qoy o səs verilməsin, nəinki kimsə gedib onun əvəzinə səs
versin. O səs lazım deyildir, qoy verilməsin. Amma kimsə onun əvəzinə səs verməsin.
Bilirsiniz ki, burada həm xarici, həm daxili müşahidəçilər, həm də radikal müxalifətdən olan müşahidəçilər
çoxdur. İndi haradasa, kimsə heç bir qərəzi olmadan xəstə anasının, yaxud da seçki məntəqəsinə gedə bilməyən
bacısının əvəzinə səs verəcəksə, bu, bizim gördüyümüz böyük işə xırda bir şeylə zərər gətirəcəkdir. Niyə, bu
zərər bizə nəyə lazımdır? Yaxşı olar ki, bu heç olmasın, nəinki ondan istifadə edib, bizim gördüyümüz işləri
gəlib qiymətdən salsınlar.
Ona görə də hər kəsin, hər seçicinin özünün seçki məntəqəsinə getməsi, səs verməsi əsas şərtdir. Xəstə olan
adamlar üçün qutular təşkil ediləcəkmi?
R a m i z M e h d i y e v: Bəli, olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar olacaqdır. Amma kim xəstə deyilsə, seçki məntəqəsinə getmək iqtidarına
malikdirsə, o, seçki məntəqəsinə getməlidir. Siz onların seçki məntəqəsinə getməsinə kömək etməlisiniz.
Belələrinə kömək göstərilməsi qadağan deyildir ki?
R a m i z M e h d i y e v: Əvvəlcədən təbliğat aparılmalıdır ki, həmin adamlar gedib səs versinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, təbliğat aparılmalıdır.
Ə l i M ə m m ə d o v (İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab prezident, nəqliyyat vasitələri ilə
də kömək etmək olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəqliyyat vasitələri lazımdır, kömək edin. Buna etiraz yoxdur ki? Yaxşı, nəqliyyat
vasitələri sizin əlinizdədir. Rayonda, şəhərdə, qəsəbədə, kənddə siz hər şeydən istifadə edə bilərsiniz. Əlbəttə,
ola bilər ki, uzaq kəndlərdən seçki məntəqəsinə getmək bir qədər çətinlik yaratsın, pul verib nəqliyyatdan
istifadə etmək kimin üçünsə çətin olsun, kimsə heç nəqliyyat vasitəsi tapa bilməsin. Ona görə yox ki, o, seçki
məntəqəsinə getmək, səs vermək istəmir. Ona görə ki, nəqliyyat vasitəsindən istifadə etməyə onun sadəcə,
imkanı yoxdur. Buna görə də siz adamların nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunması üçün bütün imkanlardan
istifadə etməlisiniz. Çalışmalısınız ki, insanlara şərait yaradılsın, onlar gedib səs verə bilsinlər.
R a m i z M e h d i y e v: Möhtərəm prezident, yerli icra hakimiyyəti başçıları xarici və daxili
müşahidəçilər üçün lazımi şərait yaratmalıdırlar ki, onlar sərbəst fəaliyyət göstərsinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Bütün müşahidəçilərin sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün lazımi tədbirlər
görülməlidir. Bu, sizin borcunuzdur. İstər xarici, istərsə də daxili - hər bir müşahidəçi şübhəsiz ki, qanun
çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Əgər hansısa bir müşahidəçinin bizim yerli icra hakimiyyəti və hüquqmühafizə orqanlarının onların işinə maneçilik törətməsi ilə əlaqədar şikayəti olsa, şübhəsiz ki, belə hallar
birincisi, bizim ümumi işimizə zərər vuracaq, ikincisi isə onlar bağışlana bilməzlər. Çünki müşahidəçiləri biz
özümüz dəvət etmişik.
Biz həm Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, həm Avropa Şurasına, həm də ayrı-ayrı
dövlətlərin başçılarına müşahidəçilər göndərmək barədə müraciət etmişik. Biz ayrı-ayrı demokratiya
institutlarından xahiş etmişik ki, onlar müşahidəçi göndərsinlər. Mən Avropa Şurası parlamentindən və başqa
parlamentlərdən dəfələrlə xahiş etmişəm ki, müşahidəçilər göndərsinlər.
M u r t u z Ə l ə s g ə r o v (Milli Məclisin sədri): Cənab prezident, 40-a yaxın ölkənin parlamentlərinə
müraciət etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, 40-a yaxın ölkənin parlamentlərinə müraciət olunubdur. Onların hamısından
müşahidəçilər gələcəkdir. Bunları biz etmişik. Əminəm ki, biz seçkiləri demokratik, ədalətli keçirəcəyik. Biz
müşahidəçiləri buraya ona görə çox çağırırıq ki, seçkinin nəticələri dünyanın hər yerində bizim yazdıqlarımızla
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yox, onların özlərinin gördükləri ilə məlum olsun. Əgər bunu biz özümüz etmişiksə, müşahidəçilərin buraya
gəlməsində biz özümüz maraqlıyıqsa, demək, onların fəaliyyətinə şərait yaratmaq, kömək göstərmək lazımdır.
R a m i z M e h d i y e v: Cənab prezident, rabitə, işıq və səhiyyə məsələləri də çox vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rabitə, səhiyyə nazirləri və «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri buradadır.
Birincisi, Müslüm İmanova bir də deyirəm, - mən televiziya ilə çıxışımda bunu dedim: Bu gün Azərbaycanın
hər yerinə elektrik enerjisi vermək potensialı, enerji ehtiyatları vardır, bəzi yerlərə elektrik enerjisinin verilməsi
texniki səbəblərdən pozulanda ayrı-ayrı qüvvələr, o cümlədən prezidentliyə namizədlərin bəziləri gedib söz
verirlər ki, bir ildən sonra ölkənin hər yerini elektrik enerjisi ilə təmin edəcəklər.
Respublikada elektrik enerjisinin potensialını biz yaratmışıq. Müslüm İmanov, siz də o illərdən bu işdə
işləyirsiniz və bunları bilirsiniz. Azərbaycanın hər yerini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün potensialımız,
enerji ehtiyatlarımız, imkanlarımız olduğu halda əgər bunu etmirsinizsə, bu iş haradasa pozulursa, bu, sizin
günahınızdır, bu heç də onun nəticəsi deyildir ki, bizim elektrik enerjisi vermək imkanımız yoxdur. Mən sizdən
tələb edirəm ki, bu qüsurları aradan qaldırasınız və Azərbaycanın hər yeri, seçki məntəqələri mütəmadi olaraq,
kəsilmədən elektrik enerjisi ilə təmin olunsun.
M ü s l ü m İ m a n o v: Möhtərəm prezident, respublikamızda indi elektrik enerjisi bolluğu yaranıbdır.
Məsələn, biz hesablamışıq. 1990-cı ilə nisbətən indi xeyli çox elektrik enerjisi sərf edilir. Yəni indi o qədər
enerji verilir ki, aparatlar da buna davam gətirmir.
Möhtərəm prezident, Sizin iradlarınızı qəbul edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çalışın ki, aparatlarınız da davam gətirsin.
Rabitə naziri, mən bilirəm ki, son vaxtlar siz bəzi yerlərin telefonlaşdırılması işi ilə məşğul olursunuz. Yeni
telefon stansiyaları açmısınız. Məni də dəvət edirdiniz, amma iştirak etməyə vaxtım olmadı. Bu işləri
görmüsünüz. Amma bununla yanaşı, bu günlər, xüsusən oktyabrın 11-də hər bir məntəqə ilə telefon əlaqəsi
olmalıdır. Siz bunu təmin etməlisiniz və lazım olan əlavə tədbirləri görməlisiniz. Aydındırmı?
N a d i r Ə h m ə d o v: Bəli, baş üstə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səhiyyə naziri, siz öz işlərinizi yaxşı bilirsiniz. Yəqin ki, bütün seçki məntəqələrində
sizin tibbi yardım məntəqələriniz olacaqdır, lazımi işlər görəcəksiniz. Hər şeyə özünüz nəzarət edin.
Başqa hansı problemlər vardır? Yoxdur.
Mən işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Ümidvaram ki, bu gün deyilən sözlərdən də siz özünüz üçün nəticə
çıxaracaqsınız və oktyabrın 11-də seçkilərin demokratik keçirilməsində öz xidmətlərinizi göstərəcəksiniz. Sağ
olun.
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AZƏRBAYCAN MİLLİ BANKININ YENİ İNZİBATİ BİNASININ
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
6 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Bu gün Azərbaycanın həyatında yeni bir əlamətdar hadisə baş verir. Biz Azərbaycan Milli Bankının inşa
edilmiş, başa çatdırılmış yeni binasının açılışına toplaşmışıq. Mən bu gün burada natiqləri dinləyərkən keçmişə
nəzər saldım və deyirəm ki, həyatımda indiyə qədər ikinci dəfədir bank binasının açılışında iştirak edirəm.
Bizim keçmiş həyatımızda, yəni keçmişdə yaşadığımız dövrdə o dövlətin iqtisadi, sosial, siyasi sistemində bank
o qədər əhəmiyyətli bir təşkilat hesab olunmurdu, baxmayaraq ki, bütün maliyyənin, bütün iqtisadiyyatın son
göstəriciləri bankdan gəlib keçirdi. Bu təbiidir, çünki keçmiş sovet sosialist iqtisadi quruluşu tamam başqa
prinsiplər əsasında idi.
Biz fabriklər, zavodlar, xəstəxanalar, məktəblər, saraylar, mədəniyyət ocaqları, kitabxanalar, yaşayış binaları
tikib yaradırdıq. Onları indi Azərbaycanda hamı görür. onlardan bəzilərinin açılışı böyük bir təntənəyə
çevrilirdi, bu mərasimlərdə çox adamlar iştirak edirdi. O cümlədən mən də belə mərasimlərin iştirakçısı
olmuşam.
Ancaq sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda yalnız bir bank binası tikilmişdi. Ona o vaxt İnşaat Bankı
deyirdilər. İndi o, Sənaye İnvestisiya Bankı adlanır. Onun binası bu sağdakı binadır. Xatirimdədir, o vaxt onu
İnşaat Bankı öz vəsaiti hesabına tikdi. Amma Azərbaycanda İnşaat Bankı da tam müstəqil deyildi – SSRİ İnşaat
Bankı vardı, Azərbaycan İnşaat Bankı da onun bir hissəsi idi. İndi bu binada müstəqil Azərbaycanın Sənaye
İnvestisiya Bankı yerləşir.
Şəhərin mərkəzində yerləşən və yanından bəlkə də çox keçdiyimiz Azərbaycanın Dövlət Bankı bizim
hamımızın gənclik vaxtında, 1931-ci ildə tikilmiş bir binadır. Doğrudur, bəlkə də 1931-ci ildə o bina görkəmli
görünürdü və şəhərin mərkəzində olduğu üçün diqqəti cəlb edirdi. Mənim xatirimdədir ki, biz tələbə olarkən,
gənclik illərimizdə bir-birimizə, hətta qızlarla oğlanlar bir-birinə bəzən görüş təyin edəndə bankın binası
qarşısında görüşürdülər. Görürəm ki, yaxşı dəqiqələri çoxlarının xatirinə saldım. Çünki burada olanların
əksəriyyəti – yəqin ki, həm qadınlar, həm də kişilər, - o vaxtlar oğlan və qız olarkən ilk görüşlərini o bankın
qarşısına təyin ediblər. Bunu mən çox dəqiqliyi ilə deyirəm, ona görə ki, mənim özüm də orada görüşlər
keçirmişəm.
Bəli, on illər keçibdir, Azərbaycanın Milli Bankı həmin köhnə binadadır. İndi ondan necə istifadə ediləcəyini
mən bilmirəm. Amma mənim bugünkü sözlərimi siz alqışladığınıza görə hesab edirəm ki, o binanın üzərinə bir
şərəf lövhəsi yapışdırıb yazmaq lazımdır ki, yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə adam öz gələcək xoşbəxtliyini təyin
etmək üçün ilk görüşlərini burada keçiribdir.
Ancaq indi biz müstəqil dövlət olaraq sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə gedirik, həyatımızın bütün sahələrini
demokratikləşdiririk və iqtisadiyyatda da demokratikləşmə sərbəst iqtisadiyyat deməkdir, bazar iqtisadiyyatı
deməkdir və bu yola keçmək üçün, bu səviyyəyə çatmaq üçün iqtisadi-maliyyə islahatlarının aparılması
deməkdir. Biz son illərdə bu işlərlə çox ciddi məşğul oluruq və hesab edirəm ki, xeyli nailiyyətlər əldə etmişik.
Bu işlərin mərkəzində də maliyyə-bank sistemi durur. Hər bir müstəqil dövlət, dünya iqtisadiyyatı ilə sıx
inteqrasiyada olan müstəqil dövlət, sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən müstəqil
dövlət mütləq müasir tələblərə uyğun, dünya standartlarına uyğun maliyyə-kredit, maliyyə-bank sistemi təsis
etməlidir. Biz bunu təsis etmişik və bu gün də inkişaf etdiririk. Ona görə də Azərbaycanda Milli Bankın həm
funksiyası, həm də fəaliyyət dairəsi xeyli artır. Milli Bank Azərbaycanda bütün bank sisteminin mərkəzini təşkil
edir və Azərbaycanda sərbəst, özəl bank sisteminin inkişaf etməsinə imkanlar yaratmalı, bu sahədə fəaliyyət
göstərməlidir. Ona görə də Azərbaycan Milli Bankı, şübhəsiz, keçmişdəki kimi işləyə bilməz və keçmişdə olan
binada da fəaliyyət göstərə bilməz. Bu zərurətlərdən irəli gələn qərarda Milli Bankın yeni binasının inşa
edilməsi, yaranmasıdır. Artıq belə bir bina Bankın mərkəzində yaranıbdır və biz də sizinlə birlikdə bu hadisəni
çox mühüm hadisə hesab edərək buraya toplaşmışıq, bunu bizim həyatımızda və xüsusən iqtisadi həyatımızda
böyük hadisə hesab edərək onun açılışını belə təntənəli şəraitdə keçiririk.
Mən bu münasibətlə Azərbaycan vətəndaşlarını, Azərbaycandakı müstəqil bankları və bank işçilərini,
maliyyə işçilərinin hamısını təbrik edirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Milli Bankı
yeni, müasir binada Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafı üçün uğurlu işlər görəcəkdir.
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Azərbaycanda iqtisadiyyat, maliyyə, bank sahəsində görülən işlər, aparılan islahatlar, əvvəla, ardıcıl xarakter
daşıyır, mütəmadi xarakter daşıyır və dünya təcrübəsinə əsaslanır, dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələrinin maliyyə sistemlərinin, banklarının təcrübəsinə əsaslanır. Bu gün mən bəyan edirəm ki, Azərbaycan
bu yolla bundan sonra da gedəcək, Azərbaycanda maliyyə-bank sistemi ilbəil inkişaf edəcək və bunların hamısı
Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilə ahəngdar surətdə inkişaf edəcəkdir. Bunu deməyə mənim əsasım var. Çünki son
illərdə aparılan islahatlar – iqtisadi islahatlar, bank-maliyyə sistemində aparılan islahatlar artıq öz nəticələrini
verir və Azərbaycanda həm iqtisadiyyatın inkişafını, həm sabit valyuta bazarını təmin edir, həm də insanların
rifah halını yaxşılaşdırır.
Mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim keçmişdə yaşadığımız sistemdə bankı o qədər tanımırdıq, çünki bankla
əməliyyatlar aparan ancaq müəssisələrin, təşkilatların mühasibləri idi. Onlar bankdan pul alır, maaşları verirdilər.
Keçmiş sistemdə qalan bütün maliyyə əməliyyatları isə öz-özünə, o sistemin qanunları ilə gedirdi, kağız üzərində
yazılırdı – buradan bu qədər vəsait buraya keçdi, bu qədər vəsait də oradan buraya keçdi. Yəni pul kütləsindən ancaq
insanların öz şəxsi istifadəsi üçün istifadə olunurdu. Amma iqtisadiyyatın inkişafı üçün, iqtisadiyyatın fəaliyyəti üçün
onlardan istifadə edilmirdi.
İndi isə bank hər bir vətəndaşın, hər bir insanın həyatında mühüm rol oynayır. İnsanlar banklardan, özəl
banklardan istifadə edirlər. Bu, həm onların həyat şəraitinin, maliyyə şəraitinin, iqtisadi şəraitinin
yaxşılaşmasını, həm də insanların vəsaitinin etibarlı saxlanmasını təmin edir.
İslahatlar nəticəsində Azərbaycanda artıq özəl bank sektoru yaranıbdır. Bu da bir neçə mərhələdən keçibdir.
Məsələn, burada deyildi, - bir neçə il bundan öncə Azərbaycanda 210 özəl bank vardı. Ancaq indi 79 özəl bank
var. Lakin bu 79 özəl bankın maliyyə kapitalı o 210 bankın olduğu dövrə nisbətən 4 dəfə artıbdır. Bu, çox yaxşı
göstəricidir və tamamilə təbii prosesdir, amma eyni zamanda, özbaşına gedən proses deyildir. Bu proses
Azərbaycanda mikroiqtisadiyyatın təmin olunmasının, maliyyə-bank sistemində islahatların və ümumiyyətlə, iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Güman edirəm ki, bu proses davam edəcək, Azərbaycanda özəl bank
strukturları kapital nöqteyi-nəzərindən, eləcə də bank fəaliyyəti, bank mədəniyyəti nöqteyi-nəzərindən daha da
inkişaf edəcəkdir. Ola bilər, bu bankların sayı yenə də azalsın, çünki rəqabət gedir – güclü, bacarıqlı banklar şübhəsiz
ki, o kiçik, yaxşı fəaliyyət göstərməyən bankları sıradan çıxaracaq və beləliklə, Azərbaycan get-gedə dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrinin bank sisteminin standartlarına gəlib çatacaqdır.
Ancaq bir də qeyd edirəm ki, bunlar Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin apardığı iqtisadi siyasətin
nəticəsidir. Bunlar göydən düşməyibdir. Bütün insanların həyatının, iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən maliyyə
sistemidir, pul sistemidir, valyuta sistemidir. Şübhəsiz ki, burada da birinci növbədə inflyasiyanın azca belə
olması həmişə həm ölkənin iqtisadiyyatına, həm də insanların yaşayış səviyyəsinə təsir edir. Azərbaycan bu
yollardan keçib gəlibdir. Azərbaycan öz milli valyutasını – manatını 1992-ci ildə dövriyyəyə buraxıbdır. Burada
bizim bank rəhbərləri məlumat verdilər ki, 1992-ci ildə manat dövriyyəyə buraxılanda 1 dollar 15 manat, 1
manat 10 rus rublu olubdur. Belə bir vəziyyət var idi. Amma sonra sürətlə gedən inflyasiya Azərbaycanda 199394-cü illərdə 1 dolları 4.400 manata qədər qaldırdı, özü də qısa bir zamanda, bir il yarımın içərisində. Fikir
verin, 1 dollar 15 manat idisə, qısa bir zamanda 1 dollar gəlib 4.400 manat oldu. Görün, bu, insanların həyat
tərzinə, iqtisadiyyata nə qədər mənfi təsir göstərdi. Həm də bu proses sürətlə getdi və Azərbaycanın maliyyə
sistemi çox bərbad vəziyyətə düşdü. Bunun nəticəsində 1994-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 1.800 faiz idi.
O vaxt bəzən düşünürdün ki, bu inflyasiyanın cəngindən Azərbaycan heç vaxt çıxa bilməyəcəkdir. Çünki
vəziyyət çox ağır idi. Bəziləri hesab edirdilər ki, ümumiyyətlə, ümidsizlikdir. Bəziləri də o vaxt bizi köhnə
sistemdə qalmağa cəlb etmək istəyirdilər, iqtisadiyyatda liberallaşmanın, bazar iqtisadiyyatının həyata
keçirilməsinə, xarici ticarətin liberallaşmasına mane olurdular. Beləliklə də Azərbaycanda özəl sektorun
yaranmasına, biznesmenlərin, iş adamlarının iş görməsinə cürbəcür maneçiliklər törədilirdi.
1994-cü ilin iyul ayında mən Azərbaycanda maliyyə sisteminin tənzimlənməsi və maliyyə sabitliyinin təmin
olunması haqqında prezident fərmanı verdim. Bu fərmanın və qəbul etdiyimiz başqa qərarların yerinə
yetirilməsi nəticəsində qısa bir zamanda biz inflyasiyanı, bu gün cəsarətlə deyə bilərəm, boğduq, özü də elə
boğduq ki, artıq neçə ildir inflyasiya Azərbaycanda özünü göstərə bilmir. Xatirimdədir, 1995-ci ildə inflyasiya
83 faiz idi, 1996-cı ildə gərək ki, 8 faiz idi, 1997-ci ildə, səhv etmirəmsə, 0,4 faiz olmuşdur. İndi isə
Azərbaycanda inflyasiya yoxdur.
Bilirsiniz, yenə də deyirəm, o terminlər, o anlayışlar, bu mövzular bəlkə də bizim geniş kütlə üçün hələ çox
aydın bir şey deyildir. Ancaq güman edirəm ki, buraya toplaşanların əksəriyyəti maliyyə işçiləri, bank
işçiləridir, sahibkarlardır, iş adamlarıdır. Onlar inflyasiyanın qısa bir müddətdə 1.800 faizdən sıfıra
endirilməsinin nə demək olduğunu başa düşürlər. Biz manatın dəyərini gündən-günə artırırıq və son iki ildə
manatın dəyəri dollara nisbətən qalxıb və möhkəmlənibdir. Hətta son aylarda Şərqi Asiyada, Uzaq Şərqdə baş
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verən böyük maliyyə hadisələri, inflyasiya və yenə son aylarda Rusiyada baş vermiş maliyyə böhranı, iqtisadi
böhran Azərbaycana zərbə vura bilmədi.
Doğrudur, burada, Azərbaycanda indi özlərini müxalifət düşərgəsində aparan bəzi qüvvələr, qruplar,
partiyalar, şəxslər o vaxt həvəslə əllərini-əllərinə vurub deyirdilər: «Aha, Rusiya dağıldı, Rusiyada rublun
qiyməti düşdü, Rusiyada inflyasiya oldu, bu gün – sabah Azərbaycanda da olacaqdır». Mən o adamlara deyirəm
ki, bədbəxt adamlarsınız. Əgər siz bu ölkədə yaşayırsınızsa, əgər siz bu millətin oğlusunuzsa, əgər siz
Azərbaycanın vətəndaşısınızsa, belə şeylər gəlib Azərbaycana da sirayət etsəydi, sizin maliyyə vəziyyətiniz
yaxşımı olardı? Bəlkə də onlar yaxşı şəraitdə yaşayırlar. Çünki onlara qanunsuz pullar o qədər gəlir ki, onlar
üçün fərqi yoxdur. Amma bu xalqı düşünmək lazımdır, vətəndaşları, insanları düşünmək lazımdır. Yox, bizim
hörmətli opponentlərimiz, bilin, siz çox çalışdınız ki, Rusiyada olan hadisələr Azərbaycana da keçsin. Amma
biz bunun qarşısını aldıq. Bu da avtomatik olmadı. Azərbaycanda aparılan ağıllı iqtisadi siyasət, maliyyə
siyasəti və dünyada gedən prosesləri bizim ardıcıl izləməyimiz və vaxtında lazımi tədbirlər görməyimiz,
şübhəsiz ki, bizi belə hadisələrdən xilas edir və biz onların qarşısını ala bilirik.
Bəli, mən çox narahatam ki, Rusiyada belə hadisələr baş verir. Bu hadisələr Ukraynaya, bizim Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə daxil olan başqa ölkələrə də keçib. Ona görə narahatam ki, biz bu ölkələrlə, o cümlədən
Rusiya ilə iqtisadi əlaqələr qururuq. Normal iqtisadi əlaqələr qurmaq üçün istəyirik ki, orada iqtisadi sabitlik,
maliyyə sabitliyi olsun, inflyasiya olmasın, yaxud aşağı səviyyədə olsun. Biz həqiqi tərəfdaş kimi həqiqi və
sağlam əməkdaşlıq edən ölkə kimi bunu arzulayırıq. Ancaq bizdən bir şey asılı deyildir. Görünür, onlar buraxdıqları
səhvlərin indi ağır nəticələri ilə rastlaşıblar, bir ilin içərisində üç dəfə hökumət dəyişdiriblər. Amma bizdə hökumətin
dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki hökumət işləri normal aparır, hökumət düzgün iqtisadi siyasət aparır və
bunların nəticəsində də Azərbaycanda da mikroiqtisadi sabitlik təmin olunubdur, Azərbaycanda pul dövriyyəsi
normal səviyyədədir, Azərbaycanda inflyasiya yoxdur, Azərbaycanın milli valyutasının – manatın dəyəri möhkəmdir.
Mən bu nailiyyətlər münasibətilə həm maliyyə işçilərini, həm bank işçilərini, həm də bütün iqtisadçıları təbrik
edirəm.
Son illər Azərbaycan böyük problemlər içində yaşayıbdır. Bunların hamısı iqtisadiyyata böyük zərbələr
vurubdur. Bəziləri götürüb müqayisə edirlər ki, 1990-cı ildə iqtisadiyyatın, yaxud sənayenin səviyyəsi belə idi,
indi aşağı düşübdür. Əvvəla, mən o adamlara məsləhət görürəm ki, fikirləşsinlər – 1990-cı ildə Azərbaycanın
həmin o yüksək iqtisadi səviyyəsini yaradanlar kim və dağıdanlar kimlər olubdur. Yaradanlar biz olmuşuq!
Dağıdanlar isə onlar olubdur. Dağıdanlar sonra gəlib, bizim o vaxtlar əldə etdiyimiz yüksək rəqəmlərdən
istifadə edib bizə qarşı ittiham irəli sürür, bizi tənqid edir, bizim haqqımızda ədalətsiz sözlər deyirlər. Bilirsiniz,
siz o vaxt da, indi də bir iş görməmisiniz.
Bəli, mən bu gün iftixar hissi ilə deyirəm və o gün televiziya ilə də deyildi ki, 1992-ci ildə sovet
hökumətindən o qədər əmlak, var-dövlət qaldığına görə vəziyyət yaxşı idi. Ondan sonra dağıtdılar. O vardövləti, o əmlakı, o iqtisadiyyatı yaradan axı siz olmamısınız, onu da biz yaratmışıq!
İftixar hissi ilə deyirəm ki, 70-80-ci illərdə, xüsusən 80-ci illərin birinci yarısında Azərbaycanda iqtisadiyyat
yüksək sürətlə inkişaf edibdir, Azərbaycanda böyük iqtisadi potensial, sənaye potensialı, kənd təsərrüfatı
potensialı, infrastruktur, nəqliyyat potensialı yaranıbdır və bunların nəticəsində insanların həyat tərzi
yaxşılaşıbdır. Ona görə də bizim şəhərlər o illərdə tikilib böyüyübdür. Bakı inkişaf edibdir, Sumqayıt, Gəncə
inkişaf edibdir, bütün kəndlər, qəsəbələr inkişaf edibdir. Ancaq Sovetlər İttifaqı dağıldığına görə və o dağılma
vaxtı Azərbaycanın rəhbərliyi səhvlər buraxdığına görə və nəhayət, Azərbaycanda heç bir təcrübəsi, səriştəsi
olmayan, iş bilməyən adamlar hakimiyyətə gəldiyinə görə həmin iqtisadi potensialın çox hissəsi dağıdılıbdır.
Ancaq biz iqtisadiyyatı o sistemlə apara bilmərik və aparmayacağıq. Mən o sistemdə o iqtisadiyyatı nəinki
Azərbaycanda, həm də Sovetlər İttifaqı miqyasında inkişaf etdirən adamlardan biri olmuşam. Mən Sovetlər
İttifaqı hökumətinin başında duran adamlardan olmuşam və beş il Kremldə o ölkənin iqtisadiyyatı ilə məşğul
olmuşam. Mən həmin iqtisadiyyatın o vaxtlar verdiyi müsbət nəticələri də, onu da bilirəm ki, artıq o iqtisadiyyat
tarixdə qalmışdır. Biz yeni iqtisadiyyat qururuq və o iqtisadiyyat sistemindən, o maliyyə sistemindən yeni
iqtisadi sistemə, yeni maliyyə sisteminə keçmək üçün ağıllı hərəkətlər etmək lazımdır.
Təəssüflər olsun ki, 1991-ci, 1992-ci və 1993-cü illərdə belə ağıllı hərəkətlər edilməyibdir, ağıllı qərarlar
qəbul olunmayıbdır, özbaşınalıq olubdur və bunun nəticəsində də 1994-cü ildə biz belə ağır bir vəziyyətlə
qarşılaşdıq. Ona görə də o illərdə Azərbaycanda iqtisadiyyat ilbəil tənəzzülə uğrayırdı, sənaye, kənd təsərrüfatı
istehsalı, ümumi daxili məhsul istehsalı ildə 20-25 faiz aşağı düşürdü. Bu, əlbəttə ki, çox acınacaqlı vəziyyət idi.
Mən xatırladıram, 70-80-ci illərdə Azərbaycanda sənaye istehsalı ildə 8-9 faiz artır, milli gəlir ildə 7-8 faiz
inkişaf edirdi, adambaşına düşən milli gəlir ilbəil yüksəlirdi. Bəli, o sistemin imkanlarından biz Azərbaycanda
səmərəli istifadə edə bilirdik və inkişafı da təmin edirdik.
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Ancaq o sistem arxada qaldı, yeni sistemi isə yaratmadılar və bu arada, şübhəsiz ki, iqtisadi tənəzzül ilbəil
dərinləşdi. Biz bu tənəzzülün qarşısını aldıq. Bəli, 1991-ci ildə də, 1992-ci ildə də, 1993-cü ildə də, 1994-cü ildə
də, hətta 1995-ci ildə də biz tənəzzüldə idik – həm sənaye istehsalı, həm kənd təsərrüfatı istehsalı, həm də
ümumi daxili məhsul istehsalı tənəzzüldə idi. Amma 1995-ci ildə biz tənəzzülü dayandırdıq. Ümumi daxili
məhsul 1996-cı ildə 1,3 faiz, 1997-ci ildə 5,8 faiz artdı, 1998-ci ilin doqquz ayında artım 9 faizdir.
Əziz dostlar, əziz həmvətənlər, bilin ki, bunlar asan məsələ deyildir. Bəlkə bu faizlər Azərbaycan
vətəndaşlarının bir çox hissəsində hiss olunmur, onlar bunu öz həyatında, necə deyərlər, öz gündəlik tələbatını
ödəmək üçün hiss etmirlər. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün bunlar çox ciddi
addımlardır. Beləliklə də biz irəliləyirik, dövlət quruculuğu prosesi ilə yanaşı, iqtisadi quruculuq fəaliyyəti də
aparırıq. Biz makroiqtisadi sabitliyə nail olmuşuq, Azərbaycanda iqtisadi-ictimai sabitliyi təmin etmişik,
Azərbaycanda olmuş özbaşınalığı, hərc-mərcliyi, qanunsuzluğu, dərəbəyliyi aradan qaldırdıq, ictimai-siyasi
vəziyyəti sabitləşdirdik və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin sabitləşməsi, Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişaf etməsi Azərbaycana xarici sərmayənin gəlməsi üçün əsas şərtdir.
Ancaq bununla yanaşı və bunun vasitəsilə biz Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində makroiqtisadi
sabitliyi təmin etmişik və iqtisadi quruculuq prosesini həyata keçiririk. Bunların hamısı həm iqtisadiyyatda, həm
maliyyə sistemində, həm də bank sistemində aparılan islahatların nəticəsində əldə olunmuşdur. Baxın, Azərbaycanda
1994-cü ildə cəmi 2 milyon dollar həcmində valyuta ehtiyatımız vardı. Bu, dəhşətli bir vəziyyət idi. İndi isə bizim
valyuta ehtiyatımız yarım milyard dollardan artıqdır və o da dünyanın etibarlı banklarındadır.
Biz 1994-cü ilin sentyabr ayında dünyanın böyük neft şirkətləri ilə ilk müqavilə imzaladıq. Şübhəsiz ki, bu
müqaviləni imzalayarkən Azərbaycana bonuslar gəlməli idi. Amma aydın oldu ki, biz müqaviləni
imzalamazdan əvvəl, 1992-ci ildə hakimiyyətdə olan Xalq Cəbhəsi müqaviləni hələ hazırlamadan, hələ
imzalamadan, hələ ortada bir şey olmadan xarici neft şirkətlərindən 80 milyon dollar bonus alıblar və onu da
tamamilə dağıtmışlar, bir özəl banka vermişlər. Dağıdılan dağıdılıb, onun 2 milyonu həmin özəl bankdan
indiyədək qayıda bilmir. O özəl bankın müdiri də qaçıb gedibdir. Biz bax, belə bir vəziyyətlə rastlaşdıq.
Ancaq bu gün deyildi, - 1994-cü ildə imzalanan müqavilələrdən gələn bonusların hamısı Azərbaycanın
valyuta ehtiyatlarındadır. Onların hamısı saxlanılır və onlardan Azərbaycanın bu günü üçün, ən çox da gələcəyi
üçün istifadə ediləcəkdir. Bunlar nəyə görə mümkündür? Çünki biz öz iqtisadiyyatımızda, öz maliyyəmizdə elə
dəyişikliklər etmişik ki, bizə gələn bonuslar ehtiyata gedibdir, əldə etdiyimiz qazancların bir hissəsi ehtiyata gedibdir,
bizə verilən güzəştli kreditlərin bir hissəsi ehtiyata gedibdir. Məhz buna görə də qısa bir müddətdə, cəmi üç il ərzində
biz Azərbaycanın valyuta ehtiyatını 2 milyon dollardan yarım milyard dollara çatdıra bilmişik.
Azərbaycanda pul dövriyyəsi də çox maraqlıdır. Onun incəlikləri ancaq maliyyəçilərə məlumdur. Bunu adi
vətəndaşlar bəlkə də bilmirlər. Məsələn, 1994-cü ildə dövriyyəyə buraxılan manatın 60 faizi geri qayıtmırdı.
Buna görə də emissiya vardı və bu, məcburi idi. Amma indi mənə verilən məlumata görə, dövriyyəyə buraxılan
manatın cəmi 5-6 faizi geri qayıtmır. Bu, tamamilə təbii haldır. Görürsünüz, biz maliyyə, bank sistemində nə
qədər dəyişikliklər edə bilmişik. Bütün bunlar bir tərəfdən, digər tərəfdən isə dünya iqtisadiyyatı ilə bizim sıx
əlaqəmiz, dünya iqtisadiyyatı ilə, dünyanın aparıcı şirkətləri ilə əlaqələrimiz Azərbaycana kapital qoyuluşunu
artırıbdır.
Biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni imzaladıq. İndi artıq 14 müqavilə imzalanıbdır və bunlar həyata keçirilir.
Onların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar və bütün başqa şirkətlərin Azərbaycana kapital qoyuluşu ilə əlaqədar
ölkəmizə artıq bu il 1 milyard 600 milyon dollar həcmində sərmayə qoyulub, xarici investisiya gəlibdir. Bu
investisiyanın bir hissəsi şübhəsiz ki, Azərbaycanda gedən quruculuq işlərinə sərf edilibdir. Bir müddət bundan
öncə Xəzər dənizinin dərinliklərində olan neft-qaz yataqlarına quyular qazmaq üçün biz keçmişdə istifadə
etdiyimiz «Şelf-5» qazma qurğusunun bərpasını qurtarıb onu istifadəyə verdik. Biz ona «İstiqlal» adı verdik. O
qurğunun bərpasına, modernləşdirilməsinə 200 milyon dollar xərclənibdir. 200 milyon dollar! Bu qurğu artıq
Azərbaycanın əmlakıdır. Bu, Azərbaycanın əsaslı fondudur.
Mən bu günlər rayonlarda oluram və gecə gec qayıdıram. Cənub tərəfdən şəhərə girərkən iki gözəl
mənzərəni görürəm. Məsləhət görürəm, imkanı olanlar gedib ona baxsınlar. İndi hətta üçünü görürəm. Biri Şıx
tərəfdən gələndə Bibiheybət məscididir. Onu biz qurub-yaratmışıq. İkincisi isə həmin «İstiqlal» qazma
qurğusudur. O, elə təsəvvür yaradır ki, sanki böyük bir sarayın qülləsidir. Budur, biz Azərbaycan üçün 200
milyon dollar məbləğində yeni bir sərvət əldə etmişik. Onun durduğu yerin yaxınlığındakı gəmi təmiri
zavodunun əsaslı təmirinə 12 milyon dollar qoyulubdur. İndi mən vaxt alıb qalan şeyləri demək istəmirəm.
Sadəcə olaraq onu göstərmək istəyirəm ki, gələn sərmayədən necə istifadə edilir.
Hazırda Azərbaycanda 1300 xarici şirkət fəaliyyət göstərir, 20 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı bu xarici
şirkətlərdə işləyir, yüksək məvacib alır. Bu, Azərbaycanda iqtisadiyyatın sərbəstləşdirilməsi, qapılarımızın
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xarici ölkələr üçün açılması və beləliklə də Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi deməkdir. Bunların
hamısı apardığımız iqtisadi siyasətin konkret nəticələridir, konkret bəhrələridir.
Beləliklə, biz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını, sərbəst iqtisadiyyatı həyata keçiririk. Sərbəst iqtisadiyyatın
inkişaf etməsi üçün bütün qanunlar, bütün fərmanlar verilib və sizi əmin edirəm ki, bundan sonra da
veriləcəkdir. Azərbaycanın iqtisadi mənzərəsinin əsas hissəsi bir də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda
sahibkarlar təbəqəsi yaranıbdır, Azərbaycanın sahibkarlar dəstəsi, iş adamları yaranıbdır. Onlar sərbəst iş
görürlər. Onlar sərmayə qoyurlar. Onlar yeni-yeni iş yerləri açırlar. Onlar sərbəst ticarət aparırlar.
Mən bu gün fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan sahibkarlarına, iş adamlarına və xaricdən gəlib
Azərbaycanda iş görən adamlara bəyan edirəm ki, Azərbaycanda sahibkarlığın daha yaxşı fəaliyyəti üçün bizdə
bundan sonra da imkanlar yaranacaqdır. Mən Azərbaycan prezidenti kimi ölkəmizi bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
apararaq, eyni zamanda sahibkarlığın inkişaf etməsini, özəl sektorun yaranmasını və inkişaf etməsini əsas
şərtlərdən biri hesab edirəm və özəl sektordakı bütün sahibkarlara, iş adamlarına, Azərbaycana xidmət etmək
istəyən xarici və daxili şirkətlərin hamısına imkan yaradacağam və onlara bu işlərdə uğurlar arzulayıram.
Məlumdur ki, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün etibarlı maliyyə sistemi, etibarlı banklar və xüsusən özəl
banklar olmalıdır. Artıq bu barədə deyildi. Güman edirəm ki, bu işlər bundan sonra daha da inkişaf edəcəkdir.
Ancaq mən bütün iş adamlarına, Azərbaycanda cürbəcür sahələrdə maliyyə vəsaitinə malik olan bütün adamlara
məsləhət verirəm ki, heç bir şeydən çəkinməsinlər, heç bir şeydən qorxmasınlar. İndi Azərbaycanda banklar
etibarlıdır və kommersiya bankları, özəl banklar artıb, öz yerlərini möhkəm tutublar. Azərbaycan Beynəlxalq
Bankı yaxşı fəaliyyət göstərir və dünya bankları tərəfindən tanınıbdır. Azərbaycan Milli Bankı da öz işindəki
bəzi nöqsanları aradan qaldırır və qaldıracaqdır, yaxşı fəaliyyət göstərəcəkdir. Ona görə də siz Azərbaycanın
banklarından istifadə edin, valyutanızı, vəsaitinizi aparıb xarici banklarda saxlamayın. Mən əvvəlcədən deyirəm,
heç kəs qorxmasın, heç kəs çəkinməsin. Kim Azərbaycanın banklarından, özəl banklarından, istədikləri
banklardan istifadə edəcəksə, onların vəsaitinin, valyutasının, pullarının toxunulmazlığı təmin olunacaqdır.
Mən bu gün burada Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarına deyirəm, bunu bir neçə dəfə də demişəm,
amma indi sizin yanınızda deyirəm: Özəl sektorun inkişafına mane olmayın, cürbəcür lazımsız yoxlamaları
aradan götürün, insanlara sərbəstlik verin. Qoy insanlar sərbəst yaşasınlar, sərbəst inkişaf etsinlər. Azərbaycanda
sahibkarlıq inkişaf edəndən sonra hər şey öz yerini tutacaqdır. Mən bu sözləri ona görə deyirəm ki, mənə çox
siqnallar gəlir ki, Azərbaycanda hüquq-mühafizə orqanları sahibkarlara bəzən mane olurlar, onları incidirlər,
bəziləri onlardan rüşvət alırlar və rüşvət aldıqlarına görə bir şey etmirlər. Beləliklə, həm xaricdən gələn şirkət
nümayəndələri, həm də Azərbaycanın daxilində olanlar bu cür çətinliklərlə rastlaşaraq öz fəaliyyətlərini lazımi
səviyyədə apara bilmirlər. Mən bunu bütün Azərbaycana bəyan edirəm. Mən belə halların hamısını pisləyirəm.
Belə hallar kim tərəfindən edilirsə, Azərbaycanın bugünkü dövlət siyasətinin əleyhinə olan hallardır, bizim
siyasətimizə zidd olan hallardır. Mən tələb edirəm ki, belə hallar aradan götürülsün, Azərbaycanda sahibkarlığın
inkişafı üçün bütün imkanlar yaradılsın.
Keçmişdə belə idi ki, iş adamı bəzən gizli iqtisadiyyatla məşğul olurdu, onun öz çevrəsində bəzən hörməti
olurdu, amma ictimaiyyətdə hörməti olmurdu. İndi dünya tamam başqa bir dünyadır, biz də başqa bir ölkədə
yaşayırıq, yəni ictimai-siyasi nöqteyi-nəzərdən, iqtisadi nöqteyi-nəzərdən. Sağlam iş görən hər bir iş adamı,
sağlam iş görən hər bir özəl təşkilat, özəl şirkət hörmətə malikdir və biz onların fəaliyyət göstərməsi üçün,
inkişaf etməsi üçün əlimizdən gələn köməyi etməliyik.
Əziz dostlar, biz son üç ildə ikinci dəfədir ki, müstəqil Azərbaycanda bank binası açırıq. Biz üç il bundan
öncə Beynəlxalq Bankın binasının açılışında olduq və Beynəlxalq Bank, dediyim kimi, yaxşı fəaliyyətdədir.
İndi də Milli Bankın yeni binasının açılışında iştirak edirik. Güman edirəm ki, özəl banklar da özü üçün müvafiq
binalar yaradacaqlar və bunların hamısı isə Azərbaycanın inkişafı deməkdir, Bakının inkişafı və gözəlləşməsi
deməkdir.
Mən ancaq bir şeydən narazıyam və bunu deməsəm, şübhəsiz, səmimi olmaram: Bu bankı gərək burada, bu
yerdə tikməyəydilər. Mən bunu biləndən sonra çox etiraz etdim. Çünki bu, Bakının memarlıq, şəhər quruculuğu
sistemini pozur və hesab edirəm ki, Bakı şəhərinin baş planının pozulması deməkdir. Çünki mən 70-ci illərin
əvvəllərindən Azərbaycana başçılıq edərkən Azərbaycanın hər yeri mənim üçün əziz, doğma idi. Bakını
həddindən artıq sevdiyimə görə paytaxtın inkişaf etməsinə və memarlıq nöqteyi-nəzərindən düzgün inkişaf
etməsinə həmişə çox ciddi diqqət yetirmişəm. Biz 70-ci illərdə Bakının baş planını bir neçə dəfə müzakirə və
təsdiq etmişdik. Zaman keçib, çox şey dəyişib, amma şəhər tikintisi o qədər də dəyişilə bilməz.
Məsələn, xatirimdədir, burada, o öndəki Respublika sarayını biz 1970-ci ildə tikdik. İndi onun önündə, bax,
burada hovuzlar var, gül-çiçək var, ağaclar var. O vaxt isə onun önündə birmərtəbəli binalar yerləşirdi və orada da
müxtəlif insanlar ya yaşayır, ya da işləyirdilər. Bu, şəhərin bütün mənzərəsini pozurdu. Biz qısa bir müddətdə o
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binaların hamısını oradan dağıtdıq, orada yaşayan adamlara başqa yerlərdə mənzil verdik və burada Bakının gözəl bir
guşəsini yaratdıq.
Burada bizim Musiqi akademiyamız və onun önündə dahi Üzeyir Hacıbəyovun heykəli, orada əzəmətli
Respublika sarayı ucalır. O vaxtkı planımız belə idi: Buradakı binalar da götürülür, Sabunçu vağzalının
qarşısında olan meydan, Cəfər Cabbarlının heykəlini qoyduğumuz meydan bura ilə birləşir və bura geniş bir
istirahət zonasına çevrilir. Bəli, həmin o Respublika sarayının da yaradılmasının təşəbbüskarı mən olmuşam,
Sabunçu vağzalının yanındakı meydanın yenidən qurulmasının da, metro stansiyasının yaradılmasının da təşəbbüskarı mən olmuşam, orada Cəfər Cabbarlının heykəlinin qoyulmasının da təşəbbüskarı mən olmuşam və
burada belə bir istirahət zonasının yaradılmasının da təşəbbüskarı mən olmuşam. Şübhəsiz ki, şəhərin Baş
Memarlıq İdarəsi ilə birlikdə onların təklifləri və mənim bu barədə fikirlərimin hamısı cəm olubdur.
Belə bir halda bu binanın burada ucaldılması bizim o vaxtkı planımızı pozub. İş onda deyil ki, şəhərin baş
planını pozub, iş ondadır ki, bu gözəl mənzərə pozulubdur. Doğrudur, bu bina da şəhərə gözəllik verir. Ancaq
mənim xatirimdədir, o, vaxt məsələni mənimlə razılaşdıranda bu binanın Tbilisi prospektində tikilməsi nəzərdə
tutulmuşdu. Sonra isə şəhərin baş memarı səhv buraxıb və bu binanın burada tikilməsinə razılıq veribdir. Mən
bunu sonra bildim və şəhərin baş memarına çox ciddi xəbərdarlıq etdim. Mən hesab edirəm ki, o başqa yaxşı
işlərinə baxmayaraq, hətta cəzalandırılmalıdır. Amma olan-olub, keçən-keçib. Mən indi içimdə olan dərdimi
sizə deməsəydim özümü rahat hiss etməzdim.
Mənim dediyim bu sözlər bankın binasının əleyhinə olan bir şey deyildir. Mənim dediyim bu sözlər Bakı
şəhərinə, onun memarlıq quruluşuna, gözəlliyinə olan hədsiz məhəbbətimdən irəli gəlir. Mən bu məhəbbətlə
yaşayıram və axıra qədər də bu məhəbbətlə yaşayacağam.
Ancaq bunlara baxmayaraq, mən Bakıda yeni bir böyük, gözəl binanın yaranmasını əlamətdar hadisə hesab
edirəm, bunu Bakının daha da zənginləşməsi kimi qəbul edirəm və bu münasibətlə Bakının sakinlərini,
Azərbaycanın bank, maliyyə işçilərini ürəkdən təbrik edirəm.
Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizin hamınıza və sizin simanızda Azərbaycan vətəndaşlarına, Bakının
sakinlərinə cansağlığı arzu edirəm. Azərbaycan xalqına sülh, əmin-amanlıq arzu edirəm, sizin hər birinizə
işlərinizdə uğurlar arzu edirəm.
İndi isə mənim üzərimə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə başlayıram, yəni Azərbaycan Milli Bankının yeni
binasının açılışına başlayırıq.
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AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN RESPUBLİKALARININ SƏRHƏDİNDƏ,
QIRMIZI KÖRPÜ YAXINLIĞINDA YENİ KÖRPÜNÜN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
7 oktyabr 1998-ci il
Əziz dostum, qardaşım Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze!
Hörmətli Gürcüstan parlamentinin sədri cənab Jvaniya!
Hörmətli nazirlər, səfirlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizə Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının salamını çatdırıram. Bu salamı
mən dost gürcü xalqına, Gürcüstanın bütün vətəndaşlarına, Gürcüstanda yaşayan bizim soydaşlarımız
azərbaycanlılara çatdırıram.
Bugünkü görüş gürcü və Azərbaycan xalqlarının dostluğunun, qardaşlığının, müstəqil Gürcüstanın və
müstəqil Azərbaycanın dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin gözəl bir təzahürüdür.
Mən bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, gürcü və Azərbaycan xalqlarının qədim dostluğu, qardaşlığı və
bugünkü dostluq əlaqələri, müstəqil Gürcüstan ilə müstəqil Azərbaycan arasında son vaxtlarda yaranmış
dövlətlərarası əlaqələr, dostluq və qardaşlıq əlaqələri bütün dünya xalqları, dövlətləri üçün ən gözəl nümunədir.
Gürcü-Azərbaycan dostluğu böyük sınaqlardan, imtahanlardan keçibdir. Mən dünyanın bir çox yerlərində
bunu dəfələrlə bəyan etmişəm. Bu gün bir daha bəyan edirəm ki, qonşu yaşayan iki xalq – gürcü və Azərbaycan
xalqları qədim zamanlardan həmişə dost, qardaş olmuşlar. Bütün tarixə nəzər salarkən qətiyyətlə deyə bilərik
ki, bizim xalqlarımız arasında heç vaxt nifaq, ziddiyyət, düşmənçilik, qarşıdurma olmamışdır. Biz həyatın bütün
mərhələlərində dost, qardaş olmuşuq. Bu gün də müstəqil dövlətlər kimi, azad xalqlar kimi yenə də bu dostluğu,
qardaşlığı davam etdiririk.
Bütün dünyaya məlumdur ki, Gürcüstan da, Azərbaycan da onların özlərindən asılı olmayan hərbi
münaqişələrlə üzləşmişlər. Bütün dünyaya məlumdur ki, Gürcüstan da, Azərbaycan da bu münaqişələrə son
qoymaq istəyirlər. Bütün dünyaya məlumdur ki, Gürcüstan da, Azərbaycan da öz ölkəsində, bölgəsində sülh
istəyir. Mən bu gün bəyan edirəm ki, müstəqil Azərbaycan dövləti ölkədə, Qafqazda, dünyada sülh istəyir. Biz
bu sülh arzuları ilə Gürcüstan-Azərbaycan dostluğumuzu möhkəmləndiririk. Bu sülh arzuları ilə də biz
Qafqazda, Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın bərpa olması üçün çalışırıq və çalışacağıq.
Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Gürcüstanda yaşayan
azərbaycanlılar öz doğma vətənlərində, torpaqlarında yaşayırlar və Gürcüstanın bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır,
Azərbaycanda yaşayan gürcülər öz doğma vətənlərində, torpaqlarında yaşayırlar və Azərbaycanın bərabər
hüquqlu vətəndaşlarıdır. Həm Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, həm də Azərbaycanda yaşayan gürcülər
Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun möhkəmlənməsində böyük xidmətlər göstərirlər. Bu gün fürsətdən istifadə
edərək mən onlara minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
O da həqiqətdir ki, Gürcüstanda yaşayan yüz minlərlə azərbaycanlılar məhz mənim dostum, qardaşım
Eduard Şevardnadze Gürcüstanda dövlət başçısı, prezident seçildikdən sonra həyatlarındakı çətinliklərdən xilas
olmuşlar və rahat yaşayırlar, bu gün də rahat yaşayırlar. İnanıram ki, dünyada böyük hörmətə, şöhrətə malik
olan nüfuzlu siyasətçi, Gürcüstan prezidenti, mənim əziz dostum Eduart Şevardnadzenin rəhbərliyi altında
onlar bundan sonra da əmin-amanlıq şəraitində rahat yaşayacaqlar və Gürcüstan dövlətinin dövlətçiliyinin
möhkəmlənməsinə öz xidmətlərini göstərəcəklər.
Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının çox parlaq səhifələri vardır. Bu səhifələrdən biri də bu
gün bizim xatırladığımız və mənim dostum Eduard Şevardnadzenin təfsilatı ilə ətraflı məlumat verdiyi «Qırmızı
körpü»dür. Bəli, həmin bu Qırmızı körpü, Cənubi Qafqaz xalqlarının dostluğunun və əməkdaşlığının,
qardaşlığının təmin olunmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. Qırmızı körpü Gürcüstan-Azərbaycan
dostluğunun parlaq rəmzidir. Bu gün, biz yeni körpünün açılış mərasiminə toplaşdığımız zaman bu Qırmızı
körpüyə öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirməliyik və qeyd etməliyik ki, Qırmızı körpü GürcüstanAzərbaycan dostluğu tarixində böyük xidmətlər göstəribdir və o, tarixin gözəl səhifələrindən biri olaraq bizim
yaddaşımızda qalacaqdır.
Gürcüstan və Azərbaycan arasında tikilmiş yeni körpünün açılması münasibətilə buraya toplaşanların
hamısını, Gürcüstan vətəndaşlarını və dövlətini, Azərbaycan vətəndaşlarını və dövlətini təbrik edirəm.
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Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu yeni körpü keçmiş ənənələri davam etdirəcəkdir və
Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının daha da yüksəlməsinə, inkişaf etməsinə dəyərli xidmət
edəcəkdir.
Mənim dostum, qardaşım prezident Eduard Şevardnadze bu körpünün yaranma tarixi haqqında geniş danışdı.
Mən onun dedikləri ilə tamamilə razıyam. Bu körpünün yaranması Avropa Birliyinin həyata keçirdiyi
TRASEKA proqramının həqiqətən bir hissəsidir. Bu körpünün yaranması bərpa etdiyimiz böyük, tarixi İpək
yolunun bir hissəsidir. Bu körpü nəinki Gürcüstan-Azərbaycan dostluğuna xidmət edəcəkdir, o, Şərq ilə Qərbi,
Avropa ilə Asiyanı birləşdirən gözəl bir körpüdür. Gələcək nəsillər bu körpünün tarixi əhəmiyyətini bizdən də
çox qiymətləndirəcəklər.
Məmnuniyyətlə bəyan edirəm ki, Avropa Birliyinin 1992-1993-cü illərdə tərtib etdiyi TRASEKA proqramı
ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Gürcüstan və Azərbaycan bu proqramın həyata keçirilməsində fəal iştirak
edirlər. Biz bunların nəticəsində, görülən işlərin əsasında böyük, tarixi İpək yolunun bərpası, TRASEKA
proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sentyabr ayının 7-8-də Bakıda Beynəlxalq Konfrans keçirilməsinə
nail olduq. Böyük tarixi İpək yolunun bərpasına həsr olunmuş Bakı Beynəlxalq Konfransı prezident Eduard
Şevardnadzenin və prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və bu iki prezidentin birgə səyləri, böyük əməyi,
Avropa Birliyi ilə bizim sıx əməkdaşlığımız nəticəsində və konfransa toplaşmış bütün ölkələrin (konfransa 32
ölkə toplaşmışdı) və beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə, bu konfransa onların göstərdiyi maraq nəticəsində
mümkün olmuşdur. Bu, tarixi hadisəyə çevrilmişdir.
Mən bu fürsətdən istifadə edib, TRASEKA proqramına göstərdiyi böyük səylərə, qədim İpək yolunun
bərpası ilə əlaqədar Bakı Beynəlxalq Konfransının həyata keçirilməsinə göstərdiyi kömək və yardıma görə
Avropa Birliyinə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Avropa Birliyi
bizim əməli işlərimizin sayəsində əldə olunmuş nəticələri görərək, Gürcüstana və Azərbaycana, ümumiyyətlə,
böyük İpək yolu üzərində duran ölkələrə bu proqramların həyata keçirilməsi üçün bundan sonra da ardıcıl
surətdə öz yardımını edəcəkdir.
İnanıram ki, Bakı Beynəlxalq Konfransında imzalanmış sənədlər, qəbul olunmuş qərarlar ardıcıl surətdə
həyata keçiriləcəkdir. Mən tam inanıram ki, Gürcüstan və Azərbaycan, Gürcüstan prezidenti və Azərbaycan
prezidenti həmin qərarların həyata keçirilməsinin ən fəal iştirakçısı olacaqlar. Beləliklə, biz nəinki öz
ölkələrimiz, Qafqaz üçün, bütün dünya üçün, Qərblə Şərqin, Avropa ilə Asiyanın birləşməsi üçün yeni bir
nəqliyyat marşrutunun yaranmasına öz xidmətlərimizi göstərəcəyik.
Bütün bu işlərin görülməsində və bu gün açılışına toplaşdığımız körpünün tikilməsində, ümumiyyətlə,
TRASEKA proqramının həyata keçirilməsində dostum, qardaşım prezident Eduard Şevardnadzenin xidmətlərini
xüsusi qeyd edirəm və bu körpünün yaranması və açılışı münasibətilə onu xüsusi təbrik edirəm.
Əziz dostum, qardaşım Eduard Şevardnadze Azərbaycanda indi keçirilən prezident seçkiləri haqqında öz
fikrini bildirdi və prezident seçkilərində namizəd kimi mənə uğurlar arzuladı. Mən bunu çox yüksək
qiymətləndirirəm. Mən bizim 30 ildən artıq davam edən dostluğumuz ərzində dostum, qardaşım Eduard
Şevardnadzenin dəstəyini və dayağını həmişə hiss etmişəm və bu gün də hiss edirəm. Ümid edirəm ki, bizim bu
şəxsi dostluğumuz Gürcüstan-Azərbaycan dostluğuna indiyə qədər xidmət etdiyi kimi, bundan sonra da xidmət
edəcəkdir.
Mən inanıram ki, oktyabrın 11-də Azərbaycanın seçiciləri Heydər Əliyevi yenidən Azərbaycanın prezidenti
seçəcəklər. İnanıram ki, Eduard Şevardnadze – Heydər Əliyev dostluğu davam edəcək və GürcüstanAzərbaycan dostluğu günü-gündən inkişaf edəcək və yüksələcəkdir.
Mən inanıram ki, gürcü xalqı, Gürcüstan vətəndaşları indiyədək öz taleyini Eduard Şevardnadze ilə bağladığı
kimi, bundan sonra da öz ənənələrinə sadiq qalacaq, Gürcüstanın çox hörmətli, tanınmış lideri, dünyada böyük
hörmətə malik olan şəxsiyyət, siyasi xadim Eduard Şevardnadze Gürcüstanın bütün problemlərinin həll
edilməsinə nail olacaq, Gürcüstanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsini, vətəndaşlarının rifah halının
yaxşılaşmasını təmin edəcək və Gürcüstan Dünya Birliyində daim öz layiqli yerini tutacaqdır.
Əziz dostum Eduard Şevardnadze!
Sizə və buraya toplaşanların hamısına mənə göstərdiyiniz bu diqqətə, mənim haqqımda, Azərbaycan barədə
dediyiniz xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Sizi əmin edirəm ki, Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun
möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi üçün bundan sonra da əlimdən gələni edəcəyəm.
Yaşasın müstəqil, demokratik, qüdrətli Gürcüstan!
Qaumarcos prezident Şevardnadze!
Qəhrəman, vətənpərvər gürcü xalqına eşq olsun!
Qəhrəman, vətənpərvər Azərbaycan xalqına eşq olsun!
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Yaşasın müstəqil, demokratik, qüdrətli Azərbaycan!
Yaşasın əbədi, sarsılmaz Gürcüstan-Azərbaycan dostluğu və qardaşlığı!
Qaumarcos prezident Şevardnadze, qaumarcos Gürcüstan!
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BƏRDƏ RAYONUNDA SEÇİCİLƏRLƏ GÖRÜŞÜ ZAMANI RUSİYA
İCTİMAİ TELEVİZİYASI MÜXBİRİNİN SUALLARINA CAVABI
8 oktyabr 1998-ci il
S u a l: Heydər Əliyeviç, prezident seçkiləri kampaniyası necə keçir?
C a v a b: Demokratik prinsiplərə tam uyğun şəraitdə. İnsanların hamısı iştirak edir. Prezidentliyə altı
namizəd var.
S u a l: Beş namizəddən hansını özünüzə rəqib sayırsınız?
C a v a b: Onların hamısı rəqibdir.
S u a l: Zəhmət olmasa deyin, əgər Siz yenidən seçilsəniz, siyasi, yaxud iqtisadi xəttinizdə nə kimi
dəyişikliklər olacaqdır?
C a v a b: Mən artıq beş ildir ki, işləyirəm. Elə bir xüsusi dəyişiklik olmayacaqdır. Biz sadəcə olaraq,
indiyədək etdiklərimizi təkmilləşdirəcəyik.
S u a l: Məhz həmin xətti davam etdirəcəksiniz?
C a v a b: Bəli, bu xətt özünü doğruldur. Biz demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq, fəal iqtisadi
islahatlar aparırıq, bunlar öz nəticələrini verir. Azərbaycanda makro-iqtisadi, ictimai-siyasi sabitliyə nail
olmuşuq, maliyyə sistemimizin sabitliyinə nail olmuşuq, inflyasiyanın qarşısı bütünlüklə alınmışdır. Rusiyadakı
maliyyə böhranı, əlbəttə, bizə təsir göstərə bilərdi. Amma biz öz işimizi elə qurmuşuq ki, o, bizə heç bir təsir
göstərmədi. İnflyasiya yoxdur, manatın məzənnəsi çox sabitdir. Ona görə də biz bu yolla gedirik, bunu dəyişməyəcəyik.
S u a l: Ən mühüm məsələ ərazilər məsələsidir. Siz bunu nə cür həll edəcəksiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, mən həmişə demişəm ki, biz bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq.
Danışıqlar aparırıq və bunu davam etdirəcəyik. Hesab edirəm ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması ən
düzgün yoldur.
S u a l: Siz müxalifətin fəallaşmasını necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Təəssüf ki, bizim müxalifət radikaldır, seçkilərdə iştirak etmək istəmədi. Baxmayaraq ki, seçkilərə
hələ çox qalmış hamısı bəyan edirdi ki, öz namizədlərini irəli sürəcək, seçkilərdə iştirak edəcək və qalib
gələcəklər, bütün səsləri qazanacaqlar və sairə. Amma iş gəlib konkret olaraq seçkilərə çatanda onlar seçkilərə
getmədilər. Çünki onlar qorxurlar. Bilirlər ki, əgər seçkilərə getsələr, nəyə qadir olduqlarını, yəni sosial
bazalarının nədən ibarət olduğunu bütun dünyaya göstərəcəklər. Bu baza isə çox məhduddur. Buna görə də
onlar belə radikal mövqe tutublar, özlərinin lazımsız mitinqləri, qanuna, Konstitusiyaya zidd hərəkətləri ilə
respublikada sabitliyi pozmağa çalışırlar.
Məsələn, sabah onlar mitinq keçirmək istəyirlər, qoy keçirsinlər. Ancaq istəyirlər ki, bu, hökmən Azadlıq
meydanında olsun. Halbuki, müəyyən edilmişdir ki, Azadlıq meydanı dövlət tədbirlərinin keçirilməli olduğu
yerdir. Bakı şəhəri böyükdür, buyursunlar, onlara yer ayrılmışdır. Onlar isə deyirlər, yox, biz oranı istəyirik.
Çünki toqquşma, qarşıdurma olmasını istəyirlər, bu yolu seçiblər. Hesab edirəm ki, bu onlara uğur
gətirməyəcəkdir.
S u a l: Nəhayət, sırf şəxsi xarakterli bir sual: Siz qalib gələcəyinizə əminsinizmi?
C a v a b: Əlbəttə ki, əminəm.
M ü x b i r: Çox sağ olun.
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MİNGƏÇEVİRDƏ MƏSCİD KOMPLEKSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
8 oktyabr 1998-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz dostlar, əziz mingəçevirlilər, əziz qarabağlılar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Mən bu gün Mingəçevirə gəlmişəm ki, Mingəçevir sakinləri ilə,
sizinlə görüşüm, Siz də məni görəsiniz, mən də sizi görüm.
Sizi çoxdandı görməmişdim. Ona görə də sizin üçün darıxmışdım. Mingəçevirin tikilməsində, qurulmasında,
inkişaf etməsində mən vaxtilə çox zəhmət çəkmişəm. İndi mən buraya gəlib bu hündür binaları, gözəl küçələri,
gözəl meydanları, gözəl yaşıllıqları görəndə sevinirəm. Çünki 30 il bundan öncə mən Azərbaycana rəhbərliyə
başlayarkən biz Azərbaycanın hər yerində quruculuq işləri aparırdıq. Ancaq Mingəçevir gənc şəhər olduğuna
görə, energetiklər şəhəri olduğuna görə buraya xüsusi fikir verirdik.
Mən çox şadam ki, bizim gördüyümüz işlər yaşayır, inkişaf edir və insanlar burada yaranmış bütün imkanlardan istifadə edir, yaşayırlar. Mingəçevir indi artıq tək mingəçevirlilər üçün yox, eyni zamanda Qarabağdan,
işğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş insanların bir qismi üçün də yaşayış yeri olubdur. Mən çox
məmnunam ki, siz, mingəçevirlilər bizim soydaşlarımızı, bacı və qardaşlarımızı, evini, yurdunu itirmiş insanları
qoynunuza almısınız, onlara mehribanlıq göstərirsiniz, onlar da sizinlə birlikdə yaşayırlar.
Mən sizə bəyan edirəm ki, bunların hamısı müvəqqətidir. Şübhəsiz ki, Qarabağ azad ediləcəkdir. Şübhəsiz
ki, işğal olunmuş bütün torpaqlarımız azad ediləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və yerindənyurdundan zorla çıxarılmış insanlar öz yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqlar.
Biz keçmişdə sovet hakimiyyəti dövründə yaşamışıq, sovet quruluşunda yaşamışıq, kommunist ideologiyası
altında yaşamışıq. Ona görə də bizim mənəvi mənbəyimiz, mənəvi dəyərimiz olan dinimizi əlimizdən
almışdılar, din qadağan olunmuşdu, bütün dini etiqadlar qadağan edilmişdi, yasaq olunmuşdu. Ancaq 70 il belə
bir şəraitdə yaşayan Azərbaycan xalqı öz doğma islam dinindən heç vaxt ayrı düşməmişdir. Bizim dinimiz –
islam dinimiz qəlbimizdə yaşamışdır, insanlar onu yaşatmışlar və Azərbaycan kommunist ideologiyasından,
sovet hakimiyyətindən xilas olandan sonra qısa bir zamanda insanlar öz qəlblərində yaşatdıqları bu hissiyyatları,
dinə olan münasibəti dərhal bir fəvvarə, fontan kimi aşkar etdilər və din yenidən bizim cəmiyyətimizdə öz yerini
tutdu. İslam dini indi Azərbaycanda bütün insanlar tərəfindən hər kəsin öz istədiyi kimi, vicdan azadlığından
istifadə edərək yayılır və istifadə edilir. Dindarlar, Azərbaycanın xeyirxah insanları Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində məscidlər tikirlər, insanların, vətəndaşların öz dini etiqadlarını həyata keçirməsi üçün, öz arzularını
yerinə yetirməsi üçün məscidlərdə onlara lazımi şərait yaradırlar.
Mingəçevir keçmişdə şəhər olmayıbdır. Bu şəhər 50 il bundan öncə yaranıbdır. Bizim elə yerlər var ki, orada
əsrlər boyu məscidlər olub, onlar dağıdılıb, yenidən tikilib. Amma burada heç bir şey olmayıbdır. Burada
yaradılanların hamısı yenidir. Bəli, bu şəhərin əsası 50 il bundan öncə qoyulubdur və məscid də burada yenidir.
Mən məmnunam ki, burada xeyirxah insanlar məscid də tikiblər, islam universitetinin filialını da yaradıblar,
dərs də verirlər. Mən burada gördüm ki, gənc qızlar nə qədər gözəl danışırlar – həm dini nöqteyi-nəzərdən, həm
də bugünkü mədəniyyətimizə uyğun olaraq. Onlar məni həm Azərbaycan dilində, həm də başqa dillərdə
salamladılar. Bu onu göstərir ki, xalqımız təhsillənir, inkişaf edir.
Din həmişə bizim mənəvi dəyərlərimizin qoruyucusu olubdur, mənəvi dəyərlərimizi yaşadan olubdur.
Mənəvi dəyərlərimizin əksəriyyəti keçmişdə islam dininin dəyərləri əsasında, müqəddəs kitabımız QuraniŞərifin ayələri əsasında, surələri əsasında yaranıbdır. Ona görə də dinimizə yenidən qayıtmaq, yenidən
müqəddəs kitabımızın, həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin qoyduğu yolla getmək və Qurani-Şərifin tələblərinə
riayət etmək, şübhəsiz, insanları həmişə saflığa, təmizliyə, saf mənəviyyata aparır, düz yola, doğru yola aparır.
Ona görə də mən burada böyük bir məscid kompleksinin tikilməsini – məscid binasının, təhsil yerinin, İslam
Universiteti filialının yaranmasını çox əlamətdar hadisə hesab edirəm və bu işin təşəbbüskarlarına, bunu
yaradanlara təşəkkürümü bildirirəm.
Şübhəsiz ki, indi bu cür məscidlər, dini müəssisələr insanların yardımı, insanların vəsaiti əsasında tikilir. Bu
da onu göstərir ki, insanlar öz mənəvi köklərinə, keçmişinə, dininə necə sadiqdirlər. Ona görə heç kəs burada
sorğu-sual etməməlidir – bu, haradan tikilib, pul haradan gəlib, haraya gedib. Əsas o deyildir. Əsas odur ki,
yeni-yeni binalar tikilibdir. Əsas odur ki, Allah evi tikilibdir. Əsas odur ki, məscid tikilibdir. Əsas odur ki,
burada təhsil almaq üçün bina tikilibdir. Ona görə mən bunu bəyənirəm, alqışlayıram və bu işi görənlərə
təşəkkür edirəm.
700

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Mən çox təşəkkür edirəm ki, əziz dostlar, siz – bu məscidi, kompleksi yaradanlar buranı mənim adımla
bağlamısınız, hətta bura mənim adımı verirsiniz. Mən bunu özüm üçün şərəf hesab edirəm. Azərbaycan xalqını
əsrlər boyu yaşadan, onu böyük bəlalardan, fəlakətlərdən qurtaran Azərbaycanın əsrlər boyu yaratdığı mənəvi
dəyərlər olmuşdur. Bu mənəvi dəyərlərin də yaranmasının əsasını, təməlini islam dini təşkil edir. Bu işdə islam
dininin xüsusi rolu vardır. Odur ki, mən yeni yaranmış belə bir məscidin və kompleksin mənim adımla
bağlanmasına çox məmnunam, buna görə təşəkkür edirəm.
Sizi əmin edirəm ki, mən həmişə yüksək mənəviyyat uğrunda mübarizə aparmışam, mənim həyatım saf
mənəviyyat əsasında qurulubdur, mənim bütün əməllərim saf mənəviyyat əsasında qurulubdur, mənim
gördüyüm işlər də saf, təmiz mənəviyyat əsasında qurulubdur. Mən Azərbaycan xalqının yüksək mənəviyyatını
xalqımızın böyük sərvəti hesab edirəm. Ona görə də mən indiyə qədər buna sadiq olduğum kimi, bundan sonra
da sadiq olacağam.
Sizə təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı arzu edirəm. Bizim xalqımızı əsrlər boyu yaşadan o böyük Allahdır.
Hər birimizi yaşadan, o cümlədən məni də həyatımda böyük fəlakətlərdən xilas edən böyük Allahdır. Böyük
Allahın adı ilə sizə cansağlığı, səadət, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.

701

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSİQİLİ KOMEDİYA TEATRININ YENİ BİNASININ AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
9 oktyabr 1998-ci il
Əziz dostlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün biz həddindən artıq sevinc içərisindəyik. Çünki Azərbaycanın həyatında təkcə bu gün iki böyük
əlamətdar hadisəni qeyd edirik. Şəhidlər xiyabanında ucaldılmış, şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş abidəni bu
gün səhər açıb, orada əbədi məşəl yandırdıq. Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, Qarabağın
müdafiəsi uğrunda həlak olmuş, şəhid olmuş insanların xatirəsinə Bakının ən uca yerində, dağın üstündə layiqli bir
abidə yarada bildik. Bəli, 1938-ci ildən 1990-cı ilə qədər Bakının ən uca nöqtəsində olmuş Kirovun heykəlinin
yerində bu gündən Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini və xalqımızın qəhrəmanlığını təcəssüm etdirən gözəl
memarlıq abidəsi və əbədi məşəl olacaqdır.
Gün sona çatır. İndi biz Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının açılışını bayram edirik. 1998-ci il
Azərbaycanda ilk dünyəvi, peşəkar teatrın yaranmasının 125-ci ilidir. Mən Azərbaycan teatrının 125 illiyini
bayram etmək üçün avqust ayında sərəncam vermişəm. Ancaq bu sərəncam, sadəcə, yubiley qeyd etmək üçün
deyil, Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan teatrının əsas məqamlarını özündə əks etdirən bir sənəddir. Şübhə
etmirəm ki, biz bu il Azərbaycan teatrının 125 illik yubileyini qeyd edəcəyik.
Mən nə üçün Azərbaycan teatrına və onun tarixinə bu qədər çox böyük əhəmiyyət verirəm? Mədəniyyət
xadimləri, ictimaiyyətimizin nümayəndələrinin əksəriyyəti yəqin xatırlayırlar ki, Azərbaycanda dünyəvi,
peşəkar teatrın yaranmasının 100 illiyini də 1973-cü ildə mənim təşəbbüsümlə bayram etdik. Bu, böyük,
təntənəli bayram idi. Çünki teatr Azərbaycanda mədəniyyətin, xalqımızın milli ruhunun, milli dirçəlişin
inkişafında, ümumiyyətlə, xalqımızın mədəni səviyyəsinin yüksəlməsində böyük rol oynamışdır. Azərbaycanda
teatr dərin köklərə malikdir və insanlar teatrı sevirlər. Mədəniyyət xadimləri, xüsusən özünü səhnə sənətinə,
teatra həsr edənlər Azərbaycanda həmişə hörmətli insanlar olmuşlar.
Burada – bu gün biz toplaşdığımız yerdə əsrin əvvəlində Hacı Zeynalabdin Tağıyev təşəbbüs göstərərək teatr
binası tikdirmişdir. Bəli, millətinin qayğılarına qalan bir insan kimi o, dərk etmişdir ki, 1873-cü ildən fəaliyyət
göstərən teatr üçün bir bina lazımdır və bu teatr binasını tikdirmişdir. Bu teatr binası da on illərlə, demək olar ki,
1980-ci illərin sonuna qədər xalqımıza xidmət etmişdir. Bu teatrın səhnəsində, salonunda neçə-neçə nəsillər
Azərbaycanın böyük teatr əsərləri ilə və teatr sənətkarlarının yaradıcılığı ilə tanış olmuşlar, onlardan zövq
almışlar, bəhrələnmişlər, teatr Azərbaycan xalqının həyatına daxil olmuşdur.
Mən bunu dəfələrlə demişəm, - güman edirəm, təkcə mənim yox, çoxlarının həyatında və şüurunun
formalaşmasında, inkişaf etməsində teatrın çox böyük təsiri olubdur. Mən Tağıyev teatrının binasına ilk dəfə
uşaqkən, 1937-ci ildə gəlmişəm. Ondan sonrakı illərdə də mən gəlib burada bir çox tamaşalara baxmışam.
Azərbaycanın böyük sənətkarları bu binada öz yaradıcılıqlarını, teatr sənətini inkişaf etdiriblər, xalqımıza
xidmət göstəriblər.
Mən bu səhnədə Abbas Mirzə Şərifzadəni, Mirzağa Əliyevi, Sidqi Ruhullanı, Fatma Qədrini, Mərziyə
Davudovanı, Ələsgər Ələkbərovu, Ağasadıq Gəraybəylini, Ağadadaş Qurbanovu və başqalarını xatırlayıram. Bu
teatr böyük insanlar, sənətkarlar yetirmişdir. Biz onlarla fəxr edirik.
Teatr öz xidmətini göstərmiş və biz Hacı Zeynalabdin Tağıyevə rəhmət oxumalıyıq, onun tarixi xidmətlərini
qiymətləndirməliyik. Ancaq burada deyildiyi kimi, vaxtilə bu bina uçub dağılmışdı. Burada bərpa işləri aparmaq
yox, yeni bina tikmək lazım idi və bu da başlanmışdı.
Mən 1993-cü ilin iyun ayında Bakıya işləməyə gələndən sonra və Azərbaycanda dövlətə rəhbərlik etməyə
başladığım ilk günlərdən, aylardan dərhal burada tikintinin vəziyyəti ilə maraqlandım. Bilirsiniz ki, o vaxt çox
çətin bir dövr idi. İş çox idi, vəziyyət gərgin idi və hələ Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi sovuşmamışdı.
Ancaq mən o vaxt tikintiyə gəldim, inşaatçılarla, Əliş Ləmbəranski ilə görüşdüm, binanın bütün mərtəbələrini
gəzdim. O vaxt bu binanın divarları tikilmişdi. Burada deyildiyi kimi, mən öz tövsiyələrimi, mülahizələrimi və
təkliflərimi bildirdim və ondan sonra bu tikintini nəzarətə götürdüm.
Doğrudur, indi bizim belə zəngin binalar tikməyə imkanımız yoxdur. Biz keçmişdə çoxlu belə binalar
tikmişdik. Biz Azərbaycanın büdcəsinin gərgin, ölkəmizin iqtisadi, maliyyə vəziyyətinin çətin olmasına
baxmayaraq, başqa sahələrdən vəsaiti kəsib bu tikintinin müntəzəm aparılmasına verirdik. Nəhayət, teatr binası
tikilib hazır oldu.
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Mən bu ilin əvvəlində tikintinin vəziyyəti ilə maraqlandım. Dedilər ki, hələ çox işlər görülməlidir. Bildirdilər ki,
guya teatrın binasını 1998-ci ildə başa çatdırmaq mümkün deyildir. Mən bununla razı olmadım və tələb etdim ki,
əlavə tədbirlər görülsün, teatr binası payıza qədər hazır olsun, istifadəyə verilsin.
Burada deyildi, - bu binanın tikinti işləri ilə Əliş Ləmbəranski məşğul olubdur. Mən Əliş Ləmbəranski ilə on
illərlə birgə işləmişəm və onun inşaat, təşkilatçılıq sahəsində böyük təcrübəsi olduğuna, bu işi çox sevdiyinə,
ona can yandırdığına görə 1970-ci illərdə bir çox böyük binaların inşasına rəhbərliyi ona həvalə edirdim.
Məsələn, o dövrdə biz Respublika sarayının tikintisinə başladıq və qısa müddətdə, 1972-ci ilin dekabrında
onu istifadəyə verdik. Orada təntənəli mərasim keçirdik. Mən həmin sarayın, Bakı məişət kondisionerləri
zavodunun, «Gülüstan» sarayının da tikintisinə rəhbərliyi Əliş Ləmbəranskiyə həvalə etmişdim. Ona görə ki,
Əliş Ləmbəranskiyə inanırdım və o da bu işləri canla-başla edirdi.
Bilirsiniz ki, bir müddət mən onunla əlaqəmi itirmişdim. 1993-cü ildə mən yenidən Bakıya qayıdanda onunla
maraqlandım və eşitdim ki, Əliş Ləmbəranski bu binanın tikintisinə rəhbərliyi öz üzərinə götürübdür. Mən
buraya gəlib onunla görüşdüm və bu işdə ona dəstək verdim. Bilirəm ki, o, burada çox işlər görüb, əziyyət
çəkibdir. Xatirimdədir, mən ilk dəfə buraya gələndə gördüm ki, o, toz-torpağın içində, çox ağır vəziyyətdə özü
də işləyirdi, başqalarını da işlətməyə çalışırdı. Mən elə bir şəraitdə bu işin vəziyyəti ilə tanış oldum.
Şübhəsiz ki, bu işi Əliş Ləmbəranski təkcə görə bilməzdi. Mühəndislər, texniklər, inşaatçılar, fəhlələr,
quraşdırıcılar böyük işlər görmüşlər. Burada böyük bir kollektiv işləyibdir. Mən bu gün bu binanı belə yaraşıqlı
və müasir tələblərə uyğun görərək bütün inşaatçılara təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, siz respublikanın bu
çətin və ağır dövründə belə bir işi görmüsünüz, Azərbaycana gözəl bir hədiyyə təqdim etmisiniz.
Mən Əliş Ləmbəranskiyə xüsusi təşəkkür edirəm və çox sevinirəm ki, o, 20,30 il bundan əvvəl olduğu kimi,
bu gün də fədakarcasına çalışır. Hesab edirəm ki, o, mənim ona daha hansı növbəti işi tapşıracağımı gözləyir.
Güman edirəm ki, o, belə bir tapşırığı alacaqdır.
Bu bina həqiqətən çox gözəldir. Bir daha qeyd edirəm, biz Hacı Zeynalabdin Tağıyevə rəhmət oxumalıyıq.
Ancaq yaranan bu bina, teatr, şübhəsiz ki, əvvəlkindən qat-qat fərqlənir. Burada deyildiyi kimi, bu bina öz
avadanlığı, texnikası, texnologiyası ilə müasir tələblərə cavab verir. Güman edirəm ki, bu özü müstəqil
Azərbaycan dövlətinin hətta bu çətin dövrdə mədəniyyətə, teatra nə qədər böyük qayğı göstərdiyini nümayiş
etdirir.
Bizim mədəniyyət sahəsində gördüyümüz bu işlərə bəzi adamlar dodaq büzürlər, yaxud da onları gözdən
salmaq istəyirlər, əleyhinə çıxırlar. Çünki özləri bir şey bacarmırlar, heç bir şeyə qabil deyillər. Deyirlər ki, nə
üçün Azərbaycanda yubileylər keçirilir? Biz kimin yubileylərini keçiririk? Biz Azərbaycanın həyatında, tarixində,
millətin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş mədəniyyət xadimlərinin yubileylərini keçiririk. Bununla da öz
xalqımızın zənginliyini dünyaya nümayiş etdiririk və eyni zamanda gənc nəsli tərbiyə edirik, mədəniyyətimizin
gələcək inkişafı üçün yol açırıq. Buna ancaq sevinmək lazımdır. Sevinmək lazımdır ki, bəli, məhz belə bir ağır
dövrdə bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz mədəniyyətimizi yaşadırıq, inkişaf etdiririk, mədəniyyət xadimlərinə
qayğı, diqqət göstəririk və elm, mədəniyyət xadimlərinin yubileylərini keçiririk. Bundan, eləcə də bu gün bu teatrın
inşasının başa çatmasından, açılmasından gözəl nə ola bilər? Bəlkə kimsə deyə bilər ki, biz ağır vəziyyətdəyik, nə
üçün teatr binasının tikintisinə bu qədər xərc qoyulubdur və belə gözəl bina yaradılıbdır? Ancaq yox, biz Azərbaycan
xalqının mədəniyyətinin inkişafını heç vaxt dayandıra bilmərik. Bizim xalqımız öz mədəniyyəti, elmi ilə yüksəlibdir.
Biz mədəniyyətə nə qədər diqqət yetirsək, qayğı göstərsək, mədəniyyət xadimlərinin yaradıcılığı üçün imkanlar
yaratsaq, xalqımızı da o qədər yüksəldəcəyik, xalqımızın mənəviyyatını daha da yüksəklərə qaldıracağıq.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin başçısı, Azərbaycan prezidenti kimi mənim siyasətimin böyük bir rolu
bundan ibarətdir. Əmin ola bilərsiniz ki, bu siyasəti mən bundan sonra da davam etdirəcəyəm.
Bu teatr binasının tikilib başa çatdırılması və bu gün istifadəyə verilməsi bütün Azərbaycan teatrı üçün
böyük hədiyyədir. Azərbaycan teatrı buradan başlayır. Bu, bütün Azərbaycan teatrı üçün böyük bir nemətdir.
Ona görə də mən bu binanın hazır olması və istifadəyə verilməsi münasibətilə Azərbaycanın bütün mədəniyyət,
incəsənət, teatr xadimlərini, səhnə ustalarını, teatr işçilərini ürəkdən təbrik edirəm və hamıya cansağlığı, yeni
yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Bu teatrın binası keçmişdə işlənmiş vəziyyətdə olduğuna görə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya
Teatrının kollektivinə verilmişdi və onlar burada yerləşmişdilər. Ancaq güman edirəm, bu yeni bina tikiləndən
sonra başqa teatrların kollektivləri şübhəsiz, buna həm sevinirlər, həm də müəyyən qədər düşünürlər ki, o, nə
üçün Musiqili Komediya Teatrına verildi. İş burasındadır ki, bu bina vaxtilə Dövlət Musiqili Komediya
Teatrının əlinə keçibdir, onlar da bunun varisi olublar. Ancaq şübhəsiz, bu, elə bir binadır ki, bütün Azərbaycan
mədəniyyətinə xidmət edəcəkdir. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının kollektivi də gərək öz işini
teatrın bugünkü müasir tələbləri səviyyəsinə gətirib çatdırsın.
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Əziz dostlar, mən sizə – Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət, teatr xadimlərinə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Mənə göstərdiyiniz xoş münasibətə və mənim fəaliyyətimə burada verdiyiniz qiymətə, mənə daim
dəstək verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Siz bilirsiniz, mənim bütün həyatım, fəaliyyətim sizin gözünüzün
qabağındadır. Mənim ömrümün, həyatımın mənası xalqa xidmət etməkdən ibarət olmuşdur. Mən bu gün də bu
xidməti edirəm, gələcəkdə də edəcəyəm. Buna əmin ola bilərsiniz.
Yaşasın mədəniyyət!
Eşq olsun Azərbaycan teatrına!
Yaşasın Azərbaycan mədəniyyəti!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİNDƏ SEÇKİ MƏNTƏQƏSİNDƏ
YERLİ VƏ XARİCİ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ MÜXBİRLƏRİNİN
SUALLARINA CAVABI
Bakı, Səbail rayonunun 17 nömrəli seçki məntəqəsi
9 oktyabr 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Siz kimə səs verəcəksiniz?
C a v a b: Yəni fikirləşirsiniz ki, kiməsə başqasına səs verəcəyəm?
S u a l: İndi səs verəcəyiniz adam Azərbaycanın prezidenti olacaqmı?
C a v a b: Şübhəsiz.
S u a l: Bəs o, necə prezident olacaqdır?
C a v a b: Yaxşı, layiqli prezident.
S u a l: (Rusiya ictimai televiziyası): Heydər Əliyeviç, nə qədər səs toplamağı nəzərdə tutursunuz?
C a v a b: Nə qədər səs versələr. Nə qədər səs verəcəklərini bilmirəm.
S u a l: Əhval-ruhiyyəniz necədir?
C a v a b: Görürsünüz, əhval-ruhiyyəm çox yaxşıdır.
S u a l: Seçkilərdə qələbədən sonra Sizin atacağınız ilk addımınız nə olacaq?
C a v a b: Azərbaycanı, onun müstəqilliyini, suverenliyini, iqtisadiyyatını möhkəmləndirmək, hələ həll
olunmamış problemləri həll etmək. Bu problemlərin bir çoxunu həll etmişik, amma həll olunmayanlar da
çoxdur. Onları da həll etmək lazımdır və həll edəcəyik.
S u a l: Qarabağ problemini necə həll edəcəksiniz?
C a v a b: Biz onu sülh yolu ilə həll edirik. Mən daha müharibə olmasını, qan tökülməsini istəmirəm. Hesab
edirəm ki, artıq Ermənistan tərəfi də dərk edir ki, bu məsələnin həllinin hərbi yolu yoxdur. Sülh danışıqları
aparırıq və aparacağıq. Mütləq həll edəcəyik. Seçkilər ərəfəsində mən, demək olar, bütün qaçqın düşərgələrində
olmuşam. Qaçqınlar çadırlarda çox çətin, mən deyərdim ki, son dərəcə ağır şəraitdə yaşayırlar, bunu hətta
təsəvvür etmək də mümkün deyildir. İndi ilin hələ nisbətən babat fəslidir, amma qarşıdan qış, sonra da yay gəlir.
Onlar beş-altı il, hətta bundan da çox müddətdə çadırlarda yaşayırlar. Ona görə də bu problemi həll etmək lazımdır.
Həm də bu, yalnız bizim xalqımız üçün, mənim üçün problem deyildir, bütün dünya birliyi üçün problemdir. Heç bir
ölkədə Azərbaycandakı qədər qaçqın, köçkün, öz yaşayış yerlərindən zorla qovulmuş insan yoxdur. Ona görə də bu,
ancaq Azərbaycanın yox, bütün dünyanın problemidir. Biz bu məsələ ilə təkidlə məşğul oluruq və onu həll edəcəyik.
S u a l: Rusiyanın Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasının taleyi necə olacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, bu, çox spesifik məsələdir. Yəni, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə malikdir, eyni
zamanda öz ərazisində Qəbələ radiolokasiya stansiyasının mövcudluğu ilə razılaşır. Biz onu əsas tuturuq ki, hər
halda, raket müharibəsinin, strateji təyinatlı raketlərin hücumunun qarşısının alınmasından söhbət gedir və hesab
edirik ki, bu stansiyanın taleyini həll etmək lazımdır. Biz bu məsələyə çox diqqətlə yanaşırıq, baxmayaraq ki,
Rusiya tərəfi onu heç də həmişə düzgün həll etmir. Hətta çox vaxt istifadə etdikləri elektrik enerjisinin haqqını
da ödəmirlər. Bununla belə, biz bu məsələni səbrlə həll edirik və edəcəyik.
S u a l (AzərTac): Cənab prezident, bir vaxtlar Azərbaycanda silah gücünə hakimiyyətə gəlmək
hallarını, sonralar dövlət çevrilişi yolu ilə hakimiyyəti ələ almaq cəhdləri göstərildiyini, indi də radikal,
dağıdıcı müxalifətin zorla hakimiyyətə gəlmək çağırışlarını nəzərə alsaq, indiki prezident seçkilərini Sizin
hakimiyyətə qanuni yolla gəlmək ənənənizin bərqərar olması kimi də qiymətləndirmək olarmı?
C a v a b: Mən hakimiyyətə həmişə qanuni yolla gəlmişəm. Təəssüflər olsun, Azərbaycanda zorla
hakimiyyətə gəlmək halları olub, - bu, tarixdən Sizə məlumdur. Hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəyən insanlar,
qruplar, dəstələr, hətta partiyalar indi də mövcuddur. Onlar cürbəcür yollara əl atırlar, bilirsiniz, hətta
təxribatdan, terrordan da çəkinmirlər. Belə qüvvələr hələ var.
Amma görürsünüz, xalqın milli həmrəyliyi, vətəndaş həmrəyliyi seçkiqabağı kampaniyada tamamilə
nümayiş etdirildi. Son on-on beş gündə mən respublika ərazisinin demək olar ki, əksər hissəsində oldum,
milyonlarla insanla görüşdüm. Onlar zorakılığı, hakimiyyətin qeyri-qanuni yolla zəbt olunmasını rədd edirlər,
buna imkan vermirlər və güman edirəm ki, verməyəcəklər. O insanlar da, - hansılar ki, köhnə xəstəlikdən hələ
xilas olmayıblar, - onlar da ayılmalı, anlamalıdırlar ki, dünya dəyişib, Azərbaycan dəyişibdir. Azərbaycan 1991705
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ci, 1992-ci, 1993-cü illərdə olan Azərbaycan deyil, əmin-amanlıq, rahatlıq yaranıbdır, ictimai-siyasi sabitlik əldə
etmişik və bunu qoruyuruq.
Mən seçkiqabağı görüşlərimdə dəfələrlə demişəm: Azərbaycan xalqı qazandığı bu ictimai-siyasi sabitliyi,
sakitliyi, rahatlığı gərək heç vaxt əldən verməsin. Çünki inkişafımızın təminatı məhz budur. Güman edirəm ki,
həmin qüvvələr bunu bilməli, geri çəkilməlidirlər. Yaxud da normal qanun-qayda ilə, Konstitusiya əsasında,
dünya təcrübəsində olan yollarla hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparmaq heç kəsə qadağan edilmir. Heç kəs bu hüquqdan məhrum deyildir. Ancaq hakimiyyət uğrunda
mübarizə aparan, birincisi, gərək bilsin ki, o, hakimiyyəti idarə edə, iqtidarda ola, ölkəyə rəhbərlik edə bilərmi?
Gərək birinci bunu düşünsünlər.
Təəssüf ki, bu seçkilərdə bunu dərk etmədən deyirlər ki, «Bunu da edirəm, onu da edərəm». Bu, asan məsələ
deyildir. İnsanlar beş ildir yaşayırlar, biz bütün bu bəlalardan keçib gəldik, bütün çətinliklərin öhdəsindən
gəldik. Neçə dəfə dövlət çevrilişinə cəhd oldu, - qarşısını aldıq. Mən onların qarşısını xalqın gücü ilə aldım.
Neçə dəfə mənə qarşı terror, təxribat aksiyaları oldu, - onların da qarşısı alındı. Əlbəttə, Allah da bizə kömək
edir. Allah həmişə baxır, ədalət tərəfindədir, bizə kömək edir. Bunların hamısının nəticəsində yaranmış ictimaisiyasi sabitliyi ayrı-ayrı insanlar öz şəxsi məqsədlərinə, iddialarına görə pozmağa çalışırlar. Hətta indi də bu
niyyətlərindən, pis əməllərindən əl çəkməyiblər. Ancaq xalq buna yol verməyəcəkdir. Görürsünüz, bu gün hava
da gözəldir. Allah da bizə kömək edir ki, hava yaxşı olsun, insanlar seçki məntəqələrinə rahat gəlsinlər, səs
versinlər. Güman edirəm ki, onlar Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə, müstəqilliyinə, suverenliyinə səs
verəcəklər, Azərbaycanın problemlərini həll edə biləcək insana səs verəcəklər.
S u a l: («Amerikanın səsi» radiostansiyasının Azərbaycan təmsilçisi): Cənab prezident, bir var ki,
seçkilərə iqtidarlı-müxalifətli bizim özümüz qiymət verək, bir də var dünya ictimaiyyətinin
nümayəndələri, xaricdən gələn müşahidəçilər qiymət versinlər. Siz dünən həmin müşahidəçilərin böyük
bir dəstəsini qəbul etdiniz. Onların söhbətlərindən, ilkin müşahidələrindən aldığınız təəssürat nədər
ibarətdir?
C a v a b: Siz mətbuat işçiləri çoxunuz mənim danışıqlarımda iştirak edirdiniz. Onlar mənə bəyan ediblər
ki, ədalətli yanaşacaqlar. Birincisi, onlar Azərbaycanda indiyə qədər görülən işləri qiymətləndirirlər. Radikal
müxalifətdə olanların, yaxud namizədlərin bəzilərinin fikrinin əksinə olaraq deyirlər ki, Azərbaycanda görülən
işləri bilir, qiymətləndirirlər. Azərbaycanda əldə olunmuş ictimai-siyasi sabitliyi, makroiqtisadi sabitliyi,
inkişafı da görürlər və respublikamızın inkişaf etməsini istəyirlər. Müşahidəçilər əsasən Qərbdən gəliblər, onlar
istəyirlər ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşasın və inkişaf etsin, onun müstəqilliyi dəyişməz, toxunulmaz
olsun və Azərbaycan dünya dövlətləri, o cümlədən Qərb ölkələri ilə normal münasibətlərdə olsun, əməkdaşlıq
etsin. Ona görə də hesab edirəm ki, onlar ədalətli qiymət verməlidirlər.
S u a l (Rusiya jurnalisti): Cənab prezident, yenidən seçilsəniz, komandanızda hansı dəyişiklikləri
edəcəksiniz?
C a v a b: Bu, çox mənasız sualdır. Yenidən seçilən, yaxud yeni gələn prezident, şübhəsiz ki, öz işlərini
quracaqdır. Mən indi ayaqüstü deyim ki, hansı dəyişikliklər edəcəyəm? Mən yüz iş görəcəyəm, onun hansını
sizə deyim? Komanda yaxşı komandadır, amma hər bir komanda inkişaf etməlidir, hər bir komandada işlər daha
da mütəşəkkil olmalıdır. Müxalifətdə olanlar, yaxud namizədlər deyirlər ki, «komanda belə gəldi, elə getdi».
Kimin bundan yaxşı komandası var? Müstəqillik əldə ediləndən bəri Azərbaycanda nə vaxt belə komanda
olubdur? Nə vaxt belə sabit rəhbərlik olubdur? Əvvəl necə idi? Bir prezident altı ay işləyə bildi, bir il də o birisi.
Niyə qalmadılar? Xalq guya onları seçmişdi, niyə dövləti saxlaya bilmədilər? Niyə xalqa xidmət göstərmədilər?
Hansı komandaları vardı? Komandamız var, ondan da yaxşı olacaqdır. Yaxud da, - siz bilirsiniz, namizədlərdən biri deyir ki, «komandam var, beşməkanım var». 1993-cü ildə Azərbaycan təhlükə qarşısında
olanda, vətəndaş müharibəsi başlayanda həmin adam – Etibar Məmmədov da burada, Azərbaycanda siyasətin
içində idi. İndi iddia edir ki, Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında guya xidmətlər göstəribdir. Bəs niyə
qabağa çıxmadı, Azərbaycanı o fəlakətdən qurtarmadı, vətəndaş müharibəsinin qarşısını almadı, qan
tökülməsini dayandırmadı? İndi gəlib komandadan danışır.
Bu gözəl rəqs edən uşaqları görürsünüz. Budur Azərbaycanın reallığı. Beş il müddətində Azərbaycanda
gördüyüm işlərin nəticəsidir ki, gənclər, uşaqlar belə şən, rahat, xoşbəxtdirlər, oynayırlar, oxuyurlar. Sağ olun,
balalarım!
S u a l (Türkiyənin TRT kanalının müxbiri): Cənab prezident, Türkiyə-Suriya sərhədindəki vəziyyətlə
bağlı fikrinizi bilmək istərdim.
C a v a b: Biz Türkiyəni dəstəkləmişik, Türkiyə ilə bir yerdəyik. Türkiyə bizim dostumuz, qardaşımızdır.
Ona görə də həmişə Türkiyənin arxasındayıq, onunla bir yerdəyik. Türkiyə öz siyasətini doğru-düzgün aparır.
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Prezident Heydər Əliyev sonra Türkiyənin «Kanal-6» televiziyası müxbirinin sualına cavabında dedi:
Türkiyəyə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Türkiyə bizim ən yaxın qonşumuz, dostumuzdur. Bilirəm ki,
Türkiyədə insanların çoxu Azərbaycandakı prezident seçkilərinə böyük maraq, diqqət göstərirlər. Əziz dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəl dünən axşam mənə telefon etdi, vəziyyəti öyrəndi. Dedim ki, hər şey yaxşıdır.
Soruşdu ki, Sizi nə vaxt təbrik edim? Dedim ki, məlumat alan kimi telefon edə bilərsiniz. Bizim daim
əlaqələrimiz var, dostuq, qardaşıq və bundan sonra da qardaş olacağıq. Türkiyə xalqına, Türkiyədəki
qardaşlarımın hamısına salamımı, hörmətimi bildirirəm.

707

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCANDA KEÇİRİLMİŞ PREZİDENT SEÇKİLƏRİ BARƏDƏ YERLİ VƏ XARİCİ
JURNALİSTLƏR ÜÇÜN BƏYANATI VƏ MƏTBUAT KONFRANSI
Prezident sarayı
13 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli jurnalistlər, mətbuat nümayəndələri!
Mən sizi salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Sizin Azərbaycanın həyatına və xüsusən
Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə göstərdiyiniz marağa görə təşəkkür edirəm.
Biz son günlər hiss etdik ki, Azərbaycanda oktyabr ayının 11-də keçirilmiş prezident seçkiləri, demək olar
ki, dünyanın çox ölkələrinin marağını və diqqətini cəlb edibdir. Təsadüfi deyil ki, bura, Azərbaycana çoxsaylı
müşahidəçilər gəlibdir və eyni zamanda mətbuat, informasiya orqanlarının, təşkilatlarının nümayəndələri jurnalistlər gəliblər. Biz bunu müsbət hal hesab edirik.
Siz bu gün Azərbaycandasınız, bizim ölkəmizlə tanış olursunuz və ölkəmizin bugünkü həyatını görürsünüz.
Onu da görürsünüz ki, həqiqətən, indi Azərbaycan müstəqil dövlətdir və insanlar müstəqil, azad ölkədə
yaşayırlar. Burada ölkəmizin, insanların nailiyyətləri də vardır, bir çox problemləri də vardır. Ancaq ən əsas
amil ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqilliyini son illərdə yaşadıb, möhkəmlədib və
inkişaf etdiribdir.
Müstəqil ölkə, dövlət kimi biz öz həyatımızı qururuq və dövlət quruculuğu prosesində əsas mərhələlərdən
biri də şübhəsiz ki, hakimiyyət orqanlarının seçilməsidir, o cümlədən prezidentin seçilməsidir. Biz hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi apararaq, şübhəsiz ki, bütün bu prinsiplərin Azərbaycanda tətbiq
olunmasına çalışırıq. Biz demokratiya yolu tutmuşuq və Azərbaycanda demokratiyanı yaradıb inkişaf etdirməyə
çalışırıq.
Şübhəsiz ki, bizim ölkəmiz müstəqil ölkə, dövlət kimi gənc olduğuna görə Azərbaycanda demokratiya
gəncdir. Ancaq burada əsas ondan ibarətdir ki, biz bu yol ilə gedirik. Bir tərəfdən demokratiyanı öyrənirik,
ikinci tərəfdən də demokratik prinsiplər əsasında yaşayıb fəaliyyət göstərmək istəyirik. Biz bu münasibətlə
Azərbaycanda növbəti prezident seçkilərini, Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi ilk Konstitusiyası əsasında
keçirilən birinci prezident seçkilərini demokratik prinsiplər əsasında keçirməyə çalışmışıq.
Hər halda seçkilərin demokratik, azad, sərbəst, ədalətli keçirilməsi üçün seçkiqabağı dövrdə, mən hesab
edirəm ki, biz çox iş görmüşük və seçkilərin məhz bu şəraitdə keçirilməsi üçün əsas yaratmışıq. Artıq indi
seçkilər keçirilibdir. Onların nəticələri müəyyən olunur, ilkin nəticə məlumdur. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda
oktyabr ayının 11-də keçirilmiş prezident seçkiləri bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın inkişafında mühüm
bir mərhələdir və Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında da çox böyük bir mərhələdir.
Seçkilər keçirilibdir, prezident seçilibdir. Güman edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu günlərdə
seçkilərin nəticəsini elan edəcəkdir və beləliklə, Azərbaycan öz həyatının, öz inkişafının yeni mərhələsinə
başlayır. Mən çox məmnunam ki, siz bunların hamısını özünüz müşahidə etmisiniz. Güman edirəm ki, bizim
həyatımızın müsbət tərəflərini də görmüsünüz və şübhəsiz ki, nöqsanları da görmüsünüz.
Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Mənə bir sözünüz, sualınız varsa, sizi dinləməyə hazıram.
S u a l («Səs» qəzeti): Cənab prezident, bu seçkilər göstərdi ki, Azərbaycanda demokratiyadan daha
çox danışanlar qeyri-demokratik yollarla hakimiyyətə can atdılar. Bunu seçkiyə qatılan müxalifətçilər
haqqında da, qatılmayanlar haqqında da söyləmək olar. Hamı gördü ki, Azərbaycanda demokratiyanı,
demokratik seçkini Siz və Sizin komandanız keçirdi. Qarşıdan gələn beş ildə həmin bu müxalifətə nə arzu
edərdiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, mən bu beş il müddətində həmişə arzu etmişəm ki, Azərbaycanda insanların hamısı
demokratiya yolu ilə getsin. Ötən beş ildə mən çalışmışam ki, Azərbaycanda demokratik proses inkişaf etsin və
hər kəs demokratiyaya alışsın. Şübhəsiz ki, demokratiya olan yerdə iqtidar-müxalifət vardır. Mən hesab edirəm
ki, bir gənc müstəqil, demokratik dövlət kimi, bizdə həm iqtidar, həm də müxalifət demokratiya prinsiplərinə
riayət etməlidir. Hamı ölkənin Konstitusiyasına, ölkənin qanunlarına riayət etməlidir.
Mən arzu edərdim ki, bu seçkilərdən o radikal müxalifətdə duran və seçkiyə qatılmayanlar özləri üçün nəticə
çıxarsınlar, Azərbaycanda yaranmış demokratik mühitdən, şəraitdən hər birisi qanunlar çərçivəsində istifadə
edib Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında sivil formada, mədəni formada iştirak etsinlər. Onlara da və
seçkilərdə iştirak etmiş, müxalifət mövqeyində duran namizədlərə və namizədlərin mənsub olduğu təşkilatlara
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da tövsiyə edərdim ki, gələn seçkilərə hazırlaşsınlar. Qanun çərçivəsində özlərini də hazırlasınlar, öz təşkilatlarını da hazırlasınlar.
Mən bu fürsətdən istifadə edib onu bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın üzləşdiyi böyük problem ilə
əlaqədar - həm Azərbaycanın daxilində olan problemləri, həm də Azərbaycanın Ermənistan ilə münaqişəsini və
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunmasını, işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq
azərbaycanlıların yerindən-yurdundan çıxarılmasını, onların çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşamasını nəzərə
alaraq, mən bu gün Azərbaycanda olan hər bir siyasi partiya, hər bir təşkilata, hər bir vətəndaşa bir daha
müraciət edirəm ki, bizim ölkəmizdə milli birliyin, milli həmrəyliyin yaranmasına çalışaq.
Bizim, Azərbaycanın müstəqil dövləti qarşısında çox böyük, çətin problemlər durur. Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini möhkəmləndirməli, inkişaf etdirməli və onu daimi etməlidir. Azərbaycanda hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi davam etməlidir və inkişaf etməlidir. Azərbaycanda iqtisadi islahatlar həyata
keçirilməlidir. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət yaradılması prosesi davam etməlidir və bizim üçün ən əsas
problem olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulmalıdır. Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunmuş Azərbaycan torpaqları azad edilməlidir. Yerindən-yurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan
vətəndaşları öz evinə-obasına qayıtmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır.
Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmalıdır. Ümumiyyətlə, biz bölgəmizdə sülhün, əmin-amanlığın
yaranması üçün çalışırıq.
Bütün bu ali məqsədlərə nail olmaq üçün Azərbaycanda milli birlik, milli həmrəylik, vətəndaş həmrəyliyi
lazımdır. Hər bir vətəndaş, hər bir siyasi-ictimai təşkilat, hər bir siyasi partiya bu ali məqsədlərin həyata
keçirilməsi üçün öz səylərini göstərməlidir və əməkdaşlıq etməlidir. Ona görə də mən bütün qüvvələri, xüsusən
müxalifət düşərgəsində olan qüvvələri bir daha milli həmrəyliyə dəvət edirəm. Onlar bəzən dialoq bəyan edirlər.
Mən onları dialoqa da dəvət edirəm. Müstəqil Azərbaycanın bu günü və gələcəyi naminə Azərbaycanın
Konstitusiyası, qanunları çərçivəsində bütün işlərin sivil normada, sivil şəraitdə həyata keçirilməsinə dəvət
edirəm. Mən sizin sualınızdan istifadə edib özümün bir neçə fikrimi də bildirdim.
S u a l (Naxçıvan» qəzeti): Cənab prezident, biz Sizi prezident seçkilərinin demokratik və
müvəffəqiyyətlə keçirilməsi münasibətilə təbrik edirik.
Sizə belə bir sualım vardır. Biz jurnalistlər prezident seçkiləri günü onlarca seçki məntəqələrində
olduq. Yəqin ki, hamımız seçkilərin demokratik, tam azad şəraitdə keçdiyinin şahidiyik. Bundan əlavə,
partiya rəhbərləri ilə, eləcə də beynəlxalq müşahidəçilərlə söhbətlərdə bu fakt bir daha vurğulandı və təsdiqləndi. Lakin bununla bərabər, müxalifət mətbuatı və onların təsiri altında olan bəzi beynəlxalq
müşahidəçilər seçkilərin guya qeyri-demokratikliyi barədə fikir yayırlar. Sizin buna münasibətiniz
necədir?
Bir də bizim üçün bilmək maraqlı olardı ki, beynəlxalq müşahidəçilərin seçkilər barədə bu və ya digər
fikirləri, yəni müsbət və mənfi fikirləri Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasına nə dərəcədə
təsir göstərə bilər?
C a v a b: Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda oktyabr ayının 11-də prezident seçkiləri mütəşəkkil
keçirilibdir, seçicilərin yüksək fəallığı şəraitində keçibdir və demokratik şəraitdə, demokratik prinsiplər əsasında
keçirilibdir. Azərbaycanda indiyə qədər keçirilmiş bütün seçkilərlə müqayisə ediləndə bu seçkilər onlardan çox
yüksək səviyyədədir, çox fərqlənir və məhz özünün demokratikliyi, mütəşəkkilliyi, sərbəstliyi, azadlığı ilə
fərqlənir.
Mən əvvəldə dedim, - Azərbaycanda demokratiya gəncdir. Əgər Azərbaycanın seçiciləri oktyabrın 11-də
böyük fəallıqla seçki məntəqələrinə gəlib öz səslərini veriblərsə, bu, artıq göz qabağındadır. Bu, özü-özlüyündə
artıq böyük nailiyyətdir.
Müxalifətin bu barədə fikirlərinə gəldikdə, şübhəsiz, təəssüflər olsun ki, müxalifət qüvvələri çox vaxt
müxalifət olduqlarına görə yox, qərəzli mövqe tutduqlarına görə bu məsələlərə obyektiv, ədalətli qiymət
vermirlər.
Xarici müşahidəçilərin fikirlərinə gəldikdə isə, şübhəsiz, bunlar bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Xarici
ölkələrdən çox sayda - yüzlərlə müşahidəçinin Azərbaycanda olması özü-özlüyündə çox əlamətdar hadisədir.
Mən ümid edirəm ki, onlar ədalətli, obyektiv olacaqlar. Əgər kimsə belə mövqedə, yəni ədalətli olmasa - nə
deyə bilərik, - buna ancaq təəssüf etmək olar.
Biz Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması üçün son illərdə çox iş görmüşük. Avropa Şurasının
nümayəndələri dəfələrlə Azərbaycanda olublar və gördüyümüz işləri yüksək qiymətləndiriblər. Prezident
seçkilərinin demokratik keçirilməsi ilə əlaqədar da biz Avropa Şurasına daxil olmaq üçün yeni tutarlı bir addım
atmışıq. Ümid edirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olacaqdır. Avropa Şurasının üzvü olmaq vacibdir,
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çünki Azərbaycan Avropanın ən şərqində, sərhədində, çox mühüm bir bölgədə yerləşən və xüsusi əhəmiyyətə
malik olan bir ölkədir.
Bizim gördüyümüz işlər məlumdur. Bütün dünyanın şərqində, müsəlman dövlətləri içərisində Azərbaycan
ölüm hökmünü ləğv edən yeganə ölkədir. Bunun özü demokratiyaya, humanizmə, insan haqlarına Azərbaycanın
nə qədər hörmət etdiyini və sədaqətli olduğunu göstərir. Güman edirəm ki, Avropa Şurası bunların hamısını
nəzərə alacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, mən Türkiyənin «Sabah» qəzetindənəm. Biz seçkiləri izlədik. Seçkilərin
nəticəsi hələ tam məlum deyildir. Sizə gələn məlumatlara əsasən nə qədər səs aldığınızı deyə bilərsinizmi?
C a v a b: Aldığım məlumatlara görə mən 75 faiz səs almışam.
S u a l: Cənab prezident, mən də Türkiyədənəm. Siz xalqınızı milli birliyə və vətəndaş həmrəyliyinə
çağırırsınız. Siz yenidən prezident seçildiyinizə görə Azərbaycanı bütün müxalifət qüvvələri ilə birlikdə
daha da inkişaf etdirmək istəyirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ağır və çətin bir yol
keçmişdir. Məlumdur ki, keçmiş illərdə də ölkəmizin daxilində Azərbaycanın müstəqilliyini dağıda, poza bilən
hadisələr olmuşdur, dövlət çevrilişinə cəhdlər edilmişdir. Biz bunların hamısının qarşısını ala bilmişik. Ancaq
bunların hamısı xalqımıza çox zərər veribdir, daha doğrusu, necə deyərlər, baha başa gəlibdir. Ona görə də bizə
milli birlik daim - bu gün də, gələcəkdə də lazımdır.
Bilirsiniz ki, radikal müxalifət düşərgəsində olan qüvvələr Azərbaycanda prezident seçkilərində iştirak
etmədilər. Onlar cürbəcür iddialar irəli sürürdülər və öz qəzetlərində bəzən hakimiyyəti zorla ələ keçirmək
fikirlərini bəyan edirdilər. Mən belələrini qanunsuz hərəkətlərdən çəkindirmək istəyirəm. Eyni zamanda, milli
birlik deyərkən bütün müxalifət qüvvələrinə, radikal müxalifət düşərgəsində olanlara da məsələlərin hamısının
danışıq, dialoq vasitəsilə həll edilməsini məsləhət görürəm.
S u a l (Türkiyənin «Nərgiz TV» kanalı): Cənab prezident, Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri
Türkiyədə böyük diqqətlə izlənilmişdir. Amerikanın «Nyu-York Tayms» qəzeti Xəzərin Azərbaycan
sektorundan hasil olunan nefti dünya bazarına çıxaracaq əsas boru kəmərini – Bakı–Ceyhan xəttinin
guya çox baha başa gələcəyi haqqında məqalə dərc etmişdir. Bu da Türkiyədə müəyyən narahatlıq
doğurmuşdur. Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl bu barədə öz fikirlərini bildirmişdir. Sizcə,
Bakı–Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi barədə oktyabr ayının sonunadək qəti qərar qəbul ediləcəkmi?
C a v a b: Mətbuat azaddır, qəzetlər istədiklərini yazırlar. Ona görə də hər bir qəzetdə, o cümlədən «NyuYork Tayms»da dərc olunan bir yazı heç də hansısa bir dövlətin fikrini ifadə etmir. Azərbaycanda prezident
seçkilərindən bir gün əvvəl «Nyu-York Tayms» qəzetində verilmiş bu yazı bəlkə də təsadüf, yaxud da qəsdən
yazılıbdır. Mən bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Ancaq mən onu bir daha bildirmək istəyirəm ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil ediləcək
neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün Bakı-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi haqqında Azərbaycan dövləti və
bir prezident kimi, mən öz fikrimizi dəfələrlə bildirmişik. Mənim bu fikrim, qərarım dəyişməyibdir. Mən bunu
bu gün bir daha bəyan edirəm. İnanmıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti Bakı–Ceyhan boru
xəttinin çəkilməsinə dair əvvəl aparılmış danışıqlar barədə öz fikrindən geri çəkilsin.
Bilirsiniz ki, dünyada Bakı–Ceyhan xəttinin əleyhinə olan ölkələr, qüvvələr də çoxdur. Bəzi neft şirkətləri
də bu məsələnin həll olunmasında iqtisadi maraqları başqa maraqlardan daha üstün tuturlar. Ona görə də,
ola bilər, ayrı-ayrı şirkətlər bu barədə müxtəlif fikirlər söyləsinlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim əvvəl
apardığımız danışıqlar və birgə qəbul etdiyimiz qərar dəyişilməyəcəkdir. Mən ümid edirəm ki, biz oktyabr
ayının sonunadək bu məsələnin həllinə nail olacağıq.
S u a l (Yaponiyanın «NHK» teleşirkəti): Cənab prezident, mən öz sualımda iki məqama toxunmaq
istəyirəm. Birinci sualım diplomatiya ilə əlaqədardır. Məlumdur ki, dünyanın bir çox ölkələri, o
cümlədən Yaponiya Azərbaycanın strateji cəhətdən əhəmiyyətinə böyük maraq göstərir. Bizim hətta
xüsusi Qafqaz diplomatiyamız da vardır. Cənab prezident, Siz dünya ölkələri ilə əlaqələri necə inkişaf
etdirmək fikrindəsiniz?
İkinci sualım isə belədir: Siz Azərbaycanın iqtisadiyyatını XXI əsrdə necə inkişaf etdirməyi
planlaşdırırsınız? Mən Azərbaycanın xarici investisiya vasitəsilə inkişafını nəzərdə tuturam.
C a v a b: Yaponiya ilə Azərbaycan arasında son illərdə çox yaxşı əlaqələr yaranıbdır. Biz iqtisadi sahədə
əməkdaşlıq edirik.
Mən 1998-ci ilin fevralında Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimotonun dəvəti ilə Yaponiyada rəsmi səfərdə
oldum. Biz hökumətlərarası bir neçə vacib müqavilələr imzaladıq. Mən Yaponiyanın işgüzar dairələrinin,
710

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

şirkətlərinin nümayəndələri, rəhbərləri ilə çoxsaylı görüşlər keçirdim. Yaponiyanın böyük şirkətlərinin, işgüzar
dairələrinin Azərbaycana həddindən artıq böyük marağı olduğunu hiss etdim.
Yaponiyanın şirkətləri Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının müştərək işlənilməsinə çox
böyük maraq göstərirlər. Bilirsiniz ki, Yaponiyanın «İtoçu» şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bir sıra
xarici şirkətlər arasında imzalanmış iki müqavilənin iştirakçısıdır. Mən Tokioda olarkən biz üçüncü müqaviləni
də imzaladıq, bu ölkənin «Mitsui» şirkəti yeni bir müqavilədə özünəməxsus pay aldı. Bir qrup şirkətlər
konsorsium yaradıblar, Xəzər dənizindəki digər neft yataqlarının birgə işlənilməsi üçün bizimlə əməkdaşlıq
etmək istəyirlər. Biz hazırda onların təkliflərinə baxırıq.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan böyük neft - kimya sənayesinə malikdir. Yaponiyanın «Niçimen» şirkəti bu sahədə
bizimlə çox sıx əməkdaşlıq edir. Sumqayıtda etilen istehsalının yenidən qurulması və yaradılması üçün
«Niçimen» şirkəti ilə Azərbaycanın «Azərikimya» Dövlət Şirkəti arasında müqavilə imzalanıbdır. Bu məsələ ilə
əlaqədar Yaponiya Azərbaycana 90 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit ayırıbdır. Yaponiya hökuməti
Azərbaycanda «Şimal» elektrik stansiyasının yenidən tikilməsi üçün Azərbaycana 160 milyon ABŞ dolları
məbləğində güzəştli kredit ayırıbdır. Bu elektrik stansiyasının tikilməsi ilə «Mitsui» şirkəti məşğul olacaqdır.
Ümumiyyətlə, qısa bir zamanda Yaponiya ilə Azərbaycan arasında çox yaxşı iqtisadi əməkdaşlıq yaranıbdır. Biz
bundan çox məmnunuq və bu əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Hesab edirəm ki, bunun çox gözəl gələcəyi
vardır.
Sizin ikinci sualınıza cavab verərək deyirəm ki, mən XXI əsrdə Azərbaycanın çox yaxşı gələcəyini
gözləyirəm. Mən onu da nəzərə alıram ki, Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi inkişaf edəcəkdir. Azərbaycanda
həyata keçirilən iqtisadi islahatlar öz nəticəsini verəcəkdir. Xaricdən Azərbaycana investisiya axını davam
edəcəkdir. Bunların hamısının nəticəsində Azərbaycanın gəlirləri xeyli artacaq, iqtisadiyyatı inkişaf edəcək və
insanların rifah halı yaxşılaşacaqdır.
S u a l («Yeni Azərbaycan» qəzeti): Cənab prezident, Siz prezidentliyə namizədlərin hamısının qibtə
edəcəyi və hamıya örnək ola biləcək bir seçki kampaniyası keçirdiniz. Bu kampaniyanın ən yaddaqalan
hadisələrindən biri də Sizin qaçqınlarla görüşləriniz oldu. Qaçqınlarla Bərdədə keçirdiyiniz görüş zamanı
Siz onların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün görüləcək əlavə tədbirlərdən danışdınız. Deyə bilərsinizmi,
bu tədbirlər nədən ibarət olacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz ki, mən seçkiqabağı ərəfədə iki həftə, 15 gün ərzində demək olar, hər gün Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində seçicilərlə görüşmüşəm. Bu görüşlərin hamısı mənim üçün çox əhəmiyyətli, qiymətli idi.
Mənim üçün ən əhəmiyyətli, ən qiymətli görüşlər işğal olunmuş torpaqlardan zorla qovulmuş, çıxarılmış
insanlarla çadır düşərgələrində, onların yaşadıqları yerlərdə keçirdiyim görüşlərdir. Mən Azərbaycandakı çadır
düşərgələrinin demək olar ki, əsas hissəsini ziyarət etdim, qaçqınlarla, köçkünlərlə görüşüb, onlarla danışıq
apardım.
Mən bilirdim, ancaq onların vəziyyətini görəndən sonra bir daha belə fikrə gəldim ki, biz qaçqınların
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ciddi əlavə tədbirlər görməliyik. Şübhəsiz, bizim əsas vəzifəmiz və
məqsədimiz işğal olunmuş torpaqları azad etmək, qaçqınları öz evlərinə, doğma torpaqlarına qaytarmaqdır. Biz
o vaxta qədər onların yaşayış şəraitini, maddi vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırmalıyıq. Tədbirlər geniş və müxtəlif
olacaqdır. Güman edirəm ki, bunların hamısını burada demək vaxt aparardı. Ancaq mən bunu qəti bəyan
etmişəm və bu gün bir daha təsdiq edirəm ki, biz bu tədbirləri həyata keçirəcəyik və onların vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına nail olacağıq.
S u a l (Frans Press Agentliyi): Cənab prezident, Siz beynəlxalq müşahidəçilərin verdikləri qiymətin
ədalətli və obyektiv olmasını istəyirsinizmi?
Mən istərdim biləm, - Sizin məhz ATƏT-in, Avropa Şurasının və Beynəlxalq Respublika İnstitutunun
müşahidəçilərinin verdikləri qiymətə münasibətiniz necədir? Siz onları dəvət etmisiniz və onlar
beynəlxalq müşahidəçilərin əksəriyyətini təşkil edirlər. Onlar bildirirlər ki, bir çox hallarda, xüsusən icra
hakimiyyəti orqanları tərəfindən kobud pozuntulara yol verilmişdir. Sizcə, bu, seçkilərin nəticələrinə
necə təsir göstərəcəkdir?
C a v a b: Bilirsiniz, seçkilərin ədalətli, demokratik prinsiplər əsasında keçməsi, heç bir pozuntunun
olmaması üçün hər şey etmişik. Əgər kimsə, haradasa, hansısa pozuntuya yol veribsə, bu, seçkilərə qiymət
verməyə əsas deyildir. Azərbaycanda 4400 seçki məntəqəsi var. Azərbaycan bu səviyyədə seçkiləri, demək olar,
birinci dəfədir keçirir. Hesab edirəm ki, seçkilərin özünün baş tutması Azərbaycanda demokratiyanın böyük
müvəffəqiyyətidir.
Sizin dediyiniz müxtəlif müşahidəçilərin rəyinə gəldikdə isə, əlbəttə, hər kəs öz fikrini düşündüyü kimi deyə
bilər. Mən hesab edirdim ki, onlar daha obyektiv qiymət verə bilərdilər. O ki qaldı seçkilərin nəticələrinə, bunu
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Mərkəzi Seçki Komissiyası elan edir. Yəni bu, nə məndən, nə də müşahidəçilərdən asılı deyildir. Bunu Mərkəzi
Seçki Komissiyası müəyyən edir. O, xüsusi olaraq seçkilərin keçirilməsi və onun nəticələrinin müəyyən
edilməsi üçün yaradılmışdır.
S u a l (Türkiyənin «Kanal -6» televiziya kanalı): Cənab prezident, Milli İstiqlal Partiyasının lideri
Etibar Məmmədov bugünkü mətbuat konfransında Sizin bütün səslərin üçdə ikisini aldığınızın elan
olunacağı və Sizin cümhur başqanı elan ediləcəyiniz təqdirdə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcəyini və burada onun müraciətinə baxılmazsa, Sizin prezidentliyinizi tanımayacağını söylədi. Bu barədə nə
deyə bilərsiniz?
Oktyabrın 29-da Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 75 illiyində Azərbaycanın Bakı–Ceyhan neft
kəməri haqqında sənəd imzalanması söylənilir. Bu barədə oktyabrın sonunda hər hansı bir sənəd
imzalanacaqmı?
C a v a b: Prezidentliyə namizəd Etibar Məmmədovun seçkilərin nəticəsi haqqında dediyi sözlər onun öz
fikridir. O, prezidentliyə namizəd kimi istədiyi sözü deyə bilər və istədiyi hərəkəti də edə bilər. Ancaq hansısa
bir dövlət orqanını, hansısa bir kəsi öz iradəsinə tabe edə bilməz.
Siz deyirsiniz, o bəyan edib ki, Heydər Əliyevin prezidentliyini tanımayacaq, - bu da onun öz işidir. Əgər
Azərbaycanın seçiciləri səs çoxluğu ilə Heydər Əliyevi prezident seçiblərsə və Mərkəzi Seçki Komissiyası belə
bir nəticəyə gəlmiş olsa, onda Etibar Məmmədovun fikri o seçicilərin ümumi fikrinin yanında heç bir şeydir.
Mən artıq Bakı–Ceyhan boru xətti haqqında dedim. Bilirəm ki, oktyabr ayının sonunda Türkiyə
Cümhuriyyətinin yaranmasının 75 illik yubileyi olacaqdır. Mən çox arzu edərdim ki, o vaxta qədər Bakı–
Ceyhan boru xətti haqqında qərar qəbul edilsin.
S u a l («525-ci qəzet»): Cənab prezident, Siz bir az bundan əvvəlki çıxışınızda həmrəylik məqsədi ilə
müxalifəti dialoqa çağırdınız. Ancaq məlum olduğu kimi, müxalifətin tələblərindən biri də siyasi
məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Hakimiyyətinizin yeni mərhələsində bu məsələyə baxılması
nə dərəcədə realdır?
C a v a b: Sualınıza cavab verərək bəyan edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Cinayət etmiş
adamlar məhkəmə ilə cəza alırlar və məhkəmənin qərarını da məhkəmə özü dəyişə bilər. Mən isə son iki ildə
çox humanist addımlar atmışam.
Birincisi, - dedim, yenə təkrar edirəm, - ölüm hökmünü Azərbaycanda ləğv etmişəm. Son iki ildə iki minə
qədər cəza çəkən insanı cəzadan azad etmişəm, yəni bir prezident kimi, öz fərmanlarımla əfv etmişəm. Cəzaya
məhkum olunmuş 40 minə qədər Azərbaycan vətəndaşları mənim təşəbbüsümlə qəbul edilmiş amnistiya
vasitəsilə cəzadan azad olunublar. Mən bundan sonra da bu humanistlik fəaliyyətimi davam etdirəcəyəm.
Düşünürəm ki, bu yaxın zamanlarda yenidən amnistiya keçirilməsi haqqında təşəbbüs edəcəyəm. Əgər o
müxalifətin dediyi adamlar bu amnistiyaya düşərlərsə, şübhəsiz ki, azad olunacaqlar. Ancaq yenə də deyirəm,
Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
S u a l («Azadlıq» radiostansiyası, «Literaturnaya qazeta», «Obşaya qazeta»): Seçkilərin nəticələri elan
edildikdən sonra və Siz ikinci müddətə prezident seçildiyiniz təqdirdə icra hakimiyyətinin yeni
strukturunu və yeni Nazirlər Kabinetini formalaşdırmaq niyyətiniz varmı, yoxsa köhnə komanda ilə
işləməyi lazım biləcəksiniz?
İkinci sual. Əgər yeni Nazirlər Kabineti formalaşdırılacaqsa, seçkilərdə Sizdən sonra daha çox səs
toplamış namizədlərə bu işdə əməkdaşlıq təklif edəcəksinizmi?
C a v a b: Siz mənim fəaliyyətimi bir çox illərdir ki, izləyirsiniz və yəqin hiss edirsiniz ki, mən hökuməti ,
icra hakimiyyəti orqanlarını silkələməyin və kadrları tez-tez dəyişməyin tərəfdarı deyiləm. Çoxillik təcrübəm
məni inandırır ki, bəzi liderlərin nümayişkaranə şəkildə gördükləri belə tədbirlər praktiki nəticələr vermir. İcra
hakimiyyəti orqanlarının işini daim təkmilləşdirmək lazımdır. İcra hakimiyyəti orqanlarının təkmilləşdirilməsi
zərurəti, şübhəsiz ki, ayrı-ayrı kadrların dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü də müəyyən edir.
Mənim qarşımda yeni Nazirlər Kabineti formalaşdırmaq məqsədi və vəzifəsi də durmur. Təcrübə toplamış,
işləyən, özü də pis işləməyən adamları nə üçün dəyişməliyəm? Təkmilləşdirmə prosesidir, şübhəsiz ki, bu gün
öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyənlər dəyişdirilməlidir.
Məndən sonra müəyyən sayda səs toplamış insanlardan istifadə edib-etməyəcəyim barədə sualınıza gəldikdə
isə, bilirsiniz, bu səslər hələ həmin adamların hazırda icra orqanlarında hansısa yüksək vəzifələr tutmağa qadir,
yararlı olmasını müəyyən etmir.
S u a l (Azərbaycan televiziyası): Son günlər kütləvi informasiya vasitələri belə bir məlumat yayır ki,
Ermənistan Dağlıq Qarabağın «müstəqilliyinin» tanınması, Ermənistana birləşdirilməsi haqqında
iddialardan əl çəkir. Bunu onunla əsaslandırırlar ki, bu, Ermənistanın ziyanınadır, ona görə də Azərbay712
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canla əməkdaşlığa qoşulmaq istəyirlər. Ermənistanın mövqeyindəki belə kəskin dəyişikliyi necə izah
edərdiniz?
C a v a b: Bəli, son aylar Ermənistanın liderləri bəyan edirlər ki, onlar Dağlıq Qarabağın «müstəqilliyi»
məsələsini də qoymur və Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi tələbini də irəli sürmürlər. Bu barədə
Ermənistanın prezidenti və Baş naziri mənimlə görüş zamanı bilavasitə mənə də demişdilər. Ancaq onlar mənim
sualıma dürüst cavab verə bilmirlər: Bəs onda nə istəyirlər? Çünki indiyə qədər onlar deyirdilər ki, «Dağlıq
Qarabağ müstəqil olmalıdır». Demək, əgər onlar artıq Dağlıq Qarabağın «müstəqilliyini» tələb etmirlərsə,
ATƏT-in zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplərlə, yəni, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağın
özünüidarə statusu alması ilə razılaşmalıdırlar. Şübhəsiz ki, bütün bu sözlər Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli çərçivəsində gedən danışıqların bir hissəsidir. Ancaq Ermənistan tərəfinin
verdiyi bəyanatları reallaşdırmaq üçün şübhəsiz ki, konkret tədbirlər görmək lazımdır. Güman edirəm ki,
gələcək danışıqlarda bu məsələləri daha da aydınlaşdıracağıq.
S u a l («Ayna-Zerkalo» qəzeti): Cənab Əliyev, ötən prezident seçkiləri ilə müqayisədə Sizin xeyrinizə
olan səslərin sayı bir qədər aşağı düşübdür. Sizcə, bu, demokratiyanın təzahürüdür, yoxsa Sizin
reytinqinizin aşağı düşməsi ilə bağlıdır?
Bir də, Siz bəyan etdiniz ki, komandanızda dəyişiklik etməyəcəksiniz, çünki komandanız kifayət qədər
mütəşəkkildir. Lakin sirr deyil ki, Sizin komandaya daxil olan bəzi şəxslər bir-birini korrupsiyada və
digər cinayətlərdə ittiham edirlər. Buna Sizin münasibətiniz necədir?
C a v a b: Mən hesab edirəm ki, 1993-cü ildəki prezident seçkilərinin də, indiki - 1998-ci ildəki prezident
seçkilərinin nəticəsi də Azərbaycanda demokratiyanın varlığını təsdiq edir. Mənim reytinqimə gəldikdə isə,
hesab etmirəm ki, o, aşağı düşübdür və seçkilərin nəticəsini bununla bağlamaq olmaz.
İkinci suala da cavab verirəm. Deyirsiniz ki, guya hakimiyyətdə olan adamların bəziləri bir-birini
korrupsiyada günahlandırırlar. Təəssüf ki, bu, Azərbaycanda çox geniş bir dəb olubdur, indi hər bir adam o
birisini korrupsiyada günahlandırır. Ən qəribə hal odur ki, özləri uzun müddət korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla
məşğul olmuş adamlar başqalarını belə günahlarda təqsirləndirirlər. Ancaq qanun tələb edir ki, hər bir kəsi
nədəsə günahlandıran gərək bunu qanunla sübut etsin.
Mən inkar eləmirəm, Azərbaycanın bugünkü icra orqanlarında olan insanların içərisində rüşvətxorlar da,
korrupsiya ilə məşğul olanlar da var. Mənim qarşımda duran vəzifələrdən biri də ondan ibarət olacaq ki,
Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirəm. Şübhəsiz ki, bu mübarizə korrupsiya ilə məşğul olan
adamların aşkara çıxarılmasını və cəzalandırılmasını təmin edə biləcəkdir.
S u a l (Türkiyənin «İhlas» xəbər agentliyi): Cənab prezident, PKK qrupu Ermənistanda öz
təmsilçilərini saxlayır. Ermənistan dövləti bu işlərdə onlara yardımçı olur.
C a v a b: Mənim buna münasibətim həmişə aydındır. PKK-ya kim havadarlıq edirsə, kim onları gizlədirsə,
saxlayırsa, şübhəsiz ki, belələri ilə heç vaxt barışmaq olmaz. Bütün bunlara mənim münasibətim tam mənfidir.
S u a l (Yaponiya televiziyası): Mən əvvəl verdiyim, diplomatiya haqqında olan suala qayıtmaq
istəyirəm. Siz Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya ilə əlaqələri necə qurmaq istəyirsiniz? Bir sualım da
var. Məlumdur ki, seçki kampaniyası başa çatıb və siz praktiki olaraq qələbənizi təmin etmisiniz. İndi
hansı şəxsi hissləri keçirirsiniz?
C a v a b: Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında çox sıx əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq əlaqələri
yaranıbdır və şəxsən mən bundan sonra da bu əlaqələrin dərinləşməsini və inkişaf etməsini arzu edirəm və biz
bu istiqamətdə hərəkət edəcəyik. Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr də dostluq, əməkdaşlıq xarakteri
daşıyır və bundan sonra bu əlaqələri də inkişaf etdirəcək və genişləndirəcəyik.
Ümumiyyətlə, müstəqil dövlət olaraq Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələr qurur, yaradır və inkişaf etdirir, xüsusən iqtisadi əməkdaşlığa çox böyük əhəmiyyət verir.
Seçkilərdən sonra mənim şəxsi hisslərimi yəqin siz özünüz də təsəvvür edə bilərsiniz. Bu seçkilər çox
demokratik olduğuna və çox böyük mübarizə tələb etdiyinə görə, şübhəsiz ki, məndən çox böyük enerji tələb
etmişdir. Son on-on beş gün içərisində mən Azərbaycanın bütün bölgələrini, çox vaxt da avtomobillə gəzmişəm.
Elə olurdu ki, bir gündə altı-yeddi görüş keçirir və bir şəhərdən o birisi şəhərə gedirdim. Hətta gecələr də
yatmırdım.
Bunlar öz nəticəsini verdi. Prezident seçkiləri baş tutdu, mən də prezident seçilmişəm. Şübhəsiz ki, indi daha
da rahatam. Ancaq mən indi bugünkü, gələcək işlərlə məşğulam. Bir dəqiqə də olsun fasilə vermirəm.
S u a l («Azad Azərbaycan» radiostansiyası): Cənab prezident, 1993-cü ildə Siz xalqın tələbi ilə
hakimiyyətə gələndə müxalifəti hakimiyyətdə təmsil olunmaq üçün dəvət etmişdiniz. Bu seçkilərdə 75 faiz
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səs toplamaqla hakimiyyətə gəlibsiniz. Prezident seçkilərində iştirak edən namizədləri, sağlam müxalifəti
işləməyə dəvət edəcəksinizmi?
C a v a b: Siz bilirsiniz ki, mən 1993-cü ildə hakimiyyətə gələndə heç kəsə fərq qoymadım. Kim işi
bacarırdısa, onları da işə cəlb etdim. Hətta məndən öncə, keçmiş hakimiyyət dövründə işləyən adamların da
çoxunu işdə saxladım və onların bir çoxu indiyə qədər də mənimlə işləyirlər. Bəziləri özləri işləmək istəmədilər,
vəzifələrini «dondurdular», yaxud qaçdılar, gizləndilər, - bu, onların öz işidir.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bu gün də dövlət işində işləməyə və dövlətə, cəmiyyətə fayda verməyə
qadir olan hər bir insanı dövlət, hökumət işinə cəlb etməyə hazıram.
S u a l («7 Gün» qəzeti): Hörmətli Heydər Əliyev, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərdən əvvəl bayan
etmişdi ki, 8 ölkədə Azərbaycan vətəndaşlarının səsvermədə iştirakı üçün şərait yaradılmışdır. Ancaq üç
ölkədə - Rusiyada, Türkiyədə və Ukraynada bu şəraitin yaradılmasını mümkünsüz bilmişdir. Yəni, belə
izah edirdi ki, Türkiyədə on minlərlə, Ukraynada da bu qədər, Rusiyada isə 2 milyondan artıq
azərbaycanlı olduğu üçün bu, mümkün deyildir. Həmin dövlətlərdə azərbaycanlıların seçkilərə
qatılmasını necə qiymətləndirirsiniz?
İkinci sual. Dəfələrlə dediyiniz və bizim də şahidi olduğumuz kimi, 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə,
vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Bakıya gəlmişdiniz. Əgər indi xalqın əksəriyyəti Sizin
istefanız tələbini qoysa, bununla razılaşarsınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, ümumiyyətlə, ictimaiyyətin ağzına bəzi ifadələr düşüb və çoxları da mənasına
varmadan onu təkrar edirlər. Məsələn, deyirlər ki, Rusiyada 2 milyon azərbaycanlı var. Birincisi, bunu kim
sayıbdır? İkincisi, əgər Rusiyada bir belə azərbaycanlı varsa, demək, onlar Rusiyanın vətəndaşlarıdır. Biz
Rusiya vətəndaşlarını Azərbaycanda seçkilərdə iştirakamı dəvət edəcəyik? Qonşu Gürcüstanda, bizim sərhədimizdə, Qazax rayonu ilə yanbayan - Borçalı diyarında beş yüz min, yarım milyon azərbaycanlı yaşayır. Amma
bunlar Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Televiziya ilə gördünüz - oktyabr ayının 7-də mən oraya, Gürcüstan ərazisinə
getmişdim, prezident Şevardnadze ilə görüşürdüm, orada körpünün açılışında iştirak edirdik. Oraya
toplaşanların əksəriyyəti azərbaycanlılar, amma Borçalıda, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar idi. Onlar
deyirdilər ki, biz Heydər Əliyevə səs veririk. Mən sizi inandırıram, Qazax rayonundan o tərəfə bir məntəqə
yaradılsaydı, orada hamı gəlib səs verə bilərdi, əksəriyyəti də Heydər Əliyevə səs verərdi. Ancaq bunu etmək
mümkün deyil, çünki onlar Gürcüstan vətəndaşlarıdır.
Yaxud, Dağıstanda 150 min azərbaycanlı yaşayır. Onların da çoxu Dərbənddə, bizim Qusar, Xaçmaz
rayonlarımızın yaxınlığında yaşayır. Onlar da bizim seçkilərdə məmnuniyyətlə iştirak edə bilərdilər. Ancaq bu,
mümkün deyil, çünki Rusiya vətəndaşlarıdır.
Bu gün səhər mən televizora baxırdım. Azərbaycana gəlmiş bir azərbaycanlı Xarkovda «Ocaq» cəmiyyətinin
başçısıdır. O deyirdi ki, Xarkovda 30 min azərbaycanlı yaşayır. Amma onların tam əksəriyyəti Ukrayna
vətəndaşıdır.
Bu ölkələrdə, o cümlədən Türkiyədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının seçkidə iştirakını Mərkəzi Seçki
Komissiyası imkan dairəsində təmin etmişdir.
İkinci sualınız isə bir az gülməlidir. Çünki seçki keçirilib, seçicilərin 75 faizi mənə səs veribdir və mən
prezident seçilmişəm. Belə halda mənə sual verirsiniz ki, əgər Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti tələb etsə,
istefa verərsinizmi? Bu, gülməli bir şeydir.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.
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MƏŞHUR RUSİYA RƏSSAMI NİKAS SAFRONOVLA
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
15 oktyabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmişsiniz. Sizi Bakıda görməyimə çox şadam. Əminəm ki, bu dəfə də
rəssamlıq məharətinizlə, gözəl tablolarınızla bizi sevindirəcəksiniz.
N i k a s S a f r o n o v: Sağ olun, cənab prezident. Mən bu yaxınlarda Azərbaycanın gözəl diyarı
Naxçıvanda oldum. Və orada çəkdiyim şəkillərdən birini – «İlanlı dağ» əsərimi Sizə təqdim etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, siz məni olduqca məmnun etdiniz.
N i k a s S a f r o n o v: İcazə verin tablonun arxasında yazdığım sözləri Sizə oxuyum: «Azərbaycan
Respublikasının prezidenti, çox hörmətli və ürəkdən sevdiyim Heydər Əliyeviç Əliyevə və Azərbaycan üçün
tarixi gün olan 1998-ci il 11 oktyabr - prezident seçkiləri günündə. Qoy bu şəkil Sizə olan insani rəğbətimizi və
mənim Sizə olan sədaqətimi və ehtiramımı həmişə xatırlatsın. Sizin Nikas Safronov».
Hörmətli cənab prezident. Məni bu gün - seçkilərdən əvvəl buraya gətirən Sizə olan məhəbbət və
rəğbətimdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, mən də Sizi yalnız məharətli rəssam kimi deyil, eləcə də gözəl insani
keyfiyyətlərə malik şəxs kimi qiymətləndirirəm.
N i k a s S a f r o n o v: Cənab prezident. Mən bu seçkilərdə Sizin qələbənizə şübhə etmirəm. Sizi dahi
insan hesab edirəm. Sizin kimi insanlar 100 ildə deyil, 1000 ildə bir dəfə doğulurlar. Bu böyük ölkəni düzgün
seçim etməsi münasibətilə təbrik edirəm, mən özüm də buna şadam və sevinirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Seçkilərdəki qələbə ürəyimdəki məsuliyyət yükünü daha da artırır. Sizə isə xoş
sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. İndi isə istərdim ki, Naxçıvan təəssüratınızı bölüşdürəsiniz.
N i k a s S a f r o n o v: Sözün düzü, mən bu diyara vurulmuşam. Onu İsveçrədən daha gözəl hesab
edirəm. Tablonu çəkərkən keçirdiyim hissləri kətan üzərinə keçirməyə çalışırdım. Görürsünüz, tablonun
mərkəzində buludların arasından süzülən günəş şüalarının işıqlandırdığı İlandağ əzəmətlə ucalır. Dağın ətəyində
isə arxeoloji qazıntı işləri aparılır. Mən bu mənzərəni təsvir etməklə Sizin kimi böyük insanları dünyaya
gətirən, xüsusi daxili enerjiyə malik Naxçıvan torpağının qədimliyini təsdiq etmək istəmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, əziz cənab Safronov! Bu gözəl əsərinizə görə, eləcə də Naxçıvana
gedərək, bu torpağın bütün gözəlliyini, əzəmətli dağlarını gördüyünüzə və əsərinizlə əbədiləşdirdiyinizə görə
Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
N i k a s S a f r o n o v: Sözün doğrusu, bu cür dağlar nə Almaniyada, nə də İsveçrədə görmüşəm.
Naxçıvanlılar öz dağları ilə çox fəxr edirlər. Mən ümidvaram ki, təkraredilməzliyi ilə məni də heyran qoymuş
bu qədim diyarın gözəlliklərini mən yenə də vəsf edəcəyəm. «İlandağ» mənim Naxçıvan haqqında son əsərim
olmayacaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də buna çox ümid edirəm. Bir daha Sizə təşəkkür edir, Sizi prezident
seçilməyim münasibətilə oktyabrın 18-də keçiriləcək təntənəyə dəvət edirəm.
N i k a s S a f r o n o v: Təşəkkür edirəm, hörmətli cənab prezident. Mən Sizin seçkilər ərəfəsində etdiyiniz
səfərlərdən və keçirdiyiniz görüşlərdən xəbərdaram. Sizin gördüyünüz işlərin öhdəsindən heç bir siyasətçi, heç
bir insan gələ bilməz. Əgər dini mövzuda tablolar çəkən rəssam olsaydım, Sizi fövqəladə işlər, adi adamların
görə bilmədikləri işləri görən müqəddəslər kimi təsvir edərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir daha Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sizə işlərinizdə və şəxsi həyatınızda
uğurlar arzulayıram və Sizi yenə də gözləyirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SEÇİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ
ANDİÇMƏ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
18 oktyabr 1998-ci il
Andiçmə mərasimində Heydər Əliyev əlini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının üzərinə qoyaraq
dedi:
– Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə
xidmət edəcəyimə and içirəm!
Sonra prezident müqəddəs Qurani-şərifə əl basaraq dedi:
– Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq olacağıma, onları ümumbəşəri dəyərlərlə
zənginləşdirəcəyimə və inkişaf etdirəcəyimə and içirəm!
***
Əziz həmvətənlər!
Xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram, Azərbaycan prezidentinin andiçmə mərasiminə təşrif gətirdiyinizə görə
təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqına, vətəndaşlarına məni yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti
seçdiklərinə görə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
Müstəqil Azərbaycanın yenidən prezidenti seçilməyimdən qürur hissi keçirirəm və mənə göstərilən bu
etimadı Azərbaycan prezidenti kimi, fəaliyyətimə verilən yüksək qiymət kimi dəyərləndirirəm.
İndicə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, müqəddəs kitabımız Qurani-şərifə əl basaraq sizin
qarşınızda, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının qarşısında and içdim. Bəyan edirəm ki, mən andıma daim sadiq
qalacağam və ömrümün sonuna qədər doğma vətənimiz Azərbaycana, millətimizə, xalqımıza sədaqətlə xidmət
edəcəyəm.
Mənim Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməyim münasibətilə bir çox ölkələrdən dövlət, hökumət
başçıları, ictimai-siyasi xadimlər, elm-mədəniyyət xadimləri təbriklər göndərmişlər. Bütün bu təbriklərə görə
təşəkkür edirəm.
Azərbaycan prezidentinin andiçmə mərasimində bilavasitə iştirak etmək üçün qonşu ölkələrdən yüksək
səviyyəli dövlət nümayəndələri, dövlət başçıları respublikamıza gəlmişlər. Onlar bu gün bizimlə bir yerdədirlər,
bu salondadırlar. Xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri də bizimlə
bərabərdirlər. Azərbaycana çoxsaylı qonaqlar gəlmişlər. Azərbaycana gəlmiş bütün qonaqlara deyirəm: Xoş
gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz.
Mən bunları dostluğumuzun, əməkdaşlığımızın parlaq nümunəsi kimi qiymətləndirirəm. Qafqaz
respublikalarının prezidentlərinin, dövlət başçılarının, nümayəndə heyətlərinin Azərbaycana gəlməsi və
Azərbaycan prezidentinin andiçmə mərasimində bilavasitə iştirak etməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu,
Qafqaz xalqlarının birliyinin və həmrəyliyinin parlaq təzahürüdür, «Ümumi Qafqaz evi» ideyasının reallığını
göstərir, Qafqaz xalqlarının, respublikalarının sıx əməkdaşlıq etmək əzmində olduğunu nümayiş etdirir, Qafqaz
xalqlarının, respublikalarının bir-biri ilə daha da yaxın əlaqədə olmaq istəyini nümayiş etdirir, Qafqazda sülhü,
əmin-amanlığı təmin etmək arzularını ifadə edir.
Qafqazda sülhün yaranması, Qafqazın sülh bölgəsinə çevrilməsi, mövcud olan münaqişələrin aradan
qaldırılması bütün Qafqaz xalqlarının, respublikalarının ən ümdə istəyi və arzusudur.
Qafqaz xalqlarının bu gün bir yerdə olması, Qafqaz respublikaları prezidentlərinin Azərbaycanda toplaşması bir
daha onu göstərir ki, biz – Qafqaz xalqları, respublikaları sülh, əmin-amanlıq istəyirik və Qafqazı dünyanın ən
möhkəm sülh və əmin-amanlıq olan bölgəsinə çevirmək istəyirik. Mən əminəm ki, hamımızın ümumi səylərimizlə
biz buna nail olacağıq.
Əziz dostlar!
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1991-ci il oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti xalqın iradəsini ifadə edərək
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktını qəbul etmişdir və Azərbaycanın
müstəqilliyini dünyaya bəyan etmişdir. Bu gün bu tarixi hadisənin yeddinci ildönümüdür. Bu, Azərbaycanın
bayram günüdür. Bu bayram münasibətilə mən Azərbaycan xalqını, bütün vətəndaşlarımızı ürəkdən təbrik
edirəm və Azərbaycana, xalqımıza müstəqillik yolunda yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
1993-cü ildə Azərbaycan xalqı məni hakimiyyətə dəvət etdi, 1993-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycanın
prezidenti seçdi. Ötən beş ildə Azərbaycan yaşamış, ölkəmizin dövlət müstəqilliyi möhkəmlənmiş və inkişaf
etmişdir. Ötən beş ildə Azərbaycan xalqı çətin, mürəkkəb, ağır, eyni zamanda çox şərəfli yol keçmişdir. 1993-cü
ildə Azərbaycanda baş vermiş vətəndaş müharibəsinin, o vaxt Azərbaycanın parçalanmasının qarşısı alınmışdır.
Sonra Azərbaycanda zor ilə dövlət çevrilişi cəhdlərinin, terror, təxribat aktlarının qarşısı alınmışdır.
1994-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs yaranmış və bu atəşkəs rejimi davam edir.
Bunların nəticəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik təmin olunmuşdur. Bunun üçün biz çətin və ağır bir
yol keçmişik. O illər Azərbaycanda mövcud olan özbaşınalığa, hərc-mərcliyə, hakimiyyətsizliyə son qoyulmuş,
qanunsuz silahlı dəstələr ləğv olunmuş, cinayətkar qruplar zərərsizləşdirilmişlər. İndi respublikamızda ictimaisiyasi sabitlik şəraitində Azərbaycanın vətəndaşları rahat, sərbəst, azad, asudə yaşamaq imkanındadırlar.
Azərbaycan dövlətinin düşünülmüş, ardıcıl, xalqımızın milli mənafelərinə cavab verən daxili və xarici
siyasəti həyata keçirilir. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirilir.
Azərbaycanda müstəqil dövlətin, hakimiyyətin bölgüsünə, demokratik prinsiplərə əsaslanan bütün dövlət
təsisatları yaranıb və fəaliyyət göstərirlər. Müstəqil Azərbaycanın ilk demokratik Konstitusiyası qəbul
olunmuşdur. Demokratik seçkilər əsasında müstəqil Azərbaycanın ilk parlamenti – Milli Məclisi seçilib və
qanunvericilik hakimiyyətinin fəaliyyəti ilə Azərbaycanda çoxsaylı qanunlar qəbul olunmuşdur. Bunlar hamısı
Azərbaycanda müstəqil dövlətin yaşamasını, inkişaf etməsini dünyaya nümayiş etdirir.
Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi ötən illərdə əsas yer tutmuşdur. Bu gün iftixar hissi ilə demək olar ki,
ölkəmizdə nizami, peşəkar ordu yaranmışdır və Azərbaycanın suverenliyini, dövlətçiliyini, müstəqilliyini və
torpaqlarını qorumağa qadir olan güclü ordusu vardır.
Ötən illər Azərbaycanda demokratiyanın yaranması, dərinləşməsi və inkişaf etməsi illəri olmuşdur.
demokratik prinsiplərin əsasında dövlətin, hökumətin işləri qurulmuş, Azərbaycanın cəmiyyəti formalaşmışdır.
Azərbaycanda insan haqlarının qorunması, insan azadlıqlarının təmin edilməsi həmişə diqqət mərkəzində
olmuşdur. Azərbaycanın vətəndaşları dinindən, dilindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq eyni hüquqlara
malikdirlər və bu hüquqlardan istədikləri kimi istifadə edə bilirlər.
Azərbaycanda plüralist cəmiyyət yaranmışdır. Mətbuat, söz, fikir azadlığı tamamilə təmin olunmuşdur.
Azərbaycanda siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar, müxtəlif qruplar, mətbuat orqanları sərbəst fəaliyyət
göstərirlər. Vətəndaşların azadlıqları və eyni zamanda hüquqları dövlət tərəfindən qorunur və qorunmaqdadır.
Məhz bunların nəticəsində Azərbaycanda ilk demokratik Konstitusiyasının ümumxalq səsverməsi yolu ilə
qəbul edilməsi mümkün olmuşdur, Azərbaycanda ilk parlamentin – Milli Məclisin demokratik prinsiplər
əsasında seçilməsi mümkün olmuşdur.
1998-ci ildə respublikamızda keçirilmiş prezident seçkiləri müstəqil Azərbaycanın demokratiya yolu ilə
getməsini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycanda 1993-cü ildə seçilmiş prezidentin beş il
müddətində öz səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilməsi və səlahiyyətləri bitən zaman növbəti seçkilərin keçirilməsi
özü-özlüyündə Azərbaycanda demokratiyanın varlığını təsdiq edir və ölkəmizdə demokratiyanın inkişafını
göstərir.
Məlumdur ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ölkəmizdə daxili ictimai-siyasi sabitliyin
olmaması nəticəsində və başqa müxtəlif səbəblərdən Azərbaycanın dövlətçiliyi inkişaf edə bilməmişdi. Ötən beş
il Azərbaycanda dövlətçiliyin yaranması, inkişaf etməsi illəri olubdur. Azərbaycanda prezident seçkiləri tam
demokratik prinsiplər əsasında həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda azad, sərbəst, ədalətli seçkilər keçirilmişdir.
Bir çox partiyaların və təşkilatların bu seçkilərdə fəal iştirak etməsi, prezidentliyə altı namizədin olması,
seçkiqabağı kampaniyanın tam sərbəst, azad, aşkarlıq şəraitində keçirilməsi, prezidentliyə namizədlərin çox
ciddi rəqabət aparması, bunun nəticəsində də prezident seçkilərinin baş tutması, Azərbaycanda seçicilərin indiyə
qədər görünməmiş fəallığı və seçicilərin əksəriyyətinin prezident seçkilərində iştirak etməsi, nəhayət, bütün
bunların nəticəsində Azərbaycanda prezident seçkilərinin vaxtında keçirilməsi – bunlar hamısı Azərbaycanda
demokratiyanın varlığını və demokratiyanın inkişafı istiqamətində atılan böyük addımların olduğunu göstərir.
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək üçün dövlət orqanları cinayətkarlıqla mübarizəni
gücləndirmişlər. Bu gün məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, bu mübarizə öz müsbət nəticələrini vermişdir. Bir
neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda mövcud olan mütəşəkkil cinayətkarlar dəstəsi zərərsizləşdirilmiş, ləğv
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olunmuş, cinayətkarlar cəzalandırılmış və beləliklə də Azərbaycan vətəndaşlarının rahat yaşaması, işləməsi,
fəaliyyət göstərməsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Ancaq bununla yanaşı, biz ötən illərdə Azərbaycanda bir
tərəfdən dövlətçiliyi möhkəmləndirərək, qanun-qayda yaradaraq, nizam-intizamın gözlənilməsinə nail olaraq,
eyni zamanda humanistlik siyasətini aparmışıq.
Bugünkü Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də humanistlikdir. Məhz bu
humanist siyasətin nəticəsində son iki ildə mənim fərmanlarımla 1856 vətəndaş cəza yerlərindən, cəzadan azad
olunmuşdur. Cəza çəkən 40 mindən yuxarı adam mənim təşəbbüsümlə həyata keçirilən amnistiyaların
nəticəsində cəza yerlərindən, cəza çəkməkdən azad olunmuşdur. Biz bu siyasətimizi bundan sonra da davam
etdirəcəyik. Bəyan edirəm ki, bu yaxın vaxtlarda mən yenə əfv fərmanları verəcəyəm və böyük amnistiya həyata
keçirmək üçün yeni təşəbbüs irəli sürəcəyəm.
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi iqtisadi quruculuq prosesi ilə yan-yana gedir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın keçmiş vəziyyəti məlumdur. Sovet İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycanın müstəqillik əldə
etməsi dövründə və bununla yanaşı, 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistan tərəfindən ölkəmizə edilmiş hərbi
təcavüz nəticəsində Azərbaycanın böyük iqtisadi potensialı müəyyən qədər dağıdılmışdır. Azərbaycanda
iqtisadiyyat 1980-cı illərin sonundan başlayaraq tənəzzülə uğramışdır. İqtisadiyyatın tənəzzülü 1992-93-cü
illərdə ildə 20-25 faizə bərabər olmuşdur.
Aparılan düzgün iqtisadi siyasət nəticəsində biz bu sahədə də vəziyyəti gözəçarpacaq dərəcədə dəyişdirə
bilmişik. Bunun əsası isə Azərbaycanda həyatın bütün sahələrinin demokratikləşdirilməsidir. İctimai-siyasi,
dövlət quruculuğu sahəsində aparılan islahatlarla, demokratik prinsiplərin tətbiq olunması ilə yanaşı, biz ötən
illərdə iqtisadiyyatın demokratikləşdirilməsi, liberallaşdırılması üçün bir çox islahatlar – iqtisadi və sosial
sahələrdə islahatlar həyata keçirmişik. Bunların əsasını bizim tutduğumuz strateji yol təşkil edir.
Azərbaycan öz iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatına uyğun qurur. Ölkəmiz bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini
qəbul edibdir. Dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrinin əldə etdiyi təcrübələri Azərbaycan reallıqları
ilə birləşdirərək respublikamızda bazar iqtisadiyyatını qurub-yaratmaq bizim əsas vəzifəmiz olmuşdur.
Məmnuniyyətlə bəyan edirəm ki, biz bu sahədə görkəmli nailiyyətlər əldə etmişik.
Azərbaycanın həm Ermənistanla münaqişəsi ilə, həm də daxildə baş vermiş məlum hadisələrlə əlaqədar
respublikamız iqtisadi islahatların keçirilməsinə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan başqa ölkələrə nisbətən
gec başlamışdır. Ancaq buna baxmayaraq, biz qısa bir müddətdə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə nail
olmuşuq və artıq bunun müsbət nəticələrini görürük.
Bu islahatlar demək olar ki, əsasən 1995-ci ilin sonundan, 1996-cı ildən başlayaraq həyata keçirilibdir və bu
gün də həyata keçirilir. Bunların nəticəsində artıq 1996-cı ildə biz Azərbaycanda iqtisadiyyatın tənəzzülünün
qarşısını aldıq, iqtisadiyyatı sabitləşdirə və iqtisadiyyatda tədricən inkişafa nail ola bildik.
Biz 1996-cı ildə sabitləşməni əldə etdik, 1997-1998-ci illər isə Azərbaycan iqtisadiyyatında, sənaye, kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalında və ümumi daxili məhsul istehsalında artım, inkişaf illəri olubdur.
Bunların nəticəsində Azərbaycanda ötən iki il müddətində xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması, sosial
problemlərin həll olunması üçün gözəçarpacaq işlər görülmüş və onların gələcəkdə də görülməsi üçün əsaslar
yaranmışdır. Biz Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısını ala bildik. 1994-95-ci illərdə inflyasiya Azərbaycanın
iqtisadiyyatını boğurdu. Aparılan iqtisadi islahatlar, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, maliyyə sahəsində həyata
keçirilmiş tədbirlər inflyasiyanın qarşısını almağa imkan verdi.
Bilirsiniz ki, son aylar dünyanın bir neçə bölgəsində maliyyə böhranı baş vermişdir. Bu böhran Rusiyada da
öz əksini tapmışdır və Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan başqa ölkələrə də sirayət etmişdir.
Biz Rusiya ilə, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan başqa ölkələrlə sıx iqtisadi əlaqələr həyata keçiririk.
Ona görə də həmin maliyyə böhranı, şübhəsiz, Azərbaycana da təsir edə bilərdi. Ancaq bizim əvvəl apardığımız
tədbirlər və bu hadisə ilə əlaqədar həyata keçirdiyimiz tədbirlər bunların qarşısını aldı. Bu gün Azərbaycanda
maliyyə vəziyyəti sağlamdır, sabitdir, Azərbaycanın milli valyutası – manat tam sabitdir.
Bizim iqtisadiyyat sahəsində həyata keçirdiyimiz tədbirlər sırasında dünyanın bir çox ölkələri ilə səmərəli
əməkdaşlığımız mühüm yer tutur. Biz ölkəmizi bütün dünya üçün açmışıq. Biz açıq, sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə
gedən ölkəyik. Bunun əsasında Azərbaycan dünyanın bir neçə böyük neft şirkəti ilə ölkəmizin neft və qaz
yataqlarından müştərək istifadə olunması barədə tarixi əhəmiyyətə malik müqavilələr imzalamışdır. Bu
müqavilələr artıq həyata keçirilir. Biz onların əməli nəticəsini görürük. Bunlar və iqtisadiyyat sahəsində
apardığımız bütün başqa işlər Azərbaycana xarici sərmayənin sürətlə gəlməsini təmin edibdir.
Azərbaycanda adambaşına gələn sərmayə indi 160 dollar təşkil edir. Bu göstərici Müstəqil Dövlətlər
Birliyinə daxil olan ölkələr içərisində ən yüksək göstəricidir. Biz neft və qaz sahəsində dünyanın böyük
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şirkətləri ilə apardığımız işi təkcə Azərbaycan üçün yox, eyni zamanda bütün Qafqaz üçün, Mərkəzi Asiya üçün,
Xəzər dənizi hövzəsi üçün çox əhəmiyyətli bir iş hesab edirik.
Neft və qaz sahəsində imzalanmış müqavilələr əsasında Azərbaycana əldə olan layihələrə görə qarşıdakı 2530 il müddətində təxminən 45-50 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyulacaqdır. Azərbaycanın bu
müqavilələrdən götürəcəyi gəlir təxminən 200 milyard dollar dəyərindədir. Azərbaycanın bu sahədə gördüyü
işlər, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan ərazisindən Transqafqaz neft və qaz kəmərinin çəkilməsi və belə bir böyük
layihənin həyata keçirilməsi üçün də yaxşı əsas yaradır.
Bunların hamısı Azərbaycanın bu günü üçün və gələcəyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Ancaq bizim digər
ölkələrlə əməkdaşlığımız iqtisadiyyatın artıq bütün sahələrini əhatə edir. İndi Azərbaycanda xarici ölkələrin
1300-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir.
İqtisadi islahatlar özəlləşdirmə proqramı əsasında geniş həyata keçirilir. Özəlləşdirmə proqramının həyata
keçirilməsi öz müsbət nəticəsini verir. Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsi sona çatıb,
böyük müəssisələrin özəlləşdirilməsi qarşımızda duran vəzifədir.
Azərbaycanda iqtisadi islahatların keçirilməsində torpaq islahatı xüsusi yer tutur. Biz 1995-ci ilin sonunda
çox cəsarətli addımlar atdıq, «Torpaq islahatı haqqında» radikal qanun qəbul etdik və ötən qısa dövr ərzində o
qanunu həyata keçiririk. Torpaq islahatı qanunu Azərbaycanda torpağın xüsusi, şəxsi mülkiyyətə verilməsi
prinsipi əsasında həyata keçirilir. Biz artıq bunu həyata keçiririk. Bu günə qədər Azərbaycanda şəxsi
mülkiyyətə, xüsusi mülkiyyətə veriləcək torpaqların 80 faizi artıq xüsusi mülkiyyətdədir.
Aqrar sektorun heyvandarlıq sahəsi tamamilə özəlləşdirilibdir. Bunların nəticəsində Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı məhsullarının, ərzaq məhsullarının istehsalı xeyli artıb və güman edirəm ki, yaxın zamanlarda
Azərbaycan ərzaq məhsulları ilə özü-özünü təmin etməyə nail olacaqdır.
Mən dünən Moskva televiziyası ilə Qırğızıstanda torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi haqqında referendum
keçirilməsi barədə məlumatı dinlədim. Sevindirici haldır. Ancaq biz artıq bunu qəbul etdiyimiz qanunla həyata
keçirmişik. Xalq da bizim qanunu düzgün qəbul edib və həyata keçirir. Məlumdur ki, Müstəqil Dövlətlər
Birliyinə daxil olan bir çox ölkələrdə bu məsələ – torpaq islahatı, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi məsələsi
çox kəskin xarakter daşıyır. Ancaq Azərbaycan nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən mülkiyyətçiliyin
yaranmasına, sahibkarlığın yaranmasına və sərbəst iqtisadiyyatın yaranmasına meyllidir və ona görə də bizim
qəbul etdiyimiz qanunlar, həyata keçirdiyimiz tədbirlər xalq tərəfindən, vətəndaşlar tərəfindən bəyənilir və
onları müvəffəqiyyətlə həyata keçirirlər.
Beləliklə, Azərbaycan ötən beş il müddətində dövlət böhranından, siyasi böhrandan, iqtisadi böhrandan
çıxdı. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik təmin olunub və bu proses davam edir. Biz iqtisadiyyatda makroiqtisadi
sabitliyə nail olmuşuq. Bunların hamısı qarşıdakı illərdə Azərbaycan dövlətinin daha da müvəffəqiyyətlə inkişaf
etməsinə əsas yaratmışdır.
Bu nailiyyətlərlə yanaşı, biz həyatımızın bütün sahələrində olan nöqsanları, çatışmazlıqları da görürük və
buraxılan səhvləri də bilirik. Onların ölkəmizə nə qədər zərər vurduğunu da yaxşı bilirik. Təəssüf ki,
Azərbaycanda hakimiyyət orqanlarında, dövlət orqanlarında, icra orqanlarında hələ öz vəzifələrini layiqincə
yerinə yetirə bilməyən şəxslər də var. Vəzifələrindən öz şəxsi mənafeləri üçün sui-istifadə edənlər, qanunları
pozanlar, rüşvətxorluq, korrupsiya ilə məşğul olanlar da var. Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyatın həyata
keçirilməsinə mane olan ünsürlər də var. Biz bir tərəfdən Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf etməsi uğrunda
çalışırıq, sahibkarlar təbəqəsi yaratmaq istəyirik, insanlara mülkiyyətçilik keyfiyyətləri aşılamaq istəyirik və
insanların hər birinin öz işi ilə sərbəst, özü istədiyi kimi məşğul olmasına şərait yaratmaq istəyirik, beləliklə də
sərbəst iqtisadiyyatın, bazar iqtisadiyyatının inkişaf etməsini istəyirik.
Ancaq təəssüf ki, hakimiyyət orqanlarında bizim bu işlərimizə maneçilik göstərənlər də var. Yerli icra
orqanlarında, ayrı-ayrı nazirliklərdə olan qanunsuzluqlar, hüquq-mühafizə orqanlarında olan səhvlər və
nöqsanlar bizim bu siyasətimizin və tədbirlərimizin həyata keçirilməsinə mane olur.
Biz yaxşı bilirik ki, aparılan iqtisadi siyasət, həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatı ümumən inkişaf
etdirməklə yanaşı, aztəminatlı təbəqənin vəziyyətinə müəyyən qədər mənfi təsir göstərir. Ona görə də biz
islahatlarımızın sosial yönümünə xüsusi fikir veririk və bundan sonra da bu, bizim diqqət mərkəzimizdə
olacaqdır. Aztəminatlı insanların həyat tərzini yaxşılaşdırmaq üçün biz səmərəli tədbirlər görəcəyik.
İqtisadiyyatın inkişafını nəzərə alaraq, gəlirlərimizi artıraraq, büdcəni inkişaf etdirərək gələcək dövrdə maaşların
artırılmasına nail olacağıq, pensiyaların, müavinətlərin artırılmasına nail olacağıq. Beləliklə, aztəminatlı ailələrə,
aztəminatlı təbəqəyə xüsusi diqqət yetirəcəyik. Bu, bizim əsas vəzifələrimizdən biridir.
Bu sahədə xüsusən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqlardan zorla köçürülmüş,
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımızın vəziyyəti, onların yaşayış şəraiti və maddi vəziyyəti
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bundan sonra da bizim diqqət mərkəzimizdə olacaqdır. Mən bu gün etiraf etməliyəm ki, bütün görülən işlərə,
aparılan tədbirlərə baxmayaraq, çadır düşərgələrində yaşayan soydaşlarımızın vəziyyəti ağırdır, çətindir. O
çadırlarda yaşayan insanları görən hər bir kəs, bir tərəfdən dəhşətə gəlir, digər tərəfdən isə bu, xalqımızın dərdə
nə qədər dözümlü olduğunu göstərir.
Mən işğal olunmuş torpaqlardan köçürülmüş və qaçqın düşərgələrində yaşayan insanlarla əvvəllər də,
xüsusən son aylarda da görüşmüşəm. Çadır düşərgələrinin, demək olar, əksəriyyətində oldum. Çadırlarda
oldum, insanlarla danışdım, onların vəziyyətini öz gözümlə bir daha gördüm. Həqiqətən, evini-eşiyini, varyoxunu itirib, yaxınlarını itirib, qanı tökülüb, indi gəlib yayın qızmar vaxtında da, qışın şaxtalı vaxtında da
çadırda yaşamaq böyük dözümlülükdür, böyük qəhrəmanlıqdır.
Ona görə də mən bəyan etmişəm və bu gün bir daha deyirəm ki, əhalinin o təbəqəsinin vəziyyətini işğal
olunmuş torpaqlar azad edilən vaxta qədər yaxşılaşdırmaq, yüngülləşdirmək üçün biz əlavə tədbirlər görməliyik.
Ancaq bizim tədbirlərlə yanaşı, hakimiyyət orqanlarında işləyən hər bir şəxs, hər bir məsul vəzifəli şəxs, hər bir
imkanlı vətəndaş soydaşlarımıza qayğı göstərməlidir. Bu, bizim milli borcumuzdur. Bu, bizim vətəndaşlıq
borcumuzdur.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, həyatın müxtəlif sahələrində mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması işi
ilə və hakimiyyət orqanlarının strukturlarında fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi işi ilə bundan sonra daha ciddi
məşğul olacağıq. Nazirlər Kabinetinin işi təkmilləşdirilməlidir. Nazirliklərin işləri təkmilləşdirilməlidir. Siz
bilirsiniz, ancaq bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, son iki il ərzində biz Azərbaycanda respublika icra
orqanlarının strukturlarında böyük dəyişikliklər etmişik. Bir çox nazirliklər, dövlət komitələri və baş idarələr, şirkətlər ləğv olunubdur. Onlara məxsus olan müəssisələr, təşkilatlar özəlləşdirilib, ya da
özəlləşdirmə prosesindədir. Bizim bu tədbirlərimiz bundan sonra da davam edəcəkdir. Həm nazirliklərin
strukturunda dəyişikliklər aparılacaq, həm də Nazirlər Kabinetinin işi təkmilləşdiriləcəkdir.
Biz iqtisadiyyat sahəsində gördüyümüz işlərin hamısını dünya təcrübəsindən istifadə edərək aparırıq. Bu
baxımdan biz Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə, Dünya Bankı ilə, Avropa Birliyinin iqtisadi komissiyası ilə çox sıx
əməkdaşlıq edirik, onların tövsiyələrindən səmərəli istifadə edirik. Mən bu gün bəyan edirəm ki, bunlar bizə çox
fayda gətirir. Məmnunam ki, bizim bu sahədə gördüyümüz işlər, iqtisadiyyatda baş vermiş müsbət dəyişikliklər,
iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və onların nəticələri Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Mən bu əməkdaşlığa görə təşəkkür edirəm və bu gün bəyan edirəm ki, biz
bundan sonra da bazar iqtisadiyyatı yolu, iqtisadi islahatlar yolu ilə gedəcəyik, dünya iqtisadiyyatı ilə daha da
sıx əməkdaşlıq edəcəyik və dünya iqtisadiyyatının artıq sınaqdan çıxmış təcrübələrindən səmərəli istifadə
edəcəyik.
Mən xalq tərəfindən yenidən seçilmiş prezident kimi bəyan edirəm ki, biz Azərbaycandan mövcud vəziyyəti
tam obyektiv, düzgün, ədalətli qiymətləndiririk. Əldə olunan nailiyyətləri də görürük, ancaq eyni zamanda
çatışmazlıqları, nöqsanları, qüsurları və buraxılan səhvləri də görürük. Buna görə mən Azərbaycan prezidenti
kimi qarşıdakı fəaliyyətimdə müsbət meyllərin inkişaf etdirilməsinə nail olmağa və mövcud nöqsanların aradan
qaldırılmasına çalışacağam. Güman edirəm ki, biz bunlara nail olacağıq.
Azərbaycan ötən beş ildə sübut etdi və dünyaya nümayiş etdirdi ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət qurulur, Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir. Bu gün mən bir daha bəyan edirəm ki, bu,
bizim strateji yolumuzdur və biz bu yolla ardıcıl olaraq gedəcəyik və bu yoldan heç vaxt dönməyəcəyik.
Demokratik inkişaf yolu, demokratik quruculuq yolu hər bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda iqtidar-müxalifət
münasibətlərini də özündə əks etdirir. Təbiidir ki, biz demokratiya quraraq, demokratiya yaradaraq, demokratiyanı
inkişaf etdirərək müxalifətin varlığını və mövcudluğunu dərk edirik. Onsuz demokratiya ola bilməz. Ona görə də
mən gələcək fəaliyyətimdə iqtidar-müxalifət münasibətlərinin tənzimlənməsini arzu edirəm və onların dünya
təcrübəsindən istifadə edərək daha sağlam səviyyəyə çatdırılmasını arzu edirəm. Biz – iqtidar müxalifətin varlığını
dərk edirik və Azərbaycanda bu amilin reallığını və gələcəkdə də var olacağını tamamilə dərk edirik.
Ona görə də bütün müxalifət qüvvələri ilə qarşılıqlı anlaşma, lazım olan danışıqların aparılması üçün bizim
iqtidarın qapısı həmişə açıqdır. Mən ümid edirəm ki, artıq biz beş illik bir mərhələ keçəndən sonra,
Azərbaycanda dövlətçilik prinsipləri möhkəmlənəndən sonra və nəhayət, Azərbaycanda oktyabr ayının 11-də
ədalətli, sərbəst, azad şəkildə prezident seçkiləri keçiriləndən sonra bizim iqtidar-müxalifət münasibətlərini
tənzimləmək imkanlarımız daha da çoxdur. Hər bir danışığa, hər bir dialoqa Azərbaycan prezidenti və Azərbaycan iqtidarı hazırdır. Güman edirəm ki, müxalifət düşərgəsində olan qüvvələr də Azərbaycanın milli mənafeyini
hər şeydən üstün tutmalıdır, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini hər şeydən üstün tutmalıdır, Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi yaşamasını və inkişaf etməsini hər şeydən üstün tutmalıdır və bu prinsiplərə əsasən, buna
söykənərək biz bundan sonra əməkdaşlıq edə bilərik.
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Azərbaycan ötən beş il müddətində ardıcıl, düşünülmüş xarici siyasət aparmışdır. Bizim xarici siyasətimiz
uğurlu olmuş və öz müsbət nəticələrini vermişdir. Məhz bunların nəticəsində ötən beş il müddətində dünyanın
bir çox ölkələri ilə, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələri ilə, aparıcı ölkələri ilə Azərbaycan arasında sıx əməkdaşlıq
əlaqələri yaranmışdır. Azərbaycandan bu ölkələrə çoxsaylı rəsmi səfərlər edilib, Azərbaycana dünyanın bir çox
ölkələrindən dövlət, hökumət başçıları, parlament başçıları, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri gəlibdir.
Ölkələrarası çoxsaylı müqavilələr, sazişlər imzalanıbdır. Ötən illərdə Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarda
təmsil olunubdur və beynəlxalq təşkilatlarda səmərəli fəaliyyət göstəribdir.
Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan dünya birliyində özünə layiq yer tutubdur. Azərbaycan bir müstəqil
dövlət kimi, demokratik dövlət kimi, sərbəst, azad iqtisadiyyat yolu ilə gedən bir dövlət kimi dünyada tanınıbdır
və dünyanın bir çox ölkələri Azərbaycana çox böyük maraq göstərir və Azərbaycan ilə daha çıx əlaqələr qurmaq
haqqında təşəbbüslər irəli sürürlər.
Azərbaycan apardığı xarici siyasətlə Qafqaz bölgəsində də öz xidmətlərini göstərmişdir. TRASEKA
proqramının həyata keçirilməsi sahəsində aparılan işlər nəticəsində bu il sentyabr ayının 7-8-də Azərbaycanda
tarixi Böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar çox mötəbər beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Bu konfransda
32 ölkənin nümayəndələri iştirak etmişlər, o cümlədən 9 ölkəni prezidentlər və hökumət başçıları təmsil
etmişlər. Konfransda 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak etmişlər. Böyük İpək yolu orta əsrlərdə
artıq öz fəaliyyətini dayandırdığı dövrdən indiyə qədər ilk dəfə Bakıda, beynəlxalq konfransda tarixi qərarlar
qəbul olunmuşdur. Böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar Bakı bəyannaməsi və müqavilələr imzalanmışdır.
Bu, bizim üçün tarixi hadisədir, eyni zamanda Azərbaycanın Şərq ilə Qərbi, Avropa ilə Asiyanı birləşdirməsi
üçün çox gərəkli olduğunu göstərir və Azərbaycanın bu istiqamətdə həyata keçirdiyi fəaliyyətinin nəticəsini
göstərir.
Biz Avropa qitəsinə daxilik. Amma eyni zamanda Avropa ilə Asiya arasında biz öz ölkəmizdə, öz xalqımızın
tarixində, milli mədəniyyətində, tarixi köklərində və mentalitetində Şərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın sintezini
təşkil edirik. Ona görə də öz tarixi missiyamızı dərk edirik və bunu həyata keçirmək üçün indiyə qədər lazımi
işlər görmüşük və hesab edirəm ki, Bakı Beynəlxalq konfransı da bu sahədə çox yüksək qiymətə layiqdir.
Biz bundan sonra da bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Bizim xarici siyasətimizdə
tutduğumuz yol bundan sonra da davam edəcəkdir. Azərbaycan sülhpərvər ölkədir. Biz dünyada sülh istəyirik,
Qafqazda sülh istəyirik, bölgəmizdə sülh istəyirik, ölkəmizdə sülh istəyirik və buna nail olmağa çalışırıq.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 10 il bundan öncə başladığı hərbi təcavüz Ermənistanla Azərbaycan arasında
müharibə yaratmışdır, hərbi münaqişə yaratmışdır, eyni zamanda bizim bölgədə, Qafqazda sülhün pozulmasına
gətirib çıxarmışdır.
Məlumdur ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı etdiyi təcavüz nəticəsində müəyyən səbəblərdən Azərbaycan
ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir
milyondan artıq soydaşımız zorla köçürülüb və onlar ağır şəraitdə yaşayırlar. İşğal olunmuş torpaqlarda
Azərbaycanın tarixi abidələri, dini müqəddəs yerləri, məscidləri, bütün varidatı, bütün iqtisadiyyatı viran
olunubdur. Azərbaycana böyük zərbələr dəyibdir, on minlərlə insan şəhid olub, canlarını qurban verib, qanlar
tökülübdür. Müharibə nəticəsində on minlərlə insan əlil, şikəst olubdur, Azərbaycanda şəhid ailələrinin böyük
bir dəstəsi yaranıbdır. Bunların hamısı birlikdə Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzün nəticəsidir.
Azərbaycan xalqı heç bir ölkəyə qəsd etməyib, heç bir ölkəyə hücum etməyibdir, yalnız öz suverenliyini, öz
torpaqlarını qoruyubdur. Azərbaycanın mərd oğulları öz vətənini, torpaqlarını qoruyarkən şəhid olublar. 1990-cı
ildə Sovet hökumətinin Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində də Azərbaycanda qan tökülüb, Azərbaycanın
günahsız insanları təcavüz nəticəsində şəhid olublar.
Mən bu gün bu andiçmə mərasimində Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, torpaqlarının müdafiəsi
uğrunda şəhid olanların hamısının xatirəsi qarşısında baş əyirəm və onların xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqə
sükut etməyi rica edirəm.
Allah bütün şəhidlərə rəhmət etsin.
Bütün bu itkilərə, bütün bu yaralara baxmayaraq, Azərbaycan dövləti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini
sülh yolu ilə həll etməyə çalışır. 1994-cü ilin may ayında atəşkəs haqqında saziş imzalanıbdır. Ötən dörd ildən
artıq bir zamanda biz atəşkəs sazişinə sadiq olmuşuq və sülh danışıqları aparırıq. Ötən dövrdə aparılan
danışıqlar və görülən işlər məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına əsas yaradır və bizə bu yolda inam yaradır.
Bu məsələlərin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə ATƏT, onun təşkil etdiyi Minsk qrupu məşğul olur. İndi Minsk
qrupuna üç böyük dövlət – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa başçılıq edirlər. ATƏT-in Minsk
qrupunun gördüyü işləri mən bu gün qiymətləndirirəm və xüsusən 1994-cü ildə ATƏT-in Budapeşt zirvə
görüşündə və 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş qərarları və bəyanatları yüksək
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qiymətləndirirəm. Biz ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin 1997-ci ilin ikinci yarısında və 1998-ci ilin
əvvəlində verdikləri təklifləri də qəbul etmişik və onların əsasında sülh danışıqlarını başa çatdırmağa hazırıq. Bu
gün mən bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan dövləti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasına üstünlük verir. Biz ATƏT-in Minsk qrupuna, onun həmsədrlərinə inanırıq, onlarla indiyə qədər
əməkdaşlıq etdiyimiz kimi, bundan sonra da əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Ancaq dünya da bilməlidir, hamı bilməlidir və ATƏT, onun Minsk qrupu da bilməlidir ki, məsələnin sülh
yolu ilə həll olunması Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipinə söykənməlidir. Biz heç vaxt heç bir qonşu
ölkənin torpağına qəsd etməmişik və bu gün də qəsd etmirik. Heç kəsin torpağına göz dikməmişik. Biz
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmışıq,
Azərbaycanın dövlət sərhədləri çərçivəsində olan müstəqil Azərbaycanın tam bütövlüyünü müdafiə edirik və
bundan sonra da müdafiə edəcəyik.
Dağlıq Qarabağ probleminin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli məhz bu çərçivədə ola bilər. Biz
torpağımızın hansısa bir hissəsini heç vaxt heç bir ölkəyə verə bilmərik. Azərbaycanın sərhədlərinin bütövlüyü,
ərazi bütövlüyü bizim üçün müqəddəsdir. Biz bu müqəddəs məqsədlərə nail olmaq üçün bundan sonra da
çalışacağıq və bütün vasitələrdən istifadə edib Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına nail olacağıq.
Əziz dostlar, əziz həmvətənlər!
Biz müstəqil Azərbaycanın inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyuruq. Qarşımızda böyük vəzifələr var. Biz
XXI əsrə doğru gedirik. XX əsr Azərbaycan xalqının tarixində xüsusi yer tutur. XX əsrdə Azərbaycan böyük
çətinliklərdən keçibdir. 1918-ci ildə dövlət müstəqilliyini əldə edib, sonra isə itiribdir. 70 il totalitar rejim, kommunist
rejimi altında yaşayıbdır.
Dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycanın həyatı ağır yol keçibdir. On il bundan öncə
Ermənistanın etdiyi hərbi təcavüz Azərbaycanın həyatını, insanların yaşayışını gərginləşdirib və Azərbaycanın
inkişafı üçün çox çətinliklər yaradıbdır. Ancaq bunlara baxmayaraq, biz gələcəyə nikbinliklə baxırıq. Mən
Azərbaycanın gələcəyini çox gözəl görürəm. Bizim bu gün gördüyümüz işlər və həyata keçirdiyimiz tədbirlər
Azərbaycanın ardıcıl inkişafını təmin edəcəkdir.
Azərbaycanın gələcəyi gənclərə məxsusdur. Biz Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli, Azərbaycanın gələcək
nəsilləri üçün yaxşı bünövrələr qoyur, yaxşı əsaslar yaradırıq. Ən əhəmiyyətli amil ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın müstəqil dövləti yaranıb, möhkəmlənib, inkişaf edir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
sarsılmazdır və əbədidir.
Biz XXI əsrə daha da qüdrətli, müstəqil Azərbaycan dövləti çatdırmaq istəyirik. Gələcək nəsillərə daha
xoşbəxt həyat yaratmaq istəyirik. Azərbaycanın imkanlarından səmərəli istifadə edib, iqtisadiyyatı inkişaf
etdirib Azərbaycan xalqının rifah halını yüksəltmək üçün çalışırıq. Biz bundan sonra da dünya birliyində
özümüzə məxsus olan yeri tutmağa, saxlamağa çalışacağıq. Biz dünyanın mütərəqqi dövlətləri, birlikləri ilə
bundan sonra da əməkdaşlıq edəcəyik. Azad, sərbəst, demokratik ölkə kimi Azərbaycan inkişaf edəcək və
Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu bir yerdə öz tarixi xidmətlərini göstərəcəkdir.
Əziz həmvətənlər, siz əmin ola bilərsiniz ki, mən bu ağır və məsuliyyətli vəzifələrimi dərk edirəm və sizin
mənə göstərdiyiniz etimadın mənim üçün nə qədər əziz olduğunu xahiş edirəm, biləsiniz. Mən bu etimada
yüksək məsuliyyət hissi ilə yanaşıram. Sizi əmin edirəm ki, bütün varlığımla bu etimadı doğrultmağa
çalışacağam və gələcək illərdə Azərbaycanın sürətlə inkişaf etməsinə nail olacağam.
Eşq olsun Azərbaycan xalqına!
Yaşasın demokratik, qüdrətli, müstəqil Azərbaycan!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SEÇİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ
TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
18 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycan xalqının tarixində əlamətdar bir gündür: Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin elan
edilməsinin yeddinci ildönümüdür və oktyabr ayının 11-də keçirilmiş prezident seçkilərində xalq tərəfindən
seçilmiş Azərbaycan prezidentinin andiçmə günüdür.
Bu iki əlamətdar hadisənin bir günə düşməsi Allahın işidir. Ancaq hesab edirəm ki, bu, heç də təsadüfi bir
hal deyildir. Çünki Azərbaycan yeddi il bundan öncə öz dövlət müstəqilliyini dünyaya bəyan edərkən hələ
faktiki olaraq müstəqil deyildi. O, sadəcə, öz müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul etdi və dünyaya
bəyan etdi ki, müstəqil yaşamaq istəyir. Bu, öz-özlüyündə böyük tarixi hadisədir. Ancaq bəyan etməklə
müstəqil yaşamaq arasında çox çətin bir yol olmuşdur. Azərbaycan xalqı itkilər verməsinə, zərbələr almasına,
daxilində çox mürəkkəb proseslər getməsinə baxmayaraq bu çətin, ağır yolu uğurla keçmişdir.
1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycan məhz 1991-ci ilin oktyabr ayından başlanmış prosesin zirvəsi olan, «Zirvə» sözü müsbət mənada işlənildiyi halda, təəssüf ki, mən bu gün onu mənfi mənada deyirəm, - vətəndaş
müharibəsi ilə üzləşmiş və parçalanma təhlükəsi qarşısında olmuşdur. 1993-cü il Azərbaycan üçün çox həlledici
il olmuşdur. Azərbaycanın müstəqilliyi davam edəcək, Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi yaşayacaq, yaxud
da ki, daxili çəkişmələr, vətəndaş müharibəsi nəticəsində, meydana çıxmış separatçı qüvvələrin pozuculuq və
dağıdıcılıq fəaliyyəti nəticəsində parçalanacaq, məhv olacaqdı. Əgər məşhur ifadədən istifadə etsək, Azərbaycan
«olum, ya ölüm» qarşısında idi. Ancaq xalqıma öz müdrikliyini, zəkasını, qüdrətini, daxili potensialını bu ağır
böhran dövründə bir daha nümayiş etdirdi və Azərbaycan bu təhlükələrdən xilas oldu.
Biz Azərbaycanı bu təhlükələrdən xilas etdik. O vaxt həmin təhlükələrin, Azərbaycanı böyük faciə həddinə
gətirib çıxarmış əməllərin səbəbkarları indi o dövrü, günləri, ağır məqamı unutmağa çalışırlar. Ancaq xalq heç
bir şeyi unutmayıb və unutmayacaqdır.
Özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, Azərbaycanın o ağır, çətin, müqəddəratının həll edildiyi bir məqamda mənə
üz tutuldu, müraciət edildi. Mən öz vətənimə oğulluq borcumu yerinə yetirdim, sədaqətimi bir daha nümayiş
etdirdim, özümü oda-alova atdım. Biz birləşib Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən çıxara bildik. Azərbaycan xalqı
həmin o ağır ildə məni özünə prezident seçdi. Mən doğma xalqıma, millətimə, Azərbaycan vətəndaşlarına
həyatımın bütün mərhələlərində mənə göstərdikləri etimada görə əbədi minnətdaram. Ancaq Azərbaycan xalqı
da bilir ki, mənim bütün həyatım xalqıma xidmət etməyə həsr olunubdur.
Azərbaycan xalqının 1993-cü ildən bu günə qədər keçdiyi bu ağır, çətin yolda mən öz xidmətlərimi
göstərmişəm. Ona görə heç də təsadüfi deyil ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyinin elan olunması
günü, eyni zamanda ölkəmizdə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası əsasında Azərbaycanda
keçirilən ilk prezident seçkilərində xalq tərəfindən seçilmiş prezidentin andiçmə mərasimi ilk dəfə eyni günə
düşmüşdür.
Vətəninə, xalqına xidmət etmək hər bir vətəndaşın borcudur. Heç kəs buna görə ölkəsinə, vətəninə, xalqına
minnət qoya bilməz. Ancaq xidmətə görə etimad almaq və bu etimadı doğrultmaq böyük şərəfdir. Mən
xoşbəxtəm ki, həyatım boyu vətənimə, ölkəmə, xalqıma xidmət etmişəm. Mən bunu həmişə həyatımın,
ömrümün mənası hesab etmişəm. Bu gün də sona qədər mənim ömrümün mənası xalqa sədaqətlə xidmət
etməkdən ibarət olacaqdır. Ancaq xalqa xidmət edən hər bir kəs öz xidmətinin qiymətləndirilməsi arzusunda
olur. Mən də həmişə bu arzuda olmuşam. Mən bəxtəvərəm ki, xalqa etdiyim xidmətlər qiymətləndirilib. Mən,
adi bir Azərbaycan oğlu xalqımın on illərlə böyük etimadına layiq ola bilmişəm. Bir daha təkrar edirəm, öz xalqına xidmət etmək hər bir vətəndaşın ümdə borcudur. Ancaq xidmətinə görə qiymətləndirilmək və böyük
etimada layiq görülmək hər bir kəsə nəsib olmur. Mən isə xoşbəxtəm ki, belə bir böyük etimada layiq olmuşam
və xalq mənə etimad göstəribdir.
Bu gün mənim keçirdiyim ən ülvi hissiyyatlar vətənimə, xalqıma, millətimə, vətəndaşlarımıza hədsiz
minnətdarlığımdır. Mən hədsiz dərəcədə minnətdaram ki, gördüyüm işlərə bu qədər yüksək qiymət verilibdir.
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Hədsiz minnətdaram ki, mənə yenidən etimad göstərilibdir və mən yenidən Azərbaycanın xalq tərəfindən,
demokratik prinsiplər əsasında seçilmiş prezidentiyəm.
Mən bununla fəxr edirəm, şərəf duyuram, Azərbaycan xalqına, vətəndaşlarına bir daha, bir daha
minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə də qədəhləri müstəqil Azərbaycanın şərəfinə qaldırmağı rica edirəm.
Azərbaycan xalqına hədsiz minnətdarlıq hissi ilə xalqımızın şərəfinə badə qaldırmağı rica edirəm.
Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. Azərbaycan
haqqında hər bir vətəndaş öz ürək sözlərini deyə bilər. Mənim ürəyim daim öz doğma vətənim Azərbaycanla
bağlı, Azərbaycan haqqında hissiyyatlarla dolu olubdur. Bu hissiyyatları sözlə demək mümkün deyildir. Hətta
böyük şairimiz Səməd Vurğunun dediyi sözlər də bunun hamısını əhatə etmir. Ancaq şerə ehtiyac olduğuna
görə Səməd Vurğunun sözlərini bir daha təkrar etmək istəyirəm:
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam məskənimsən,
Anam doğma vətənimsən.
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!
Azərbaycan, Azərbaycan! Azərbaycanın şərəfinə, Azərbaycan xalqının şərəfinə!
Mən böyük məmnuniyyət hissi ilə bildirirəm ki, bu gün müstəqil Azərbaycanın prezidentinin andiçmə
mərasiminə qonşu ölkələrdən bizim hörmətli qonaqlarımız gəlmişlər.
Bilirsiniz ki, adət və ənənəyə, müəyyən diplomatik qaydalara görə andiçmə mərasiminə adətən dəvət
göndərilmir. Ancaq bizə qonşu, dost ölkələrin nümayəndələri öz dövlətlərinin iradəsini ifadə edərək təşəbbüs
göstərib Azərbaycana qonaq gəliblər və bizim bu mərasimdə iştirak edirlər. Şübhəsiz ki, bu, bizim xalqımızı,
vətəndaşlarımızı və şəxsən məni çox sevindirir.
Mən çox məmnunam ki, bu gün bu əlamətdar gündə bizimlə bərabər sevincimizi bölüşənlərin içərisində
qonşu, dost ölkələrin yüksək səviyyəli və çox mötəbər tərkibli nümayəndə heyətləri vardır. Rusiya
Federasiyasının, Türkiyə Cümhuriyyətinin, İran İslam Respublikasının, Gürcüstanın nümayəndə heyətləri
Azərbaycana gəliblər. Rusiya Federasiyası Qafqaz respublikalarının prezidentləri bu hadisəyə xüsusi əhəmiyyət
verərək özləri Azərbaycana gəliblər və bizimlə bir yerdədirlər. Bunlar ictimaiyyətimizi sevindirir.
Mən çox məmnunam ki, bizə dost ölkə olan Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyəti bu gün burada
bizimlədir. Rusiyanı və Azərbaycanı bir çox tellər bağlayır. Müstəqil Azərbaycan Rusiya Federasiyası ilə
dostluq münasibətlərini inkişaf etdirməyi və möhkəmləndirməyi vacib sayır. Xalqlarımızın, ölkələrimizin,
dövlətlərimizin mənafeyi naminə biz bunu edirik və edəcəyik.
Mən şadam ki, Rusiya Federasiyasının mötəbər nümayəndə heyəti - xarici işlər naziri İqor Sergeyeviç
İvanov, Müstəqil Dövlətlər Birliyi İşləri naziri Boris Nikolayeviç Pastuxov, Rusiya Dövlət Duması sədrinin
müavini Mixail Qutseriyev, Azərbaycanın və Rusiyanın xalq artisti, sevimli müğənnimiz Lyudmila
Georgiyevna Zıkina və bir çox başqa dostlarımız bu gün bizimlədirlər.
Şadam ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin icraçı katibi Boris Abramoviç Berezovski bizimlədir. Bütün bunlar bizim
dostluq münasibətlərimizin həm rusiyalılar, həm də azərbaycanlılar üçün nə qədər əziz olduğunu inandırıcı şəkildə
göstərir. Mən bu gün bəyan edirəm ki, biz bu münasibətləri möhkəmləndirəcək, inkişaf etdirəcək və
dərinləşdirəcəyik. Hörmətli dostlar, mən təşəkkür edirəm ki, siz buraya gəlmisiniz və bizimləsiniz.
Bizim üçün dost, qardaş olan Türkiyə Cümhuriyyətinin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin məhz bu gün
Azərbaycanda olması bizim üçün çox əzizdir və hörmətlidir. Mən çox məmnunam ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin
nümayəndə heyətini Türkiyənin enerji və təbii ehtiyatlar naziri, bizim dostumuz cənab Cümhur Ərsümər təmsil
edir. Türkiyədən gəlmiş dostlarımıza, qardaşlarımıza və Türkiyənin naziri, dostumuz Cümhur Ərsümərə
təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha bəyan edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq
əlaqələri əbədi, daimi və sarsılmazdır. Biz bu əlaqələri bundan sonra da inkişaf etdirəcək və möhkəmləndirəcəyik.
Şadam ki, bizə dost ölkə olan Gürcüstanın nümayəndə heyəti - Gürcüstan Parlamentinin sədri, dostumuz
Zurab Jvaniya başda olmaqla, nümayəndə heyəti buradadır. Böyük tarixi, dərin kökləri olan və bu gün bütün
dünyaya xeyirxah hisslərini, münasibətlərini nümayiş etdirən Gürcüstan - Azərbaycan dostluğu dostluq etməyə,
bir-birini sevməyə, əsrlər boyu yanaşı, qonşuluqda, mehriban qonşuluq münasibətləri şəraitində yaşayaraq öz
aralarında heç bir münaqişə yaratmamağa parlaq misaldır. Bu, beynəlxalq münasibətlər, dövlətlərarası
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münasibətlər nümunəsidir və biz bunun qədrini bilirik. Biz bütün tədbirləri görəcəyik ki, xalqlarımız, ölkələrimiz arasında dostluğu möhkəmləndirək və inkişaf etdirək.
Mən çox məmnunam ki, qonşu, dost İran İslam Respublikasının yüksək səviyyəli nümayəndəsi də bu gün
Azərbaycanda, bizimlə birlikdədir və Azərbaycanın müstəqillik günündə, Azərbaycan prezidentinin andiçmə
mərasimində iştirak edir.
Qafqaz respublikaları prezidentlərinin şəxsən bu gün Azərbaycana gəlmələri və Azərbaycan Respublikasının
xalq tərəfindən seçilmiş prezidentinin andiçmə mərasimində iştirak etmələri xalqımız və ictimaiyyətimiz üçün
tarixi hadisədir. Mən bunu yüksək qiymətləndirir və hesab edirəm ki, bu, xüsusi əhəmiyyəti olan bir hadisədir.
Bu, Qafqaz xalqlarının həmrəyliyini, «Ümumi Qafqaz evi» ideyasının reallığını, dinc Qafqaz yaratmağın
mümkünlüyünü, onların azad yaşamağı, öz xalqlarının ənənələrinə, tarixi köklərinə sadiq qalmaqla yaşamağı
arzu edərək, eyni zamanda bir yerdə olmağı, qarşılıqlı əlaqə saxlamaq, bir-birini dəstəkləmək istədiklərini
göstərir. Qafqazın müxtəlif regionlarında baş verən hadisələr fonunda bu, müstəsna dərəcədə vacibdir.
Qafqaz xalqlarının liderlərinin, Qafqaz respublikaları prezidentlərinin bu gün Bakıdakı, Azərbaycandakı
görüşü onu göstərir ki, biz Qafqazın hər bir xalqının, hər bir Qafqaz Respublikasının mənafeyi naminə, eyni
zamanda Qafqazda dostluq, qarşılıqlı anlaşma naminə, sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi naminə
səylərimizi birləşdirə bilərik. Biz qafqazlılara bu, indi xüsusilə zəruridir. Qafqaz dünyanın nadir regionudur, öz
təbiətinə, çoxmilliliyinə, adət və ənənələrinə, tarixi köklərinə görə nadir bir regiondur. Bizim xalqlarımız bu
qocaman Qafqazda əsrlərlə, min illər boyu bir yerdə yaşamışlar, bir-birini dəstəkləmiş, bir-birinə kömək göstərmişlər. Onda bəs bu gün biz Qafqazı dinc, sabit regiona çevirmək, Qafqazın sülhsevərlik, dini dözümlülük,
bütün dünya üçün əmin-amanlıq nümunəsi olması üçün niyə birlikdə irəliləməyək? Mən inanıram ki, biz bunu
etməyə qadirik. Bunun da rəhni odur ki, bu gün biz bir yerdəyik.
Mən Dağıstan xalqlarını və onların lideri, bizim dostumuz Məhəmmədəli Məhəmmədovu səmimi qəlbdən
salamlayıram.
Mərd çeçen xalqını və Çeçenistanın layiqli lideri Aslan Məshədovu ürəkdən salamlayıram.
Mən cəsur inquş xalqını və onun şanlı oğlu, qəhrəman Ruslan Auşevi ürəkdən salamlayıram.
Kabarda - Balkarı - Qafqazın mərkəzində yerləşən, gözəl təbiəti, mərd insanları, eyni zamanda bir çox
problemləri olan respublikanı ürəkdən salamlayıram. Mən şadam ki, Kabarda - Balkarın lideri, bizim dostumuz
Valeri Məhəmmədoviç Kokov bu respublikaya layiqincə rəhbərlik edir. Bu gün onun ad günüdür. Mənə
xüsusilə xoşdur ki, o, özünün ad günündə Azərbaycana gəlib, dostları ilə bir yerdədir. Hesab edirəm ki, biz
bunu layiqincə qiymətləndirməli və dostumuz Valeri Kokovun ad gününü birlikdə qeyd etməliyik.
Şimali Osetiya - Alaniya prezidenti, dostumuz Aleksandr Sergeyeviç Dzasoxovu səmimi qəlbdən
salamlayıram. Aleksandr Sergeyeviç Dzasoxov Moskvada yüksək vəzifələrdə işləyərkən Azərbaycanda tez-tez
olmuşdur. O, Azərbaycanı çox gözəl tanıyır və biz onu yaxşı tanıyırıq. Onun sonuncu seçkilərdə inandırıcı
qələbə qazanaraq Osetiya Respublikasının prezidenti seçilməsi bizim üçün çox xoş hadisə idi. Mən osetin
xalqına səadət və firavanlıq, dostumuz Aleksandr Sergeyeviç Dzasoxova yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Adıgey prezidenti Aslan Carimovun burada olmasından biz hamımız son dərəcə şadıq. Adıgey nadir
respublika, nadir ölkədir. Təəssüf ki, keçmişdə o, Krasnodar diyarına qatılmışdı. İndi isə Adıgey ayrıca
respublika, Rusiya Federasiyasının subyektidir. Biz buna çox şadıq. Ona da şadıq ki, Adıgey prezidenti Aslan
Carimov buradadır. Mən onu ürəkdən təbrik edir və Adıgey xalqına müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Qaraçay-Çərkəz Respublikasının taleyi hamımıza yaxşı məlumdur. 1944-cü ildə çeçenləri, inquşları olduğu
kimi, qaraçaylıları da deportasiya etmişdilər. Onlar çox böyük faciəyə məruz qalmışlar. Mən şadam ki, indi
Qaraçay – Çərkəz Respublikası mövcuddur, inkişaf edir və Qafqazda özünün layiqli yerini tutur. Əminəm ki,
mərd xalqlar olan qaraçaylılar, çərkəzlər doğma, çox gözəl torpaqlarında öz həyatlarını istədikləri kimi
quracaqlar. Bizə xoşdur ki, Qaraçay - Çərkəz Respublikasının prezidenti Vladimir Xubiyev bu gün Bakıda,
Azərbaycandadır.
Deyəsən, mən Qafqazdan gələnlərin hamısının adını çəkdim. Heç kimi yaddan çıxarmadım ki? Görürsünüz, bu,
mənim üçün nə qədər əzizdir, xoşdur ki, bu barədə birnəfəsə danışıram.
Bir daha Qafqaz, onun gözəl gələcəyi haqqında danışıram. Hesab edirəm ki, biz qafqazlılar mehriban qonşularımızla, dost ölkələrimizlə birlikdə Qafqazı dinc, azad, sabit və çiçəklənən diyara çevirəcəyik.
Azərbaycanın öz qonşuları ilə dostluğu və əməkdaşlığı şərəfinə, Qafqaz ölkələrinin və xalqlarının dostluğu
və əməkdaşlığı şərəfinə, sülh və firavanlıq, azadlıq və müstəqillik şərəfinə, səmimi və sədaqətli, əbədi dostluq
şərəfinə badə qaldırıram. Azərbaycan bu cür dostluğa hazırdır, Azərbaycan bundan sonra da bütün ölkələrlə
mehriban dostluq münasibətləri yaratmağa çalışacaq, öz qonşuları ilə isə həmişə sülh, həmrəylik və qarşılıqlı
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anlaşma şəraitində yaşayacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, müstəqil Azərbaycan Qafqazda sülh, regionumuzda
sülh olması, qonşularımızla dinc, dostluq münasibətlərinin olması üçün hər şeyi edəcəkdir.
Qonaqlarımızın, dostlarımızın şərəfinə, əziz dostlar, sizin hamınızın şərəfinə!
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BAKIDA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ DİPLOMATİK KOPRUSUN ÜZVLƏRİNİN– XARİCİ
ÖLKƏLƏRİN RESPUBLİKAMIZDAKI SƏFİRLƏRİNİN, BEYNƏLXALQ
TƏŞKİLATLARIN NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ TƏQDİM
EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident iqamətgahı
20 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli səfirlər, diplomatlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mənim yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməyim münasibətilə bu gün məni təbrik
etdiyinizə görə sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Sizə, sizin təmsil etdiyiniz ölkələrə və təşkilatlara ən xoş
arzularımı çatdırıram. Bugünkü görüş məni çox sevindirir. Çünki bu görüş öz-özlüyündə Azərbaycanın müstəqil
dövlət olmasını və müstəqil dövlət kimi Dünya Birliyində özünəməxsus yer tutmasını bir daha nümayiş etdirir.
Ötən beş il ərzində Azərbaycanda xarici ölkələrin səfirliklərinin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin
sayı demək olar ki, iki dəfə artıbdır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələri ilə qurduğu əlaqələri
həm Azərbaycandakı, həm də başqa ölkələrdəki səfirliklərin vasitəsilə həyata keçirir. Beləliklə, biz Azərbaycanın
xarici siyasətini həyata keçirmək, Azərbaycanın başqa ölkələrlə əlaqələrini, əməkdaşlığını uğurlu etmək üçün
yaxşı imkanlar əldə etmişik.
Şübhə etmirəm ki, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda xarici ölkələrin səfirliklərinin sayı daha da artacaqdır.
Bunlar hamısı bir müstəqil ölkə kimi Azərbaycanın inkişafını nümayiş etdirəcəkdir. Sizin təmsil etdiyiniz
ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycan ötən beş ildə səmərəli əməkdaşlıq etmişdir. Mən oktyabr ayının
18-də andiçmə mərasimində bəyan etmişəm, bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan bundan sonra da
ardıcıl, düşünülmüş xarici siyasət aparacaqdır və dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələr
yaradacaqdır.
Azərbaycan sülhpərvər ölkədir. Respublikamızın xarici siyasətinin əsasını sülh yaratmaq niyyətləri təşkil
edir. Sizin ölkələrinizlə, təmsil etdiyiniz təşkilatlarla Azərbaycanın etdiyi əməkdaşlıq respublikamızın
qarşısında duran böyük və çox mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsinə kömək edir.
Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, müstəqil, dünyəvi dövlət quraraq sizin ölkələrinizin təcrübəsindən və
xalqlarınızın keçdiyi yolda əldə etdiyi təcrübələrdən səmərəli istifadə edirik. Biz Azərbaycanın iqtisadiyyatını
bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurub inkişaf etdirərək, Azərbaycanda iqtisadi islahatları həyata
keçirərək, respublikamızın iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiya etməyə çalışaraq sizin ölkələrin,
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən səmərəli istifadə edirik.
Müstəqil Azərbaycan üçün ən mühüm və əsas problem olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sona
çatdırılması, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün apardığımız sülh danışıqlarında biz sizin ölkələrinizlə, təşkilatlarınızla daim
əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk.
Ötən beş il ərzində müstəqil Azərbaycan Respublikası böyük yol keçmiş, təcrübə toplamışdır. Biz qarşıda
duran vəzifələrimizi çox aydın dərk edirik. Mən ümid edirəm ki, bu vəzifələrin həyata keçirilməsində biz
sizinlə gələcəkdə də daha səmərəli əməkdaşlıq edəcəyik.
Azərbaycanda əldə olunan nailiyyətlər sizə məlumdur. Ancaq hər bir vətəndaşın rahat yaşaması və xarici
ölkələrin Azərbaycanla uzunmüddətli əməkdaşlıq etməsi, xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsi üçün hər
bir ölkədə tələb olunan kimi, Azərbaycanda da ictimai-siyasi sabitliyin yaranması əsas şərtlərdən biridir. Mən
məmnunam ki, biz ictimai-siyasi sabitliyə nail olmuşuq. Bu şəraiti həm öz ölkəmizin vətəndaşları üçün, həm də
xarici ölkələrin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatları və vətəndaşları üçün yarada bilmişik. Əmin ola
bilərsiniz ki, biz bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsi və respublikamızda həyata keçirilən iqtisadi islahatlarda, xüsusən
özəlləşdirmə prosesində xarici şirkətlərin iştirak etməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün çox
əhəmiyyətli bir amildir. Biz sizin ölkələrinizlə, təşkilatlarınızla indiyə qədər bu istiqamətdə əməkdaşlıq etmişik
və bu əməkdaşlığı bundan sonra da dava m etdirəcəyik.
Bəyan edirəm ki, Azərbaycanın xarici siyasəti indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da sülhsevər siyasət
olacaqdır. Azərbaycanın xarici siyasətində heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Azərbaycan öz daxili həyatında
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demokratiya yolu ilə gedir. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi davam
edəcəkdir. Biz əldə edilən nailiyyətlər əsasında demokratiyanın inkişaf etdirilməsinə nail olacağıq.
Gənc müstəqil Azərbaycan dövləti demokratiya sahəsində də gənc bir ölkədir. Biz demokratiya yolunda ilk
addımlarımızı atırıq, ancaq inamlı addım atırıq. Oktyabrın 11-də Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri sərbəst, azad, ədalətli, tam demokratik prinsiplər əsasında keçirilmiş prezident seçkiləri – Azərbaycanın
demokratiya yolunda irəliləməsini göstərir. Biz hesab edirik ki, bu, demokratiyanın inkişafında yeni böyük bir
addımdır. Biz bu sahədə əldə etdiyimiz nailiyyətləri heç də ideal hesab etmirik. Biz buna qadir də deyilik.
Ancaq əsas bundan ibarətdir ki, biz bu yolla gedirik və gələcəkdə də bu yolla gedəcəyik.
Siz, sizin ölkələriniz, ölkələrinizdə olan demokratik institutlar indiyə qədər Azərbaycanla əməkdaşlıq edərək
bu yolla getməkdə bizə yardımlar etmisiniz. Mən bütün bunlara görə təşəkkür edirəm.
Mən ümumiyyətlə, sizin təmsil etdiyiniz ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığımızı uğurlu hesab
edirəm və bu əməkdaşlığa görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bu əməkdaşlıqda səfirliklərin, səfirlərin,
səfirliklərdə, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərində fəaliyyət göstərən insanların da əməyini yüksək
qiymətləndirirəm. Ümid edirəm ki, qarşıdakı beş il müddətində bizim əməkdaşlığımız daha da uğurlu olacaqdır,
ölkələrimiz arasında daha da sıx əlaqələr yaranacaqdır. Biz sizinlə bunların nəticələrini görəcəyik.
Mən bugünkü görüşə görə sizə təşəkkür edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz gələcəkdə də
tez-tez görüşüb yaxşı əməkdaşlıq edəcəyik. Bir daha təbriklərinizə görə sağ olun.
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QAZAXISTANIN MİLLİ BAYRAMI – RESPUBLİKA GÜNÜ ŞƏRƏFİNƏ QAZAXISTANIN
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ
QƏBULDA ÇIXIŞI
«Gülüstan» sarayı
25 oktyabr 1998-ci il
Qazaxıstanın hörmətli cənab Baş naziri!
Hörmətli səfir!
Xanımlar və cənablar!
Qazaxıstanın milli bayramı - Respublika günü münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.
Biz şadıq ki, Azərbaycan xalqı kimi, qazax xalqı da yeddi il öncə öz dövlət müstəqilliyini elan etmiş və
Qazaxıstan üçün, onun xalqı üçün yeni dövr başlanmışdır.
Qazax xalqı zəngin tarixə malikdir, dünya sivilizasiyasına misilsiz töhfə vermişdir. Lakin o, tam milli azadlığı,
dövlət müstəqilliyini ilk dəfə 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar qazanmışdır. İndi Qazaxıstan
Dünya Birliyinə daxildir, öz taleyini özü müəyyənləşdirir, öz məsələlərini özü həll edir və istədiyi ölkələrlə qarşılıqlı
surətdə faydalı münasibətlər yaradır. Bunu eşitmək xoş idi ki, Qazaxıstan dünyanın 150 ölkəsi ilə diplomatik
münasibətlər yaratmışdır, Qazaxıstanda 50 xarici səfirlik fəaliyyət göstərir. Bunların hamısı müstəqilliyin, azadlığın
bəhrələri və ötən yeddi ilin real nəticələridir.
Qazax və Azərbaycan xalqları arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin zəngin tarixi, dərin kökləri var.
Bəli, biz həqiqətən eyni köklərə mənsubuq, əcdadlarımız bir olub, dillərimiz çox oxşardır, adətlərimizdə,
mərasimlərimizdə və milli ənənələrimizdə oxşar cəhətlər olduqca çoxdur. Bütün bunlar əsrlər boyu xalqlarımız
arasında dostluğu, onların qarşılıqlı köməyini və qarşılıqlı dəstəyini müəyyən edibdir. Keçmişdə və sona
yetməkdə olan XX əsrdə bu dostluğu sübut edən bir çox parlaq səhifələr var. Ancaq mən hesab edirəm ki, həm
qazax xalqı üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün həyatın ən xoşbəxt mərhələsi son dövr – müstəqilliyimizin,
suverenliyimizin və azadlığımızın yeddi ilidir.
Bu yeddi ildə Azərbaycanda biz çox çətinliklərlə üzləşdik. Çətinliklər bu gün də, xüsusən Ermənistan
tərəfindən hərbi təcavüzlə, ərazimizin bir hissəsini Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal etməsi,
vətəndaşlarımızın, soydaşlarımızın öz yaşayış yerlərindən didərgin salınması ilə, - hazırda onlar bir milyon
nəfərdən artıqdır və çox ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar, - əlaqədar indi də var.
Digər bir çox problemlər, çətinliklər də var. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bu həyat, bu şərait
Azərbaycan xalqı üçün ən xoşbəxt, ən fərəhli həyat və şəraitdir. Ona görə ki, biz azadıq, müstəqilik, öz
müstəqil, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətimizi qururuq, bütün vətəndaşlarımıza azadlıq vermişik, şərait
yaratmışıq ki, ölkəmizin hər bir vətəndaşı öz bacarığından, imkanlarından istifadə edə bilsin və öz həyatını
istədiyi kimi qura bilsin.
Bütün bunlar eyni dərəcədə Qazaxıstanda da baş verir. Qazaxıstan Mərkəzi Asiyanın ən iri ölkəsidir, çox
geniş əraziyə, böyük təbii ehtiyatlara malikdir və çox mühüm coğrafi-strateji mövqe tutur. Biz Qazaxıstanla bir
çox sahələrdə, o cümlədən Xəzər dənizinin mineral və digər ehtiyatlarından istifadə olunmasında əməkdaşlıq
edirik. Buna görə də bu gün qeyd etmək xoşdur ki, biz müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq edirik və əməkdaşlığımızın
nəticələri, ən başlıcası isə zəngin perspektivi var.
Biz bütün bu məsələləri Baş nazir, dostumuz Nurlan Utepoviç Balqimbayev başda olmaqla Qazaxıstan
nümayəndə heyəti ilə dünən və bu gün müzakirə etdik. Dünən hökumətlərimiz arasında imzalanmış sənədlər
əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirmək yolunda yeni addımdır. Biz bir çox məsələləri müzakirə etdik və
onların hamısı barədə yekdil rəyə gəldik, mövqelərimizin eyni, oxşar olduğunu gördük. Dövlətlərarası
münasibətlərimizə gəldikdə isə, biz bunun çox yaxşı vəziyyətdə olduğunu, xüsusən də, təkrar edirəm, daha
gözəl perspektivi olduğunu qeyd edə bilərik.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan da, Qazaxıstan da öz müstəqillik bayramını qeyd edərək gələcəyə nikbinliklə
baxırlar. Əminəm ki, qazax xalqı demokratikləşdirmə, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar edilməsi,
iqtisadi, sosial islahatlar aparılması yolu ilə gedərək bütün sahələrdə, iqtisadiyyatın inkişafında və Qazaxıstan
vətəndaşlarının rifahının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasında yeni nəticələrə nail olacaqdır.
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Bu gün biz cəsarətlə deyə bilərik ki, Qazaxıstanla Azərbaycan arasında münasibətlər dostluq və qardaşlıq
xarakteri daşıyır. Azərbaycanda biz buna böyük əhəmiyyət veririk və bu münasibətləri inkişaf etdirmək və
dərinləşdirmək üçün hər şey edəcəyik.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin 1996-cı ildə Azərbaycana rəsmi səfəri və Azərbaycan
prezidentinin 1997-ci ildə Qazaxıstana rəsmi səfəri zamanı bir çox mühüm sənədlər, başlıcası isə dostluq və
əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Bu sənədlər münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi üçün
yaxşı zəmin yaratmışdır. Biz bütün müqavilələri, sazişləri həyata keçirmək və Qazaxıstan – Azərbaycan
münasibətlərini yüksək sürətlə inkişaf etdirmək arzusundayıq.
Qazaxıstanda qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Qazaxıstan prezidentinin seçkiləri yanvarın 11-nə təyin
olunubdur. Əminik ki, seçkilər demokratik prinsiplər əsasında keçəcək, Qazaxıstanın müstəqillik, azadlıq və
demokratiya yolu ilə daha da irəlilədiyini nümayiş etdirəcək və qazax xalqı öz ölkəsinin gələcək inkişafı üçün
düzgün qərar çıxaracaqdır.
Sizin hamınızı, bütün Qazaxıstan vətəndaşlarını bu əlamətdar bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
Qazax xalqına, müstəqil Qazaxıstana sülh, firavanlıq, xoşbəxtlik və öz dövlət müstəqilliyini daha da inkişaf
etdirmək və möhkəmləndirmək yolunda uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ YARADILMASININ 75-ci İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
QARDAŞ ÖLKƏNİN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN
TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Bakı Əyləncə Mərkəzi
27 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Dostlar!
Türkiyə Cümhuriyyəti yaranmasının 75 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Türkiyə Cümhuriyyətinə, türk xalqına gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
75 il öncə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması XX əsrdə dünyada baş vermiş ən mühüm tarixi hadisələrdən
biridir. Osmanlı imperatorluğunun dağıntıları içərisində yeni dövlət, Cümhuriyyət - Türkiyə Cümhuriyyəti
qurulmuşdur.
Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün zəkası, iradəsi və uzaqgörənliyi ilə yaranmış Türkiyə Cümhuriyyəti
75 illik şanlı bir yol keçmiş, bu yol türk xalqına böyük nailiyyətlər gətirmişdir.
Türkiyə Cümhuriyyəti Avropa ilə Asiyanın, Şərqlə Qərbin sintezindən əmələ gəlmiş və bütün müsəlman şərq
aləmi üçün örnək cümhuriyyət olmuşdur.
Türk xalqı 75 il böyük Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə inamla irəliləmiş və Türkiyə bu gün dünyanın ən
inkişaf etmiş dövlətlərindən biri olaraq Dünya Birliyində özünə layiq yer tutmuşdur. 75 il ərzində Türkiyənin
bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər, keçdiyi inkişaf yolu, Türkiyədə aparılan dövlət quruculuğu prosesi və
bu Cümhuriyyətin özü müstəqil Azərbaycan üçün örnəkdir.
Biz Türkiyə Cümhuriyyətinin keçdiyi tarixi yolu, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində
əldə etdiyi böyük nailiyyətləri yüksək qiymətləndirir və Azərbaycan üçün örnək hesab edirik.
Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələrinin qədim və zəngin tarixi var. Bu əlaqələr dostluq, qardaşlıq əlaqələridir.
Həmin əlaqələrin mənbəyi bizim müştərək tarixi köklərimizdir, eyni kökə mənsubiyyətimiz, dilimizin,
dinimizin, adət-ənənələrimizin eyni olmasıdır. Bütün bunlar əsrlər boyu bizi bərabərliyə, dostluğa, əməkdaşlığa
çağırıbdır, bu gün də dostluğumuzun, əməkdaşlığımızın əsasını təşkil edir.
Türkiyə Azərbaycana həmişə dayaq olmuşdur. XX əsrdə -1918-ci ildə Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti
elan olunarkən Türkiyənin Azərbaycana etdiyi yardımlar və o illərdə ölkəmizə qarşı təcavüzün qarşısının
alınmasında türk qardaşlarımızın göstərdikləri qəhrəmanlıqlar Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaqdır.
Yeddi il bundan öncə Sovetlər İttifaqı dağılarkən Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdiyi zaman
Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət olmuşdur. O, müstəqillik yollarında irəliləmək, yaşamaq,
inkişaf etmək üçün Azərbaycana daim dayaq olmuşdur və dostluq, qardaşlıq köməyi etmişdir. Azərbaycan
müstəqil dövlət kimi ötən illərdə böyük çətinliklərdən keçərək yaşayıb, inkişaf edibdir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi qorunaraq saxlanılıb, dönməz, dəyişməz, əbədi olubdur. İndi ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirilir. Azərbaycan öz ictimai-siyasi, iqtisadi həyatını köklü surətdə dəyişdirir
və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi yolu ilə, siyasi və sosial islahatlar vasitəsilə ölkəni inkişaf etdirməyə
çalışır.
Bütün bu proqramların həyata keçirilməsi, Azərbaycanın hüquqi, demokratik dövlət kimi inkişaf etməsi,
ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında yeni iqtisadi qurumların yaranması, inkişaf etməsi və digər
sahələrdə biz həmişə Türkiyənin dəstəyinə, köməyinə arxalanmışıq, bu dəstəyi həmişə almışıq. Bu gün
Azərbaycanda demokratik cəmiyyəti formalaşdırarkən, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurarkən
Türkiyənin 75 illik təcrübəsindən səmərəli istifadə edirik.
Türkiyə və Azərbaycan xalqları arasındakı dostluq həmişə qırılmaz olubdur. Ancaq Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi yolu ilə inamla irəlilədiyi son illərdə Türkiyə – Azərbaycan dostluğu tarixdə görünməmiş zirvəyə
çatmışdır. Biz həyatın bütün sahələrində Türkiyə – Azərbaycan dostluğuna, əməkdaşlığına xüsusi əhəmiyyət
veririk, bu əməkdaşlıqdan çox böyük bəhrələr götürürük.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq və qardaşlıq əlaqələri gündən-günə
inkişaf edəcəkdir. Azərbaycanın ən mühüm problemi olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan
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qaldırılmasında, Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsində Türkiyə Azərbaycana həmişə dayaq, arxa olmuş
və bu məsələnin həll edilməsi üçün Türkiyə Cümhuriyyəti, hökuməti həmişə əlindən gələni etmişdir.
Mən bu gün böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün başlandığı
gündən indiyədək Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olmuş, beynəlxalq təşkilatlarda xalqımızın və
dövlətimizin hüquqlarını müdafiə etmişdir. Azərbaycanı həmişə dəstəkləmiş, Ermənistanı Azərbaycana təcavüz
edən bir ölkə kimi məhkum etmiş, bu hərbi təcavüzü daim pisləmiş və Ermənistandan bu təcavüzdən əl
çəkməsini, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etməsini tələb etmişdir. Məhz bu səbəbdən Ermənistanın Türkiyə
ilə diplomatik əlaqələr qurmaq və Türkiyə sərhədlərindən istifadə etmək cəhdinə Türkiyə hökuməti, dövləti hər
dəfə etiraz edibdir, buna razılıq verməyibdir. Türk xalqının, dövlətinin «Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzünü dayandırmayınca, işğal edilmiş torpaqlardan çəkilməyincə, bu torpaqlardan didərgin düşmüş azərbaycanlılar öz yerlərinə-yurdlarına qayıtmayınca Ermənistan Türkiyə ilə hər hansı bir əlaqənin yaranmasına nail
olmayacaqdır», - deməsini hər bir Azərbaycan vətəndaşı xüsusi qiymətləndirir.
Biz Türkiyə dövlətinin bu cəsarətli, ədalətli mövqeyini və Azərbaycana göstərdiyi qardaşlıq münasibətini
çox yüksək dəyərləndiririk. Azərbaycan da Türkiyənin dostu, qardaşı olaraq dünya miqyasında onun
mövqelərini müdafiə etmək üçün əlindən gələni edib və bundan sonra da edəcəkdir. Biz bütün beynəlxalq
təşkilatlarda eyni mövqedən çıxış edirik. Çünki beynəlxalq aləmdə gedən proseslərə bizim baxışlarımız,
görüşlərimiz eynidir.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr gündən-günə genişlənir. Türkiyənin iş adamlarının
Azərbaycana sərmayə qoymasını biz yüksək qiymətləndiririk, onların burada səmərəli işləməsi üçün lazımi
imkanlar yaratmışıq və bundan sonra da yaradacağıq. Respublikamızda son illər bəzi müştərək müəssisələrin
yaranması, Türkiyənin iş adamlarına məxsus olan ayrı-ayrı ticarət, sənaye müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması,
bir çox inşaat işləri aparılması türk qardaşlarımızın Azərbaycanda geniş iş görmək imkanlarını nümayiş etdirir.
Elə içərisində olduğumuz bu binanın, bu ərazidə bir neçə ticarət mərkəzinin də yaranması Türkiyə və
Azərbaycan iş adamlarının sağlam əməkdaşlığı nəticəsində mümkün olmuşdur.
Biz Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlığımızı bundan sonra da genişləndirəcəyik, Türkiyə sərmayəçilərinin
Azərbaycana investisiya qoyması üçün daha əlverişli imkanlar yaratmağa çalışacağıq.
Bizim əlaqələrimiz bütün sahələri, o cümlədən mədəniyyət, təhsil, elm sahələrini də əhatə edir. Mən çox
məmnunam ki, Azərbaycanın bir çox elm, mədəniyyət xadimləri Türkiyənin universitetlərində, mədəniyyət
ocaqlarında, elmi idarələrində müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərirlər, öz biliklərini, elmi ixtiralarını Türkiyə
cəmiyyətinə çatdıra bilirlər. Eləcə də Türkiyənin bəzi təhsil təşkilatlarının Azərbaycanda məktəblər, təhsil
ocaqları yaratması və beləliklə də təhsilimizin, elmimizin, mədəniyyətimizin bir-biri ilə daha da yaxınlaşması
cəhdlərini biz bəyənirik və bundan sonra da belə imkanlar yaradacağıq.
Əminəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın sıx əməkdaşlığı, ATƏT-in Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin
vasitəçilik fəaliyyəti nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sülh yolu ilə həll ediləcək, Azərbaycanın
işğal edilmiş torpaqları azad olunacaq, respublikamızın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək və yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş soydaşlarımız öz evlərinə qayıdacaqlar. Bu, bütün Azərbaycan xalqının arzusu və istəyidir.
Mən yaxşı bilirəm ki, bu, eyni zamanda bütün türk xalqının, Türkiyə vətəndaşlarının arzusu və istəyidir.
Mən bir daha bəyan edirəm ki, Türkiyə dövlətinin, hökumətinin bu sahədə səyləri Azərbaycan xalqına,
ictimaiyyətinə məlumdur. Bunu biz yüksək qiymətləndiririk.
Biz Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyini öz doğma bayramımız kimi qeyd edirik. Bu həm türk
xalqının, cümhuriyyətinin, həm də Azərbaycan xalqının və respublikamızın bayramıdır. Məhz buna görə sabah
mən Ankaraya gedirəm, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik yubiley mərasimində iştirak edəcəyəm. Bunu özüm
üçün böyük şərəf hesab edirəm.
Bu bayram şənlikləri Türkiyə və Azərbaycan dostluğunu, qardaşlığını dünyaya bir daha nümayiş etdirir.
Hamınız əmin ola bilərsiniz ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcək siyasətində də Türkiyə həmişə görkəmli
yer tutacaq və Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri
olacaqdır.
Mən bu bayram günü türk xalqına yeni-yeni uğurlar, səadət, əmin-amanlıq, sülh arzulayıram. Arzu edirəm
ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra daha da inkişaf etsin və parlasın. İnanıram ki, TürkiyəAzərbaycan dostluğu daimi, sarsılmaz olacaqdır.
Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfinə!
Yaşasın və yüksəlsin Mustafa Kamal Atatürkün yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti!
Əbədi, sarsılmaz Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna, qardaşlığına eşq olsun!
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ YARADILMASININ 75-ci İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
YUBİLEY MƏRASİMLƏRİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN QARDAŞ ÖLKƏYƏ YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
28 oktyabr 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, Siz Türkiyə Respublikasının 75 illik yubileyi münasibətilə keçiriləcək
təntənəli bayram mərasimlərində iştirak edəcəksiniz. Yəqin ki, əməkdaşlıq məsələləri də diqqət
mərkəzində olacaqdır.
C a v a b: Şübhəsiz. Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 75 illik yubileyi bizim də bayramımızdır.
ÇünkiTürkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri xüsusi xarakter daşıyır və böyük tarixə
malikdir. Ona görə də mən bu bayrama öz bayramımız kimi gedirəm. Hesab edirəm ki, bu, çox əlamətdar bir
hadisədir.
Şübhəsiz ki, orada bizim Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrə dair söhbətlərimiz, danışıqlarımız
olacaqdır. Eyni zamanda bir çox başqa ölkələrin də dövlət və hökumət başçıları oraya dəvət olunublar. Yəqin,
onların bir hissəsi Türkiyəyə gələcəkdir. Xüsusən Gürcüstanın, Mərkəzi Asiya ölkələrinin və başqa ölkələrin
dövlət başçıları orada olacaqlar. Doğrudur, vaxt azdır, çünki orada bir neçə bayram tədbirləri vardır və onların
hamısında iştirak etmək lazım gələcəkdir. Onlarla da imkan dairəsində görüşlərimiz, danışıqlarımız olacaqdır və
bunların da hamısının Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyəti vardır.
S u a l: Cənab prezident, əsas neft kəməri ilə bağlı konkret qərar nə vaxt qəbul ediləcəkdir?
C a v a b: Yəqin ki, biz əsas neft kəməri ilə bağlı birgə bəyannamə imzalayacağıq.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) rəhbərləri ilə
oktyabrın 27-dəki görüşünüzdə əsas neft kəməri barədə qərarın qəbul edilməsi günü
müəyyənləşdirildimi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu danışıq lazım idi. Çünki ABƏŞ-in rəhbərliyinin bəzi fikirləri ilə bizim fikirlərimiz
üst-üstə düşmür. Ona görə də mən oktyabrın 27-də ABƏŞ-in rəhbərləri ilə ətraflı danışıqlar apardım, öz
tövsiyələrimi verdim, onlar bununla razılaşacaqlar. Mən Bakıya qayıdandan sonra onlarla bir daha
görüşəcəyəm.
S u a l: Siz nə üçün Bakı-Ceyhan marşrutunu üstün tutursünüz?
C a v a b: Biz lap əvvəldən müəyyən etmişik ki, bu marşrut hər cəhətdən – təhlükəsizlik, Qərbə çıxış
baxımından daha sərfəlidir. Əslinə qalanda, biz bu qərara indi gəlməmişik. Hələ 1994-cü ildə birinci müqaviləni
imzalayanda bu variantın üstünlüyü barədə fikrimizi söyləmişdik.
S u a l: Noyabrın 12-də rəhbər komitənin iclası keçiriləcəkdir. Güman etmək olarmı ki, ABƏŞ məhz
həmin gün daha optimal variantı Sizə təqdim edəcəkdir?
C a v a b: Hesab edirəm ki, təqdim edəcəkdir. Görünür, bizim görüşlərimiz zamanı, - mən Türkiyə,
Gürcüstan, Azərbaycan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan prezidentlərinin görüşünü nəzərdə tuturam, yəqin ki, biz də müəyyən vahid fikrə gələcəyik. Çünki həmin marşrut ancaq bizim üçün faydalı deyil, ona
Mərkəzi Asiya ölkələri, ilk növbədə Qazaxıstan, Türkmənistan və hətta Özbəkistan da maraq göstərirlər.
Bilirsiniz ki, bu günlərdə Qazaxıstanın Baş naziri Azərbaycanda rəsmi səfərdə olubdur. Onlar bizimlə protokol
imzalayıblar və istəyirlər ki, 1999-cu ildə «Tengiz» yatağından çıxarılacaq 10 milyon ton neftin daşınmasını
təmin edək. Bu il 2 milyon ton neft daşınacaq, gələn il isə beş dəfə artırmaq istəyirlər. Deməli, maraq böyükdür.
Ona görə də, görünür, boru kəməri hamıya lazımdır.
S u a l: Cənab prezident, Qərb şirkətləri təkid etsələr, Bakı-Ceyhana alternativ marşrut nəzərdən
keçirilə bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, gəlin hələ bu məsələni müzakirə edək, sonra baxarıq.
S u a l: Son vaxtlar Murtuz Ələsgərov barədə söhbətlər gəzir. Öz tərəfinizdən bu barədə nə deyə
bilərdiniz?
C a v a b: Niyə bu söhbətləri aparırsınız?
M ü x b i r: Mən aparmıram.
C a v a b: Bəs kim aparır? Kim aparırsa, onlardan soruş. Gündə bir adam bir şey uyduracaq, yayacaq, mən
də buna cavab verəcəyəm?
S u a l: Türkiyədə hansı məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur?
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C a v a b: Çox məsələlər. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN «TRT-1» TELEVİZİYA KANALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Ankara,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı –
«Hilton» mehmanxanası
28 oktyabr 1998-ci il
S u a l: Azərbaycanın sayın cümhur başqanı Heydər Əliyev, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik
yubileyi bayramında Türkiyə xalqına və dövlətinə nə arzu edərdiniz?
C a v a b: Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyi tarixi bir hadisədir və bu, türk xalqının, Türkiyə
Cümhuriyyəti vətəndaşlarının böyük bayramıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın da bayramıdır. Azərbaycan
xalqının da bayramıdır. Çünki bizim xalqlarımızın dostluğu və qardaşlığı böyük tarixə malikdir və bu dostluq və
qardaşlıq daha da genişlənməli, daha da inkişaf etməlidir.
Bu bayram günündə mən arzu edirəm ki, Türkiyə, türk xalqı daha da xoşbəxt olsun. Türkiyəyə daha da
firavan gələcək arzulayıram və əsas da onu arzulayıram ki, indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da Türkiyə,
türk xalqı böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə getsin. Çünki 75 il öncə bu cümhuriyyəti yaradan
Mustafa Kamal Atatürk olmuşdur. Türk xalqı 75 il bu Cümhuriyyətin içində böyük xoşbəxtlik əldə etmişdir,
böyük nailiyyətlər əldə etmişdir.
Mən əminəm ki, Türkiyənin çox parlaq gələcəyi vardır və bu gələcək də uğurlu olmalıdır. Yəni Mustafa
Kamal Atatürkün yolu ilə getməsi türk xalqını daha da yüksəklərə qaldıracaqdır.
Müsahibəni «TRT-1» televiziya kanalının müxbiri Kaya Yurdqala aparmışdır.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN YUBİLEYİNƏ XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏN GƏLMİŞ
ALİ QONAQLARIN-DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ ŞƏRƏFİNƏ TÜRKİYƏ
PREZİDENTİ TƏRƏFİNDƏN VERİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏN SONRA SÜLEYMAN
DƏMİRƏLLƏ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Çankaya köşkü
28 oktyabr 1998-ci il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Mənim dəvətimi qəbul edib, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümünə həsr
olunan şənliklərdə iştirak etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Sayın Heydər Əliyev,
Sizi xalqın iradəsi ilə yenidən Azərbaycanın prezidenti seçilməyiniz münasibətilə təkrar-təkrar təbrik edirəm.
Sizə uğurlar diləyirəm. Mən Azərbaycan Cümhuriyyətinin də 75-ci ildönümünün qeyd olunmasını arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: – Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl. Mən buraya sizin dəvətinizlə gəlmişəm.
Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü bayramına onu təbrik etmək üçün gəlmişəm. Mən bütün Azərbaycan
xalqının qəlbində olan ən gözəl, yaxşı duyğuları, ən səmimi hissiyyatları Türkiyə xalqına çatdırmaq üçün
gəlmişəm və bunu da sizin vasitənizlə, Azərbaycan xalqının böyük dostu, qardaşı, mənim şəxsi dostum,
qardaşım, cümhur başqanı, Türkiyənin prezidenti əziz Süleyman Dəmirəlin vasitəsilə bütün Türkiyə xalqına çatdırıram. Bizim təbriklərimizi qəbul edin.
Mən bu təbrik məktubunu və Mustafa Kamal Atatürkün muncuqdan düzəldilmiş portretini Sizə təqdim
edirəm.
Mən ürək sözlərimi, xoş arzularımı, təbriklərimi bu namədə yazmışam. Bütün sözlər bunun içərisindədir. Bu,
Azərbaycan xalqının qəlbindən gələn sözlərdir. Bunları mən sizə təqdim edirəm. Bu isə Azərbaycan xalqının
hədiyyəsidir. Bu, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün Azərbaycan rəssamının muncuqlardan toxuduğu,
yaratdığı bir portretidir, əl işidir. Arxasında hamısı yazılıbdır. Bunun pasportu da vardır. Bu, çox nadir bir sənət
əsəridir. Pasporta bunun bütün təfsilatı yazılıbdır.
Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk Türkiyə Cümhuriyyətini qurub-yaradıb və 75 ildir ki, bu cümhuriyyət
yaşayır. Bu cümhuriyyəti Atatürkdən sonra yaşadan insanlar onun silahdaşları, onun işinin davamçılarıdır.
Onlardan da ən birincisi, ən yüksəyi mənim dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəldir. Ona görə də rica edirəm
ki, bu hədiyyəni qəbul edəsiniz. Bu, bütün Azərbaycan xalqının hədiyyəsidir, müstəqil Azərbaycan
Cümhuriyyətinin hədiyyəsidir.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Sayın cümhur başqanı, çox sağ olun. Bu, çox gözəl bir hədiyyədir. Üzərində
Atatürkün portreti olan belə bir dəyərli sənət əsərini çox qiymətli hədiyyə kimi qəbul edirəm. Biz bundan çox
böyük şərəf duyduq. Siz bununla azərbaycanlı qardaşlarımızın hissiyyatını bizə göstərdiniz. Bu, bizi çox
məmnun və şərəfli etdi. Ötən illərdə əldə etdiyiniz nailiyyətlər kimi, Sizə yeni prezidentlik dövrünüzdə də
uğurlar arzulayıram. «Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir, dərdi bizim dərdimizdir» demişik. Türk
millətinin, türk qardaşlarımızın hissiyyatı bundan daha gözəl ifadə edilə bilməz.
Böyük Atatürkün qurduğu Türkiyə Cümhuriyyətinin əbədi olaraq yaşayacağını nəzərə çarpdırıram. Mən
böyük məmnunluq hissi ilə Cümhuriyyətin 75 illik yubileyi münasibətilə hazırlanmış xatirə medalını Sizə
təqdim edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl. Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik
yubileyi münasibətilə mənə təqdim etdiyiniz xatirə medalı Azərbaycan prezidenti kimi mənim üçün,
Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli bir töhfədir. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirir və öz tərəfimdən söz
verirəm ki, ölkələrimiz və qardaş xalqlarımız arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf
etdirilməsi naminə bundan sonra da əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Sayın Heydər Əliyev. Türkiyə Cümhuriyyəti müstəqil Azərbaycanın daha da
inkişaf etməsi yolunda atılacaq addımların uğurlu olması, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müvəffəqiyyətlə
həll olunması üçün həmişə Sizinlə birlikdə çalışacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xəzər neftinin dünya bazarına ixrac olunması,
Bakı-Ceyhan neft kəməri marşrutunun həyata keçirilməsi məsələlərini və başqa maraqlarımızı sözsüz ki,
birlikdə həll edəcəyik. Bir daha Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
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ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTONUN XƏZƏRYANI BÖLGƏ ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ,
SƏFİR RİÇARD MORNİNQSTAR İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
«Hilton» mehmanxanası
28 oktyabr 1998-ci il
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, Sizi səmimiyyətlə salamlayır və yenidən
görüşməyimizdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Məlumat verim ki, Türkiyəyə səfərim zamanı bu ölkənin yüksək
vəzifəli şəxsləri - prezident Süleyman Dəmirəl, xarici işlər naziri və digər nazirlərlə çox mənalı və dolğun
görüşlər keçirmişəm.
Cənab prezident, biz Bakı - Ceyhan layihəsinin, Bakı-Ceyhan boru xəttinin arxasında çox möhkəm dayanmışıq.
Mən prezident Bill Klintonun və vitse-prezident Albert Qorun ən səmimi salamlarını Sizə yetirmək istəyirəm,
onlardan Sizə salamlar gətirmişəm. İstəyirəm ki, onların Sizə olan rəğbətini bildirim. Siz bu layihəni dəstəklədiyinizə
görə onlar Sizə böyük rəğbət və hörmət bəsləyirlər.
Bakı–Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi ilə bağlı layihənin həyata keçirilməsi, bu işin irəliyə aparılması barədə
ABŞ-da cəhdlər və səylər göstərmişdir.
Biz Ağ evdə bir neçə Amerika şirkətlərinin rəhbərləri - prezidentləri və aparıcı mütəxəssisləri ilə
görüşmüşük. Şirkətlərin rəhbərlərinə izah etmişik ki, Bakı–Ceyhan layihəsi region üçün siyasi cəhətdən çox
vacibdir. Onlara demişik ki, Türkiyə Bakı–Ceyhan xəttindən əl çəkməyəcəkdir.
Cənab prezident, Sizin özünüz də Bakı–Ceyhan xəttini çox möhkəm dəstəkləyərsiniz. Biz onları
həvəsləndirmişik ki, bu mövqelərində çox dəqiq olsunlar və adı çəkilən neft boru xəttinin arxasında dayansınlar.
Biz anlayırıq ki, burada kommersiya məsələləri ön plana çəkilir. Eyni zamanda başa düşürük ki, Türkiyə
hökuməti bu məsələ haqqında dərindən düşünərək şirkətlərlə bunu həll edə bilər.
Bir neçə həftə ərzində danışıqlar vasitəsilə bu məsələnin həlli yolunun tapılmasının mümkün olduğunu
vurğulayıram. Onu da əlavə edim ki, Türkiyənin xarici işlər naziri ilə keçirilən görüşdə cənab nazir İsmayıl Cəm öz
ölkəsinin Bakı–Ceyhan xəttinə münasibətinin dəyişməzliyi barədə bəyanat vermişdir. Türkiyə tam anlayır ki, bu
məsələnin həllində aparıcı rol oynayan Azərbaycandır.
Cənab prezident, məhz Sizin sözünüz vacib olacaqdır. Sizin rolunuz həm bu layihənin tamamlanması, başa çatması
üçün, həm də bu layihənin regional əməkdaşlığı təmin etməsi üçün çox vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: ABŞ prezidenti cənab Bill Klintondan və vitse-prezident cənab Albert Qordan mənə
çatdırdığınız salamlara, xoş arzulara görə, cənab, Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Rica edirəm ki, mənim salamlarımı, hörmət və ehtiramımı prezident cənab Bill Klintona və vitse-prezident
cənab Albert Qora çatdırasınız.
Əsas məsələ haqqında onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın əvvəldən Bakı–Ceyhan marşrutunu dəstəklədiyini siz
bilirsiniz və mən bu barədə dəfələrlə bəyanat vermişəm. Bu yaxın zamanlarda cənab Yan Kalitski mənə vitse-prezident
cənab Albert Qorun məktubunu gətirdi və mən o məktubla da tanış olmuşam. Ona görə də burada Azərbaycanın
mövqeyi sizə məlumdur.
Ancaq siz bilirsiniz ki, məsələ mürəkkəbləşibdir. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, konsorsium, hansı ki, bu işləri
maliyyələşdirir, - onlar indi Bakı - Ceyhan xəttini dəstəkləmirlər. Mən dünən, yəni oktyabrın 27-də Bakıda onlarla bir
saat yarım danışıq aparmışam. Bizim Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri Natiq Əliyev, İlham Əliyev əvvəllər də onlarla
bu barədə danışıqlar aparmışlar. Ancaq mən işlərimin çox olmasına baxmayaraq dünən onları qəbul etdim. Mənimlə
görüşməyi onlar çoxdan xahiş etmişdilər. Biz çox ətraflı danışdıq. Onlar bir çox rəqəmlər gətirirlər və sübut edirlər ki,
Bakı - Ceyhan boru xətti iqtisadi nöqteyi-nəzərdən səmərəsizdir, səmərəli deyildir. Təklif edirlər ki, əsas boru xətti
Bakıdan Supsaya qədər tikilsin.
Mən sizə deyim ki, o nümayəndə heyətinin tərkibində «AMOKO»nun da nümayəndəsi var idi. Yəni mənimlə
danışıq aparanlar əsas «Bi-Pi»nin nümayəndələri idilər. Ancaq «AMOKO»nun da nümayəndəsi orada idi. O bildirdi
ki, mən ABŞ hökumətinin mövqeyini bilirəm və onunla razıyam. Ancaq biz kommersiya prinsiplərinə daha çox
üstünlük veririk.
Mən bunlarla razı olmadım və onlara öz fikrimi bildirdim. Bizim Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri Natiq
Əliyevə, İlham Əliyevə göstəriş verdim ki, bir neçə gün ərzində bütün bu rəqəmləri araşdırsınlar, - yəni BakıCeyhan xəttinin ümumi qiyməti nə qədərdir. Konsorsiumun nümayəndələri sübut edirlər ki, Bakı-Supsa Bakı –
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Ceyhandan təxminən bir milyard dollar ucuz olacaqdır. Onlar nefti Supsadan tankerlərlə Türkiyənin Bosfor
boğazındakı Karıkgöl limanına çatdırmaq, oradan isə 50 kilometr uzunluğunda neft borusu vasitəsilə Mərmərə
dənizinə çıxarmaq istəyirlər. Mən bu təklifləri qəbul etmədim. Ancaq belə problemlər vardır. Ona görə də biz
gərək bu məsələnin nə cür həll olunması barədə fikir mübadiləsi aparaq.
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TÜRKMƏNİSTAN PREZİDENTİ SAPARMURAD NİYAZOVLA GÖRÜŞDƏKİ
SÖHBƏTDƏN
Ankara,
«Hilton» mehmanxanası
29 oktyabr 1998-ci il
S a p a r m u r a d N i y a z o v: İlk öncə Sizi yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməyiniz münasibətilə
təbrik edir və Sizə Azərbaycan xalqının rifahı naminə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbriklərə və dəstəyə görə, mənə bəslədiyiniz münasibətə görə Sizə təşəkkürümü
bildirir və qeyd edirəm ki, «Türkmənistan və Azərbaycan ayrılmaz qardaşlardır».
S a p a r m u r a d N i y a z o v: Bilirsiniz ki, Türkmənistan xalqı da azad, müstəqil olmaq istəyirdi və
nəticədə o da Sovet İttifaqı respublikaları arasında öz müstəqilliyini elan etdi. Türkmənistan ilə Azərbaycan
arasında, xalqlarımız arasında həmişə ən xoş və mehriban münasibətlər olmuşdur. Dövlətlərimiz arasında bir
çox mühüm sənədlər imzalanmışdır və bu sənədlər bütün sahələrdə əməkdaşlığımız üçün əlverişli şərait
yaratmışdır. O ki qaldı Türkmənistan ilə Azərbaycan arasındakı mübahisəli məsələyə, bildirirəm ki, gələn ayın
ortalarında mən və prezident Heydər Əliyev Türkmənbaşı şəhərinə gəldikdən sonra, buraya neft kəməri və qaz
kəməri ilə məşğul olacaq şirkətlər də dəvət ediləcəklər. Biz hamının qarşısında deyəcəyik ki, bizim məsələmiz
həll edilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir halda ki, Siz bunu mənimlə razılaşdırmadan bəyan edirsiniz, mən bunu qəbul
edirəm.
S a p a r m u r a d N i y a z o v: «Biz Sizinlə realistlərik, çevik siyasətçilərik və ixtilafın nə demək
olduğunu və qardaşlığın qədir-qiymətini bilirik və bu qardaşlıq naminə hər ikimiz bir balaca güzəştə gedəcəyik
və məsələni Sizin xalqınızın və bizim xalqımızın mənafeyi naminə həll edəcəyik. Onu da vurğulayım ki,
Xəzərin sərvətləri ölkələrimizə kifayət edər, Azərbaycanla Türkmənistanın arasını vurmağa can atanlar isə açıqaşkar səhv edirlər. Xalqlarımız onlar üçün ümumi olan Xəzərin sahillərində əsrlər boyu yaşamış, bir-biri ilə
dostluq etmişlər və aralarında heç vaxt anlaşılmazlıq olmayıbdır. Hesab edirəm ki, Türkmənbaşı şəhərində
Azərbaycan sektorunda Türkmənistanın və Türkmənistan sektorunda Azərbaycanın müəyyən iştirakı barədə
razılığa gəlmək mümkün olacaqdır. Heç kim düşünməsin ki, kimsə kimə güzəştə getmişdir. Əgər biz Xəzərin
statusu haqqında eyni fikirdəyiksə, onda dünya praktikasını nəzərə alaraq Xəzəri sektorlara bölmək lazımdır.
Özü də təkcə onun səthini deyil, eləcə də hər şeyi bölmək gərəkdir.
Onu da demək istərdim ki, sovet dövründə Azərbaycana Sizin rəhbərlik etməyinizdən Azərbaycan xalqı çox
şey qazanmışdır. Türkmənistanda Azərbaycanın indiki problemlərini, ən əvvəl Qarabağ məsələsi ilə bağlı
problemlərini yaxşı bilir və başa düşürlər, Azərbaycanın münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq üçün
göstərdiyi səylərə, iqtisadi çətinliklərə və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması sahəsində görülən tədbirlərə
bələddirlər. Heydər Əliyev, Siz müdrik rəhbərsiniz, Qafqaza aid bir çox çətin məsələləri həll edirsiniz. Sizin
bizimlə də problemləriniz olmayacaqdır. Biz Xəzərin bir qarış hissəsinə görə bir-birimizlə heç vaxt
çəkişməyəcəyik. Türkmənistan Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcək və onun üçün ağır anlarda Azərbaycan xalqına
həmişə arxa-dayaq olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz Türkmənistana 12 ildir rəhbərlik edirsiniz. Bu illər ərzində ölkə sabit, normal,
dinc yaşayır, onun prezidenti isə rəhbərliyi öz xalqının hörmət və məhəbbətinə arxalanaraq həyata keçirir. Mən
Sizin sözlərinizə haqq qazandırır və razılaşıram ki, xalqlarımız arasında qarşılıqlı münasibətlərə aid baxışlarımız
və rəylərimiz uyğun gəlir. Xalqlarımız həmişə dostluq, həmrəylik, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamış, birbirinə kömək etmişlər. Çoxəsrlik tarix ərzində Türkmənistan və Azərbaycan xalqları arasında bir dənə belə
münaqişə faktı və ya hər hansı ziddiyyət olmayıbdır. Bunlar XX əsrdə də olmayıbdır.
Bütün çətinliklərə və problemlərə, - onların başlıcası Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsidir, baxmayaraq, Azərbaycan öz müstəqilliyini möhkəmlətmək yolu ilə qətiyyətlə gedir. Bu münaqişənin
Azərbaycan üçün ağır nəticələrinə baxmayaraq ölkəmiz məsələni dincliklə həll etməyə ümid bəsləyir.
Mən Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında əməkdaşlığı daha da genişləndirməyin çox böyük əhəmiyyəti
olduğunu vurğulayıram. Müasir dünyada, Qərb ilə Şərq birləşməyə çalışdığı bir vaxtda Azərbaycanın və
Türkmənistanın coğrafi, coğrafi-siyasi və coğrafi-strateji mövqeləri həlledici əhəmiyyətə malikdir. Biz Şərqi və
Qərbi birləşdirən Xəzərin hər iki tərəfindəyik və ölkələrimiz əsas birləşdirici arteriyadır. Buna görə də, əslinə
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qalsa, bizim üzərimizə nəinki xalqlarımız qarşısında, həm də Dünya Birliyi qarşısında tarixi bir vəzifə – ön
sıraya çəkilən məsələləri həll etmək vəzifəsi düşmüşdür. Zənnimcə, biz sizinlə bunu etməyə qadirik və bunun
üçün öz ölkələrimizdə işi həyata keçirəcək və xüsusən Xəzərə aid problemlərdə qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəyik.
Buna görə də sizin bütün fikirlərinizlə tamamilə razıyam. Hesab edirəm ki, biz heç vaxt çəkişməmişik və heç
vaxt çəkişməyəcəyik və heç kəs bunu edə bilməyəcəkdir. Biz həmişə sülh, dostluq şəraitində yaşamışıq. Biz bu
dostluğu möhkəmlətməliyik, axı biz artıq müstəqil dövlətlərik, azad xalqlarıq və öz taleyimizi, öz
məsələlərimizi özümüz həll edirik. Zənnimcə, biz bunların hamısını edəcəyik və sizin fikirləriniz doğrudur. Mən
sizinlə razıyam.
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BAKI–TBİLİSİ-CEYHAN MARŞRUTUNUN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİNİ NƏZƏRDƏ TUTAN
ANKARA BƏYANNAMƏSİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin binası
29 oktyabr 1998-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl!
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri hörmətli cənab Hikmət Çətin!
Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri hörmətli cənab Məsud Yılmaz!
Gürcüstan prezidenti cənab Eduard Şevardnadze!
Qazaxıstan prezidenti cənab Nursultan Nazarbayev!
Özbəkistan prezidenti cənab İslam Kərimov!
Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri cənab Bill Riçardson!
Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü münasibətilə bayram mərasimləri zamanı Ankarada imzaladığımız
bəyannamə tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu, birinci növbədə bizim ölkələrimizin, xalqlarımızın milli mənafeyinə
cavab verir, milli mənafeyindən irəli gəlir. Eyni zamanda dövlətlərimiz, ölkələrimiz arasında iş birliyinin,
əməkdaşlığın yeni bir mərhələsini nümayiş etdirir.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının işlənilməsi və dünya
bazarlarına çıxarılması üçün bir neçə il bundan əvvəl əməli işlərə başlamışdır. 1994-cü il sentyabrın 20-də
dünyanın nüfuzlu 11 neft şirkəti ilə, konsorsium yaratmış şirkətlərlə böyük bir müqavilə – Xəzər dənizindəki
«Azəri», «Çıraq» yataqlarından və «Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən neft və qaz hasil
edilməsi haqqında müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilə «Əsrin müqaviləsi» adı alıbdır.
Biz keçən il noyabrın 12-də «Çıraq» neft yatağından ilkin neftin alınmasını qeyd etdik. Hazırda həmin
yataqdan gündə 10 min ton neft hasil olunur və dünya bazarlarına çıxarılır. Aparılan işlər nəticəsində yaxın
vaxtlarda hasilat 3 dəfə artacaqdır.
Biz 1994-cü ildə bu müqaviləni imzalayarkən Xəzər neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün bir neçə
boru kəməri yaradılmasını nəzərdə tutmuşduq. Onlardan birincisi Bakı-Novorossiysk marşrutu, ikincisi – ilkin
neftin ixracı üçün Bakı-Supsa, Gürcüstan marşrutu və ən əsas, böyük neft kəməri isə – dörd il bundan əvvəl də
fikrimiz belə idi – Bakı- Ceyhan marşrutu olmalıdır.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda ötən dörd il müddətində bir çox yataqlar barədə 10-dan artıq beynəlxalq
konsorsiumla müqavilələr imzalanmış və həmin neft, qaz yataqlarından gələcəkdə böyük neft alınması
gözlənilir.
Məlumdur ki, Xəzərin digər ölkələrə – Qazaxıstana, Türkmənistana, Rusiyaya, İrana məxsus sektorlarında da neft
yataqları vardır. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu sektorlarda da, xüsusən Qazaxıstana məxsus sektorda artıq əməli
işlər aparılır.
Mərkəzi Asiyanın, Xəzəryanı ölkələrin – Qazaxıstanın, Türkmənistanın, Özbəkistanın ərazilərində də böyük
neft və qaz yataqları vardır. Həmin yataqların gələcəkdə işlənilməsi, neftin və qazın dünya bazarlarına
çıxarılması üçün yollar araşdırılır.
Bunlar hamısı 1994-cü ildə bizim nəzərdə tutduğumuz Bakı-Ceyhan böyük, əsas neft kəmərinin çəkilməsini
bu gün daha da reallaşdırır. Məlumdur ki, Qazaxıstanın «Tengiz» yatağında zəngin neft və qaz ehtiyatları vardır.
Oradan hasil edilən neftin bir hissəsi artıq Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan respublikalarının ərazilərindən,
Xəzər dənizi və Qara dəniz vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. Məlumat verirəm ki, bu yolla artıq 2 milyon
500 min ton Qazaxıstan nefti daşınıbdır.
«Tengiz»dəki zəngin neft yataqlarının gələcəkdə işlənilməsi Qazaxıstanın Aktay limanı ilə bizim Bakı limanı
arasında bir neft borusu tikilməsi zərurətini də meydana çıxarmışdır. Bütün bunlar hamısı Bakı–Ceyhan əsas
neft boru kəmərinin bu gün çox real olduğunu əyani surətdə sübut edir. Ona görə də bu gün burada, Türkiyədə,
Ankarada hamımızın birlikdə imzaladığımız bu bəyannamə bizim dörd il müddətində apardığımız işin böyük bir
nəticəsidir.
Doğrudur, Bakı–Ceyhan marşrutuna, Bakı–Tbilisi–Ceyhan marşrutuna etiraz edənlər və onun həyata keçirilməsinə mane olmaq istəyənlər də vardır. Bəzi şirkətlər kommersiya nöqteyi-nəzərindən bu marşrutun səmərəli
olmadığını iddia edirlər. Şübhəsiz ki, bu şirkətlərin kommersiya maraqları da nəzərə alınmalıdır. Biz həmin
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şirkətlərlə bundan sonra da iş aparacağıq. Ancaq hesab edirəm ki, mərasimdə iştirak edən ölkələrin dövlət başçılarının
bu gün ifadə etdikləri siyasi iradə bu proqramın, layihənin həyata keçirilməsinin təməlini qoyur.
Bilirsiniz ki, bu işlərin təməlini, əsasını müstəqil Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizindəki enerji ehtiyatlarının birgə işlənilməsi barədə qəbul etdiyi 4 qərarlarla qoymuşdur. Mən çox məmnunam ki, dörd il bundan
əvvəl təməlini qoyduğumuz iş bu gün böyük vüsət almışdır və bu gün burada iştirak edən dövlət başçılarının
hamısının birgə iradəsi ilə böyük bir bəyannamənin qəbul olunmasına gətirib çıxarmışdır.
Mən Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin böyük gələcəyinə, uğuruna inanıram. Mən inanıram ki, bu
neft borusunun tikilməsi və ondan gələcəkdə istifadə edilməsi bizim ölkələrimiz arasında olan dostluq,
əməkdaşlıq, qardaşlıq əlaqələrini daha da yüksəklərə qaldıracaqdır. Eyni zamanda, bunlar hamısı ölkələrimizin
dövlət müstəqilliyinin nə qədər vacib olduğunu sübut edir. Biz yalnız dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra öz
təbii sərvətlərimizin sahibi olmuşuq, bunlardan sərbəst surətdə istifadə edirik və hasil edilmiş nefti istədiyimiz
vaxt dünya bazarlarına çıxarırıq.
Mən bu gün bəyannamənin imzalanması münasibətilə dost ölkələrin dövlət başçılarını – Türkiyəni,
Qazaxıstanı, Gürcüstanı, Özbəkistanı, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və Xəzəryanı ölkələrin hamısını təbrik
edirəm. Ümidvaram ki, bizim bu gün gördüyümüz iş XXI əsr, gələcək əsrlər üçün böyük töhfələr verəcəkdir.
Xeyirli, uğurlu olsun!
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ANKARA BƏYANNAMƏSİ
Ankara
29 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze,
Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayev, Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman
Dəmirəl, Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimov öz ölkələrində neft və qaz ehtiyatlarının hasilatı
və istehsalı, bir neçə boru kəməri vasitəsilə bu ehtiyatların dünya bazarlarına təhlükəsiz nəql edilməsi
imkanlarını qiymətləndirərək, habelə bu məsələlər barədə təxirə salmadan qərar qəbul edilməsi zəruriliyini
nəzərə alaraq bu bəyannaməni imzaladılar.
1. Prezidentlər hesab edirlər ki, onların ölkələrindəki karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi Xəzər regionu
ölkələrinin və qonşu ölkələrin müstəqilliyinin və təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət
daşıyır. Onlar həmçinin iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, öz xalqlarının həyatının yaxşılaşdırılması üçün iqtisadi
və kommersiya cəhətdən əlverişli olan boru kəmərləri vasitəsilə neft və təbii qazın nəql olunmasının zəruriliyini
təsdiq etdilər. Prezidentlər daha sonra karbohidrogen ehtiyatlarının sərbəst, sabit şəkildə, ətraf mühitin
qorunmasının şərtlərinə uyğun olaraq maneəsiz daşınmasını tələb edən Avropa energetika xartiyasının
prinsiplərinə sadiq olduqlarını təsdiq etdilər.
2. Prezidentlər karbohidrogen istehsal edən ölkələrin mənafelərini əsas tutaraq qeyd etdilər ki, kommersiya
cəhətdən məqbul və ədalətli olan, ayrı-seçkiliyə yol verməyən Şərq-Qərb dəhlizinin, o cümlədən Xəzər boru
kəməri şirkətinin, Transxəzər və Transqafqaz boru kəmərləri sistemlərinin yaradılması Xəzər dənizi regionunda
və başqa qonşu ölkələrdə hasil edilən karbohidrogenlərin dünya bazarına çıxarılmasını təmin edən son dərəcə
mühüm layihədir.
3. Prezidentlər Azərbaycanın əsas ixrac boru kəməri üzrə qərar qəbul etmək ərəfəsində qətiyyətlə bəyan
etmişlər ki, onlar Xəzər-Aralıq dənizi (Bakı–Tbilisi–Ceyhan) boru kəməri layihəsini əsas ixrac layihəsinə
çevirmək barədə qəti qərara gəlmişlər.
4. Onlar həm istehsalçı ölkələr, həm də Xəzər dənizinin hər iki tərəfində yerləşmiş tranzit ölkələr üçün boru
kəmərinin açıqlığının, habelə bu xəttin lazımi miqdarda məhsul ilə təmin edilməsinin əhəmiyyətini qeyd
etmişlər. Prezidentlər bu məqsəd naminə müvafiq hökumətlərlə ətraflı və konstruktiv danışıqlar aparmaq, boru
kəmərinin yaradılması üçün əlverişli şərtlər təqdim etmək və zəruri maliyyə vəsaitinin ayrılmasını təmin etmək
üçün Xəzər regionunda karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsində iştirak edən şirkətləri, başqa əlaqədar
şirkətləri, habelə beynəlxalq maliyyə təsisatlarını dəvət etmişlər.
5. Prezidentlər dünya bazarlarına enerji ehtiyatlarının nəql olunmasına dair layihələr üzərində işləyən xarici
və yerli investorların hüquqlarının müdafiəsi haqqında beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq Şərq-Qərb enerji
dəhlizinin və bu çərçivədə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin yaradılması üçün zəruri şəraiti mümkün qədər
tez bir zamanda təmin etmək barədə özlərinin müvafiq hakimiyyət orqanlarına göstəriş verəcəklərini öhdələrinə
götürdülər. Onlar həmçinin investorlar üçün əlverişli şərait yaradılması məqsədi ilə lazımi tədbirlər görəcəkləri
barədə razılığa gəldilər.
6. Prezidentlər Qara dənizin, Aralıq dənizinin sahillərinin, habelə Türkiyə boğazlarının qorunması üçün
səylər göstərilməsinin əhəmiyyətini bir daha vurğuladılar. Prezidentlər həmçinin qeyd etdilər ki, xüsusilə
Türkiyə boğazlarında tanker gəmiçiliyinin potensial artımını nəzərə alaraq neftin və təbii qazın dünya
bazarlarına nəql edilməsi təhlükə yaratmamalı, ətraf mühitə, insanların həyatına, mülkiyyətinə və təhlükəsiz
dənizçiliyə mane olmamalıdır.
Azərbaycan Respublikası adından Heydər ƏLİYEV
Gürcüstan adından Eduard ŞEVARDNADZE
Qazaxıstan Respublikası adından Nursultan NAZARBAYEV
Türkiyə Respublikası adından Süleyman Dəmirəl, Məsud YILMAZ
Özbəkistan Respublikası adından İslam KƏRİMOV
Şahid sifətində Bill RİÇARDSON, ABŞ-ın energetika üzrə katibi.
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ANKARA BƏYANNAMƏSİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA TÜRKİYƏ
BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ HİKMƏT ÇƏTİNİN ADINDAN TƏŞKİL EDİLMİŞ
ZİYAFƏTDƏ RUSİYA TELEKANALININ «VESTİ» İNFORMASİYA PROQRAMININ BAKI
MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
29 oktyabr 1998-ci il
S u a l: Ankara bəyannaməsi qəbul edildikdən sonra növbəti addımlar necə olacaqdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bəyannaməni imzalayarkən siz orada idiniz?
M ü x b i r: Əlbəttə, orada idim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, tarixi hadisədir. Mən artıq demişəm, - əgər siz mənim nitqimi dinləmisinizsə,
təkrar etməyəcəyəm, - biz dörd il bu işlə məşğul olmuşuq, bu bəyannaməyə doğru irəliləmişik. Bu gün isə, bir
baxın, onu nə qədər dövlət imzaladı. Əvvəllər bu barədə yalnız bizimlə Türkiyə danışırdı. İndi isə Gürcüstan,
Qazaxıstan, Özbəkistan da bizə qoşulmuşlar. Hesab edirəm ki, bu gün Türkmənistan da, əlbəttə, Amerika
Birləşmiş Ştatları da qoşulacaqlar.
S u a l: Bəs bu məsələdə Rusiya hansı siyasəti yeridir?
C a v a b: Bildiyiniz kimi, biz Rusiya ilə Bakı-Novorossiysk neft kəmərinə malikik. Mən onun barəsində bu
gün danışdım. Biz bu neft kəməri ilə nefti Rusiya limanına göndəririk. Odur ki, Rusiya vəziyyəti, zənnimcə,
düzgün qiymətləndirir. Bizim çoxlu neftimiz var və onun hamısını Rusiya vasitəsilə buraxmaq mümkün
deyildir. Bu gün dediyim kimi, bizdən başqa, Qazaxıstan da böyük imkanlara malikdir. Ona görə də bu neft
kəməri zəruridir.
S u a l: Cənab prezident, konkret tikinti nə vaxt başlanacaqdır?
C a v a b: Yəqin ki, tezliklə. Biz maliyyə məsələlərini həll edəcəyik. Ona görə ki, mən orada dedim,
konsorsium etiraz edir, maliyyə-iqtisadi məsələləri ön sıraya çəkir. Lakin, zənnimcə, orada hesablamalarda fikir
ayrılıqları var.
M ü x b i r: Sağ olun.
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ABŞ-ın ENERGETİKA NAZİRİ BİLL RİÇARDSONLA
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
«Hilton» mehmanxanası
29 oktyabr 1998-ci il
B i l l R i ç a r d s o n: Cənab prezident, Sizinlə görüşdən böyük şərəf duyduğumu bildirirəm. Bu gün
çox cazibədar bir gün oldu. Siz Ankara bəyannaməsinin imzalanması mərasimində Bakı-Ceyhan xətti haqqında
qısa çıxışınızla öz böyük liderliyinizi bir daha göstərə bildiniz. Bugünkü görüşdən, bəyannamənin
imzalanmasından sonra Birləşmiş Ştatlar belə hesab edir ki, biz Bakı-Ceyhan xəttinin çəkilməsi məsələsində
böyük tərəqqi əldə etmişik. Bunların da çoxu məhz Sizin liderliyiniz sayəsində baş veribdir.
Hər iki dostunuzdan – prezident Bill Klintondan və vitse-prezident Albert Qordan Sizə salamlar gətirmişəm.
Mən elə bilirəm ki, bu gün göstərdiyiniz təşəbbüs Bakı-Ceyhan xəttinin çəkilişinin uğurla başa çatması ilə
nəticələnəcəkdir. İndi elə bir vaxt gəlib çatmışdır ki, Ankara bəyannaməsini həyata keçirmək lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən dediyiniz sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Ən öncə, prezident cənab Bill
Klintondan və vitse-prezident cənab Albert Qordan mənə çatdırdığınız salamlara görə də minnətdarlığımı
bildirirəm.
Bir daha güman edirəm siz bu gün də gördünüz ki, mən verdiyim sözlərə və gördüyüm işlərə sadiqəm. Mən
bu gün söylədiyim qısa nitqimdə Bakı-Ceyhan xəttinin tarixini, güman edirəm, izah edə bildim. Ona görə də
təkrar etmək istəmirəm. Ancaq bir daha bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən, bu gün biz dörd il apardığımız işi son
bir nəticəyə gətirib çıxardıq.
Bakı-Ceyhan boru xəttinin əsasını da biz qoymuşuq, yəni Azərbaycan qoyubdur və bugünkü bəyannamənin
yaranmasının təşəbbüskarı da Azərbaycandır, bizik. Mən həmişə hiss etmişəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları,
prezident cənab Bill Klinton və vitse-prezident cənab Qor Bakı-Ceyhan xəttinə böyük maraq göstəriblər. Vitseprezident cənab Albert Qorun mənə son dəfə göndərdiyi məktubda da bu məsələ qaldırılmışdır. Biz bu gün
bunların hamısını həyata keçirdik. Görürsünüz ki, Ankara bəyannaməsini təkcə Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan
yox, Qazaxıstan, Özbəkistan da imzaladılar. İndi biz işin ikinci mərhələsinə keçməliyik. Güman edirəm, bunu
da edəcəyik.
Bizim bu işi aparmağımıza olan maneələri də siz bilirsiniz. Konsorsiumun bunun əleyhinə olmasını da
bilirsiniz. Amma biz bu gün özümüzün siyasi iradəmizi bildirdik. Mən bundan çox məmnunam.
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«MƏRMƏRƏ» QRUPUNUN STRATEJİ VƏ SOSİAL ARAŞDIRMALAR VAQFININ
KEÇİRDİYİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
İstanbul, «Hilton» mehmanxanası
30 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
«Mərmərə» qrupunun başçıları və bu salona toplaşmış dostlarımız, qardaşlarımız!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə və sizin şəxsinizdə bütün türk xalqına, Türkiyə
Cümhuriyyətinin vətəndaşlarına ən dərin sevgimi və məhəbbətimi bildirmək istəyirəm.
Bilirsiniz ki, sizin ölkənizə Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü bayramı münasibətilə gəlmişəm. Bu
bayramlarda əvvəldən axıradək sizinlə bərabər iştirak edirəm və biz bu gün də bu bayram içərisindəyik. Mən
sizi, türk xalqını, Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün vətəndaşlarını Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Türkiyəyə sülh, əmin-amanlıq və Türkiyənin vətəndaşlarına səadət, bütün
işlərində uğurlar arzulayıram.
Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü bayramı eyni zamanda Azərbaycan xalqının bayramıdır. Çünki
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri bunun əsasını yaradıbdır.
Sizin bayramınız bizim də bayramımızdır.
Bu günlər sizin kimi, Azərbaycanda biz də, hər bir vətənpərvər azərbaycanlı iftixar hissi keçirir. Çünki 75 il
bundan öncə Osmanlı imperatorluğunun dağıntıları içərisində çox çətin şərtlər çərçivəsində belə böyük bir
cümhuriyyət yaranıbdır və o, 75 ildir ki, yaşayır. Bu cümhuriyyəti yaradan, onun banisi, qurucusu, böyük öndər
Mustafa Kamal Atatürkün xidmətləri bu gün hər kəsin gözünün önünə gəlir. O, hər kəsin ürəyindədir. Biz bu
bayramı qeyd edərkən hər şeydən öncə, bu cümhuriyyətin banisinin xatirəsinə, onun yaratdığı demokratik,
dünyəvi cümhuriyyətin 75 illik tarixinə öz hörmətimizi və hədsiz sədaqətimizi bildiririk.
Həmin illərdə, Türkiyənin ağır dövründə cümhuriyyət yaratmaq böyük cəsurluq, mərdlik, qəhrəmanlıq,
vətənpərvərlik və uzaqgörənlik tələb edirdi. Türk xalqının ən böyük nailiyyəti və xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki,
XX əsrin əvvəlində ağır və çətin bir dövrdə xalqın lideri, böyük şəxsiyyəti meydana çıxdı və onun iradəsi ilə
1920-ci ildə ilk dəfə Böyük Millət Məclisi yarandı. Onun zəkası, iradəsi, uzaqgörənliyi ilə 1923-cü ildə Türkiyə
Cümhuriyyəti yarandı. Biz bu tarixə, bu xidmətlərə sizin kimi həmişə minnətdarıq və sona qədər, ömür boyu
minnətdar olacağıq.
Mustafa Kamal Atatürk cümhuriyyəti yaratdı, amma eyni zamanda da onu qurdu, yaşatdı. Şübhəsiz ki, hər
bir yeni işi yaratmaq asan deyil. Bu, böyük iradə, ağıl, qəhrəmanlıq tələb edir. Ancaq qurulan hər bir şey yaşaya
bilmir. Mustafa Kamal Atatürkün xidmətləri bir də ondan ibarətdir ki, o, Türkiyə Cümhuriyyətinin nəinki
əsasını, təməlini qoydu, həm də onu qurdu, onun bütün təsisatlarını yaratdı, onu yaşatdı, böyük dövlət etdi,
bugünkü nəsillərə, gənclərə əmanət edərək özünü əbədiyyətə qovuşdurdu.
Türkiyənin bugünkü nəsillərinin nailiyyəti yüksək qiymətə layiqdir. Biz Azərbaycanda çox sevinirik və fəxr
edirik ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ardıcıl olaraq, davamlı, sürətlə, inamla Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə gedir.
Baxmayaraq ki, bu cümhuriyyətin müxtəlif tarixi dövrlərində çətinliklər də, müxtəlif fikirlər də olubdur. Onlar
bəlkə bu gün də mövcuddur. Ancaq Türkiyə hökuməti, xalqı, vətəndaşlarının tam əksəriyyəti Türkiyə
Cümhuriyyətinin Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə, dünyəvi yolla irəli getməsini istəyir. Biz də bunu istəyirik.
Biz bütün bu məsələlərdə sizinlə bir yerdəyik, bərabərik.
Türkiyə Cümhuriyyətini 75 ildə yaşadan və bu günlərə çatdıran Türkiyənin dəyərli insanları xalqınız
tərəfindən heç vaxt unudulmayacaqdır. Qardaş, dost olaraq biz də bu xidmətləri heç vaxt unutmamışıq və
unutmayacağıq.
Bu gün bizi sevindirən odur ki, Türkiyə dövlətinin bu ölkəni Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə apara bilən
liderləri vardır. Bu liderlər içərisində Türkiyənin siyasi səhnəsində 40 ildən çox fəaliyyət göstərən və böyük
uğurlar qazanan Türkiyə prezidenti, cümhur başqanı, Azərbaycan xalqının böyük dostu, mənim əziz dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəldir.
Mən bu hissiyyatlarla, duyğularla bu günlərdə Türkiyədəyəm, bu böyük bayramı sizinlə birlikdə keçirirəm.
Mən məhz bu hissiyyatlarla sizin dəvətinizi qəbul edib Ankaradan İstanbula gəldim, indi burada sizin qrupla
görüşürəm. Sizinlə bu görüşə gecikməyimizin səbəbkarı mən deyiləm, təyyarədir. Mən Ankara hava limanında
buraya gəlməkdən ötrü bir saat gözləməli olmuşam.
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Mən əvvəl də bilirdim, amma bu gün hiss etdim ki, ‘‘Mərmərə’’ qrupu həqiqətən çox böyük hörmətə layiqdir. Buraya dəvət olunanların adları artıq çəkildi. Mən hiss etdim ki, buraya görkəmli iş adamları, elm xadimləri,
alimlər, ziyalılar, yazarlar, mühəndislər, dövlət adamları toplaşıblar. Şübhəsiz ki, belə tərkibdə bir qrup öz
işlərində çox uğurlu ola bilər. Mən belə başa düşdüm ki, siz 14 ildir fəaliyyət göstərirsiniz. Sizin fəaliyyətiniz
indiyə qədər uğurlu olubdur. Mən ümid edirəm ki, bundan sonra da uğurlu olacaqdır. Hər halda ‘‘Mərmərə’’
qrupu mənim şəxsimdə öz dostunu qəbul edə bilər.
Azərbaycan barədə, bizim həyatımız haqqında, mənim haqqımda sizin yetərli qədər məlumatlarınız vardır.
Burada verilən məlumatlardan gördüm ki, siz hər şeyi bilirsiniz. Ona görə də mən burada əlavə məlumat
verməyimə ehtiyac duymuram. Bu da çox sevindiricidir ki, siz bunları bilirsiniz. İnsan o şeyi bilir ki, onunla
maraqlanır. Əgər sən bir şey ilə maraqlanmasan, onu bilməyəcəksən. Əgər sən bir şey bilirsənsə, demək, sən
onunla maraqlanmısan, öyrənmisən, ona görə də bilirsən.
Mən çox məmnunam ki, Türkiyədə Azərbaycana böyük maraq var. Türkiyə Azərbaycanı həmişə öyrənir,
bilir, Azərbaycanın keçmişini də, həyatını da, bu gününü də bilir. Bu da bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın
və gələcək iş birliyimizin çox uğurlu olduğunu göstərir.
Azərbaycan yeddi ildir ki, öz dövlət müstəqilliyini elan edibdir. Mən Azərbaycan dilində danışıram.
Bilirsiniz, mən sizinlə Türkiyə türkcəsində sizin kimi danışa bilərəm. Yəni Türkiyə türkcəsində danışmaq
imkanım var. Ancaq mən bunu etmirəm. Çünki mən istəyirəm ki, siz də mənim dilimi öyrənəsiniz, mən sizin
dilinizi bildiyim kimi, siz də mənim dilimi biləsiniz. Ancaq bu dillərin də fərqi yoxdur. Bunlar eyni dildir.
Bizim ən böyük uğurumuz, ən böyük xoşbəxtliyimiz odur ki, əcdadlarımız, ulu babalarımız bizi eyni dildə
yaşadıblar və bu dil də tarix boyu yaşayıbdır.
Dünyada türkdilli millətlər çoxdur. Biz bir soydanıq, Özbəkistan da, Qazaxıstan da, Türkmənistan da,
Qırğızıstan da, Azərbaycan da, Türkiyə də və digərləri də eyni soydanıq. Hamımızın bir kökü, bir soyu vardır,
bir dilimiz vardır. Ancaq Azərbaycan ilə Türkiyədə olan dilin bir-birinə yaxınlığı qədər heç bir dilin yaxınlığı
yoxdur.
Mən slavyan dilləri qrupunu da yaxşı bilirəm. Slavyan dilləri qrupuna bir çox dillər daxildir. Ancaq Ukrayna
ilə Rusiyanı götürsək, onlarda Azərbaycan - Türkiyə qədər yaxınlıq yoxdur. Bu, bizim - Türkiyə ilə
Azərbaycanın bir-biri ilə nə qədər əlaqəli olmasını göstərir. Ona görə də bizə tərcüməçi lazım deyildir. Mən
dediyimi siz anlayırsınız, siz dediyinizi isə mən anlayıram. Mən sizi Azərbaycan dilində danışmağa öyrətmək
istəyirəm. Ona görə də mənim dilimi dinləyin və hansı sözü anlamasanız məndən soruşun. Mən onu sizə izah
edərəm.
Əziz dostlar, beləliklə, bugünkü görüş Türkiyə – Azərbaycan dostluğunun yeni bir təzahürüdür. Bilirsiniz,
dostluq hissələrdən ibarətdir. İnsanların, ailələrin, qrupların bir-biri ilə dostluğu, əlaqələri xalqların, ölkələrin,
dövlətlərin dostluğunu yaradır. Biz bax, beləliklə, belə görüşlərlə dostluğumuzu daha da inkişaf etdiririk, daha
da möhkəmləndiririk.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı, müstəqil Azərbaycan dövləti Türkiyə ilə dostluğuna,
qardaşlığına, əməkdaşlığına xüsusi əhəmiyyət verir. Bu, Azərbaycanın prezidenti kimi mənim xarici siyasətimin
əsas istiqamətlərindən biridir və bundan sonra da belə olacaqdır. Bu, xalqın ürəyindən gələn hissiyyatlardır.
Amma xalqın ürəyindən gələn hissiyyatları dövlət siyasətinə keçirməyin özü də çox əhəmiyyətlidir. Çünki
Azərbaycana bir müstəqil dövlət kimi müxtəlif yerlərdən, cürbəcür istiqamətlərdən maraq çoxdur. Soruşurlar ki,
Azərbaycan hansı ölkə ilə daha yaxındır, Azərbaycan ən çox hansı ölkəyə önəm, diqqət verir, Azərbaycan hansı
ölkə ilə daha yaxın əlaqə qurur. Bunları sual verənlər çoxdur. Amma dünya da bilir, qoy hamı da bilsin –
Türkiyə Azərbaycan üçün ən yaxın ölkədir, türk xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələri
böyük, zəngin tarixə malikdir. Bu gün bir daha bəyan edirəm ki, bu dostluğumuz əbədidir, sarsılmazdır.
Biz yeddi ildir ki, müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Amma bu illər bizim üçün çox ağır bir dövr olubdur.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın həyatını ağırlaşdıran, çətinləşdirən 10 il bundan öncə, 1988-ci ildə Ermənistanın
Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz, Dağlıq Qarabağ vilayətini Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək
cəhdi olmuşdur. Bunun əsasında müharibə, savaş başlanmışdır. Ancaq bu, istənilən nəticəni verməmişdir.
Cürbəcür səbəblər olmuşdur. Siz bunları bilirsiniz. Bunların nəticəsində Azərbaycan öz torpaqlarının bir
qismindən geri çəkilibdir, yəni Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının yüzdə iyirmi faizini işğal
edibdir. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı yerindən-yurdundan
zorla çıxarılıbdır. İndi onların əksəriyyəti çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar və şübhəsiz ki, öz torpaqlarına
qayıtmaq istəyirlər. Ancaq məlumdur ki, o işğal olunmuş torpaqlarda hər şey viran edilib, dağıdılıbdır. Orada
Azərbaycanın əsrlər boyu topladığı iqtisadi potensial dağıdılıbdır. İnsanların əsrlər boyu qurduğu, yaratdığı
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evlər, əmlak, hər şey dağıdılıbdır. Bizim dini ocaqlarımız – məscidlərimiz, camelərimiz dağıdılıbdır. Xalqımızın
qəbiristanlıqları, müqəddəs yerləri dağıdılıbdır. Bu, Azərbaycanın həyatının bütün sahələrini pozmuş bir haldır.
Bilirsiniz ki, 1994-cü ilin may ayında biz atəşi dayandırdıq və atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. İndi dörd
ildən artıqdır ki, atəş yoxdur. Atəşkəs şəraitində, rejimində yaşayırıq. Ancaq hələ tam sülh də əldə etməmişik.
Biz sülh istəyirik. Ancaq sülhün də şərti vardır. Bu şərt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqları azad edilməlidir, Azərbaycanın ərazi, torpaq bütövlüyü təmin olunmalıdır. Azərbaycanın beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən tanınmış dövlət sərhədlərinin hamısı təmin olunmalıdır və bunun nəticəsində Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh yarana bilər. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində kiçik bir vilayətdir. Orada 50
min azərbaycanlı yaşayırdı, onlar oradan çıxarılıbdır. Orada cəmi 100 min erməni yaşayır. Nəhayət, onlar üçün
Dağlıq Qarabağa özünüidarəetmə statusu verməyə razı olmuşuq.
Mənim əziz dostum burada çıxışında bildirdi ki, 1996-cı ilin dekabr, yəni aralık ayında ATƏT-in Lissabon
zirvə görüşündə biz bu şərtləri qəbul etdirə bildik. 54 dövlətdən Ermənistan istisna olmaq şərti ilə, - Ermənistan
bunu dəstəkləmədi, - 53 dövlət başçısı bunu qəbul etdi və Lissabon zirvə görüşündə belə bir qərar qəbul edildi.
Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, həmin o tarixi qərarın qəbul olunmasında da Türkiyənin böyük xidmətləri
olmuşdur. Biz Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi üçün, Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etmək üçün
həmişə Türkiyə ilə bərabərik, Türkiyə həmişə bizə dəstək verir, kömək edir və Türkiyə bizimlə birlikdə bu məsələnin
həll olunmasına çalışır. Biz Lissabonda da bir yerdə idik. Mənim dostum Süleyman Dəmirəl də, mən də Lissabonda
idik. Biz bir yerdə çalışdıq və Türkiyənin, Süleyman Damirəlin dəstəyi, bir çox başqa dövlətlərin dəstəyi, demək olar ki,
54 dövlətdən 53-nün bizə dəstək verməsi nəticəsində Lissabon zirvə görüşünün qərarı qəbul olunubdur. Biz indi bunun
əsasında tamamilə sülh əldə etmək istəyirik. Mustafa Kamal Atatürkün dediyi sözlər təkcə Türkiyə üçün yox, hamı üçün
bu gün də aktual sözlərdir: «Yurdda sülh, bölgədə sülh, cahanda sülh». Biz bunu istəyirik.
Bu barədə, bu mövzuda danışarkən mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, - burada bu, bir daha səsləndi, bizim mücadiləmizdə Türkiyə Azərbaycanla bərabər hərəkət edir və edəcəkdir. Azərbaycan xalqı bunu çox
yüksək qiymətləndirir ki, Türkiyə Ermənistanla ümumi sərhədi olmasına baxmayaraq, indiyə qədər
Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayıbdır, Ermənistanla heç bir iş birliyi yapmır və Türkiyə Ermənistana
bəyan edibdir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından Ermənistan silahlı qüvvələri çıxmayana qədər,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməyənə qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında heç bir əlaqə, heç bir
ilişki ola bilməz. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bizim xalqımız da buna çox həssasdır.
Mən 1996-cı ildə Türkiyəyə gələndə burada bir neçə söz dedim. Bəzi iş adamları ticarət naminə sərhədlərin
açılması, Qarsdan qapının açılması, İqdırdan qapının açılması və s. məsələləri qoymuşdular. Mən gəldim.
Böyük Millət Məclisində nitq söylədim, gəldim, İstanbulda da nitq söylədim. Mən dedim ki, bilirsiniz, bizim
Türkiyə – Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı hər bir ticarətdən alınan gəlirdən qat-qat üstündür. Bizim bu
dostluğumuzu, qardaşlığımızı ticarətə qurban vermək olmaz. Bizim xalqımız etiraz etmişdi, qəzetlər yazmışdı
ki, bəzi iş adamları Ermənistana getmişdilər, orada iş birliyi yaratmaq istəmişdilər. Sonra mənim dostum
Süleyman Dəmirəl bir çox ağıllı, gözəl sözlər dedi. Dedi ki, bu, bizdən asılı deyildir. Bu, Türkiyə xalqından,
kamoyundan asılıdır. Kimsə bunu istəsə Türkiyə xalqı, Türkiyə kamoyu buna yol verməz. Biz buna görə
minnətdarıq. İnanıram ki, biz bu və bütün başqa məsələlərdə sona qədər bir olacağıq. İnanıram ki, biz birlikdə
mücadilə edib, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad edəcəyik. Bütün Qafqazda, bütün bölgədə tam
sülhün yaranması bizim üçün də, Türkiyə üçün də, Ermənistan üçün də lazımdır. Ermənistan özü anlamır ki,
indi artıq Ermənistan tamam təcrid olunmuş vəziyyətdə qalıbdır.
Məsələn, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyində bütün Qafqaz burada, dünyanın bütün ölkələri
burada, Mərkəzi, Orta Asiya hamısı burada, amma Qafqazdan bir Ermənistan yoxdur. Ermənistan təcrid
olunmuş vəziyyətdə qalıbdır. Ona görə də Ermənistan bunu anlamalıdır. Siz də, biz də bilirik ki, ermənilər
tarixən Türkiyəyə qarşı, Azərbaycana qarşı nə qədər cinayətlər ediblər. Onlar bizə qarşı cinayətlər ediblər,
amma eyni zamanda bütün dünyaya yayıblar ki, guya Türkiyə Ermənistana qarşı soyqırım edibdir. Bu, yanlış bir
fikirdir. Türkiyə heç vaxt soyqırım etməyibdir. Ermənilər Türkiyəyə qarşı soyqırım ediblər. Ermənilər Azərbaycana qarşı soyqırım ediblər. 1918-ci ildə Bakıda ermənilər böyük bir qırğın törətdilər və Türkiyə ordusu gəlib
azərbaycanlıları ermənilərin əlindən xilas etdi. Bütün bu tarix bizi birləşdiribdir və biz bundan sonra da bir
olacağıq. Bizim bugünkü, gələcək işlərimizin əsası məhz buradadır.
Siz bu gün Bakı – Ceyhan boru xətti haqqında danışdınız və mənim xidmətlərimi qiymətləndirdiniz. Çox
təşəkkür edirəm. Mən məmnunam ki, bunu Türkiyədə hamı anlayır, bilir və buna lazımi qiymət verir.
Həqiqətən, bu, tarixi bir hadisədir, olaydır. Çünki Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının dünyaya açılmasının
əsasını, təməlini Azərbaycan qoyubdur, Azərbaycan 50 ildir ki, Xəzər dənizində neft hasil edir. Ancaq bu onu
Sovetlər Birliyi çərçivəsində edirdik. Azərbaycan müstəqillik, istiqlaliyyət əldə edəndən sonra, Azərbaycan
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suveren dövlət olandan sonra bütün işlərini, öz taleyini özü həll edir. Mən bunu dünən imzalanma mərasimində
də dedim. Dedim ki, indi ən böyük hadisə bir də ondan ibarətdir ki, biz müstəqilik, müstəqil olaraq özümüz öz
taleyimizi həll edirik və istədiyimiz addımı atırıq. Dünən Bakı – Ceyhan haqqında bəyannamənin imzalanması
da tarixi bir hadisə olmuşdur.
Biz buna uzun bir yol ilə gəlmişik. Bilirsiniz ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan dünyanın ən böyük
şirkətləri ilə, 7 ölkənin 11 şirkətinin yaratdığı bir konsorsiumla müqavilə imzaladı. Bu, dünyada bir partlayış
oldu. Elə bil ki, bomba partladı. Çünki bu, böyük müqavilədir və buna dünya «Əsrin müqaviləsi» adı verdi.
Buna sevinənlər də oldu, ancaq bundan rahatsız olanlar da oldu. Azərbaycana qarşı təzyiqlər, basqınlar başladı: Nə üçün Azərbaycan bunu etdi? Nə üçün Azərbaycan Amerika, İngiltərə, Türkiyə, Norveç və başqa ölkələrin
şirkətlərini Xəzər dənizinə gətirdi? – Bizi qınadılar, məhkum etdilər, bizim əleyhimizə təbliğat apardılar. Guya
bu müqavilə həyata keçməyəcəkdir, çünki Xəzər dənizinin statusu məlum deyildir. Hətta o müqaviləni imzalayan şirkətlər qorxdular, bizim yanımıza gəldilər ki, bu nədir, deyirlər bu müqavilə işləməyəcəkdir.
Rusiya bəyanat verdi ki, Rusiya bu müqaviləni tanımır. Amma Rusiyanın bir şirkəti bu müqavilənin
içindədir. Rusiyanın xarici işlər nazirliyi bəyanat verdi ki, Rusiya bu müqaviləni tanımır. Başqa bir xarici Qərb
ölkəsinin xarici işlər naziri mənim yanıma gəldi, dedi ki, bəs nə olacaqdır, bunu tanımırlar. Dedim, bunun
tanınmamasına görə sən niyə rahatsız olursan? Bizə onların tanıması lazımdırmı? Bizim buna ehtiyacımız
yoxdur.
Sonra Xəzər dənizinin statusu məsələsi meydana çıxdı: «Xəzər dənizinin statusu müəyyən olunmayıbdır,
belə halda bu müqaviləni imzalamaq olmaz». Biz də dedik ki, Xəzər dənizinin statusu hələ 1970-ci ildə Sovetlər
Birliyi tərəfindən müəyyən olunubdur. Çünki o vaxt Xəzər dənizi Sovetlər Birliyinə məxsus idi. Xəzər dənizinin
cənubunun kiçik bir hissəsi İrana məxsus idi. Qalan hamısı Sovetlər Birliyinə məxsus idi. İndi Sovetlər Birliyi
dağılıbdır. Xəzər dənizi ətrafında ölkələr vardır – Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran. Cəmi
beş ölkə. Keçmişdə yaranmış ənənəyə görə Xəzər dənizi sektorlara bölünübdür. Burada yerləşən hər
cümhuriyyətin Xəzər dənizində öz sektoru vardır. Biz öz sektorumuzun içindəyik, öz sektorumuzdan kənara
çıxmamışıq. Söylədilər ki, bu sektor prinsipi qəbul edilmir. Xəzər dənizi ümumi dəniz olmalıdır – kim harada
istəyir, qoy orada iş görsün. Biz isə dedik ki, belə olmaz. Bu sektor prinsipini bizdən başqa heç kəs qəbul
etmədi. Ancaq mən sizə deyə bilərəm ki, indi hamı, bütün Xəzər dənizi ölkələri – Rusiya da, Qazaxıstan da,
Türkmənistan da, hətta İran da sektor prinsipini qəbul edir. Yəni 1994-cü ildə bizim müqavilənin əleyhinə
çıxanlar deyirdilər ki, sektor prinsipi qəbul olunmur, status müəyyən deyil və bu işi görmək olmaz.
Amma görün onlar nə işlər gördülər. 1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz müqavilə imzaladıq. Sentyabr
ayının 21-22-də Azərbaycanda böyük bir cinayət törədildi. Azərbaycanda dörd cinayətkar bir ölkənin xüsusi
xidmət orqanları tərəfindən həbsxanadan çıxarılıb qaçırıldı. Azərbaycan daxilində bir qarışıqlıq yarandı.
Mən Nyu-Yorka, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının toplantısına getmişdim. Mən Nyu-Yorkda olanda Azərbaycanın Milli Məclisinin başqa yardımçısını və bir albayı terror edib öldürdülər.
Mən Nyu-Yorkdan geriyə dönərkən buraya, İstanbula gəldim. Süleyman Dəmirəl məni burada qarşıladı.
Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, Azərbaycanda artıq çevriliş baş verirdi. Güman edirdilər ki,
Heydər Əliyev Azərbaycana qayıda bilməyəcəkdir. Ancaq mən buraya, İstanbula gəldim. Burada dostum
Süleyman Dəmirəllə görüşdüm və Bakıya getdim. Ondan bir həftə sonra, oktyabr ayının 3-4-də Azərbaycanda
çevriliş, dərbə olayı başladı. Mən nə etməli idim? O vaxt mənim əlimdə o qədər də güc, silah yox idi. O vaxta
qədər Azərbaycanın durumu ayrı-ayrı qanunsuz silahlı dəstələrin əlində idi. Mən televiziya vasitəsilə xalqa
müraciət etdim. Siz onu eşitdiniz. İki saatın içərisində gecə vaxtı prezident, cümhur başqanı sarayının önünə
yarım milyon insan toplaşdı. Onlar Azərbaycanın dövlətini, Azərbaycanın prezidentini, cümhur başqanını
qorudular.
Çevriliş cəhdini nə üçün edirdilər? Bu, həmin o müqaviləyə zərbə vurmaq üçün edilirdi. Bunu bizi pozmaq,
müstəqil Azərbaycan dövlətini dağıtmaq üçün etdilər. Amma biz dözdük, bunun qarşısını aldıq.
1995-ci ilin mart ayında da bir dərbə olayı oldu. Siz bunu bilirsiniz, bu məlumdur. Təəssüflər olsun ki,
Türkiyədən də bəzi məmurlar, Türkiyənin Bakıdakı böyük elçiliyində işləyənlərin bəziləri də bu işə
qatılmışdılar. Siz bunu bilirsiniz. Onlar da Azərbaycanın prezidentini öldürmək, hakimiyyəti ələ almaq
istəyirdilər. Bu da cürbəcür ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının işləri idi. Bu da Azərbaycanın nefti üçün
edilirdi, Azərbaycanın o müqaviləsini dağıtmaq üçün edilirdi. Biz bunun da qarşısını aldıq.
Sonra biz işləməyə başladıq. Dedilər ki, bu olmayacaq, o olmayacaq və s. Ancaq işlədik və keçən il noyabr
ayının 12-də ilkin nefti aldıq. Hörmətli Baş nazir Məsud Yılmaz da gəlib orada bizim bayramımızda iştirak etdi.
Oraya bütün dünya gəldi. İlkin nefti aldıq və onu Bakı – Novorossiysk xətti ilə Rusiyanın Qara dənizdə olan
Novorossiysk limanına ixrac etdik. İndi ora neft gedir.
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Həmin o «Çıraq» neft yatağında səkkiz quyu qazılıbdır. Biz hər quyudan bir gündə 500 ton neft
gözləyirdiksə, indi iki min ton, yəni dörd dəfə artıq alırıq. İndi həmin o bir yataqdan gündə 10 min ton neft çıxır.
Amma orada 8 quyu yox, 24 quyu olmalıdır və bu yaxınlarda da olacaqdır. Demək, gündə üç dəfə artacaqdır.
Hesablayın, bir yataqdan gündə 30-35 min ton neft çıxacaqdır. Biz müqaviləni imzalayanda üç yataqdan –
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarından proqnoz olaraq 510 milyon ton neft gözlənilirdi. Amma işlədiyimiz
müddətdə bu rəqəm artıb – 630 milyon ton neft gözlənilir.
Biz sonralar yeni müqavilələr imzaladıq. Dörd il içərisində biz 15 müqavilə imzalamışıq. Hər bir
müqavilənin özünün böyük bir işi vardır və bütün bu 15 müqavilədən gözlədiyimiz proqnoza görə, bir milyard
beş yüz milyon ton neft çıxacaqdır, ola bilsin ki, 60-70 milyard kubmetr qaz çıxacaqdır. 15 Müqavilə üzrə
şirkətlərin Azərbaycana yatırımı 50 milyard dollar məbləğində olacaqdır.
Bilirsiniz ki, bu nefti ixrac etmək lazımdır. Yenə də bizə maneçilik törədirdilər. Mən Bakı-Ceyhanı 1994-cü
ildə bəyan etdim. Yəni bildirdim ki, Azərbaycandan dünya bazarına çıxan neft Bakı – Ceyhan xətti ilə
getməlidir. Dörd ildir ki, biz bu Bakı – Ceyhan marşrutunu reallaşdırmaq üçün çalışmışıq.
Türkiyədə də çox rahatsızdırlar. Hər dəfə Türkiyənin qəzetçiləri məndən soruşanda – ya buraya gələndə,
yaxud da başqa yerdə – birinci sual belə olubdur ki, Bakı – Ceyhan necə olacaqdır? Hər dəfə demişəm ki, Bakı
– Ceyhan olacaqdır. Nə vaxt olacaqdır? Demişəm ki, tələsməyin, gözləyin, olacaqdır. Mən bunu bir-iki il
bundan öncə İstanbulda demişəm, Bakıda Türkiyənin bütün mətbuat nümayəndələrinin hamısına demişəm. İndi
bu gün sizə də deyirəm. Bakı – Ceyhan artıq var.
Dünən bizim imzaladığımız bəyannaməni bir neçə vaxtdır hazırlayırdıq. Şübhəsiz ki, bu bəyannamə birinci
növbədə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında idi. Amma Gürcüstan olmasa biz Türkiyəyə keçə bilmərik. Demək,
Gürcüstan da olmalıdır. Ancaq biz son vaxtlar işlərimizi genişləndiririk və bu işə Qazaxıstan da, Özbəkistan da
cəlb olundu. Hətta biz Türkmənistanı da cəlb etməyə çalışdıq, amma o, dünən imza atmadı. Güman edirəm,
gələcəkdə atacaqdır.
Beləliklə, əgər dörd il bundan öncə Bakı – Ceyhan haqqında ancaq Azərbaycan və Türkiyə düşünürdüsə,
indi, dörd il keçəndən sonra Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və ABŞ-ın energetika
naziri bu bəyannaməni imzaladı, bunu, Bakı-Ceyhanı dəstəklədi. Bu, artıq real bir şeydir.
Doğrudur, buna bu gün də mane olanlar vardır. Siz bilməlisiniz ki, digər konsorsiumlar hələ iş aparırlar.
Amma Xəzər dənizindən neft çıxaran əsas konsorsium – Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti 11 şirkətdən
ibarətdir. Bunlar Bakı – Ceyhanı istəmirlər və bir neçə dəfə bizim Dövlət Neft Şirkətində olublar, rəqəmlər,
yazılar, kağızlar veriblər. Onlar deyirlər ki, «Bakı-Ceyhan bahadır, biz ucuz istəyirik. Siyasət bizə lazım
deyildir. Bizə para, kommersiya lazımdır. Biz para qoymuşuq və para, qazanc götürmək istəyirik». Son
zamanlar onlar Bakı-Ceyhanın qiymətini də artırıblar. Məlumat verdilər ki, bu, 3 milyard 900 milyon dollara
başa gələcəkdir. Bir il bundan öncə demişdilər ki, 2 milyard 700 milyon dollar olacaqdır. İndi deyirlər 3 milyard
900 milyon dollar. Şübhəsiz ki, bu paranı, vəsaiti onlar qoymalıdırlar. Buraya özəl şirkətlər para qoya bilməz,
bunu onlar qoymalıdırlar. Çünki bu layihəni onlar həyata keçirirlər.
Məsələn, indiyə qədər həmin konsorsium Azərbaycana 1 milyard 600 milyon dollar yatırım, sərmayə
gətiribdir. Yəni indiyədək görülən işlərə 1 milyard 600 milyon dollar yatırım qoyulubdur. Bundan sonra da
qoyulacaqdır.
Mən sizə dedim, Bakı–Novorossiysk boru xətti tikildi. İndi oradan neft gedir. İndi Gürcüstanın Qara dənizdə
Supsa limanı vardır, oraya Bakı–Supsa boru xətti çəkilir. O da gələn il aprel ayının sonuna qədər hazır
olacaqdır. Biz oradan da neft ixrac edəcəyik. Ona görə də konsersiumun rəhbərləri deyirlər ki, bizim iki boru
xəttimiz vardır - biri Novorossiyskə, biri də Supsaya gedir. Hələ ki, biz çıxardığımız nefti ixrac edirik. Bakı–
Ceyhanı tikməyə nə üçün tələsməliyik, ora nə üçün para qoymalıyıq? Biz paranı qoyan kimi, gərək qazancı da
götürək. Bunları da anlamaq, başa düşmək olar. Ona görə də onlar buna etiraz edirlər.
Mən buraya gəlməmişdən öncə onları qəbul etdim, onlarla danışdıq. Bizim Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti
və onlar mənə 15 gün ərzində bu layihənin həqiqi qiyməti barədə birgə hesabat verməlidirlər. Bunlara
baxmayaraq mən qərar qəbul etdim ki, Bakı–Ceyhan yaradılmalıdır və bu bəyannamə imzalanmalıdır. Bilin ki,
bu bəyannamənin layihəsini də biz hazırlamışıq. Burada Türkiyəyə və başqalarına payladıq və dünən də buna
imza atdıq. Bu, tarixi bir hadisədir.
Hesab edirəm ki, Bakı–Ceyhan bir bu gün, ya da sabah üçün deyildir. Bizim bu işimiz yüz ildən çox
yaşayacaqdır. Mən sizə dedim, çünki bizim Azərbaycan sektorunla 15 müqavilə imzalanıbdır. İndi Qazaxıstan
bizdən rica edir. Qazaxıstanın həm Xəzər dənizi sektorunda, həm də qurudakı «Tengiz» yatağında çoxlu nefti
vardır. Onlar da bunu ixrac etmək istəyirlər. Gələcəkdə Türkmənistan da bu yol ilə getməyə məcbur olacaqdır,
bu da olacaqdır.
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İndi mən deyirəm ki, bizim müqavilələr üzrə bir milyard 500 milyon ton proqnozlaşdırılır, amma bu proqnoz
bir neçə dəfə artacaqdır. Onlar da gələcəkdir. Ona görə bu, ən azı XXI əsrin sonuna qədər yaşayacaqdır. Biz
xalqlarımızı, dövlətlərimizi, ölkələrimizi birləşdirən və gələcək nəsillərə XXI əsrdə böyük bir töhfə olan Bakı–
Ceyhan boru xətti haqqında bəyannaməni dünən imzaladıq. Mən bunu böyük tarixi hadisə hesab edirəm və bu
münasibətlə sizi də təbrik edirəm. Sizin bu işə yüksək diqqət verməyinizi, maraq göstərməyinizi mən
qiymətləndirirəm və əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın siyasəti, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin
siyasəti sabitdir və axıra qədər də sabit olacaqdır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan əməkdaşlıq, iş birliyi genişdir. Mənim dostum artıq bu barədə dedi ki,
Azərbaycanda Türkiyənin 10 mindən çox insanı çalışır. Şirkətlər çoxdur. Amma hələ imkanlar da bundan
çoxdur.
Mən prezident seçiləndən sonra oktyabr ayının 18-də andiçmə mərasimində demişəm və bunu burada bir
daha bəyan edirəm: Biz Azərbaycana xarici sərmayənin, yatırımın gəlməsi üçün daha da əlverişli şərtlər
yaradacağıq. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda bəzi iş adamlarının iş görməsi üçün ayrı-ayrı məmurlar maneçilik
edirlər. Ayrı-ayrı yerlərdə bəlkə qanunlar da o qədər ona imkan vermir. Bilin ki, bunlar bizə çatır. Amma siz də
anlayın ki, mən müstəqilliyin yeddi ilinin beş ilində bütün bu mərhələləri keçib gəlməyə məcbur oldum.
Bunların hamısını birdən etmək mümkün deyildir. Ancaq biz bunları edirik və edəcəyik. Yəni xarici
sərmayənin, o cümlədən Türkiyədən yatırımların, iş adamlarının gəlib Azərbaycanda iş görməsi üçün biz
bundan sonra daha da uyğun, əlverişli şərait yaradacağıq.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü görüşümüz Türkiyə - Azərbaycan dostluğunun, əməkdaşlığının inkişaf etməsi
üçün yeni bir addımdır. Ona görə bu görüşə, mənə göstərdiyiniz bu qayğıya, diqqətə, hörmət və ehtirama görə
sizə təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bundan sonra da bu dostluğa, bu qardaşlığa sadiq olacağam.
Sağ olun.
Görüş iştirakçılarının ümumiləşdirilmiş sualına cavabı.
S u a l: Çox hörmətli prezident, Sizcə, petrol boğazlardan keçməlidir, yoxsa keçməməlidir?
C a v a b: Bakı -Ceyhan boru xəttinin əsas mənası ondan ibarətdir ki, petrol, neft boğazlardan keçməsin, petrol Bakı
- Ceyhan xətti ilə Ağ dənizə çıxsın. Ancaq konsorsium, - hansı ki, bu Bakı - Ceyhan xəttinə etiraz edir, - o, hesab edir ki,
bu nefti Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına qədər boru xətti ilə daşımaq, oradan isə tankerlərlə Qara dənizin
Qarasu limanından İzmirə qədər 50 kilometrlik bir boru xətti keçirmək olar və oradan da Mərmərə dənizinə çıxarmaq
olar. Türkiyə tamamilə bunun əleyhinədir. Dünən Türkiyənin cümhur başqanı və bütün Türkiyə hökuməti bildirdilər ki,
Türkiyə çıxarılan petrolun, neftin bundan sonra boğazlardan keçirilməsinə heç vaxt razı olmayacaqdır. Ona görə də
Bakı–Ceyhan xətti lazımdır.
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ MƏSUD YILMAZLA GÖRÜŞDƏKİ ÇIXIŞI
İstanbul, «Hilton» mehmanxanası
31 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli Baş nazir, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü münasibətilə sizə təbrik məktubu gətirmişəm.
Bu günlərdə sizə təqdim etmək imkanı olmadı, ancaq indi bunu sizə rəsmən təqdim edirəm. Burada Türkiyənin
Baş bakanı olaraq sizə cümhuriyyətinizin 75-ci ildönümü münasibətilə mənim təbrikim yazılıbdır. Mən bunu
sizə təqdim edirəm. Sizi bir daha təbrik edirəm. Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə xalqına və şəxsən sizə
uğurlar, başarılar diləyirəm.
Mən bu günlər Türkiyəyə gəlməyimdən və Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü bayramında sizinlə,
türk xalqı ilə bərabər olmağımdan çox məmnunam. Mən buraya Azərbaycan xalqının sevgisini, məhəbbətini
Türkiyə xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyənin vətəndaşlarına çatdırmaq üçün gəlmişəm. Artıq bu gün
Azərbaycana dönürəm. İndi hörmətli dostum. Türkiyənin Baş naziri cənab Məsud Yılmazla da bəzi məsələləri
müzakirə edəcəyik və bu da demək olar ki, mənim görüşümün son mərhələsidir. Bundan sonra Azərbaycana,
Bakıya gedirəm.
Bu günlər burada olduğum zaman mən Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 il ərzində keçdiyi böyük şanlı yolun,
əldə edilən böyük nailiyyətlərin bir daha şahidi oldum. Biz daim Türkiyənin həyatını izləyirik, onunla
maraqlanırıq. Türkiyənin həyatında baş verən hər bir hadisə bizim üçün maraqlıdır.
Şübhəsiz, biz istəyirik ki, həmişə uğurlar olsun, həmişə nailiyyətlər olsun. Xoşbəxtlik də ondan ibarətdir ki,
bunlar vardır və Türkiyə Cümhuriyyəti 75-ci ildönümü münasibətilə bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, Türkiyə
böyük, əzəmətli bir dövlətdir, dünya miqyasında özünəməxsus yerini tutubdur.
Türkiyə Cümhuriyyəti türk xalqını, Türkiyəni böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə uğurla aparır.
Bu günlər bayramlarda olduğum zaman bir daha düşündüm ki, Mustafa Kamal Atatürk cümhuriyyəti
yaratmaqla, qurmaqla nə qədər böyük uzaqgörənlik, nə qədər böyük alilik göstəribdir. Məmnunedici cəhət bir
də ondan ibarətdir ki, Türkiyənin bugünkü rəhbərləri, yönəticiləri – Türkiyənin hökuməti, Türkiyənin dövləti
Mustafa Kamal Atatürkün yoluna sadiqdirlər, bu yol ilə gedirlər və Türkiyə bu gün də, gələcəkdə də Dünya
Birliyində bir cümhuriyyət, iqtisadi cəhətdən, demokratiya cəhətdən inkişaf etmiş dünyəvi bir dövlət, ölkə kimi
yaşayır və yaşayacaqdır.
Mən türk xalqını, Türkiyə Cümhuriyyətini bu nailiyyətlərlə, bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm
və bu günlərdə burada olduğum zaman son görüşümü - mənim dostum, Türkiyənin Baş naziri, Azərbaycanda
çox hörmətli olan cənab Məsud Yılmazla görüşümü də çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Hesab edirəm ki, biz bu
görüş zamanı bəzi məsələləri də müzakirə edəcəyik. Bu məsələlər də yalnız və yalnız Azərbaycan - Türkiyə
əlaqələrini inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Bilirəm ki, hamınızı Bakı - Ceyhan layihəsi maraqlandırır. Ancaq siz də bilirsiniz ki, Bakı - Ceyhan dörd il
müddətində böyük bir doğum yolu keçdi və nəhayət, nöqtəni də qoyduq. İndi biz bunun ikinci mərhələsindəyik,
yəni bunu yaratmaq lazımdır. Güman edirəm, indiyə qədər bizim bu işləri gördüyümüzü nəzərə alaraq, bütün
maneələri, çətinlikləri aradan qaldırdığımızı nəzərə alaraq inana bilərsiniz ki, biz bundan sonra da bu layihəni
həyata keçirəcəyik.
M ə s u d Y ı l m a z: Azərbaycanın cümhur başqanı hörmətli Heydər Əliyev bizim 75-ci ildönümümüzdən bir neçə
gün öncə Azərbaycan xalqının iradəsi və səsi ilə yenidən prezident vəzifəsinə seçilmişdir. Bu münasibətlə ali qonağımızı Türkiyə hökuməti adından bir daha ürəkdən təbrik edirik. Cənab Heydər Əliyev cümhuriyyətimizin 75-ci
ildönümü tədbirlərində iştirak etməklə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı qardaşlığa nə qədər əhəmiyyət verdiyini bir
daha sübut etmişdir.
Bildiyiniz kimi, oktyabrın 29-da, cümhuriyyətimizin 75-ci ildönümündə bizim üçün çox əhəmiyyətli olan iki
mühüm sənəd imzalanmışdır. Bunlardan birincisi türkmən qazının Türkiyəyə gətirilməsidir, ikincisi isə Bakı –
Tbilisi – Ceyhan boru xəttinin gerçəkləşdirilməsi sahəsində bütün iştirakçı ölkələrin ortaq iradəsini ifadə edən
Ankara bəyannaməsidir. Bu bəyannamə ilə bütün iştirakçı dövlətlər boru xətti sahəsindəki iradələrini ortaya
qoymuşlar. Ancaq bu xəttin gerçəkləşməsinə və bunu həyata keçirəcək konsorsiuma dair şirkətlərin hələ bəzi
tərəddüdləri vardır. Bunları həll etmək üçün qarşımızdakı günlərdə bu şirkətlərlə, konsorsiumla yaxından
danışıqlar aparılacaqdır. Amma məsələnin ən önəmli səhifəsi artıq tamamlanmışdır. Dövlətlərin və höku753
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mətlərin siyasi iradəsi bu bəyannamə ilə təsdiqlənmişdir. Bunun geriyə dönüşü də ola bilməz. Sonrakı
görüşlərimiz daha çox texniki və iqtisadi xarakter daşıyacaqdır.
Hörmətli cümhur başqanı Heydər Əliyevin babası olduğu, yaradıcısı olduğu və əsrin ən önəmli
layihələrindən biri olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan, inanıram ki, qarşımızdakı aylarda görüşlər zamanı tamamlanaraq
həyata keçiriləcəkdir.
Bu gün sayın cümhur başqanı ilə bu məsələni, habelə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini yenidən
müzakirə edəcəyik. Azərbaycanla Türkiyənin iş birliyinin necə irəliyə aparılması, hökumətlər olaraq bu sahədə
hansı addımların atılmasının vacibliyi barədə fikir mübadiləsi edəcəyik.
Həm bu böyük bayramımızda iştirak etdiyi üçün, həm də Bakı – Tbilisi – Ceyhan layihəsinə verdiyi böyük
dəstək üçün çox hörmətli cümhur başqanı Heydər Əliyevə bütün millətimiz, hökumətimiz adından bir daha
təşəkkürlərimi bildirirəm.
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ MƏSUD YILMAZIN ADINDAN HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ
«BEYTİ GÜLƏR» LOKANTASINDA VERİLMİŞ RƏSMİ NAHARDAKI SÖHBƏTDƏN
İstanbul
31 oktyabr 1998-ci il
Mən dost, qardaş Türkiyə torpağında çox yerlərdə oldum, çox maraqlı şeylər gördüm. Bu gördüklərimin
içərisində ən maraqlı yerlərdən birində də bu gün oldum. Həqiqətən də, «Beyti Gülər» lokantası çox məşhur
olsa da, adi restoran deyil. Burada dadlı, milli türk yeməklərindən aldığım zövqü qarşılaşdığım yüksək
mədəniyyət, xoş münasibət və göz oxşayan səliqə və təmizlik tamamlayır. Lakin bu lokanta başqalarından
qeyri-adi, gözəl muzeyi ilə də fərqlənir.
Bu muzeydə dünya xalqlarının milli mədəniyyətini nümayiş etdirən nadir eksponatlar içərisində XII əsrin
dünya şöhrətli memarı Əbu Bəkr Əcəmi Naxçıvaninin portreti olan vazanı görmək mənə olduqca xoş təsir etdi.
Keçirdiyim duyğuları, ürək sözlərimi muzeyin fəxri qonaqlar kitabında yazmaqla Sizə olan sevgilərimi bir daha
təsdiq edir, təşəkkürümü bildirirəm.
Muzeyin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözləri:
«Beyti lokantasını ziyarət etməkdən çox məmnun oldum. Onun çoxillik tarixi və dəyərli xidmətləri məni valeh
etdi. Türkiyədə, bütün dünyada böyük hörmət qazanmış bu lokanta milli ənənələrə sədaqətin, çağdaşlığın
parlaq nümunəsidir. Hörmətli cənab Beyti Gülərin görkəmli xidmətləri heyran edir. Ən xoş arzularla gələcək
uğurlar diləyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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SNN TELEVİZİYA KANALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
31 oktyabr 1998-ci il
S u a l: Çox hörmətli cümhur başqanı Heydər Əliyev! Demək olar ki, məhz Sizin şəxsi iradənizlə
Bakı-Ceyhan layihəsinin son nöqtəsi artıq qoyuldu. Sizcə, bu layihə tam həyata keçiriləcəkmi?
C a v a b: Dörd il ərzində Bakı-Ceyhan bu nöqtəyə asanlıqla gəlib çıxmayıbdır. Bakı-Ceyhanı bu nöqtəyə
gətirmək üçün biz dörd ildir ki, çox işlər görmüşük və bir çox maneələrin qarşısını almışıq, buna müxalif olan
qüvvələrin qarşısını almışıq. Nəhayət, Bakı-Ceyhan boru xəttinin yaranması, tikilməsi haqqında bəyannaməni
imzalamışıq. Əgər biz indiyə qədər bu çətinliklərin öhdəsindən gələ bilmişiksə, onları aradan götürə bilmişiksə,
güman edirəm, bundan sonra da bunları edə biləcəyik.
Mən bu bəyannaməni hazırlayarkən, onu buraya gətirərkən və Ankarada imzalayarkən yaxşı dərk edirdim ki,
konsorsium Bakı – Ceyhanı qəbul etmir. Onun da səbəbi yalnız kommersiya prinsiplərinə görədir. Yəni onlar
bunu çox baha hesab edirlər. Hesab edirlər ki, əgər biz onların layihəsini qəbul etsək bu bir milyard dollar ucuz
ola bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, onların bu barədə verdikləri rəqəmlər o qədər də doğru deyildir. Ona görə
də mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə göstəriş vermişəm ki, onlar konsorsiumla birlikdə bunu hesablasınlar.
Bir də ki, başqa yol yoxdur. Konsorsiumun təklif etdiyi yol Türkiyə tərəfindən də qəbul olunmur. Yəni Qara
dənizdən, Supsadan tankerlərlə bu nefti, petrolu Qarasu limanına daşımaq, oradan isə bir boru xətti ilə İzmirə,
Mərmərə dənizinə çıxarmaq yolunu Türkiyə qəbul etmir. Ona görə də onlar başqa bir yol tapa bilməyəcəklər.
Beləliklə, biz Bakı – Ceyhanı real həyata keçirəcəyik.
S u a l: Sayın cümhur başqanı, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı bir irəliləyiş, görüş
olacaqmı?
C a v a b: Olmalıdır. Çünki biz ölkəmizi belə vəziyyətdə saxlaya bilmərik. Yəni Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycanın torpaqlarının yüzdə iyirmi faizini işğal ediblər. Bizim bir milyondan artıq vətəndaşımız köçkün
vəziyyətində çadırlarda yaşayır. Ona görə biz bu məsələnin həllində irəliləyişə nail olmalıyıq.
Son altı ay içərisində bəzi obyektiv səbəblərə görə bu sülh danışıqları zəifləyibdir. Ancaq güman edirəm,
yaxın vaxtlarda biz bu işə bir daha sürət verəcəyik, danışıqlar aparılacaqdır və bu məsələnin həllinə nail
olacağıq.
Müsahibəni SNN televiziya kanalının
müxbiri Ahu Özyurd aparmışdır.
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İSTANBULUN ATATÜRK ADINA HAVA LİMANININ ŞƏRƏF SALONUNDA
TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNƏ SƏFƏRİNİN YEKUNLARI BARƏDƏ JURNALİSTLƏR
QARŞISINDA BƏYANATI
31 oktyabr 1998-ci il
Hörmətli Baş nazir!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mənim Türkiyəyə bu səfərim, ziyarətim başa çatır. Mən artıq hava limanındayam, Azərbaycana, Bakıya
dönürəm. Bəyan edirəm ki, mənim bu səfərim çox əhəmiyyətli və çox gözəl olubdur. Birinci, ona görə ki,
Türkiyə xalqı ilə, Türkiyənin vətəndaşları ilə, Türkiyənin dövləti, hökuməti ilə bərabər və Türkiyəyə gəlmiş
başqa ölkələrin nümayəndə heyətləri ilə bərabər Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümünü bayram etdik. Mən
bütün bayram mərasimlərinin hamısında iştirak etdim. Hamısından böyük məmnunluq duyuram və fəxr edirəm
ki, Azərbaycanın prezidenti, dövlət başçısı kimi, mən bu bayramda Türkiyədə Azərbaycan xalqını təmsil etmək
imkanına malik oldum və Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyə xalqına, vətəndaşlarına xoş
arzularını bildirdim.
Burada çox görüşlərimiz, danışıqlarımız olmuşdur. Mən Türkiyəyə gələn gün axşam Türkiyənin prezidenti,
əziz dostum Süleyman Dəmirəllə görüşdüm və bayram təbrikləri ilə yanaşı, bir neçə məsələləri müzakirə etdik.
Sonra da bir çox başqa ölkələrin cümhur başqanları, prezidentləri, hökumət və parlament başçıları ilə görüşdüm.
Bunlar hamısı müstəqil Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki biz Azərbaycanın əlaqələrini
genişləndirmək əzmindəyik və bunları çox yararlı hesab edirəm.
Düşünürəm ki, burada olduğum günlərdə hamımızın birlikdə gördüyümüz işlərdən ən önəmlisi
cümhuriyyətin qurulmasının 75-ci ildönümü günündə Ankarada Bakı-Ceyhan boru xətti haqqında Türkiyə,
Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan cümhur başqanlarının, prezidentlərinin və Amerika Birləşmiş
Ştatlarını təmsil edən energetika nazirinin imzaladıqları bəyannamə oldu. Bu bizim, Azərbaycanın Xəzər dənizində olan sektorunda hasil olacaq neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün əvvəldən əsasını qoyduğumuz, ancaq bunun reallaşdırılması üçün dörd il müddətində çalışdığımız Bakı-Ceyhan boru xəttinin artıq siyasi nöqteyinəzərdən dövlətlərin, dövlət başçılarının iradəsini ifadə edərək bəyannamənin qəbul edilməsidir. Bu, böyük bir
tarixi hadisədir. Güman edirəm ki, biz bununla bu layihəni tam reallaşdırdıq.
Doğrudur, indi mətbuatda çox danışıqlar gedir. Bu məlumdur, mən bəyannaməni imzalayan zaman da
demişdim ki, neft hasilatı ilə məşğul olan şirkətlərin yaratdığı konsorsium indi Bakı-Ceyhan xəttinin çəkilişinə
başlanmasına o qədər də razı deyildir. Çünki bunu iqtisadi nöqteyi-nəzərdən səmərəsiz hesab edir, yəni lazımi
səviyyədə səmərəli hesab etmir. Ancaq bunlara baxmayaraq mən hesab edirəm ki, biz tarixi bir iş görmüşük.
Bunun iqtisadi cəhətini də konsorsium ilə araşdırırıq və bundan sonra da araşdıracağıq.
Türkiyənin və Azərbaycanın neft sahəsində olan təşkilatları – Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Türkiyənin
Enerji Şirkəti indi danışıqlar aparırlar. Bu danışıqlar nəticəsində bəzi məsələlər də müzakirə ediləcəkdir, həll
olunacaqdır. Beləliklə, biz böyük bir tarixi işin əsasını qoymuşuq.
Bütün bunların sonu olaraq mən dünən də və bu gün də İstanbuldayam. Burada, İstanbulda olmağımdan da
çox məmnunam. Dünən biz gözəl bir tədbirdə olduq. Vaxtilə böyük Atatürkün yaratdığı və ona məxsus olan
gəmidə səyahət etdik. Çox gözəl bir bayram konserti verildi. O, Türkiyə Cümhuriyyətinin bugünkü həyatını,
reallığını, bugünkü varlığını dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Mən də bu mərasimdə iştirak edirdim və bundan
çox məmnunam.
Dünən də, bu gün də apardığımız danışıqların son mərhələsi olaraq Türkiyənin Baş naziri, hörmətli dostum
cənab Məsud Yılmazla çox əhəmiyyətli danışıqlar aparmışıq. Həm Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin bu günü və
gələcəyi haqqında, həm Bakı-Ceyhan boru xəttinin praktiki olaraq həyata keçirilməsinin yolları haqqında, həm
də Azərbaycanın ən ağır problemi olan Ermənistanın təcavüzünün qarşısını almaq, Dağlıq Qarabağ məsələsini
həll etmək, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi və bir milyondan
artıq Azərbaycan vətəndaşının öz yerinə-yurduna qayıtması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, torpaq
bütövlüyünün bərpa olunması – bütün bu məsələləri biz birinci gün həm cümhur başqanı Süleyman Dəmirəllə,
həm də bu gün və dünən Baş nazir Məsud Yılmazla ətraflı müzakirə etdik. Mən bunları Azərbaycan üçün çox
əhəmiyyətli, çox səmərəli hesab edirəm. Ona görə də hesab edirəm ki, mənim bu ziyarətim həm bayram
şənlikləri ilə bağlı olubdur, həm də çox gərgin iş olubdur. Yəni iş də görmüşük, bayram da etmişik və
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şənliklərdə də iştirak etmişik. Bunlar hamısı şəxsən məni sevindirir. Mən bu gün çox böyük sevinc,
məmnuniyyət hissi ilə Türkiyəni tərk edirəm və Bakıya, Azərbaycana gedirəm.
Türkiyə Cümhuriyyətinə bundan sonrakı illərdə daha da böyük uğurlar arzulayıram. Türkiyənin
vətəndaşlarına, türk xalqına gələcəkdə də Mustafa Kamal Atatürkün yoluna sadiq olmağı arzulayıram. İnanıram
ki, Türkiyə bu qədər böyük inkişafın gələcəyini də təmin edəcəkdir və biz gələcəkdə Türkiyənin yeni-yeni
böyük qələbələrinin, nailiyyətlərinin şahidi olacağıq.
Biz Türkiyə – Azərbaycan əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Ona görə də Türkiyədə olan hər bir yeni
nailiyyəti biz böyük iftixar hissi ilə qəbul edirik və Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün
əlimizdən gələni edirik.
Mən sizin hamınıza can sağlığı arzu edirəm. Türkiyəyə sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNƏ SƏFƏRİNİ BAŞA ÇATDIRIB VƏTƏNƏ QAYIDANDAN
SONRA BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
31 oktyabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər şeyi televiziya vasitəsilə görmüsünüz, bilirsiniz. Mənim orada olduğum günlərdə
Türkiyə televiziyası bu barədə geniş məlumatlar veribdir, bunlar respublikamızda yayımlanıbdır. Ona görə də
əlavə məlumat verməyə ehtiyac yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Ankarada Cənab Riçardsonla görüşünüzdə o bildirmişdir ki, «AMOKO»
şirkəti Bakı – Ceyhan marşrutunun əleyhinə çıxaraq belə hesab edir ki, Bakı – Supsa marşrutu daha
əlverişlidir. Sizcə, dövlət başçılarının Ankarada imzaladıqları bəyannamə konsorsium iştirakçılarına təsir
göstərəcəkdirmi?
C a v a b: Mən bu gün İstanbuldan Bakıya yola düşərkən hava limanında Türkiyə televiziyalarının,
qəzetlərinin, digər kütləvi informasiya vasitələrinin çoxsaylı nümayəndələri var idi. Məni Türkiyənin Baş naziri
Məsud Yılmaz yola salırdı. Mən hava limanına toplaşmış mətbuat işçiləri qarşısında Türkiyəyə bu səfərimlə,
səyahətimlə əlaqədar bəyanat verdim.
Sizə də bildirmək istəyirəm ki, mənim bu ziyarətim çox əhəmiyyətli bir səfər idi. Çünki Türkiyə
Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyini qeyd etmək Türkiyə üçün əziz olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası, xalqı
üçün də əzizdir. Buna görə də mən, birincisi, həmin yubiley mərasimlərində iştirak etməkdən çox məmnunam.
Türkiyədə Azərbaycana əvvəllər olduğu kimi, indi də daim çox böyük diqqət, qayğı, hörmət göstərilir. Mən
bunların hamısını həm hökumət, dövlət, həm də xalq tərəfindən bir daha hiss etdim. Türkiyə xalqının, vətəndaşlarının Azərbaycana böyük diqqəti, marağı və böyük məhəbbəti vardır. Mən bunu əvvəllər də hiss etmişdim. Bu
səfər zamanı çox böyük kütləvi mərasimlər keçirildi, orada çoxlu insan iştirak edirdi. Mən bunları gördüm, hiss
etdim.
Ümumiyyətlə, bu bayramlar çox gözəl keçdi, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik həyat yolunu yaxşı göstərdi.
Dünyanın 75-dən çox ölkəsindən oraya nümayəndələr, bir çox ölkələrdən dövlət, hökumət başçıları gəlmişdilər.
Bunlar hamısı Türkiyənin 75 ildə böyük inkişafını dünyaya bir daha nümayiş etdirdi.
Biz Türkiyə ilə dost, qardaş ölkə olaraq bu bayramların belə keçməsinə çox sevinirik. Şəxsən mən çox
məmnunam ki, bu tədbirlərin hamısında iştirak etdim.
Bilirsiniz ki, bütün bunlarla yanaşı, orada Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan
prezidentləri Bakı – Ceyhan boru xətti haqqında birgə bəyannamə imzaladılar. Bu bəyannaməni Amerika
Birləşmiş Ştatlarının enerji naziri cənab Riçardson da imzaladı. Bu da çox tarixi bir hadisədir. Çünki biz 1994cü ilin sentyabr ayında birinci müqaviləni imzalayandan sonra, həmin müqaviləni imzalayarkən də, hasil ediləcək
neftin ən əsas ixrac borusu olaraq Bakı-Ceyhan marşrutunu nəzərdə tutmuşduq. Ancaq bu müddətdə onun əleyhinə
çıxanlar, mane olanlar və səmərəsiz olduğunu daim bildirənlər də var idi. Çox vaxt belə bir fikir yaradılırdı ki, BakıCeyhan xətti real bir şey deyil. Ona görə də birgə bəyannamənin imzalanması bütün bunların hamısına son qoydu və
bəyan etdi ki, Bakı–Ceyhan boru xətti yaranacaqdır.
Şübhəsiz ki, konsorsiumun üzvlərinin ümumiyyətlə hamısı, çoxu rəqəmlər veriblər və bu rəqəmlərlə belə
sübut edirlər ki, guya bu, onların təklif etdikləri digər marşrutdan iqtisadi cəhətdən bir milyard dollar bahadır.
Mən Türkiyəyə getməmişdən bir gün əvvəl konsorsiumun nümayəndələrini qəbul etmişdim, onlarla
danışmışdım. Onlar bunu mənə bildirmişdilər. Bu mənə əvvəl də məlum idi. Mən onlara bildirdim ki, bu
məlumat o qədər də inandırıcı deyildir. Mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə göstəriş verdim ki,
konsorsiumla, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə bu rəqəmləri 15 gün müddətində birgə araşdırsınlar
və mənə birgə raport versinlər. Mən onu gözləyirəm.
Onların verdikləri bu təkliflərə görə də sizin verdiyiniz bu sual meydana çıxır. Onlar bunu özləri üçün
iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab etmirlər. Ancaq birincisi, bu rəqəmlər hələ araşdırılacaqdır. Çünki onların
özləri bir-iki il bundan əvvəl başqa rəqəmlər vermişdilər. İkincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında BakıCeyhan boru xəttinin çəkilməsi barədə danışıqlar aparılır. Çünki əgər boru xəttinin məsafə cəhətdən yarısı
Azərbaycan, Gürcüstan ərazisindən, - mən yuvarlaq olaraq deyirəm, tutaq ki, Azərbaycan ərazisindən 500 kilometr, təxminən o qədər də Gürcüstan ərazisindən – keçirsə, 1000 kilometri Türkiyə ərazisindən keçir. Ona görə
də bu boru xəttinin keçmə şərtləri, onun vergiləri və iqtisadi cəhətdən başqa şərtləri müzakirə olunur. Bu məsələ
Azərbaycan ilə Gürcüstan və Azərbaycan ilə Türkiyə arasında müzakirə edilir. Çünki Azərbaycan çıxarılan
neftin sahibidir.
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Biz nefti şübhəsiz ki, konsorsiumla birgə ixrac edəcəyik və indi ixrac edirik. Ona görə də buradan nə qədər
qazanc götürəcəyimiz bizim üçün heç də xırda şey deyildir. Əgər konsorsium qazancı itirmək istəmirsə, biz
qazancımızı itirməyi ondan da çox istəmirik. Çünki bu boru xətti onların dediyi kimi əgər baha olsa, onun
iqtisadi çətinliyi həm onların, həm də bizim üzərimizə düşəcəkdir. Onlar deyirlər ki, guya bizim gəlirimiz
azalacaqdır. Yəni «azalacaq» deyəndə, nəzərdə tutulduğundan az olacaqdır. Amma bu nə qədər həqiqətdir?
Bunlar araşdırılmalıdır.
Bunların hamısını nəinki araşdırmaq, həm də bu boru xəttinin yaranması, həm də onun iqtisadi cəhətdən
səmərəli olması və ölkəmiz üçün ən əsası – Azərbaycanın nəzərdə tutulan gəlirlərinin əldə edilməsi bizim üçün
əsas şərtdir. Bu şərtləri həyata keçirmək üçün danışıqlar aparılır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Türkiyənin
Enerji Nazirliyi və başqa şirkətlər bu danışıqları noyabrın 5-də İstanbulda davam etdirəcəklər. Bunların
nəticəsində də bizdə son rəylər, təkliflər olacaqdır. Güman edirəm ki, bunlar hamısı normal olacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Ankara bəyannaməsinə Türkmənistanın imza atmamasını necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bunu Türkmənistandan soruşun.
S u a l: Deyirlər ki, Rusiya Türkiyə və Azərbaycan arasındakı münasibətlərdən qorxuya düşəcəkdir.
C a v a b: Rusiya heç bir şeydən qorxmur. Mən inanmıram ki, onlar qorxsunlar.
S u a l: Cənab prezident, Sizin fikrinizcə, neft kəməri ilə bağlı bütün işlər hansı müddətə tamamlanar
və nəhayət, qərar qəbul edilər?
C a v a b: Mən bunun müddətini indi deyə bilmərəm. Artıq elə bir mərhələyə gəlib çatmışıq ki, biz siyasi
iradəmizi bildirmişik və bəyannaməni imzalamışıq. İndi biz bunun iqtisadi cəhətini də hazırlayıb, son qərar
qəbul etməliyik. Bu, uzun çəkməyəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov Sizinlə görüşdə bildirmişdir
ki, Xəzərin statusu ilə bağlı noyabrın 15-də görüş keçiriləcəkdir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Saparmurad Niyazovla mənim çox səmimi görüşümüz oldu. Onu bizim televiziya çəkibdir,
verəcək, özünüz görəcəksiniz. Görüşümüz çox yaxşı, mehriban oldu. Görüş zamanı belə nəticəyə gəldik, qərar
qəbul etdik ki, Azərbaycan və Türkmənistan ekspertləri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Türkmənistan
tərəfindən bu işlə məşğul olan şəxslər, Azərbaycanın və Türkmənistanın xarici işlər nazirləri qısa müddətdə,
təxminən 15-20 gün ərzində danışıqlara yenidən başlamalıdırlar. Biz bu mübahisəli məsələləri aradan
götürməliyik. Hər halda Saparmurad Niyazov bu görüşdən dərhal sonra mətbuat qarşısında geniş bir bəyanat
verdi ki, Türkmənistan ilə Azərbaycan tarixən dost olub, biz dostuq, qardaşıq, bizim dostluğumuza heç kim
mane ola bilməz. Kimlərsə bizi bir-birimizlə savaşdırmaq, yaxud küsdürmək istəyirlər. Biz nə küsərik, nə də
savaşarıq. Biz dost olacağıq. O, belə sözlər deyibdir, bizim televiziya bunları çəkibdir. Siz bunların hamısını
özünüz izləyə bilərsiniz.
Biz bunların nəticəsində qərara aldıq ki, yaxın vaxtlarda danışıqlar başlanacaq və o məsələləri həll edəcəyik.
Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN ÖLKƏNİN İQTİSADİ VƏ SOSİAL
İNKİŞAFININ YEKUNLARINA HƏSR OLUNMUŞ GENİŞ İCLASINDA
GİRİŞ VƏ YEKUN NİTQİ
Prezident sarayı
6 noyabr 1998-ci il
Hörmətli iclas iştirakçıları!
Xanımlar və cənablar!
Nazirlər Kabinetinin geniş iclasını açıq elan edirəm. Bildiyiniz kimi, oktyabrın 11-də Azərbaycanda
prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanın Konstitusiyasına əsasən Nazirlər Kabineti oktyabr ayının 19-da
istefa vermişdir. Mən Nazirlər Kabinetinin istefasını qəbul etmişəm və Nazirlər Kabinetinə tapşırmışam ki, yeni
kabinet formalaşana qədər onlar öz səlahiyyətlərini həyata keçirsinlər.
Mən ötən günlərdə Baş nazir təyin etmişəm. Artur Rasizadə Baş nazir təyin olunubdur. Bir neçə nazirlər
təyin olunubdur və Konstitusiyaya əsaslanaraq bu proses davam edir.
Ancaq bizim qarşımızda duran bəzi vəzifələr o qədər vacib, o qədər əhəmiyyətlidir ki, indi, məhz bu gün
onların müzakirə olunması zəruridir. Ona görə də mən Nazirlər Kabinetinin bugünkü geniş iclasını çağırmışam.
Bu geniş iclasın gündəliyi sizə məlumdur. O, mətbuatda dərc olunubdur, bunu bilirsiniz. 9 ay müddətində
Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf və qarşıda duran vəzifələr, payız-qış mövsümündə sosial məsələlərin
həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər və ölkəmizdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 27 iyun ümumrespublika müşavirəsindən sonra qəbul olunmuş
proqramın həyata keçirilməsinin gedişi. Gündəliyə bu məsələlər çıxarılıbdır və bu gün müzakirə olunmalıdır.
Ancaq güman edirəm, siz bilirsiniz ki, bu məsələlər indi Azərbaycanın bütün məsələlərini əhatə edir. Yəni, əgər
biz respublikada 9 ay müddətində sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarını müzakirə ediriksə, biz eyni zamanda
ölkəmizdə indiyə qədər iqtisadiyyatda gedən prosesləri təhlil etməliyik və qarşıda duran vəzifələr haqqında
danışmalıyıq.
Yəni bu müzakirə keçmiş illərdə olan ənənəvi müzakirələrə bənzəməməlidir. Çünki son illər Azərbaycanın
iqtisadiyyatında ciddi dəyişikliklər prosesi gedir. Biz iqtisadi islahatlar aparırıq. İndi iqtisadi islahatlar bizim
həyatımızın, sosial-iqtisadi həyatımızın demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir. Bu islahatların bir qismi artıq
arxada qalıbdır və onların müsbət nəticələri vardır. Ancaq eyni zamanda bu islahatların bundan sonra daha da
sürətlə aparılması birbaşa respublikada iqtisadiyyatın inkişafını, sosial problemlərin həll olunmasını təmin
etməlidir. Ona görə də özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi, başqa iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsi, torpaq islahatı proqramının həyata keçirilməsi və başqa məsələlər, yəni islahatlarla əlaqədar olan
məsələlər bu gün müzakirə olunmalıdır. Çünki biz bu gün təkcə görülən işlərə yekun vurmaq yox, qarşıda duran
vəzifələr haqqında və o vəzifələrin həyata keçirilməsi yolları haqqında danışmalıyıq.
Şübhəsiz ki, payız-qış vaxtı respublikada həm ümumi həyatın, xüsusən respublikanın vətəndaşlarının sosial
vəziyyətinin təmin olunması məsələsi daha da gərginləşir. Yanacaqla təminat məsələsi, vətəndaşların, əhalinin
elektrik enerjisi, qaz və başqa yanacaq vasitələri ilə təmin olunması və buna bənzər başqa məsələlər həll
edilməlidir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyəti isə daim bizim diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. Çünki bu
təbəqə Azərbaycan əhalisinin ən ağır vəziyyətdə yaşayan hissəsidir. Nə qədər çox iş görmüş olsaq da, biz
görülən işlərlə heç də razı ola bilmərik. Baxmayaraq ki, iyun ayında biz bu məsələni müzakirə etmişdik və buna
həsr olunmuş geniş müşavirə keçirmişdik, ancaq yerlərdə vəziyyətlə tanışlıq göstərir ki, indiyə qədər görülən
tədbirlər yetərli deyildir. Xüsusən, mən seçkiqabağı dövrdə yerlərdə olarkən, məcburi köçkünlərin yaşadıqları
çadır düşərgələri ilə yaxından tanış olarkən bir daha hiss etdim ki, indiyə qədər görülən işlər onların həyat
tərzini yüngülləşdirmək, yaxşılaşdırmaq üçün hələ şərait yaratmayıbdır və bu işlər qənaətbəxş hesab edilə
bilməz. Doğrusu, mən o gördüklərimdən çox narahat oldum və bunu öz çıxışlarımda da demişəm. Ona görə də
məhz bu məsələnin bir daha müzakirə olunması və bu barədə əlavə tədbirlərin görülməsi zəruridir.
Bax, bütün bu səbəblərə görə də mən Nazirlər Kabinetinin geniş iclasının çağırılması barədə qərar qəbul
etmişəm və iclasa bu gündəliyi təqdim edirəm. Ümid edirəm ki, bizim iclasımız işgüzar şəraitdə keçəcəkdir və
bu məsələlərin, izah etdiyim məsələlərin hamısını müzakirə edib lazımi tədbirlər görə biləcəyik.
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YEKUN NİTQİ
Hörmətli iclas iştirakçıları!
Xanımlar və cənablar!
Nazirlər Kabinetinin geniş iclasına çıxarılmış məsələlərin müzakirəsi bir daha onların çox aktual olduğunu
sübut etdi və onların məhz indi müzakirə edilməsinin zəruri olduğunu göstərdi. Hesab edirəm ki, məsələlər
ətraflı müzakirə olundu və çıxışlarda həm doqquz ay müddətində sosial-iqtisadi inkişafın yekunları, həm
qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemləri ilə əlaqədar 27 iyun müşavirəsindən irəli gələn və sentyabr
ayında imzalanmış proqramın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar işin gedişatı aydın oldu, eyni zamanda payız-qış
mövsümündə respublikanın bütün həyat fəaliyyətini təmin etmək məsələləri müzakirə olundu. Bu müzakirələr
bugünkü vəziyyəti həm bizim üçün, müşavirədə iştirak edənlər üçün, həm də Azərbaycanın ictimaiyyəti üçün, çünki bizim bu iclas əvvəldən axıra qədər Azərbaycan televiziyası ilə canlı yayımla yayılır, - daha da tam aydın,
aşkar etdi.
Biz hamımız bu gün ona görə məmnunluq duyuruq ki, doqquz ay ərzində Azərbaycanın sosial-iqtisadi
inkişafı yaxşı nəticələr veribdir. Azərbaycan artıq iqtisadi, sosial, siyasi böhrandan çıxıbdır, inkişaf yolu ilə
gedir. Bu, 1997-ci ildə də özünü göstərmişdir. 1998-ci ilin doqquz ayı bu inkişafın daha da yüksəlməsini
nümayiş etdirir. Məruzələrdə, çıxışlarda doqquz ay ərzində sosial-iqtisadi sahədə əldə olunan nailiyyətlərin,
iqtisadi göstəricilərin rəqəmləri gətirildi. Bu rəqəmlər çox qiymətlidir, yəni bu nailiyyətlər qiymətlidir. Çünki
məlumdur ki, 1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatı tənəzzül dövrü yaşayıbdır. İlbəil iqtisadiyyat
aşağı düşübdür və 1993, 1994, 1995-ci illərdə Azərbaycanda sənaye istehsalı, kənd təsərrüfatı istehsalı, ümumi
daxili məhsul, başqa iqtisadi göstəricilər artmaq əvəzinə təxminən 20-25 faiz aşağı düşürdü.
Biz 1996-cı ildə vəziyyəti sabitləşdirə bildik, 1997-ci ildə artım əldə etdik və 1998-ci ildə bu artım daha da
inkişaf edibdir. Bunu qiymətləndirmək lazımdır, çünki keçən illərdə ölkəmizdə sosial-iqtisadi vəziyyət o qədər
ağır idi, o qədər çətin idi, hətta bəzən mən özüm də təsəvvür edə bilmirdim ki, bu vəziyyətdən biz tam çıxa
biləcəyik, yoxsa yox və nə vaxt çıxa biləcəyik.
Bu nailiyyətlər özü-özlüyündə baş verməyibdir, 1994, 1995-ci illərdən başlayaraq bizim apardığımız iqtisadi
siyasətin, ümumiyyətlə, daxili siyasətimizin nəticəsidir və bununla bərabər ardıcıl surətdə apardığımız xarici
siyasətin nəticəsidir. Bizim ölkəmiz müstəqil ölkədir, müstəqil dövlətdir. Biz artıq hansısa bir ölkənin tərkibində
deyilik, ona görə də ölkəmizin həyatının hər bir sahəsi dünya ilə bağlıdır, başqa ölkələrlə bağlıdır və dünya
iqtisadiyyatı ilə, dünyada gedən proseslərlə bağlıdır. Bunu nəzərə alaraq mən xüsusi qeyd edirəm ki, bizim
böhran vəziyyətindən çıxmağımız və artıq inkişaf yolu ilə getməyimiz müstəqil Azərbaycanın həyatında yeni bir
mərhələdir və bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, biz 1998-ci ili də bu nailiyyətlərlə başa çatdıra biləcəyik və
1999-cu ildə daha da sürətlə inkişaf etməyin əsasını qoyacağıq.
Ümumi daxili məhsul doqquz ay müddətində 8,5 faiz artıbdır. Əgər nəzərə alsaq ki, keçən il artım 5,8 faiz
olmuşdur, demək, o artımdan sonra ümumi daxili məhsulun 8,5 faiz artması çox yüksək göstəricidir. Sənaye
istehsalı 1,1 faiz artmışdır. Bəlkə də bu az görünür, ancaq bizim sənayenin indiki vəziyyətini nəzərə alsaq və
keçmiş illərdə sənayemizdə mövcud olan vəziyyəti və tənəzzülü nəzərə alsaq, doqquz ay müddətində 1,1 faiz
artımı təmin etmək, hesab edirəm ki, çox dəyərli işdir. Kənd təsərrüfatı istehsalı da təxminən 1,1 faiz artıbdır.
Ən sevindirici odur ki, Azərbaycanda maliyyə sabitliyi təmin olunubdur. Mən yenə də 1994-cü ili
xatırlayıram, 1993-cü ili xatırlayıram – inflyasiya o dərəcədə idi ki, o, böyük bir təhlükə doğururdu. Ancaq indi
iki ildir - 1997-ci ildə də, 1998-ci ildə də inflyasiya sıfır dərəcəsindədir, inflyasiya 0,2 faizdir. Bu, tamamilə
normal bir haldır. Əgər nəzərə alsaq ki, ətrafımızda olan ölkələrdə vəziyyət başqadır, yəni fərqlidir və fərq də
ondan ibarətdir ki, inflyasiya yüksəkdir və xüsusilə nəzərə alsaq ki, dünyanın bir çox ölkələrində baş vermiş
sosial-iqtisadi böhran və maliyyə böhranı o cümlədən Rusiyaya da böyük zərbə vurdu, Rusiyada bu böhran
böyük çətinliklərə gətirib çıxardı və burada deyildiyi kimi, Rusiyanın milli valyutası 3 dəfədən artıq ucuzlaşdı, o
cümlədən Ukrayna və başqa ölkələrdə də, - belə bir halda Azərbaycanda milli valyutanın dəyərinin sabit
saxlanılması böyük nailiyyətdir.
Təbiidir ki, bu, öz-özünə alınmayıbdır. Ümumiyyətlə, maliyyə sahəsi çox həssas sahədir. Bir halda ki, biz
bütün ölkələrin milli valyutaları ilə maliyyə mübadiləsi aparırıq, ona görə bu həssaslığı həmişə bilirik. Belə olan
halda ətrafımızda olan ölkələrdə baş vermiş maliyyə böhranının Azərbaycanda qarşısının alınması da böyük
nailiyyətdir.
Sevindiricisi budur ki, Azərbaycanda artıq bazar iqtisadiyyatı qurulur, yaradılır. Burada məlumatlar verildi
ki, nə qədər müəssisələr özəlləşdirilibdir. Torpaq islahatı müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir və demək olar ki,
torpağın əksəriyyəti şəxsi mülkiyyətə verilibdir. Heyvandarlıq sahəsi tamamilə özəlləşdirilibdir və çox yüksək
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nəticələr əldə olunubdur. Mən bu gün sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda tarixən heç vaxt indiki qədər mal-qara
– iribuynuzlu mal, yaxud da xırdabuynuzlu mal olmayıbdır.
70-ci illərdə mən Azərbaycanda işləyərkən kənd təsərrüfatı ilə çox ciddi və ardıcıl məşğul olurdum və bunu
öz xüsusi nəzarətimdə saxlayırdım. O vaxt bizim gördüyümüz işlər yaxşı nəticələr vermişdi. Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı istehsalı 70-ci illərdə təxminən ildə 7-8 faiz artırdı, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları da artırdı.
Ancaq biz çox çalışırdıq ki, bundan da artıq olsun. Bunun üçün həm mal-qaranın sayı artıq olmalı idi, həm də
məhsuldarlıq artıq olmalı idi. Amma istədiyimizə nail ola bilmirdik. İndi isə qısa bir zamanda heyvandarlıq
sahəsinin özəlləşdirilməsi, şəxsi mülkiyyətə verilməsi həm iribuynuzlu mal-qaranın, həm də xırdabuynuzlu malqaranın xeyli artmasına gətirib çıxarıb. Deyilən rəqəmlər mənim hafizəmdədir, təxminən 1 milyon 850 min,
elədirmi?
A b b a s A b b a s o v: 1 milyon 878 min.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1 milyon 878 min iribuynuzlu mal-qaradır. Heç vaxt Azərbaycanda bu qədər
iribuynuzlu mal-qara olmayıbdır. Xırdabuynuzlu mal-qara isə 5 milyon…
A b b a s A b b a s o v: 5 milyon 345 min.
H e y d ə r Ə l i y e v: 5 milyon 345 min. Heç vaxt bu olmayıbdır. Azərbaycanda ən yuxarı rəqəm 4 milyon,
4 milyondan bir balaca artıq xırdabuynuzlu mal olubdur. Heç vaxt bu qədər olmayıbdır.
Bu, onun sadəcə sayıdır, amma məhsuldarlığı, şübhəsiz ki, bundan da qat-qat artıqdır. Çünki məlumdur ki,
kolxozlarda, sovxozlarda, dövlət sektorunda, ümumi sektorda saxlanılan mal-qaranın məhsuldarlığı da az
olurdu. Çünki bir tərəfdən ona yaxşı baxmırdılar, bir tərəfdən də oradan-buradan o qədər oğurlayırdılar ki, o
vaxtlar həqiqi məhsuldarlıq da aşağı düşürdü. Amma indi hərə öz malını, heyvanını saxlayır. Kim onu
oğurlayacaqdır? Nə ferma müdiri var orada ki, oğurlasın, nə hesabdar var, nə kolxoz sədri var, nə də raykom
katibi var. İndi ola bilər ki, bəlkə icra hakimiyyəti başçısı, nə bilim, prokuror, polis, filan. Ancaq bu da yenə
dövlətin deyil, özəl sektorundur.
Bax, budur özəlləşdirmənin nəticəsi. Mənim xatirimdədir, «Torpaq islahatı haqqında» qanun nə qədər
çətinliklə qəbul olundu. Bəziləri təsəvvür edə bilmirdilər – nə cür ola bilər ki, biz bunu edək. Yəqin ki, burada
oturanların çoxu xatırlayırlar ki, hələ «Torpaq islahatı haqqında» qanun qəbul olunmamışdan mən göstəriş
verdim ki, mal-qaranı özəlləşdirsinlər. Çünki bunu mən Naxçıvanda artıq 1992-ci ildə etmişdim və onun
nəticələrini Naxçıvan əhalisi görür – bu gün Naxçıvanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bu barədə rəqəmlər
göstərdi. Çoxları anlamırdılar ki, bu, yaxşı nəticə verə bilər. Ancaq bu nəticələr var və bu, təkcə kənd təsərrüfatında deyil, bütün başqa sahələrdə də var.
Məsələn, deyirik ki, indi bizim ümumi daxili məhsulumuz 8,5 faiz artıbdır. Ümumi daxili məhsul
istehsalında özəl sektorun payı 51 faiz təşkil edir, dövlət sektoru 49 faiz təşkil edir. Demək, özəl sektor
inkişaf edibdir. Bəlkə də özəl sektorun artımını götürsək o, 8,5 faizdən də çox artıbdır. Ola bilər ki, dövlət
sektoru, hələ sənayedə olan dövlət sektoru bunu bir az aşağı salır, amma buna baxmayaraq yenə 51 faizdir.
Məsələn, ümumi daxili məhsulun artımında özəl sektorun payı 51 faizdir. Yaxud da ki, sənay e məhsulunun
25 faizi özəl sektora məxsusdur. Kənd təsərrüfatında isə istehsal olunan məhsulun 90 faizi özəl sektorun
hesabınadır. Tikintidə 69 faiz, ticarətdə isə 98 faiz özəl sektorun hesabınadır.
Bunlar çox sevindirici göstəricilərdir və onu göstərir ki, biz iqtisadi siyasətdə düz yoldayıq, bazar
iqtisadiyyatını biz yaratmışıq, bazar iqtisadiyyatı formalaşır, bazar iqtisadiyyatı inkişaf edir. Ona görə də bizim
vəzifəmiz ilin sonuna qədər işləri daha da yaxşı qurmaqdan və doqquz ayda əldə etdiyimiz nəticələri daha da
artırmaqdan, ili daha da yüksək göstəricilərlə başa çatdırmaqdan ibarətdir.
Sevindirici bir də odur ki, bu doqquz ay müddətində bizim sənayenin bəzi başqa sahələrində də canlanma
başlayıbdır. Neft sənayesi məlumdur. Amma, məsələn, mən dünən rəqəmlərə baxdım, son aylarda
maşınqayırmada inkişaf var, kimya sənayesində inkişaf var. Bunlar onu göstərir ki, imkanlar var. Ayrı-ayrı
müəssisələrin, hətta indi özəlləşdirilməmiş müəssisələrin son aylarda iş nəticələri onu göstərir ki, işi yaxşı təşkil
edən yaxşı da nəticələr əldə edir. Bir də deyirəm, ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər bu nəticələr daha da
artacaqdır.
Bir halda ki, biz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik, demək, bizim büdcənin formalaşması bundan asılıdır,
özəl sektorun inkişafından asılıdır və özəl sektordan gələn gəlirlərdən asılıdır. Təsadüfi deyil ki, mən dünən bu
iclasa aid materiallarla tanış olarkən bir neçə əlavə arayışlar tələb etdim, o cümlədən vergi ilə əlaqədar arayışlar.
Artıq o rəqəmləri mən dedim, təkrar etmək istəmirəm. İndi bizim vəzifəmiz 1999-cu ilin büdcəsinin hazırlığını
başa çatdırıb Milli Məclisə təqdim etmək, müzakirə etmək və qəbul etməkdir. Bunu biz bu ayda etməliyik, bu
ayın içində etməliyik. Elədir, maliyyə naziri, yoxsa yox?
F i k r ə t Y u s i f o v: Tamamilə düzdür.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bu ayın içində etməliyik. Ona görə də biz gərək həm bu ili başa çatdırmaq üçün, həm
də gələn ilin büdcəsini yaxşı tərtib etmək üçün vergi sahəsində işlərimizi qaydaya salaq. Mən hesab edirəm ki,
bizim Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin işi, əldə etdiyim rəqəmlərə görə, bugünkü tələblərə cavab vermir, bəlkə
də qeyri-qənaətbəxşdir. Mən bunu artıq dünən Baş nazirə demişəm, göstəriş vermişəm və bu gün bir daha təkrar
edirəm ki, 10 gün müddətində bizim Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyindəki vəziyyət təhlil olunmalıdır. Çünki əgər
Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi doqquz ayda vergi planını 71 faiz yerinə yetiribsə, bunu da neft satışından gəlirin
azalması ilə izah edirsə və özəl sektordan gələn vergilər, burada bu gün aydın olduğu kimi, yığılmırsa, onda biz
büdcəni nə cür tərtib edəcəyik? Bu göstərici ilə biz 1999-cu ilin büdcəsini tərtib edə bilmərik.
Beləliklə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən ölkə üçün birinci növbəli məsələ vergilərin yığılmasıdır.
Doğrusu, mən Rusiyada son bir il müddətində vergilərin yığılmaması ilə əlaqədar gedən prosesləri, hətta bir il
deyil, iki ildə gedən prosesləri görərkən, hər dəfə fikirləşirdim ki, bizdə bu sahədə işlər yaxşıdır. Hətta
Rusiyadan gələn bəzi nümayəndələri də qınayırdım, deyirdim ki, siz niyə orada vergiləri yığa bilmirsiniz? Biz
vergilərin hamısını yığırıq. Bilirsiniz ki, Rusiyada son altı ayda 3 dəfə vergi müfəttişliyinin rəhbəri
dəyişdirilibdir. Birini təyin edirlər, iki aydan sonra çıxarırlar, o birisini təyin edirlər, iki aydan sonra çıxarırlar.
Bunlar bizim gözümüzün qabağındadır, televiziya ilə verilir.
Mən bunu niyə xatırlayıram? Çünki hesab edirdim ki, bizdə vəziyyət belə deyil. Amma mən indi görürəm ki,
bizdə də vəziyyət buna bənzərdir. Dediklərimi bir də təkrar edirəm. Dövlət müəssisələrindən vergi yığmaq
böyük bir məharət tələb etmir. Çünki dövlət müəssisələrinin işləri göz qabağındadır, onların əldə etdiyi məhsul
və gəlirləri göz qabağındadır və onlar vergiləri verməlidirlər və verirlər də. İndi burada Vəkilov dedi ki, guya
bəziləri verməyibdir, onunla Nazirlər Kabineti məşğul olmalıdır. Ancaq özəl sektor bizdə bu qədər inkişaf etdiyi
halda və bizim daxili məhsulun 51 faizi özəl sektorun payına düşdüyü halda, doqquz ayda yığılan vergilərin
cəmi 7 faizinin özəl sektordan yığılması heç bir çərçivəyə sığa bilməz. Bu məni çox narahat edir.
Burada Müslüm İmanov çıxış edərkən dedi ki, Bakıda 16 min özəl müəssisə elektrik enerjisindən istifadə
etmək üçün onlarla birbaşa əlaqəyə girib və elektrik enerjisinin haqqını verir. Bu 16 min özəl müəssisə əgər
elektrik enerjisini işlədirsə və ona haqq verirsə, bunlar iş görürlərsə, gəlir götürürlərsə, bəs bu gəlirdən niyə
vergi vermirlər? Ona görə də mən bir də deyirəm, bu məni çox narahat edir və 10 gün müddətində Nazirlər
Kabineti bu işlə məşğul olmalıdır, lazımi tədbir görməlidir.
Bizim ikinci vergi mənbəyimiz Dövlət Gömrük Komitəsidir. Doğrudur, Dövlət Gömrük Komitəsi doqquz
aylıq planı 103 faiz yerinə yetiribdir və keçən ilə nisbətən artım da xeyli çoxdur. Nə qədər artımdır?
Yadındadırmı sənin?
A r t u r R a s i z a d ə: 20 faiz olar.
K ə m a l ə d d i n H e y d ə r o v: 31 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: 31 faiz artımdır. Bu, nəyi göstərir? Onu göstərir ki, bizim Dövlət Gömrük
Komitəsində də hələ istifadə olunmamış ehtiyatlar var. Çünki mənim xatirimdədir, keçən il də, 1997-ci ildə də
1996-cı ilə nisbətən Dövlət Gömrük Komitəsində artım çox yüksək idi. Əgər o artımın üzərinə doqquz ayda 31
faiz artım varsa, bu, bir tərəfdən onların yaxşı işləməsini göstərir, amma ikinci tərəfdən də daha çox ehtiyatların
olmasını göstərir. Mən güman edirəm ki, ilin axırına qədər qalan aylarda Dövlət Gömrük Komitəsi bu
göstəriciləri daha da artıracaqdır və mənə belə gəlir ki, gələn il üçün büdcədə onlara daha gərgin plan vermək
lazımdır və vergiləri orada artırmaq lazımdır.
Burada Vəkilov dedi və məndə də bu məlumat var ki, Vergi Məcəlləsi hazırlanıbdır. Səhv etmirəmsə, bu
Vergi Məcəlləsi Nazirlər Kabinetindədir. Sizdədir?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nazirlər Kabinetindədir. Qısa bir müddətdə, - indi mən buna vaxt qoymuram,
bilmirəm sizin imkanınız nə qədərdir, amma bunu gecikdirmək olmaz, - qısa bir müddətdə Vergi Məcəlləsinə
Nazirlər Kabinetində baxılmalıdır, mənə təqdim edilməlidir, biz bu Vergi Məcəlləsini Milli Məclisə təqdim
etməliyik və onun qəbul olunmasına nail olmalıyıq. Bu, çox vacibdir. Çünki çox deyirlər ki, vergilər çoxdur –
oradan da vergi, buradan da vergi. Amma ikinci tərəfdən də görürsünüz, vergi planı yerinə yetirilmir. Demək,
burada vergilərin özünün təyin olunmasında köhnədən qalmış uyğunsuzluqlar var. Ona görə də vergi məcəlləsi
qəbul olunmalıdır. Ümumiyyətlə, vergi işi ilə bizim iqtisadiyyatımızın və bütün iqtisadi-maliyyə sistemimizin
ən əsas bir sahəsi kimi ciddi məşğul olmaq lazımdır. Nazirlər Kabineti bu sahəyə çox böyük diqqət yetirməlidir
və bu işlə ciddi məşğul olmalıdır.
İqtisadi islahatlar bundan sonra sürətlə həyata keçirilməlidir. Burada əsas yer tutan özəlləşdirmədir. İndiyə
qədər aparılan özəlləşdirmənin nəticələri haqqında burada məlumat verildi. Ancaq mən hesab edirəm ki, biz
özəlləşdirmədə gecikirik. Biz keçmişdə də gecikmişdik, amma indi də gecikirik. Ona görə də 10 gün
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müddətində Dövlət Əmlak Komitəsi, Nazirlər Kabineti özəlləşdirmənin qarşıda duran vəzifələri haqqında,
yaxud, tutaq ki, yeni proqram haqqında, yaxud 1999-cu ildən başlayaraq gələn illərdə özəlləşdirmənin həyata
keçirilməsi tədbirləri haqqında təklifləri hazırlayıb mənə təqdim etməlidirlər. Biz bu məsələlərə təxirə salınmadan baxmalıyıq, özəlləşdirməni sürətləndirməliyik. Bizim Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş proqramımız
1998-ci ildə bitir. Doğrudur, biz o proqramı hələ tamamilə yerinə yetirə bilməmişik. Amma onun müddəti 1998ci ilə qədərdir. Ona görə də indi adı nə olacaq, onu mən deyə bilmərəm – yeni bir proqram olacaq, ya onun
davamı olacaq, ya özəlləşdirmənin sürətləndirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı olacaq, nə olacaq, - onun adını
sonra verərik. Əsas məsələ təkliflərdən ibarətdir. Təkliflərə baxmalıyıq və lazım olan məsələləri Milli Məclisə
təqdim etməliyik. Hansı məsələləri ki, özümüz həll edə bilərik, özümüz həll etməliyik. Özəlləşdirmə sürətləndirilməlidir.
Burada məruzədə də və çıxışlarda da göstərildi ki, özəlləşdirilmiş müəssisələrin bəziləri istənilən nəticələri
vermir. Bu həqiqətdir. Deyildi ki, demək olar, son iki il ərzində, bəlkə də iki ildən az – bir il, bir il yarım ərzində
biz iyirmiyə qədər nazirlik, dövlət komitəsi, konsern, şirkət ləğv etmişik və onların müəssisələrini özəlləşdirmək
üçün Dövlət Əmlak Komitəsinə vermişik. Burada bildirildi ki, onların bir hissəsi özəlləşdirilib, bir hissəsi isə
özəlləşdirilməyibdir. Özəlləşdirilməyənlər gərək tezliklə özəlləşdirilsinlər. Əgər onların özəlləşdirilməsi müəyyən çətinlik törədirsə və burada deyəsən İrşad Əliyev dedi ki, bəzi, məsələn, konserv zavodlarının
özəlləşdirilməsi, yaxud başqa belə müəssisələrin özəlləşdirilməsi onların qiymətinə görə çətinlik törədirsə,
demək, bunları da həmin təkliflərin içərisinə salmaq lazımdır. Məlumdur, o qiymətə ki, biz hesab edirik
müəssisələr başa gəliblər, indi onları o qiymətə bəlkə alan olmasın. Ona görə də biz bu işi dayandıra bilmərik.
Məlum bir fakt var ki, nə vaxtsa keçmişdə Türkiyədə dövlətin inhisarında olan böyük metallurgiya zavodunu
Türkiyə hökuməti bir lirəyə satıbdır, özəlləşdiribdir və nəticəsini də alıbdır. Simvolik olaraq, yəni bir lirəyə.
Ona görə də bu özəlləşdirmədə cürbəcür yollar var. Şübhəsiz, biz çalışmalıyıq ki, özəlləşdirilən müəssisələr,
bizim əmlakımız büdcəyə maksimum xeyir gətirsin. Bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, özəlləşdirmədən
maliyyə vəziyyətimizi və iqtisadi vəziyyətimizi inkişaf etdirmək üçün istifadə etməliyik. Elə özəlləşdirmənin
özündən. Amma eyni zamanda, əgər özəlləşdirilməyə verilən bəzi obyektlər biz istədiyimiz qiymətlərə
özəlləşdirilə bilmirsə, demək, biz bunun yolunu axtarmalıyıq. Onlar nə qədər qalırsa, o qədər də dağıdılır.
Təəssüflər olsun ki, bu dağıdılma prosesi gedir.
Amma eyni zamanda artıq özəlləşdirilmiş müəssisələrdən biz, şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün nəticə
əldə etməliyik. Təbii ki, özəlləşdirmə məqsəd deyil, vasitədir və özəlləşdirmənin əsas məqsədi iqtisadiyyatı
inkişaf etdirmək və iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində gəlir əldə etmək və xalqın rifah halını yaxşılaşdırmaqdır.
Əgər müəssisələrin bir qismi özəlləşdirilibsə, onlar indi işləmirsə, yaxud lazımi səviyyədə işləmir, nəticə
vermirsə, bu, özəlləşdirmənin müsbət nəticəsi deyil. Təbiidir, bunlar artıq şəxsi mülkiyyətdədir. Biz bunlara
hansısa hökm edə bilmərik. Ancaq eyni zamanda biz bunları öz nəzarətimizdən kənarda da saxlaya bilmərik.
Demək, burada əsas məsələlərdən biri sahibkarlığa yardım göstərmək, özəlləşdirilmiş müəssisələrin fəaliyyətini
təmin etmək üçün onlara yardım etmək, onlara kömək etməkdir.
Buna görə də mən hesab edirəm ki, - bu, şübhəsiz ki, Dövlət Əmlak Komitəsinin işi deyil, - ancaq Nazirlər
Kabinetində bəlkə belə bir struktur yaratmaq və bununla məşğul olmaq lazımdır. Bunu özbaşına buraxmaq
olmaz. Kiməsə nəsə kömək etmək lazımdır, kiməsə bəlkə kredit vermək lazımdır, kimisə bəlkə hansısa vergidən
azad etmək lazımdır. Bizim məqsədimiz ondan ibarət olmalıdır ki, özəlləşdirilən hər bir müəssisə fəaliyyət
göstərsin və xüsusən bizim üçün lazımdır ki, özəlləşdirmənin istehsala təsiri olsun.
Ticarətdə məlumdur, - indi burada mən dedim, - ticarətdə əmtəə dövriyyəsinin 98 faizi özəl sektorda
yaranıbdır və mağazaları, ticarət müəssisələrini artıq onların sahibləri yaxşı işlədirlər. Bəlkə onların da
problemləri var, ancaq istehsal kimi problem yoxdur. Biz özəlləşdirilmiş istehsal sahələrinə xüsusi fikir
verməliyik və istehsal sahələrini canlandırmaq, istehsalı artırmaq bizim üçün lazımdır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatımızda daxili istehsalın artırılması indi əsas vəzifələrdən biridir. Bu da özəlləşdirmə prosesi ilə üzvi surətdə
bağlıdır. Məsələn, əgər idxal-ixrac haqqında rəqəmlərimizi götürsəniz, bizdə ixrac azalıb, idxal artıb. Bu barədə də
lazımi tədbirlər görülməlidir. Bu, bir tərəfdən də ona görədir ki, bizdə daxili istehsal lazımi səviyyədə inkişaf etmir –
sənaye istehsalı, kənd təsərrüfatı istehsalı. Ona görə də özəlləşdirilmiş müəssisələrin, xüsusən istehsalla məşğul olan
müəssisələrin sahiblərinə yardım etmək, onların problemlərini həll etmək bizim vəzifəmizdir. Onları ayağa qaldırmaq
lazımdır. Onları ayağa qaldırandan sonra özləri istehsalı aparacaqlar. Onlara kömək etmək lazımdır.
Bir sözlə, bu məsələlər bizim qarşımızda duran əsas məsələlərdən biridir və iqtisadi islahatların
sürətləndirilməsi 1999-cu ildə və bu ilin axırına qədər bizim əsas vəzifəmizdir və bu vəzifəni həyata keçirmək
lazımdır.
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Sahibkarlığın inkişafı haqqında mən keçmiş müşavirələrdə də, iclaslarda da öz fikrimi bildirmişəm. Bu
dediyim sözlər də məhz Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf etməsi ilə əlaqədar olan fikirlərdir. Hesab edirəm ki,
biz artıq bu barədə də bir proqram qəbul etməliyik. Mən bunu hələ prezident seçkilərindən əvvəl bəyan
etmişdim ki, Azərbaycanda olan sahibkarlarla xüsusi görüş keçirmək istəyirəm. O vaxt bu mümkün olmadı. İndi
mən yenidən bəyan edirəm və bu gün bütün respublikaya bildirirəm ki, sahibkarlar da bunu eşitsinlər, bilsinlər.
Ancaq bu görüş adi söhbət olmamalıdır. Bu görüşə gərək biz də hazırlıqlı gələk, sahibkarlar da öz təklifləri ilə
hazırlıqlı gəlsinlər. Bizim hazırlığımız ondan ibarət olmalıdır ki, biz sahibkarlığa yardımla və sahibkarlığın
Azərbaycanda inkişaf etməsi ilə əlaqədar problemlərin həll olunması üçün tədbirlər görməliyik.
Ona görə də mən Nazirlər Kabinetinə tapşırıram, - müvafiq nazirliklərlə və komitələrlə birlikdə bu barədə
qısa müddətdə, 10-15 günün içərisində konkret təkliflər hazırlasınlar. Bu təklifləri biz müzakirə edək, ola bilər,
əvvəl Nazirlər Kabinetində müzakirə olunsun, sonra mənimlə bərabər müzakirə edək və bunları hazırlayandan
sonra o vaxta qədər, güman edirəm, sahibkarlar da öz təkliflərini hazırlayarlar. Bu gün mən onları çağırıram ki,
onlar öz təkliflərini yazılı surətdə ya birbaşa mənə – prezidentə, mənim aparatıma göndərsinlər, yaxud Nazirlər
Kabinetinə göndərsinlər ki, biz onlardan da istifadə edə bilək. Bütün bu təklifləri hazırlayandan sonra biz
sahibkarlarla görüşməliyik və bu görüşümüz də, yenə də deyirəm, adi söhbət olmamalıdır, bu görüş konkret
tədbirlər qəbul etmək üçün olmalıdır. Bu tapşırığı da mən verirəm.
Bu məsələ ilə əlaqədar xarici investorların Azərbaycana daha da çox gəlməsi və fəaliyyət göstərməsi
məsələsi indi əsas məsələlərdən biridir. Doğrudur, son iki-üç il içərisində Azərbaycana güclü investisiya axını
var. Bu güclü investisiya axınının əsas hissəsi neft və qaz sənayesinə gedir, amma başqa sahələrə də gedir. Eyni
zamanda investorlar, sahibkarlar, - həm Avropadan olanlar, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarından olanlar, başqa
ölkələrdən olanlar, eləcə də bizim çox iqtisadi əlaqələr saxladığımız Türkiyədən olan şirkətlər, sərmayə qoymaq
istəyənlər – Azərbaycanda lazımi iş görmək üçün bir çox çətinliklərin olmasını bildirirlər.
Mən Türkiyəyə son səfərim zamanı İstanbulda olarkən orada «Mərmərə qrupu» ilə görüş keçirirdim. Onlar
məndən xahiş etmişdilər, mən orada bəyan etdim, görünür, televiziya ilə sizə çatmış olar ki, Türkiyənin
Azərbaycanda iş görən iş adamları ilə və Azərbaycanda iş görmək istəyən iş adamları ilə ayrıca bir görüş
keçirməliyik. Ancaq bu görüşə də hazırlaşmaq lazımdır. Bizdə Nazirlər Kabinetində komissiya var, - TürkiyəAzərbaycan iqtisadi əlaqələr komissiyası. Gərək ki, ona Şərifov rəhbərlik edir. Ona görə də mən Nazirlər Kabinetinə tapşırıram – bu komissiya çərçivəsində siz Türkiyə ilə özəl sektorda bizim əlaqələrimizin inkişaf
etdirilməsi ilə əlaqədar birlikdə təkliflər hazırlayın. Orada bu işlərlə Əli Yücəl məşğul olur, - sən, Şərifov, bunu
bilirsən, - o, rəhbərlik edir. İstanbulda həmin «Mərmərə» qrupu ilə görüşdə o da iştirak edirdi. Ola bilər, onu
dəvət edəsən, təkliflərini versin, siz burada təkliflərinizi hazırlayasınız və Türkiyənin iş adamları ilə ayrıca bir
görüş aparmaq lazımdır. Çünki indi Türkiyədə Azərbaycana maraq daha da artıbdır və biz də bunu təmin
etməliyik.
Amma təkcə Türkiyə yox, başqa ölkələr də. Məsələn, mən iyul ayında İngiltərədə olarkən orada da çox
şirkətlərlə görüş keçirdim. Onlar da Azərbaycana böyük maraq göstərirlər.
Bunlarla yanaşı, xarici sərmayəçilər şikayət edirlər ki, Azərbaycanda iş görmək üçün bəzi maneçiliklər var.
Bu maneçiliklərin bir hissəsi Azərbaycanda ayrı-ayrı hökumət, dövlət strukturlarında mövcud olan ayrı-ayrı
məmurların vəzifəsindən sui-istifadə etməsi, rüşvətxorluq etməsi, hər bir işi görmək üçün müəyyən bir
imtiyazlar əldə etməsi hallarıdır, ikinci tərəfdən də Azərbaycanda ayrı-ayrı şirkətlərin bizim hüquq-mühafizə
orqanlarının yoxlamalarından şikayət etməsidir. Bunlar həqiqətdir. Mən deyə bilmərəm, bunlar hansı
miqyasdadır, nə qədərdir. Ancaq bu hallar var. Biz bu halları aradan qaldırmalıyıq. Ona görə də gərək Nazirlər
Kabineti xüsusi bir sistem hazırlasın – nə edək ki, xarici investorların, sərmayəçilərin Azərbaycanda gəlib iş
görməsinə maneçilik törədən əngəllərin hamısını aradan qaldıraq.
İkinci tərəfdən, bizim hüquq-mühafizə orqanları da gərək bu şirkətlərin işinə qarışmasınlar, bu
yoxlamalardan əl çəksinlər. Baş prokuror öz çıxışında dedi ki, yoxlamalar azalıbdır və mənim 1996-cı ildə
verdiyim fərmandan sonra xeyli azalıbdır, amma yenə də var. Ona görə bu barədə də mən hesab edirəm ki,
hüquq-mühafizə orqanları, yəni prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gərək
otursunlar, yeni bir tədbirlər planı hazırlasınlar: nə etmək lazımdır ki, bu yoxlamaların qarşısı tamamilə alınsın,
xarici şirkətlərin, ümumiyyətlə, özəl sektorun işinə müdaxilə aradan götürülsün və onlara sərbəstlik verilsin.
Doğrudur, məsələnin ikinci tərəfi də var. O da ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, bizim özəl sektorda da –
Azərbaycanın özəl sektorunda da, bəzi xarici şirkətlərin fəaliyyətində də çox qüsurlar olur. Elə bu gəlirin
gizlədilməsi, verginin təmin edilməməsi bunların biridir. Ancaq bu qüsurların olmağına baxmayaraq, biz eyni
zamanda bu cür vəziyyəti də saxlaya bilmərik. Ona görə hüquq-mühafizə orqanları da gərək otursunlar,
işləsinlər və birgə təkliflərini təqdim etsinlər. Bir sözlə, biz gərək həm xarici investorlar üçün, həm də Azər766
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baycanın sahibkarları üçün, özəl sektorun inkişafı üçün bütün imkanları yaradaq. Amma eyni zamanda, şübhəsiz
ki, gərək bizim özəl sektor da, xarici investorlar da Azərbaycanın qanun-qaydalarına riayət etsinlər. Əgər bizim
qanunlarımızda bu barədə hansısa bir dəyişikliklər etmək lazımdırsa, mən onların da həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam.
Bir sözlə, Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə
yanaşı, xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsi, xarici investorlara Azərbaycanda əlverişli şərait yaradılması
və Azərbaycanda özəl sektorun inkişafı üçün imkan, əlverişli şərait yaradılması bizim hamımızın qarşısında
duran əsas vəzifədir və bu vəzifəni həyata keçirmək lazımdır.
Yoxlamalar haqqında deyərkən, mən ümumiyyətlə, hüquq-mühafizə orqanlarının işində də bir çox tədbirlərin
görülməsini bu gün tələb edirəm. Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları ötən beş ildə yaxşı işləyiblər.
Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunmasında, Azərbaycanda cinayətkarlığın qarşısının alınmasında da
cinayətkarlarla mübarizədə yaxşı işləyiblər və yaxşı nəticələr də əldə ediblər. O barədə konkret rəqəmləri baş
prokuror Eldar Həsənov burada gətirdi. Mən bu barədə onlardan razı olduğumu bildirirəm. Amma eyni zamanda
hüquq-mühafizə orqanlarının işində çox nöqsanlar da var, çatışmayan cəhətlər də var. Ayrı-ayrı hüquq-mühafizə
orqanları işçilərinin vəzifəsindən sui-istifadə etməsi, rüşvətxorluq etməsi və başqa hallar da var. Müxtəlif yoxlamalar aparılır. Təkcə xarici investorları və ya özəl sektoru deyil, elə hər adamı yoxlayırlar. Mən bir daha bunu
demişəm, bir də deyirəm. Bu yol polisi nə qədər maşını saxlaya bilər? Vətəndaş avtomobilində gedir, yol polisi
saxlayır – orada saxlayır, burada saxlayır. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən Bakıya gələn avtomobilləri
saxlayırlar, xaricdən gələn avtomobilləri saxlayırlar. Mən bizim Daxili İşlər Nazirliyinə bir də xəbərdarlıq
edirəm ki, bu nöqsanları aradan qaldırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, hüquq-mühafizə orqanlarında əldə edilən
nailiyyətlər əsasında daha da sağlam mühit yaratmaq lazımdır. Korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirmək
lazımdır, cinayətkarlıqla mübarizəni gücləndirmək lazımdır. Onun üçün də birinci növbədə hüquq-mühafizə
orqanlarının işində rüşvətxorluğu, korrupsiyanı aradan götürmək lazımdır.
Biz ümumiyyətlə, bütün işlərimizi daha da təkmilləşdirməliyik. İcra orqanlarının işi keyfiyyətcə köklü
surətdə yaxşılaşmalıdır. Seçkiqabağı kampaniyada müxalifət qüvvələri və o cümlədən prezidentliyə namizədlər
Azərbaycanda icra orqanlarının işini çox ciddi tənqid edirdilər. Doğrudur, çox böhtanlar da deyiblər, yalanlar da
deyiblər, şər də atıblar, əsassız sözlər də deyiblər. Onların heç birini biz qəbul edə bilmərik. Böhtan kimi, yalan
kimi, şər kimi onların hamısına mən bu gün etirazımı bildirirəm. Amma eyni zamanda tək onlar yox,
ümumiyyətlə, ictimaiyyət tərəfindən, vətəndaşlar tərəfindən icra orqanlarının işində olan nöqsanlar kəskin
surətdə tənqid edilir.
Bu tənqiddən nəticə çıxarmaq lazımdır.
Mən hesab edirəm ki, biz yeni prezident seçkiləri keçirəndən sonra, işimizin yeni mərhələsinə başlayaraq, öz
işimizi çox ciddi özünütənqid nöqteyi-nəzərindən təhlil etməliyik. Özümüz öz işimizə çox ciddi, tənqidi
yanaşmalıyıq. Şübhəsiz ki, ictimaiyyət tərəfindən, hər kəs tərəfindən – kim olur-olsun, fərqi yoxdur – əgər
ədalətli tənqid olunursa, tənqid varsa, konkret fakt varsa, ona baxmaq lazımdır, onu istifadə etmək lazımdır və
işi yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Hesab edirəm ki, Nazirlər Kabinetinin işi çox ciddi şəkildə yaxşılaşdırılmalıdır, təkmilləşdirilməlidir.
Nazirlər Kabinetinin tərkibi bu yaxın zamanlarda təsdiq olunacaqdır. Ancaq nazirliklərdə, komitələrdə və
Nazirlər Kabinetinin əhatə etdiyi bütün icra orqanlarında olan nöqsanlar aradan götürülməlidir və işlər ciddi
surətdə yaxşılaşdırılmalıdır.
Yerli icra orqanlarının işində çox nöqsanlar var. Şəhər, rayon icra hakimiyyəti orqanlarının işində çox
nöqsanlar var. Onları mənə gələn məktublarda vətəndaşlar da yazırlar. Seçkiqabağı toplantılarda da deyiblər və
biz özümüz də bunları görürük. Ona görə mən bu gün yerli icra hakimiyyəti orqanlarından və onların
başçılarından tələb edirəm ki, öz işlərində olan nöqsanları aradan qaldırsınlar və öz imkanlarından istifadə
edərək rəhbərlik etdikləri şəhərdə, rayonda, bölgədə bütün problemlərin həll olunmasına çalışsınlar. Bizim bir
çox icra hakimiyyəti başçılarına konkret iradlarımız var.
Birinci növbədə, - mən həmişə demişəm, - vəzifəli şəxs gərək vəzifəsindən sui-istifadə etməsin. Biz bununla
mübarizə aparmışıq və aparacağıq. Bilirsiniz ki, belə hallara görə bizim bir neçə yüksək vəzifəli şəxslərimiz –
həm nazirlər, həm yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları vəzifələrindən kənarlaşdırılıblar,
cəzalandırılıblar. Biz bunu bundan sonra da davam etdirəcəyik, heç kəsə güzəşt etməyəcəyik. Bu gün bütün icra
orqanlarında işləyən işçiləri, rəhbər vəzifəli şəxsləri xəbərdar edirəm ki, bizim bu tələblərimiz bundan sonra da
artacaqdır və siz öz işinizi bu artan tələblər səviyyəsində qurmalısınız.
Burada bir neçə faktlar gətirildi. Məsələn, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı. O adam orada
çoxdan işləmir. Mənim xatirimdədir, iki il bundan öncə əvvəlki icra hakimiyyəti başçısı orada vəzifəsindən sui767
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istifadə etdiyinə görə biz onu işdən kənarlaşdırdıq, yeni adamı təyin etdik. Dedilər ki, bu orada təhsil şöbəsinin
müdiridir, təhsil adamıdır, demək, ziyalıdır, - bu, daha yaxşı işləyə bilər. Amma nəticə nədir? Burada gətirilən
faktlar. O, vəzifəsindən sui-istifadə edib, dövlətin vəsaitinə əl atıbdır. Şübhəsiz ki, belə adam vəzifədə qala
bilməz. Ona görə də mən bu gün bəyan edirəm ki, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman
Rəşidov öz vəzifəsindən azad olunur.
Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı haqqında hələ bir neçə ay bundan öncə məlumatlar gəlmişdi və
yoxlamalar aparılmışdır. Yoxlamalar təsdiq etmişdir ki, orada da yenə dövlət vəsaiti dağıdılıbdır. O vaxt mən
dedim ki, bəlkə özü üçün nəticə çıxarar.
Ə v ə z H ü s e y n q u l i y e v – (Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab prezident, mən
qətiyyətlə, cəsarətlə deyirəm, Sizin qarşınızda başımla cavab verirəm, - bu faktlar düzgün deyil. Əli Nağıyev
tərəfindən verilən fakt, –85 faiz o, çörək puludur. Yerdə qalan isə, mən Sumqayıtda 9 yardımçı məktəb
tikdirmişəm. Sizin dövlət nəzarəti şöbəsi o məsələni yoxlayıbdır. Bu məsələni Nazirlər Kabinetinin geniş
iclasında müzakirə etdik. Mən xahiş edirəm, bu iş ciddi yoxlanılsın. Düzgün olsa, mən sizin qarşınızda başımla
cavab verirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu axı yoxlanılmışdı, Siz mənə arayış vermişdiniz.
E l d a r H ə s ə n o v: Verilən məlumatlar mübahisəlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O arayışı kim vermişdi?
R a m i z M e h d i y e v: Arayışı Salman Cəfərov vermişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: (Salman Cəfərova müraciət edir): Sən nə deyirsən?
S a l m a n C ə f ə r o v – (Prezidentin İcra Aparatının dövlət nəzarəti şöbəsinin müdiri): Mənfi faktlar
çoxdur, icazə verin bir daha yoxlayaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox ey, mənfi faktlar yox, siz demişdiniz guya 4 milyard manatdır, nə qədərdirsə,
burada pul mənimsənilibdir.
S a l m a n C ə f ə r o v: İcazə verin bir daha yoxlayaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəyə bir də icazə verməliyəm sizə? Əgər fakt yoxdursa, niyə mənə gətirib verirsiniz?
S a l m a n C ə f ə r o v: Deyilən faktlar hamısı düzdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyev, onda bəs siz niyə mənə belə məlumat verirsiniz?
R a m i z M e h d i y e v: Faktlar olubdur, faktlar haqqında məlumat verilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən sizə bir həftə vaxt verirəm, bir həftənin içərisində bir də baxın, məsələni
mənə deyin.
Mənim bu xəbərdarlığımdan hamı özü üçün nəticə çıxarmalıdır.
Səbail bankında baş vermiş hadisə haqqında burada geniş məlumat verildi. Şübhəsiz, müxalifət və başqaları
bunu şişirdərək istifadə edirlər. Ancaq fakt ondan ibarətdir ki, 100 milyard manata qədər məbləğ oradan
oğurlanıbdır. Prokurorluq iş aparır, burada məlumat verdi ki, nə qədər adam məsuliyyətə cəlb olunubdur.
İnsanlar məsuliyyətə cəlb olunub, amma dövlətin vəsaiti itibdir. Dedilər ki, 20 milyard manat qaytarılıbdır, 10
milyardlıq da əmlaka həbs qoyulubdur. Amma yenə də, bu yolverilməzdir. Ona görə də prokurorluq bu işi
davam etdirməlidir. O qaçmış adam, - Daxili İşlər Nazirliyinə göstəriş vermişəm, - axtarılıb tapılmalıdır və
məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bütün günahkarlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir.
E l d a r H ə s ə n o v: Aydındır, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq bu işdə bizim Milli Bankın sədri Elman Rüstəmovun və maliyyə naziri Fikrət
Yusifovun da günahı var. Onların günahını mən demişəm. Bu gün mən Elman Rüstəmova və Fikrət Yusifova
töhmət elan edirəm və sizi xəbərdar edirəm – belə şeylərə son qoymaq lazımdır. Sizi xəbərdar edirəm və bilin
ki, əgər siz bundan nəticə çıxarmasanız daha da ciddi ölçülər götürəcəyəm. Əyləşin.
Baş Vergi Müfəttişliyi haqqında mən dedim, Nazirlər Kabineti araşdıracaqdır. Ancaq əldə olunan məlumata
görə, Baş Vergi Müfəttişliyinin rəisi Vəkilovu bu gün xəbərdar edirəm ki, onun işindən mən narazıyam. Bu
məsələləri araşdırandan sonra mən bu məsələni müzakirə edəcəyəm.
Müzakirə olunan məsələlərdən ən əsası, ən böyüyü qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyəti və 27
iyunda keçirilən müşavirənin yekunları, sonra, sentyabr ayında qəbul edilmiş proqramın həyata keçirilməsi
məsələsidir. Müəyyən işlər görülüb, bu barədə məruzələrdə, çıxışlarda da dedilər: Ancaq sizə açıq deyim ki,
mən seçkiqabağı görüşlər zamanı çadır düşərgələrində olub, onları görəndən sonra çox narahat olmuşam.
Şübhəsiz ki, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanlar, çadırda yaşayan insanlar ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Bu məlumdur. Ancaq bu ağırlıq harada nə dərəcədədir, nə cürdür – biz niyə bilmirik və niyə imkanlarımızdan
istifadə etmirik ki, bunların vəziyyətini müəyyən qədər yaxşılaşdıraq? Bu məni təəccübləndirir.
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Aydındır ki, bunların problemi əsasən o vaxt həll olunacaq ki, işğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, onlar
öz yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqlar. Mən bu gün bəyan edirəm ki, biz bu sahədə indiyə qədər çox iş görmüşük
və bundan sonra da görəcəyik. Sülh danışıqları yaxın günlərdə bərpa olunacaqdır. Ayın 7-8-də Minsk qrupunun
həmsədrləri Azərbaycana gələcəklər, biz görüşlər keçirəcəyik. Deyilənlərə görə, onlar müəyyən təkliflərlə
gəlirlər və bu danışıqlar prosesini biz sürətləndirəcəyik. Bu gün mən bir daha hesab edirəm ki, biz sülh
danışıqları prosesindən maksimum istifadə etməliyik və məsələnin bu yolla həll olunmasına çalışmalıyıq. Biz
çalışırıq, bundan sonra da çalışacağıq.
Müxalifət haqqında mən sonra deyəcəyəm. Amma onlar orada mitinq edirlər, burada yürüş keçirirlər, burada
danışırlar. Yaxud da ki, prezidentliyə namizədlər – onlar nə təklif edirlər? «Qarabağ məsələsi, Qarabağ
məsələsi». Qarabağ məsələsi barədə nə təklif edirlər? Qarabağ məsələsini yaradan da onlardır, Qarabağ
məsələsini bu qədər ağır vəziyyətə salan da onlardır. Biz dörd-beş ildir ki, bu Qarabağ məsələsinin, yəni
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün çalışırıq. Onlar nə ediblər? Onlar bu problemi yaradıblar, Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasını təmin ediblər, indi də gəlib bu kartdan istifadə edirlər. Vaxtilə
onlar bu kartdan istifadə edib özləri üçün bir imic yaratdılar. İndi nə təklif edirlər? Təklif etməyə heç bir şeyləri
yoxdur.
Mən oktyabrın 18-də andiçmə mərasimində bəyan etdim ki, hər bir kəslə, o cümlədən hər bir müxalifət
partiyası ilə əməkdaşlıq etməyə hazıram və xüsusən Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması
sahəsində, işğal edilmiş torpaqların azad olunması sahəsində əməkdaşlıq etməyə hazıram. Amma bu
əməkdaşlığın əsasını konkret təkliflər təşkil etməlidir. Kimin biz gördüyümüz işdən fərqli iş görülə biləcək
təklifi, sözü varsa, gəlsin ortaya, biz onun fikrinə də qulaq asarıq. Əgər doğrudan da onun təklifi bizim gördüyümüz işlərdən yararlı olsa, onu da qəbul edərik və onunla bu sahədə əməkdaşlıq etməyə də hazırıq. Amma heç
bir iş görmək qabiliyyəti olmayan və heç bir konkret təklifi olmayan bu uydurma partiyalar, qruplar indi bloklar
düzəldirlər, bu məsələni istismar edirlər və Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi yenə də pozmaq istəyirlər.
Şübhəsiz ki, biz bunlara yol verməyəcəyik.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızın problemi onlar öz
yerlərinə-yurdlarına qayıtdıqda həll olunacaqdır. Biz buna nail olmalıyıq və güman edirəm, nail olacağıq.
Ancaq hələ ki, biz buna nail ola bilməmişik, hələ ki, onlar müxtəlif yerlərdə, o cümlədən çadır
düşərgələrində yaşayırlar, - biz onların vəziyyətini yaxşılaşdıra bilərik. Bu, bizim əlimizdədir, biz bunu edə
bilərik. Təəssüflər olsun ki, bu işlə məşğul olan şəxslər və ümumiyyətlə, bütün başqa rəhbər vəzifəli şəxslər
indiyə qədər bu məsələ ilə ciddi məşğul olmayıblar.
İyun ayının 27-də biz müşavirə keçirdik, bütün günü müzakirə etdik, hamını dinlədik. Sonra mən Baş nazirin
rəhbərliyi ilə komissiya təşkil etdim. Bunlar bir müddət işlədilər, sentyabr ayında proqramı təqdim etdilər.
Proqramı təsdiq etdik. Ancaq mən gedib o çadır düşərgələrində olarkən gördüm ki, yox, bu proqram da yetərli
deyil.
Məsələn, mən Biləsuvarda düşərgələrə getdim. Palçıqdan divarlar düzəldilib, yer torpaq, yuxarı torpaq. İndi
bu üç-dörd ildə bunu başqa bir şeydən də etmək olardı ki, bu adam palçığın içində yaşamasın. Getdim, İmişlidə
gördüm ki, metaldan, plastik materiallardan, taxtadan evlər düzəldiblər. Düzdür, onlar bahadır, onları bizə
hansısa humanitar yardım təşkilatı göndəribdir. Ancaq bunu biz özümüz də edə bilərdik. Bəlkə də hamısını
birdən edə bilməzdik, amma xırda-xırda edə bilərdik. Biləsuvarda məskunlaşmış adamlar dörd ildir orada
yaşayırlar. Dörd il müddətində bunu etmək olardı. Yaşayır, evi yoxdur, eşiyi yoxdur. Bu, niyə belə vəziyyətdə
yaşamalıdır? Heç olmasa bunun bir yaşayış yeri gərək olsun. Məsələn, İmişlidə mənim gördüyüm yaşayış yeri
ilə Biləsuvarda gördüyüm yaşayış yeri arasında fərq böyükdür.
Qaçqınlar Komitəsi var, böyük bir təşkilatdır. Orada işlə məşğul olmurlar, bir-biri ilə intriqa aparırlar. Baş
nazirin müavini İzzət Rüstəmovu vaxtilə xüsusi olaraq bu işlər üzrə təyin etmişəm. Gedirlər, görürlər, nə üçün
təklif vermirlər? Bilirsiniz, hər bir sahədə işləyən adam gərək çalışsın, o sahənin işlərini daha da yaxşı qursun,
bunun üçün hansı təklifi istəyir versin. Hansı mümkündür, - onu etmək olar, hansı mümkün deyil, - etmək
olmaz. Amma təklif verilməyib axı. Onların belə bir vəziyyətdə olmasını heç kəs görməyibdir. Mən Biləsuvarda
olanları görməmişdim. Burada mənim sağımda, solumda oturanlar da görməyiblər. Amma İzzət Rüstəmov
görübsə, bəs niyə tədbir görməyibdir?
Bilirsiniz, mən çadır düşərgələrinə gələndə onlar mənim oraya gəlməyimin məqsədini səhv başa düşdülər.
Onlar hesab etdilər ki, mən oraya gəlirəm mitinq keçirəm. Onlar bir meydança hazırlamışdılar ki, orada mitinq
olsun, hamısı yığışsın oraya, mən onlara söz deyim, onlar da mənə söz desin. Bununla da qurtarım gedim. Mən
bundan imtina etdim. Dedim, mən gedirəm evlərə baxmağa. Getdim birinə, ikisinə, bir neçəsinə baxdım,
vəziyyəti gördüm. Ondan sonra gəldim, hamı toplaşdı, orada görüş keçirdim. Bunu hiss etdilər. İmişliyə
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gedəndə İmişlidəki çadır düşərgəsində bir-iki ev hazırladılar ki, hə, gəl, cənab prezident, bu evlər var. Evi də
hazırlayıblar, onun içində yaşayan adamı da hazırlayıblar. Mənim portretimi də vurublar içəri. Mən dərhal
bildim ki, bunu hazırlayıblar. Bilirsiniz, gözdən pərdə asmaq lazım deyil, mənə belə şeylər lazım deyil. Mən
həqiqəti görmək istəyirəm, həqiqəti bilmək istəyirəm. Nə isə xüsusi düzəldib, gətirib göstərəsən ki, bax, budur,
amma həqiqət isə başqa cürdür – bu yaramaz. Mən bunu bu gün İzzət Rüstəmova da deyirəm, başqalarına da
deyirəm və hamıya da deyirəm. Bir bu məsələlərlə əlaqədar yox, bütün məsələlərlə əlaqədar həqiqəti bilməliyik.
Biz nə qədər çox həqiqəti bilsək, o qədər də işimizi düzgün qura bilərik. Kim ki, guya ya özünün vəziyyətini
saxlamaq üçün, yaxud da bizə xoş gəlmək üçün bizi aldadır, - o, cinayət edir, o, bizə xəyanət edir. Belə lazım
deyil. Mən belə işləri qəbul etmirəm, bilin.
Mən Biləsuvara gedəndə bizim «Avtonəqliyyat» Dövlət Konsernindən gəldilər mənə dedilər ki, həmin
evlərdən 20 dənə hazırlayıblar – o keçmiş konteynerlərdən – və oraya vermək olar. Mən oradakı vəziyyəti hələ
bilmirdim. Getdim, oraya bir neçəsini gətirdilər. Orada hətta getdim bir xoş hadisənin üstünə də çıxdım – toya
hazırlaşırdılar, çörək bişirirdilər ki, toy etsinlər. Təzə evlənən oğlana o evin birini bağışladım. Həmin 20 evi qısa
bir zamanda hazır etdilər. Amma bir il, iki il, üç il bundan qabaq bu iş ilə məşğul olunsaydı… Düzdür, buna
xərc də lazımdır, vəsait də lazımdır, amma bunu etmək olardı. Yenə də deyirəm, o, onsuz da ev deyil. Lap
onlara gətir böyük bir imarət də tik. Öz torpağından ki, onlar ayrılıblar, rahat yaşaya bilməyəcəklər. Biz də bu
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımıza hansısa bölgələrdə yeni evlər tikmək və onları orada daimi
yaşatmaq fikrində deyilik. Onlar da gərək bu fikirdə olmasınlar, biz də bu fikirdə deyilik. Bizim fikrimiz və qəti
məqsədimiz ondan ibarətdir ki, işğal edilmiş torpaqlar azad olunmalıdır və hər kəs öz torpağına qayıtmalıdır.
Mən demişəm, artıq bizə bu sahədə beynəlxalq təşkilatlar yardım edir. Füzuli rayonunun işğaldan azad
olunmuş kəndlərində, o cümlədən Horadizdə aparılan bərpa işləri, orada tikilən evlər, məktəb – bunlar hamısı
əyani sübutdur ki, biz bunu edə bilərik. İndi Ağdamda da, onun işğaldan azad olunmuş kəndlərində də bu
ediləcəkdir, başqa yerlərdə də, Sədərəkdə də ediləcəkdir. Yəni bizim imkanımız var və mümkün olacaqdır ki,
işğaldan azad edilən bütün rayonlarda, bütün kəndlərdə onlar üçün yeni evlər, yeni yaşayış binaları yaradaq ki,
öz torpaqlarında yaşasınlar. Biz buna nail olmalıyıq və məqsəd də bundan ibarətdir. Onlar da bu arzularla yaşamalıdır, biz də bu arzularla yaşamalıyıq. Ancaq hələ ki, qaçqınlar müvəqqəti hansı yerdə yaşayırlarsa, onların
heç olmasa vəziyyətini müəyyən qədər yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, o müşavirədən sonra mənim yaratdığım komissiya bu işə səthi yanaşıbdır.
Bu komissiyanın üzvləri gərək gedəydilər, o çadır düşərgələrində olaydılar, vəziyyəti görəydilər və baxaydılar
ki, nə etmək olar. Məhz buna görə də bu məsələni mən bir daha müzakirəyə çıxarmışam və hesab edirəm ki, biz
Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclasında bu barədə müəyyən qərarlar qəbul etməliyik, müəyyən tapşırıqlar
verməliyik, müəyyən işlər görməliyik. Mənə deyirlər ki, İmişliyə, yaxud da ki, Biləsuvara verdiyiniz həmin o
evlərdən – 20 evdən indi onlar 100 dənəsini hazırlayıblar.
A r t u r R a s i z a d ə: 160-nı.
H e y d ə r Ə l i y e v: 160-nı hazırlayıblar. Görürsən, qısa müddətdə bu olub.
A r t u r R a s i z a d ə: 160-ı hazırdır, 400 olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həmin o «Avtonəqliyyat» konserni?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. O tipdə.
H e y d ə r Ə l i y e v: O tipdə 400 olacaq.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, başqa forma da var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim bu barədə tapşırığımdan heç bir ay da keçməyib. Demək, 160-ı hazırdır, deyir
400 ədəd olacaqdır. Hörmətli İzzət Rüstəmov, əgər siz təşəbbüskar olsaydınız, əgər siz bu məsələləri
qoysaydınız, əgər siz bu barədə mübarizə aparsaydınız, bir il, iki il, üç il bundan qabaq da buna nail olmaq
olardı. Mənim Biləsuvarda olmağımdan heç bir ay da keçməyib, amma indi 160-ı hazırdır. Əyləşin.
İ z z ə t R ü s t ə m o v: Hazırlanıb, oraya göndəriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y ev: Yaxşı, indi, əlbəttə, göndəriləcək, bu işə mən qarışdım, göndəriləcək. Amma iş
burasındadır ki, yaxşı olardı bunu siz edəydiniz. Təklif edəydiniz, həmin o 27 iyun müşavirəsindən sonra gəlib
deyəydiniz ki, belədir, mən bu yerlərdə oluram, belə bir şey etmək lazımdır. Mən bilmirəm, siz gedib onun
hamısını görürsünüz, ya yox? Bəlkə siz də gedirsiniz, ev göstərirlər, ya sizə göstərmirlər, rayon mərkəzində
kimləsə görüşüb qayıdırsınz – bəlkə belədir, bilmirəm.
İ z z ə t R ü s t ə m o v: Yox, elə deyil.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər elə deyilsə, bəs siz onları görüb necə dözürsünüz ona?

770

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

İ z z ə t R ü s t ə m ov: Əvvəllər çit parçalardan ibarət idi. Çadır şəhərciklərində iki ildən artıqdır ki, çiy
kərpicdən evlər tikilir. Əlbəttə, bunu təbliğat üçün demirəm, sizin gəlməyiniz həqiqətən bizim üçün böyük rol
oynadı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ay qardaş, mən tutaq ki, bilmirəm. Sən istəyirdinsə nəsə edəsən, gərək birinci mənə
bunu deyəydin ki, vəziyyət belədir, gəl səni aparım ora, çünki orada işlər görmək lazımdır, mən görə bilmirəm.
Sən bunu mənə demədin. Bir dəfə deyəydin də. Deməmisən. Əyləş.
Bu sahədə işləri mən qeyri-qənaətbəxş hesab edirəm və yenə də deyirəm, - bugünkü qərarımızda bu tədbirlər
öz əksini tapmalıdır, lazımi işlər görməliyik və bu məsələlər üzrə bizim ayrıca proqramımız olmalıdır. Mən Baş
nazirə göstəriş vermişəm və tələb edirəm ki, qısa müddətdə həmin proqram mənə təqdim olunsun.
Ancaq bizim bu Qaçqınlar Komitəsinin rəhbərliyi bu işləri apara bilmir. Mən bir neçə dəfə xəbərdarlıq
etmişəm. Qaçqınlar Komitəsinin sədrinə də xəbərdarlıq etmişəm. Bir neçə dəfə müşavirələrdə ona söz vermişik,
çıxıb danışıb, söz veribdir, ancaq bunları apara bilmir.
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bizim Nazirlər Kabinetinin tərkibində bu sahə əsas sahələrdən biridir.
Bu sahəyə indiyə qədər olduğu kimi baxmaq olmaz. Bu, xüsusi diqqət mərkəzində olmalıdır, Baş nazirin də
xüsusi nəzarəti altında olmalıdır, prezidentin də xüsusi nəzarəti altında olmalıdır, başqalarının da xüsusi
nəzarətində olmalıdır.
Mənə indi deyirlər ki, bəli, mən həmin o çadır düşərgələrində olandan sonra, mənim çıxışlarımdan sonra bir
neçə nazirlər gediblər, yardım göstəriblər, indi də göstərirlər. Deyirlər ki, bəlkə əlavə də bir iş görək, siz bizə
deyin.
Bilirsiniz, bu yardımlar da çox pərakəndə gedir. İndi məlumat verirlər ki, nə bilim, filan ölkədən 30 milyon
dollar yardım gəlib, filan ölkədən 20 milyon dollar yardım gəlib. Bunlar o qədər pərakəndə gəlir, pərakəndə
gedir ki, bunların harada, nə nəticə verməsini müəyyən etmək mümkün deyil. Bu işi Qaçqınlar Komitəsi
görməlidir və Qaçqınlar Komitəsində hər həftə konkret məlumatlar olmalıdır, haqq-hesab aparılmalıdır. Amma
bunun əvəzinə, - burada gərək ki, Baş prokuror dedi, - bu Qaçqınlar Komitəsinin tam mərkəzi aparatında yox…
Sən dedin də, gərək ki?
E l d a r H ə s ə n o v: Hansı fikri?
H e y d ə r Ə l i y e v: Ya kim dedi? Əli Nağıyev dedi, bağışlayın. Bütün rayon təşkilatlarında da
saxtakarlıq, filan-peşməkan var, bunu deyiblər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Qaçqınlar Komitəsinin
rəhbərliyi bu tərkibdə fəaliyyət göstərə bilməz. Mən bu gün Qəhrəmanovu Qaçqınlar Komitəsinin sədri
vəzifəsindən və onun müavinlərini müavin vəzifəsindən azad edirəm.
İş tək onların azad edilməsində deyil, iş ondadır ki, biz bir gün, iki gün müddətində gərək oraya çox təcrübəli
adamlar təyin edək və lazımdır ki, tək onlar yox, bizim hamımız bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olaq. İzzət
Rüstəmova mən töhmət elan edirəm və xəbərdarlıq edirəm sizə. Hörmətli İzzət Rüstəmov, siz yaxşı alimsiniz,
yaxşı müəllimsiniz, yaxşı da insansınız. Amma siz bu sahəyə yaxşı alim olduğunuz kimi, yaxşı da rəhbərlik
etməlisiniz və mən sizə töhmət verərək, bir daha xəbərdarlıq edirəm və bilin ki, mən sizə olan bu etimadımı da
sonra geri götürə bilərəm və bundan nəticə çıxarın.
İ z z ə t R ü s tə m o v: Mən elə hərəkət etmərəm ki, sizin etimadınızı doğrultmayım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu cür işləmək məni qane etmir. Məni qane etmir.
Payız-qış aylarında sosial-iqtisadi sahələri təmin etmək barədə burada məlumatları biz dinlədik. Mən belə
anlayıram ki, respublikanın elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi Azərbaycanın hər yerində təşkil olunacaqdır.
Mən Müslüm İmanovun sözündən belə başa düşdüm və tələb edirəm ki, bu olsun. Ancaq bu, real olmalıdır,
həqiqi olmalıdır. Çünki çox vaxt məlumat verirlər ki, filan yerdə elektrik enerjisi var, amma oradan məlumat
gəlir ki, elektrik enerjisi yoxdur. Bizim elektrik stansiyalarında Azərbaycanın hər yerinə elektrik enerjisi vermək
imkanı var, bir Naxçıvandan savayı. Çünki Naxçıvana imkan yoxdur. Oranı biz Türkiyədən, ya İrandan gələn
elektrik vasitəsilə təmin etmişik və Naxçıvan əhalisi də öyrənibdir ki, artıq bu elektrik enerjisini saatla alırlar,
elədirmi?
V a s i f T a l ı b o v: 2 saat alırlar, 2 saat fasilə.
H e y d ə r Ə l i y e v: 2 saat alırlar, 2 saat fasilə. Çünki İrandan və Türkiyədən gələn enerjinin miqdarı o
qədərdir. Gələcəkdə biz çalışırıq və bizim proqramımız var ki, Mingəçevirdə bir elektrik stansiyası tikək və
oradan Türkiyəyə elektrik enerjisi verək ki, Türkiyə Naxçıvanı tamamilə təmin etsin. Belə bir proqramımız var
bizim. Amma hələ ki, belədir və Naxçıvan belə də yaşayır. Hələ indi yaxşıdır, amma 1991-1992-ci illərdə heç
bu da yox idi - Türkiyədən, İrandan elektrik xətlərini gətirənə qədər bu da yox idi. Bir o Arazın üzərindəki
stansiyadan biz 20 meqavat elektrik enerjisi alırdıq, onunla yaşayırdı Naxçıvan.
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Amma Azərbaycanın bütün hər yerinə elektrik enerjisi vermək imkanımız var. Sadəcə, bunu «Azərenerji»
Səhmdar Cəmiyyəti təmin etməlidir və bu işə nəzarət etməlidir. İşi indi elə təşkil etməlidir ki, - hələ havalar
yaxşı keçir, - havalar soyuyan zaman, şaxta zamanı, elektrik enerjisinə tələbat artan vaxta indidən hazırlıq
görməlidir ki, bu təminat olsun və bir problem meydana çıxmasın. Müslüm İmanova mən bu gün deyirəm və
onu xəbərdar edirəm ki, bunu etməlidir və biz arxayın olmalıyıq ki, respublikanın bütün bölgələri, bütün
rayonlar, bütün yaşayış məntəqələri elektrik enerjisi alır.
Qaz təminatı barəsində. Mən bunu keçən dəfə də demişəm, - bizim qaz imkanlarımız məhduddur. Ancaq
mən hesab edirəm ki, burada bir proqram olmalıdır. İndi «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyəti işini guya bir az
yaxşılaşdırıbdır və burada məlumat verdilər ki, bir neçə yaxın rayonlara da qaz verirlər. Ancaq burada bir
proqram olmalıdır ki, biz qazla haraları, nə cür, nə qədər təmin edə bilərik – həm bu təbii qazla, xətdən gələn
qazla, həm də maye qazla. Mən hesab edirəm ki, bu işlər «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətində çox pərakəndə
gedir. Özləri özbaşına nə cür istəyirlər, o cür edirlər. Bunu da bir proqramlaşdırmaq lazımdır. Bizim maye qaz
zavodumuz indi çox qaz istehsal edir və onun bir hissəsini aparıb Türkiyədə satırlar, bir hissəsini aparıb
Gürcüstanda satırlar. Mən etiraz etmirəm ki, bunları aparıb Türkiyədə, Gürcüstanda satsınlar, amma əgər öz
tələbatımız təmin olunubsa. Özümüzün burada tələbatımız təmin olunmayıb, bunlar ticarət aparırlar. Ona görə
Nazirlər Kabinetinin qərarında bu, öz əksini tapmalıdır, bizim qəbul edəcəyimiz bugünkü qərarda bu, əksini tapmalıdır. «Azəriqaz», eyni zamanda bizim Dövlət Neft Şirkəti, çünki o maye qaz zavodu – deyəsən, onlara
tabedir. Elədir, onlara tabedir?
A r t u r R a s i z a d ə: Elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar ikisi birlikdə bizə konkret proqram verməlidirlər ki, bizdə qazla hara və nə
qədər təmin olunur və hansı vaxt nə qədər təmin olunacaq. Çünki bu iş planlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Elə
olmamalıdır ki, bu gün «Azəriqaz» istəyir oraya verir, sabah istəyir oraya verir, filan qədər istəyir oraya verir.
İndi dedilər və mən belə başa düşdüm ki, orada yarım milyard kubmetr ehtiyat toplanıb.
A r t u r R a s i z a d ə: Ondan da çox.
Ə l i h ü s e y n C a m a l o v: 600 milyon kubmetr.
H e y d ə r Ə l i y e v: 600 milyon kubmetr toplanıbdır. Ondan nə cür istifadə olunacaq, nə vaxt istifadə
olunacaqsa, bunu müəyyən etmək lazımdır. Ona görə bu məsələ də öz əksini tapmalıdır. Məlumdur və bu gün
mən bir daha ictimaiyyətə də deyirəm ki, biz bu gün Azərbaycanın hər məntəqəsini qazla təmin etmək imkanına
malik deyilik. Burada Baş nazirin məruzəsində deyildi ki, bunun üçün bizə 10 milyard kubmetr qaz lazımdır,
elədir də?
A r t u r R a s i z a d ə: Ən minimal halda 9-10 milyard kubmetr qaz lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ən minimal halda 10 milyard kubmetr qaz lazımdır. Bu qədər qaz bizdə yoxdur. Mən
bunu bir dəfə seçicilər qarşısında çıxış edərkən demişdim. O vaxt, 70 –ci illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik
edərkən gördüyüm işlərdən ən dəyərlisi də ondan ibarət idi ki, bütün Azərbaycanın dağ kəndlərinə də qaz
kəmərləri çəkdirdim. Nəinki qaz kəmərləri çəkdim, onları qazla təmin etdim. O vaxt biz 20 milyard kubmetrə
qədər qazdan istifadə edirdik. Ancaq indi bu imkan yoxdur. Ona görə də heç kəsi aldatmaq lazım deyil. Mən heç
kəsi heç vaxt aldatmamışam. Ancaq müəyyən etmək lazımdır, - hara nə qədər qaz alacaqdır. Bu da bizim proqramda yazılmalıdır.
Bəzi populistlər həmin seçkiqabağı dövrdə çıxış edirdilər ki, «hə, sizin burada meşələriniz kəsilir, nə bilim,
mən sizə qaz çəkəcəyəm, sizin meşələriniz də kəsilməyəcəkdir». Bilirsiniz, onun xəbəri yoxdur ki, həmin
meşələr olan yerdə insanlar əsrlər boyu qazsız yaşayıblar. Həmin yerlərə, meşələr olan yerlərə qaz 70-ci illərdə
gedibdir və mənim fəaliyyətim nəticəsində gedibdir. Amma indi dünyadan xəbəri olmayan adam deyir ki,
meşələr kəsiləcəkdir. Bəs onda qaz yox idi, niyə meşələri kəsmirdilər. Nə üçün meşələri kəsəcəklər? Türkiyənin
əksər yerlərində qaz yoxdur, bəs necə qazsız yaşayırlar? Yaşayırlar. Elə bir Türkiyə deyil, bir çox ölkələrdə qaz
yoxdur, qazsız yaşayırlar. Ona görə də hər şeyi doğru-düzgün bildirmək lazımdır. Amma eyni zamanda
yanacaqla təmin olunmaq bir qazla təmin olunmaq deyil – elektrik enerjisidir, qazdır və neft məhsullarıdır.
A r t u r R a s i z a d ə: Ağ neft, soba mazutu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ağ neft, soba mazutu. Ona görə siz gərək proqramı müəyyən edəsiniz və mənə təklif
verəsiniz ki, hansı rayon ağ neftlə nə qədər təmin olunur, hansı rayon soba mazutu ilə nə qədər təmin olunur,
hansı rayon maye qazla nə qədər təmin olunur və bilək ki, - bu, qısa müddətdə olmalıdır, - bu qış dövründə
bunların təminatını biz həll etdik. Bax, bu məsələ kompleks şəklində olmalıdır. Yenə də deyirəm, həm qaz, həm
neft məhsulları, həm də maye qaz.
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Mən bir məsələ haqqında danışdım, amma onu bir daha qeyd etmək istəyirəm, bu korrupsiya ilə mübarizə
barəsində. Bu barədə biz xeyli tədbirlər görmüşük. Ancaq mən tapşırmışdım, xüsusi proqram hazırlanıbdır. Siz
o proqramı hazırlamısınız?
A r t u r R a s i z a d ə: Təqdim etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təqdim etmisiniz. Yaxın vaxtlarda bu proqrama baxılacaq, qəbul olunacaq. Amma iş
təkcə proqramda deyil, əməli işdədir. Ona görə də mən bu gün bir daha bəyan edirəm: Azərbaycanda ictimaisiyasi mühiti, dövlət orqanlarında olan mühiti, hakimiyyət orqanlarında olan mühiti, hüquq-mühafizə
orqanlarında olan mühiti sağlamlaşdırmaq üçün və bizim ideallarımızın səviyyəsinə qaldırmaq üçün bütün
mənfi hallarla, vəzifəli şəxslərin vəzifədən sui-istifadə etməsi halları ilə, rüşvətxorluqla, korrupsiyanın bütün
növləri ilə ciddi mübarizə aparılmalıdır. Proqramı biz qəbul edəcəyik, elan edəcəyik, amma əməli surətdə bunu
siz görməlisiniz. Bu, sizin vəzifənizdir.
Bu gün burada məruzələrdə, çıxışlarda Azərbaycanda oktyabr ayının 11-də keçirilmiş prezident seçkilərinin
yekunları haqqında da natiqlər öz fikirlərini bildirdilər. Mən bu fikirlərə və bu arzulara görə təşəkkür edirəm və
bəyan edirəm ki, biz ötən beş ildə əldə etdiyimiz nailiyyətləri gələcək illərdə bütün sahələrdə daha da yüksəklərə
qaldıracağıq, Azərbaycanın qarşısında duran problemləri həll edəcəyik.
Mən oktyabr ayının 18-də andiçmə mərasimindəki nitqimdə bu barədə öz fikirlərimi, öz proqramımı bəyan
etmişəm. Təkrar etmək istəmirəm. Sadəcə, bir də bildirmək istəyirəm ki, beş il müddətində biz ağır və çətin yol
keçmişik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamışıq. Azərbaycanı böyük fəlakətlərdən, böyük
xətalardan xilas etmişik. Azərbaycanda cinayətkarlığın qarşısını almışıq. Qanunsuz silahlı dəstələri ləğv etmişik.
Azərbaycanda zorakılığın qarşısını almışıq və bunların nəticəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik
yaranıbdır. Azərbaycanın dünya miqyasında hörmətini qaldıran həm onun apardığı məqsədyönlü, ardıcıl xarici
siyasətidir, həm də ki, Azərbaycanın daxilində yaranmış ictimai-siyasi sabitlik, əmin-amanlıq, insanların
rahatlığıdır. Hesab edirəm, bütün nailiyyətlərdən bizim ən böyük nailiyyətimiz budur, ictimai-siyasi sabitliyin
yaranmasıdır. Bunu başqa ölkələrdə də qiymətləndirirlər və buna görə də Azərbaycan öz keçmiş illərindən
fərqlənir. Vəzifəmiz bunu qorumaq, saxlamaq və daha da möhkəmləndirməkdən ibarətdir. Kimsə bunu pozmaq
istəyirsə, kimsə qanunsuz hərəkət etmək istəyirsə, kimsə bizə bu işdə mane olmaq istəyirsə, onlara qarşı
Azərbaycanın qanunları tətbiq olunacaq və heç kəsə Azərbaycanda yaranmış bu ictimai-siyasi sabitliyi, yaranmış bu sağlam mühiti pozmağa biz heç vaxt yol verməyəcəyik.
Beş il müddətində əldə olunan bu nailiyyətlər asan başa gəlməyibdir və bu nailiyyətlərin əldə olunmasında
həmin o müxalifətdə duran və Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərən insanlar nəinki
iştirak etməyiblər, bəzi hallarda həmin o təxribatların, terror aktlarının, dövlət çevrilişinə göstərilən cəhdlərin
iştirakçısı olublar. Ona görə də bu gün onların mənəvi haqqı yoxdur. Azərbaycanda gəlib iqtidarla mübarizə
aparsınlar. Mənəvi haqları yoxdur. 1993-cü ildə Azərbaycan fəlakət vəziyyətində olanda həmin adamlar qaçıb
gizləndilər, vəzifələrini atdılar, kənara çəkildilər. İndi artıq Surət Hüseynovdan istifadə edib yenə də Azərbaycanda sabitliyi pozmaq istəyirlər. Yox!
Əgər o ağır vəziyyətdə, 1993-cü ildə hamısı qaçdı, gizləndisə, hamısı kənara çəkildisə, əgər biz vəziyyəti
normallaşdıra bildiksə və ardıcıl surətdə Azərbaycanda iqtisadi-siyasi sabitliyi təmin edə bildiksə, - indi
vəziyyət beş il bundan əvvəlkindən xeyli fərqlidir, - indi heç kəs bizə mane ola bilməz və heç kəsə biz imkan
verə bilmərik. Ona görə də mən həmin o partiyaları, qrupları, blokları xəbərdar edirəm: Azərbaycanda müxalifət
Azərbaycanın Konstitusiyası və Azərbaycanın demokratiya yolu ilə getməsi mənasında təbii bir anlayışdır.
Ancaq müxalifət qanunlar çərçivəsində hərəkət etməlidir. Gündə bir mitinq keçirmək, həftədə bir küçə yürüşü
keçirmək və beləliklə, Azərbaycandakı bu vəziyyətə təsir etmək – bu yollara biz imkan verməyəcəyik. Heç vaxt
imkan verməyəcəyik! Ona görə də mən onları xəbərdar edirəm.
Biz respublikanın qarşısında duran vəzifələri həyata keçirməyə başlamışıq, biz işləyirik. Beş ildə
Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri biz əldə etmişik. Azərbaycanı bu iqtisadi vəziyyətə biz gətirib çıxarmışıq,
Azərbaycanı dünya miqyasında özünə layiq yer tutmağa biz gətirib çıxarmışıq, müxtəlif müqavilələri əldə
etməyə biz nail olmuşuq və bunların son nəticəsi sentyabr ayının 7-8-də Azərbaycanda İpək yolunun bərpası ilə
əlaqədar keçirilən beynəlxalq konfrans və onun qəbul etdiyi qərarlar, Bakı bəyannaməsidir. Bunların nəticəsi
Xəzər dənizi hövzəsinin neft ehtiyatlarının dünyanın ehtiyacını təmin etmək üçün istifadə edilməsi yolunda dörd
il müddətində aparılan işlər və onun müsbət nəticəsi, nəhayət, tarixi əhəmiyyət kəsb edən sənəd – oktyabr ayının
29-da Ankarada imzalanmış birgə bəyannaməsidir.
Bu, bizim gördüyümüz işlərin nəticəsidir. Bəli, bizim gördüyümüz işlərin nəticəsidir ki, dörd il bundan öncə
imzaladığımız müqavilə işləyir və artıq bir ildir ki, «Çıraq» neft yatağından biz neft hasil edirik. Oradan bir
milyon tondan artıq neft hasil olunubdur və, - burada artıq deyildi, - proqnozlar göstərir ki, oradan nəzərdə
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tutulandan bir neçə dəfə artıq neft alınacaqdır. Bəli, bu, artıq Azərbaycanın gəliridir, Azərbaycanın sərvətidir və
bütün bu görülən işlər Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri üçün görülən işlərdir. Biz tarixi işlər görürük,
gələcəyi – böyük Azərbaycanın parlaq gələcəyini yaratmağa çalışırıq. Bakı–Ceyhan boru xətti haqqında
imzalanmış bəyannamə tarixi əhəmiyyətə malik olan bir sənəddir. Bunun da əsasını qoyan bizik, Azərbaycanı
bu səviyyəyə çatdıran da bizik. Bu bəyannamənin Ankarada imzalanmasında da Azərbaycanın xidmətləri orada
artıq bəyan edildi.
Biz bu və başqa işlərlə məşğul oluruq və bundan sonra da məşğul olacağıq. Ona görə də hakimiyyət
orqanlarının, hüquq-mühafizə orqanlarının cürbəcür yürüşlərlə, cürbəcür mitinqlərlə vaxtını almağa biz imkan
verə bilmərik. Müxalifətin nə sözü varsa, çoxsaylı qəzetləri var, orada desin. Nə sözü varsa, onların ayrı-ayrı
binalarda, ayrı-ayrı qruplarla, ayrı-ayrı yerlərdə toplaşıb danışmaq imkanları var, onları desinlər. Müxalifət üçün
bütün imkanlar yaranıbdır. Azərbaycanda insan haqlarının qorunması sahəsində görülən işlər dünya miqyasında
qiymətləndirilibdir. Siz Azərbaycanda görülən işlər haqqında Helsinki qrupunun, Londondakı İnsan Hüquqları
İnstitutunun bəyanatını oxudunuz. Ölüm hökmünün ləğv edilməsi, nə qədər insanların amnistiya vasitəsilə, əfv
vasitəsilə cəzadan azad olunması. Mən oktyabr ayının 18-də demişəm, bu yaxın vaxtlarda bu barədə mən yeni
təşəbbüslər irəli sürəcəyəm. Bunların hamısı – mətbuat azadlığı, fikir azadlığı, - bunların hamısı Azərbaycanda
demokratiyanın varlığını göstərir, Azərbaycanda demokratik şəraiti göstərir və hər bir müxalifət təşkilatına
normal fəaliyyət şəraiti yaranmasını göstərir. Bu şəraitdən istifadə edərək normal fəaliyyət göstərmək lazımdır.
Dağıdıcı fəaliyyətə biz yol verməyəcəyik, hansısa dağıdıcı cəhdlərə biz yol verməyəcəyik. Bəziləri xəyalla
yaşayırlar ki, guya 1992-ci ildə olduğu kimi bunlar nə isə edə bilərlər. Bunlar mümkün deyil! Azərbaycanın
müstəqil dövləti var, beş il müddətində bu müstəqil dövlət möhkəmlənibdir və biz bunu qoruyub saxlamalıyıq.
Bunu özümüzün müqəddəs vəzifəmiz hesab edirik!
Azərbaycanda görülən işlər, Azərbaycanın geostrateji vəziyyəti, Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti,
Azərbaycanın təbii sərvətləri, Xəzər dənizində Azərbaycanın apardığı işlər və nəhayət, İpək yolunun yaranması,
bərpa olunması, Bakı – Ceyhan xəttinin yaranması haqqında bəyannamənin imzalanması – bunlar hamısı
Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdəki düşmənləri tərəfindən Azərbaycana qarşı təzyiqləri, təxribatları artırmaq
üçün şərait yaradıbdır və biz bunları artıq hiss edirik. Ona görə Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq üçün,
Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi yaşatmaq üçün Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyi də qoruyub saxlamaq lazımdır. Bu, bizim müqəddəs vəzifəmizdir və biz buna sadiq olacağıq.
Mən sizi əmin edirəm ki, indiyə qədər görülən işlərin nəticəsində və əldə olunan təcrübələrin nəticəsində
Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafı bundan sonra da təmin olunacaqdır, Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı
günü-gündən yaxşılaşacaqdır və Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayacaq və özünün xoşbəxt gələcəyinə
gedəcəkdir.
Mən Nazirlər Kabinetinə tapşırıram ki, burada verilən bütün təkliflərin – həm məruzələrdə, həm çıxışlarda,
həm mənim nitqimdə verilən təkliflərin, tapşırıqların, bunlar hamısı stenoqramda var, - bunların əsasında bir
həftə müddətində bizim bugünkü iclasın qərarını hazırlasın. Biz geniş qərar qəbul etməliyik və burada müzakirə
olunan məsələlər, irəli sürülən təkliflər və qəbul olunan fikirlər o qərarda öz əksini tapmalıdır.
Bununla da bugünkü iclası bağlı elan edirəm. Yerlərdən gəlmiş nümayəndələrə, yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının nümayəndələrinə tapşırıram ki, onlar dərhal öz yerlərinə qayıtsınlar və təbiidir ki, bu iclasın
nəticələri yerlərdə də təhlil olunmalıdır və hər şəhərdə, hər rayonda lazımi tədbirlər görülməlidir. Mən hamıdan
tələb edirəm ki, bugünkü iclasın əhval-ruhiyyəsi hər yerə yayılsın və işlərin hamısı bundan sonra daha da yaxşı
təşkil edilsin. Sağ olun.
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XALQ ARTİSTİ İQOR MOİSEYEVİN RƏHBƏRLİYİ İLƏ DÜNYA ŞÖHRƏTLİ RUSİYA
DÖVLƏT AKADEMİK XALQ RƏQSLƏRİ ANSAMBLININ KONSERTİNDƏN SONRA
ANSAMBLIN KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Respublika sarayı
6 noyabr 1998-ci il
Mən Sizə gözəl çıxışınıza görə, bizə böyük zövq bəxş etdiyinizə və bizdə böyük təəssürat doğurduğunuza
görə təşəkkür edirəm. Sizin ansambl məşhurdur, onun artıq 62 yaşı var, mən özüm onu 30, yaxud 40 il olar ki,
tanıyıram və rəqqaslarınızın çıxışına da həmişə məftun olmuşam. Siz Bakıya «Azərbaycan mədəniyyətinin
dostları» fondunun, onun sədri Mehriban Əliyevanın dəvəti ilə gəlmişsiniz. Sizin Azərbaycana gəlişiniz, gözəl
çıxışınız xalqımıza, dövlətimizə çox dərin hörmətin ifadəsidir. Sizin yaradıcılığınız həmişə heyranlıq
doğurubdur və görüşümüz zamanı dediyim kimi, bu, nəinki Rusiyanın və keçmiş Sovet İttifaqının mədəni
həyatında, həm də bütün dünyada nadir hadisədir. Məsələn, mən ikinci belə ansambl tanımıram. Siz
başqalarında olmayan öz dəst-xəttinizə, özünüzə xas gözəlliyə, xarakterə, temperamentə maliksiniz.
Sizin rəqqasları seçmək istedadınızı da qeyd edir və bildirirəm ki, onların dəyişməsi ansamblın ustalığının
yüksək səviyyəsinə təsir göstərmir.
Siz tamaşaçıların münasibətini hiss etdiniz və bunu görmək mənə çox xoş idi. Bu, tamaşaçılarımızın sizin
sənətinizə məhəbbətindən də, sənətinizi başa düşməsindən də xəbər verir. İndi müxtəlif dövlətlərdə
yaşamağımıza baxmayaraq, tamaşaçılarımız sənətinizi yenə də qiymətləndirirlər. Mən belə alqışları, nidaları
çoxdan eşitməmişdim. Sizin hamınızı təbrik edirəm, sizin hamınız gözəl və heyrətamiz rəqs edirsiniz. Məsələn,
«Fin polkası»nı götürək. Onu iki adam ifa edir. Amma nə qədər orijinaldır! Ancaq məni hamısından çox nanay
xalq oyunu heyrətləndirdi. Mən bu rəqsi ilk dəfə gördüm. Nə isə qeyri-adi bir rəqsdir. O, bunların hamısını necə
edir? Bunu bir nəfərin etdiyini dərhal başa duşmürsən. Gözəldir, hamınızı təbrik edirəm, çox şadam ki, siz bizə
təşrif gətirdiniz.
İ q o r M o i s e y e v: Cənab prezident, bizim Azərbaycan tamaşaçılarından 13 illik ayrılığımız onlara
bəslədiyimiz xoş hissləri və onların bizə səmimi duyğularını əsla azaltmayıb. Bunu biz bugünkü uğurdan və bizi
necə qarşılamaqlarından görürük. Biz «Azərbaycan mədəniyyətinin dostları» fondunun sədri Mehriban
Əliyevaya dəvətə görə təşəkkür edirik. Ansambl bu dəvətə həvəslə cavab vermişdir, çünki kollektivi Bakı
həmişə yaxşı qəbul etmiş və o, buraya həmişə ən səmimi hisslərlə gəlmişdir. Mən də, truppamız da xoşbəxtik ki,
əlaqələrimiz nəinki qırılmamışdır, hətta möhkəmlənmişdir.
Sizə böyük bir sevinclə «Mən xatırlayıram…» kitabını hədiyyə edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şübhəsiz, bu kitab İqor Moiseyevin həyat və
yaradıcılığı kimi maraqlıdır.
Siz bu xanımı, Əminə xanımı tanıyırsınız. Əminə xanım Azərbaycanda bütün xalq rəqslərinin ifaçılığının
banisidir.
Ə m i n ə D i l b a z i: Cənab prezident, İqor Moiseyevi lap çoxdan tanıyıram. O, bizim çox sevdiyimiz
nərdə və armudu stəkanlara pərəstiş edir. Mən gənclik illərimi, Moiseyevin ansamblının bütün gözəlliyini
xatırladım. Moiseyevin bütün məktəbini saxlayıb yaşatmaq lazımdır, çünki bu məktəb ümumdünya
əhəmiyyətinə malikdir. Bu məktəb standart pedaqoqlar, baletmeysterlər məktəbi deyildir, o, tapıntıdır, rəqs
mədəniyyətidir, rəqs tarixidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün bizə böyük zövq bəxş etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. «İki körpənin
güləşi» nanay xalq oyununun ifaçısı Aleksandr Matus-Marçuku gözəl və heyranedici çıxışa görə xüsusi təbrik
edirəm. Gözəl konsertə görə ansamblın bütün üzvlərinə bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, sizə uğurlar
arzulayıram.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
9 noyabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, mən sizi ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana yenidən xoş
gəlmisiniz. Sizi çoxdan gözləyirdik. Çox məmnunuq ki, nəhayət, siz işə başlamısınız və Azərbaycana
gəlmisiniz.
Mən keçən görüşümüzdə də bəyan etmişdim – biz çox təəssüf edirik ki, 1997-ci ilin payızından Minsk qrupu
həmsədrlərinin Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində işləri zəifləyibdir
və danışıq prosesi demək olar ki, dayandırılıbdır. Bu bizi, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan ictimaiyyətini çox
narahat edir. Danışıq prosesinin zəifləməsinin səbəblərini siz bizə izah etmişdiniz. Biz bunları anlayırıq. Ancaq
eyni zamanda Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində Azərbaycanın düşdüyü ağır vəziyyət,
xüsusən işğal olunmuş ərazilərdən zorla çıxarılmış bir milyondan artıq azərbaycanlıların çətin şəraitdə,
çadırlarda yaşaması və belə bir ağır vəziyyətin yaranması, şübhəsiz ki, biz bu səbəbləri nə qədər başa düşmüş
olsaq da bizi və ictimaiyyəti rahat qoya bilmir. Ancaq nə etməli, - biz o dövrü də yaşadıq. Hiss edirik ki, indi
artıq siz danışıq prosesini əvvəlki səviyyəyə gətirib çatdırmaq istəyirsiniz. Biz bunu alqışlayırıq. Mən danışıqları
intensivləşdirmək və məsələni həll etmək arzusu ilə sizinlə görüşürəm. Ümid edirik ki, bundan sonra bizim
işimizdə fasilə olmayacaqdır, danışıqlar prosesi intensiv gedəcəkdir və sizin köməyinizlə, hamımızın ümumi
səyləri ilə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsinə, böyük sülhün yaranmasına nail olacağıq.
Mən bu fikirlərlə, arzularla sizi məmnuniyyətlə dinləyirəm.
J o r j V o j y e: Cənab prezident, həmsədrlər danışıqlar prosesini gücləndirmək əzmindədirlər. Bakıda
axırıncı görüşdən sonra çox hadisələr baş vermişdir. Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələrini öz
adımdan və həmkarlarım adından məmnunluqla qeyd edir və Sizin yenidən respublika prezidenti seçilməyiniz
münasibətilə həmsədarət adından təbrik edirəm. Habelə Fransa prezidenti Jak Şirak tərəfindən Sizin ünvana
təbriklər olduğunu təsdiqləyirəm. Prezident Heydər Əliyevin bu vəzifəyə yenidən seçilməsi Azərbaycanın
sabitliyinin perspektivliyinə, habelə Qarabağ böhranının aradan qaldırılacağına təminata dəlalətdir.
Axırıncı görüşümüzdən bəri Ermənistan tərəfi ilə danışıqlar aparmağa imkanımız olmuşdur. Ümumi dövlət
konsepsiyasına, Sizin kimi, onlar da maraq göstərmişlər. Beləliklə, bu anlayışa əsaslanan prinsipləri
müəyyənləşdirmək üçün biz çox əlbir işlədik. Bu prinsiplər özünün yalnız bir hissəsində yenidir. Onların çoxu
Sizə artıq yaxşı məlumdur. Zənnimizcə, onlar bu mənada yenidir ki, bütün tərəflər üçün məqbul ola biləcək
əsasları özündə əks etdirəcəyinə və danışıqlar prosesinə bacardıqca daha tez bir zamanda yenidən
başlanılmasına gətirib çıxaracağına ümid bəsləməyə imkan verir. Bu gün Xarici İşlər Nazirliyində həmin məsələ
barəsində çox ətraflı fikir mübadiləsi aparmağa imkanımız oldu. Əlbəttə, biz də məmnun qalardıq ki, bu söhbəti
genişləndirməyə və onu bu əsasda davam etdirmək üçün həmin cəhətlər barəsində Sizin ilk təəssüratınızı
öyrənməyə imkanımız olsun.
İstərdim ki, həmkarlarım da öz fikirlərini söyləsinlər.
Y u r i Y u k a l o v: Cənab prezident, Sizin Rusiya prezidentindən və Rusiya Federasiyasının bir çox digər
şəxslərindən almış olduğunuz təbriklərə Rusiya həmsədarəti də qoşulmaq istərdi. Biz danışıqlara yenidən
başlanması ilə Zaqafqaziyada möhkəm sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına doğru uğurlu irəliləyişi Sizin
adınızla bağlayırıq. Danışıqlara yenidən başlamaq və onları illərlə davam etdirmək olar. Lakin biz hamımız, zənnimcə, mən bütün həmsədrlərin rəyini ifadə edirəm, - bölgədə sülhün və sabitliyin bacardıqca tez bir
zamanda bərqərar olmasını istəyirik. Ona görə ki, bu, bütün ölkələrin xalqlarının mənafelərinə və istəyinə cavab
verir.
D o n a l d K a y z e r: Cənab prezident, icazə verin, Sizin prezident vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz
münasibətilə həmsədarətin Amerika tərəfi adından ən səmimi təbrikləri ifadə edim. Bir daha nəzərə çarpdırmaq
istəyirəm ki, bizim prezident Klinton da Sizə şəxsi məktubunda öz hisslərini ifadə etmişdir.
Əlbəttə, ümumi nizamasalmaya nail olmaq yolunda axtarışımızda hazırda olduğumuz mərhələ barəsində
həmsədr həmkarlarımın söylədikləri fikrə mən də şərikəm. Cənab prezident, ayrıca vurğulamaq istəyirəm ki,
*

Görüşdə Jorj Vojye (Fransa), Yuri Yukalov (Rusiya) və Donald Kayzeri (ABŞ) iştirak etmişlər.
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Sizinlə sentyabrda görüşümüz zamanı özünü büruzə vermiş əhval-ruhiyyə bizi çox ruhlandırdı. Həmin görüşdə
Sizin iştirakınız nizamasalmaya nail olmaq məqsədilə irəli sürdüyümüz təkliflərin qəbul edilməsinə razılığı
təsdiqlədi. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Bakıda TRASEKA-ya dair konfrans keçirilərkən nümayiş
etdirilmiş dövlət müdrikliyi və bu konfrans zamanı Ermənistan nümayəndələrinə göstərilmiş münasibət bizə çox
böyük təəssürat bağışladı. Mənə elə gəlir ki, bunların hamısı Minsk qrupunun işinə təkan vermək üçün lazımi
mühit yaradılmasına kömək etmişdir. Beləliklə, təsdiqləmək istərdim ki, məqsəd və vəzifələrimiz məhz Sizin
verdiyiniz təkliflərdən – işimizi gücləndirmək, məsələyə baxılmasına ən ədalətli yolla ciddi yanaşmaq və ona
tərəflərin iştirakı ilə qoşulmaq təkliflərindən ibarətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Vojye, hörmətli cənab Yukalov, hörmətli cənab Kayzer. Mənim
yenidən prezident seçilməyim münasibətilə söylədiyiniz xoş sözlərə görə, təbriklərinizə görə sizə təşəkkür
edirəm. Eyni zamanda Fransanın prezidenti cənab Jak Şiraka, Rusiyanın prezidenti cənab Boris Yeltsinə, ABŞın prezidenti cənab Bill Klintona mənim yenidən prezident seçilməyim münasibətilə mənə göstərdikləri diqqətə,
göndərdikləri təbrik məktüblarına görə təşəkkür edirəm. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm və bildirirəm ki, mən
yenidən Azərbaycanın prezidenti seçilərək, sizin ölkələrinizlə indiyə qədər olan əlaqələrimizi bundan sonra da
ardıcıl surətdə inkişaf etdirmək əzmindəyəm.
Azərbaycanda prezident seçkilərinin vaxtında, Konstitusiyaya əsasən, demokratik şəraitdə keçirilməsi, əldə
olunan nəticələr və mənim yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməyim Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi üçün çox mühüm bir amildir. Ötən beş ildə biz, Azərbaycan
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində həmişə çalışmışıq və bu
məsələnin həll olunmasında da Minsk qrupuna və onun həmsədrlərinə, bilavasitə sizin ölkələrə – Fransaya,
Rusiyaya, ABŞ-a çox böyük ümidlər bəsləmişik.
Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, biz bu beş ildə nə qədər çətin olsa da sizinlə birlikdə çox işlər görmüşük və
məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün yaxşı əsaslar yaranıbdır. Mən Minsk qrupunun, onun həmsədrləri
Fransa, Rusiya və ABŞ-ın fəaliyyətini qiymətləndirirəm və gələcək prezidentlik dövrümdə də sizinlə, Minsk
qrupu ilə, onun həmsədrləri ilə sıx əməkdaşlıq etmək fikrində olduğumu bildirirəm.
Mən çox ümid edirəm və bildirmək istəyirəm ki, seçkiqabağı görüşlərdə də seçicilər, Azərbaycanın
ictimaiyyəti bütün danışıqlarda, bütün görüşlərdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması, işğal
olunmuş torpaqların azad edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması məsələsini ön plana
çıxarıblar, bir nömrəli məsələ kimi həmişə irəli sürüblər və bir prezident kimi məndən bu məsələnin həll
olunmasını tələb ediblər. Seçkiqabağı günlərdə mən işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış və indi çadır
şəhərciklərində məskunlaşmış Azərbaycan vətəndaşları ilə demək olar ki, bütün çadır şəhərciklərində görüşdüm.
Onların yaşayış vəziyyəti həddindən artıq ağırdır və çətindir. Bu, bizə də, sizə də məlumdur və ayrı-ayrı
ölkələrdən Azərbaycana yeni gələn hər bir kəs o çadır şəhərciklərinə gedib insanların yaşadıqları şəraiti
görərkən dəhşətə gəlir. Mən çadır şəhərciklərində ağır vəziyyətdə yaşayan bütün vətəndaşlarımıza bildirmişəm,
onları əmin etmişəm ki, biz işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə nail olacağıq, onların öz yerlərinəyurdlarına qayıtmasına nail olacağıq və bunu da Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasında görürük, Minsk qrupu ilə əməkdaşlığımızda görürük. Onlar mənə indiyə qədər də inanıblar, indi də
inanırlar və çox böyük ümidlərlə yaşayırlar.
Sizə bildirmək istəyirəm ki, mənə verilən məlumatdan görünür ki, çadır şəhərciklərində qaçqın vəziyyətində
yaşayan insanlar, ümumiyyətlə, işğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş və Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində yaşayanların tam əksəriyyəti prezident seçkilərində mənə səs veriblər. Hətta onlar başqa təbəqələrə
nisbətən daha da çox mənə səs veriblər. Bu səslər mənim üçün çox qiymətlidir və deyə bilərəm, bəlkə başqa
təbəqələrdən verilən səslərdən də mənim üçün çox qiymətlidir. Amma eyni zamanda mən dərk edirəm ki, bu
səslər ümid, inam səsləridir. Yəni onlar inanırlar, ümid edirlər ki, biz onların öz yerlərinə qayıtmasına nail
olacağıq. Mən şəxsən onları bu barədə əmin etmişəm.
Bunlar hamısı şəxsən mənim üzərimə böyük vəzifə qoyubdur. Mən də bu vəzifəni yerinə yetirmək istəyirəm
və bu vəzifəni də yalnız Sizinlə birlikdə, hamımızın ümumi birliyi nəticəsində yerinə yetirmək mümkündür.
Ona görə də Sizin yenidən intensiv işə başlamağınız bizim hamımız üçün böyük bir hadisədir, sevindirici haldır
və mən, bütün Azərbaycan Sizin işlərinizə, bizim əməkdaşlığımıza çox böyük ümidlər bəsləyirik.
Mən bilirəm, Siz bu gün Xarici İşlər Nazirliyində danışıqlar aparmısınız və bilirəm ki, Sizin müəyyən yeni
təklifiniz vardır. Şübhəsiz ki, biz onları öyrənməliyik, ətraflı təhlil etməliyik və bundan sonra öz fikrimizi
deməliyik.
Cənab Vojye, istəyirəm ki, diqqətinizi bir məqama cəlb edim. Siz dediniz ki, biz ümumi dövlət prinsipini
qəbul etmişik və bu da işlərin, təkliflərin hazırlanmasına kömək edibdir. Həqiqətən, bizim keçən
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danışıqlarımızda ümumi dövlət prinsipi haqqında fikir mübadiləsi olubdur və bu, maraqlı bir fikirdir. Ancaq
bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Çünki xüsusi dövlət anlayışı bizim üçün yeni bir anlayışdır və xüsusi dövlət
anlayışının da cürbəcür formaları ola bilər. Ona görə bu məsələnin böyük təhlilə ehtiyacı vardır. Yəni bu barədə
birmənalı söz demək mümkün deyildir.
Məlumdur ki, bu məsələnin həll edilməsi üçün bizim əsas götürdüyümüz prinsiplər Lissabonda qəbul
olunmuş prinsiplərdir. Aydındır ki, bu Lissabon prinsipləri Ermənistan tərəfindən indiyə qədər qəbul olunmur.
Eyni zamanda Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi yolunu biz dəfələrlə bəyan etmişik və bu
gün də bildirirəm ki, biz bunu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Azərbaycanın vahid bir dövdət
kimi təmin olunması yolunda görürük. Buna müxtəlif adlar da vermək olar. Ancaq mənası məlumdur ki, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın tərkibində özünüidarəetmə hüququ almalıdır. Mən sadəcə olaraq, diqqətinizi bu
məsələyə cəlb etdim və bu məsələni geniş şəkildə müzakirə etmək fikrində deyiləm. İndi yəqin ki, Siz o
təklifləri təqdim edəcəksiniz. Biz ondan sonra bunları öyrənib fikirlərimizi Sizə çatdıracağıq. Danışıqların
yenidən başlanması münasibətilə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
J o r j V o j y e: Cənab prezident, Sizə təşəkkür edirəm. Zənnimcə, haqqında danışdığınız bütün tələbləri
biz ahəngdar şəkildə birləşdirməyə çalışacağıq. Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə gəldikdə, elə
formullar tapmağa çalışmışıq ki, onlar Dağlıq Qarabağa özünüidarə statusunu geniş səpgidə həyata keçirməyə
imkan versin. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, biz insan amili ilə, yəni qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı
problemlərin həllinə birinci dərəcəli əhəmiyyət veririk. Ümidvarıq ki, işləyib hazırladığımız təkliflər Sizin
müsbət diqqətinizə səbəb olacaq, Sizin tərəfinizdən müsbət qarşılanacaq və sonra tərəflər arasında gələcək
danışıqlar üçün zəmin olacaqdır. Ola bilsin ki, biz yolun axırında deyilik, amma bu yolun əvvəlində də deyilik.
İnanırıq ki, işlənib hazırlanmış nə varsa, onlar problemin həllinə müəyyən dərəcədə yaxınlaşmağa imkan
verəcəkdir. Biz problemin həllinə nəhayət, tamamilə yaxınlaşacağıq.
Cənab prezident, bizim bu danışıqlar məxfiliyin bəzi şərtlərinin gözlənilməsini tələb edir. Buna görə də bəlkə
biz, öz iştirakı ilə bizə şərəf göstərmiş olan jurnalistlərimizə təşəkkürümüzü bildirək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizi anlayıram. Sizin təklifinizlə razıyam. Mən jurnalistlərə təşəkkür edirəm.
Biz söhbətimizi davam etdirməliyik.
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12 NOYABR KONSTİTUSİYA GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
11 noyabr 1998-ci il
Əziz Azərbaycan vətəndaşları!
Sizi 12 noyabr Konstitusiya günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq referendumu yolu ilə Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası
qəbul edilmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənərək yaradılan,
müstəqil dövlətimiz və xalqımız üçün taleyüklü əhəmiyyət kəsb edən bu Konstitusiya Azərbaycanda
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu üçün əsaslı zəmin yaratmışdır.
Xalqımızın keçdiyi tarixi yolun, müstəqillik uğrunda apardığı ardıcıl mübarizənin məntiqi yekunu və parlaq
təntənəsinin əksi olan Konstitusiyamız xalqın iradəsini ifadə edərək dövlətimizin fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərini, demokratik dövlət quruculuğu prosesinin başlıca prinsiplərini, vətəndaşların əsas hüquq və
vəzifələrini müəyyən etmişdir.
Azərbaycanda demokratik proseslərin getdikcə dərinləşdiyi, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf
etdiyi bir mərhələdə Konstitusiyanın əsas müddəalarının həyata keçirilməsi, respublika həyatının bütün
sahələrinin yeniləşməsində onun açdığı geniş imkanlardan hərtərəfli istifadə olunması hər bir vətəndaşdan
böyük səy və məsuliyyət tələb edir. Qarşımızda duran ən mühüm vəzifə Konstitusiyanın əsas prinsiplərini
dərindən mənimsəmək, respublika həyatına tətbiq etmək və onun verdiyi təminatları reallaşdırmaqdan ibarətdir.
Əziz vətəndaşlar!
Əmin olduğumu bildirirəm ki, müstəqil dövlətimizin möhkəmlənməsi və tərəqqisi yolunda hər bir vətəndaş
böyük məsuliyyət hissi duyaraq, yeniləşən cəmiyyətimizin bütün sahələrində Konstitusiyanın əsas
müddəalarının qorunmasına və həyata keçirilməsinə çalışacaqdır. Sizə bu yolda müvəffəqiyyət və səadət
arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 noyabr 1998-ci il
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FİKRƏT ƏMİROVUN «SEVİL» OPERASININ YENİ QURULUŞDA
İLK TAMAŞASINA BAXDIQDAN SONRA TEATRIN
YARADICI KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
15 noyabr 1998-ci il
Axşamınız xeyir olsun!
Sizin hamınızı təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyət və incəsənət işçilərini, Opera və Balet
Teatrının kollektivini, sizi – «Sevil» operasının yeni tamaşasını hazırlayanları bu əlamətdar hadisə münasibətilə
təbrik edirəm. Sizə cansağlığı və gələcək yaradıcılıq fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram.
Bu tamaşanın yeni quruluşda hazırlanması çox əlamətdar hadisədir. «Sevil» operası Azərbaycan Opera və
Balet Teatrının səhnəsində çoxdan göstərilmir. Bu, çox dəyərli bir sənət əsəridir, Azərbaycanın musiqi və opera
sənətinə böyük töhfədir. Ona görə də əsərin yenidən canlanması, səhnəyə gəlməsi Azərbaycanın mədəni
həyatında, incəsənətində, ümumiyyətlə, respublikamızın ictimai həyatında mühüm hadisədir. Tamaşaya
məmnuniyyətlə baxdım, sizi dinlədim və çox böyük təəssüratlar altındayam.
45 il öncə «Sevil» operası yarananda da mən onun ilk tamaşasında olmuşam. Rəhmətlik Fikrət Əmirovla
mənim şəxsi münasibətlərim və dostluğum var idi. O, bu operanı yazarkən, hələ əsər səhnəyə qoyulmamış, bir
neçə dəfə görüşlərimizdə opera üzərində işləməsi haqqında mənə danışmışdı, söyləmişdi. 50-ci illərin
əvvəllərində bu operanın yaranması ictimaiyyətə artıq məlum idi. Ona görə də operasevərlər bu əsəri
səbirsizliklə gözləyirdilər. Hamı düşünürdü, - görəsən əsər necə alınacaq? Çünki «Sevil» öz süjetinə görə yeni
əsər deyil. Bu pyesi Cəfər Cabbarlı yaradıbdır. Deyə bilərəm ki, Cəfər Cabbarlının «Sevil» pyesi Azərbaycanın
ictimai-siyasi həyatında çox böyük rol oynamışdır. Qadın azadlığı, insan mənəviyyatı mövzusunun qələmə
alınmasında Cəfər Cabbarlının xidmətləri böyükdür. Onun pyeslərinin hər biri, demək olar ki, «Sevil» tamaşası
qədər böyük əhəmiyyətə malik əsərlərdir. Ancaq «Sevil» pyesinin yarandığı dövrdə – 1920-30-cu illərdə
Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərdə, qadınların azadlığının əldə olunması prosesində bu əsər çox
böyük rol oynamış, güclü təsir bağışlamışdır. Deyirdilər ki, o vaxt qadınlar Bakıda indi bizim bərpa etdiyimiz
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrına çadra altında gəlirdilər. Bunu siz də tamaşada göstərdiniz. Əsər o qədər
təsirli idi ki, tamaşaya baxan qadınlar heç nədən – atasından, qardaşından, ərindən çəkinmədən zaldan çadralarını atıb çıxırdılar. Bu barədə mətbuatımızda, kitablarda çox yazılıb. Ona görə də «Sevil» pyesi bizə, şəxsən
mənə məlum idi. Xatirimdədir, 30-cu illərdə dəfələrlə «Sevil» pyesinə baxmışam. Böyük təəssüratlarım var.
Ancaq «Sevil» pyesinin opera əsəri kimi təqdim olunmasını biz müəyyən qədər təsəvvür edə bilmirdik.
Çünki yazılmış operaların çoxusunun mövzusu əfsanələrdən götürülmüşdür. Deyək ki, «Leyli və Məcnun»,
yaxud «Əsli və Kərəm», «Şahsənəm», «Aşıq Qərib», «Şah İsmayıl»… «Koroğlu» da böyük qəhrəmanlıq
əfsanəsinə həsr olunmuşdur. Ona görə də müasir həyata dair belə bir əsərin opera vasitəsilə çatdırılmasını mən
təsəvvür edə bilmirdim. Xatırlayıram, «Sevil» operasının ilk tamaşasını, yaradıcı kollektivi, operanın müəllifi
Fikrət Əmirovu həmin bu salon çox böyük ehtiramla qarşıladı. O vaxt Rəşid Behbudov ilk dəfə idi ki, operada
çıxış edirdi. Həmin dövrdə o, estrada artisti hesab olunurdu. Hamı düşünürdü ki, estrada artisti operada necə
çıxış edəcək? Amma çox gözəl oxudu. Firəngiz Əhmədova o vaxt opera artisti kimi məlum idi. O da, başqaları
da öz rollarını çox gözəl ifa etdilər. Mən indi onların hamısının adlarını demək istəmirəm.
Mən o ilk tamaşanı da dinləmişəm. Həmin vaxtdan 45 il keçibdir. Deyirlər ki, əsər 20 ildir səhnədə
olmayıbdır. İndi siz bunu yaratmısınız, çox da gözəl yaratmısınız. 45 il bundan öncə gördüyümü də, eşitdiyimi
də unutmamışam, o mənim xatirimdədir. O da gözəl idi, bu da gözəldir. Siz böyük iş görmüsünüz, ictimai
həyatımıza, mədəniyyətimizə böyük töhfə vermisiniz. Hamınızı təbrik edirəm və bu xidmətinizə görə sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
Burada hərə öz əməyini sərf edibdir, rejissor da öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlibdir. Mənə dedilər ki,
tamaşanın ümumi musiqi rəhbəri Fərhad Bədəlbəylidir. Əsərin musiqisində, mizanlarında, ümumiyyətlə,
məzmununda da müəyyən dəyişikliklər var. Onları da mən hiss edirəm. Opera muasirləşibdir. Bunun özü də
böyük işdir. Dekorasiyalar da çox gözəldir. Teatrda belə dekorasiyalardan çoxdan idi ki, uzaqlaşmışdıq və
bunun həsrətində idik. Bu səhnədə keçmişdə tamaşaya qoyulan əsərlər gözəl dekorasiyalarla tərtib olunurdu.
Lakin bir vaxt dedilər ki, eləcə səhnə boş olsun və ifaçılar tamaşanı göstərsinlər. Amma indi gözəl dekorasiyalardan istifadə olunur, rəssamın da işi yaxşıdır.
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Əsərin əsasını təşkil edən, şübhəsiz ki, musiqidir. Orkestr çox gözəl çaldı. Dirijor da yaxşı idarə edirdi.
Amma bunların hamısını səhnədə göstərən, söz yox ki, siz ifaçılarsınız. Xuraman Qasımova həmişə olduğu
kimi, bu gün bizi yenə də heyrətə gətirdi, çox sevindirdi.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Möhtərəm prezident, çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, opera janrında Xuraman xanımın birinci çıxışı deyil. O, çox rollarda və həmişə
də yüksək səviyyədə çıxış edibdir. Ancaq bu gün yeni bir tamaşada, yeni bir rolda iştirak edir.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Heydər Əliyeviç, sevinirəm ki, mənim ifamda bu tamaşanı Siz ikinci dəfədir
ki, görürsünüz. Mən Sizin yadınıza salmaq istəyirəm, bu əsər 17 il bundan əvvəl opera teatrının səhnəsində
göstərilmişdi. Bilirsiniz ki, müəyyən səbəblərə görə tamaşa uzun müddət repertuardan çıxarıldı. Çox razıyam ki,
sənət yoldaşlarım əsəri yenidən, təkrar yaratmaq üçün əmək sərf etdilər. Bu əsəri yenidən canlandırdıqlarına
görə mən xüsusilə tamaşanın dirijoru Cavanşir Cəfərova və musiqi rəhbəri Fərhad Bədəlbəyliyə öz təşəkkürümü
bildirirəm. Amma 17 il bundan əvvəl – Azərbaycanın 60 illiyində mən bu əsərdə Sevil və Dilbər rollarında çıxış
etmişəm. Sevil rolunu Fidan xanım da oynamışdı, o zaman Validə Paşayeva Gülüş rolunu oynayırdı. Bu, 17 il
bundan qabaq olmuşdur. Çox sevinirəm ki, əsər yeni quruluşda səhnəmizdə təkrar tamaşaya qoyulmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunların hamısı düzdür. Amma 45 il öncə göstərilən «Sevil» operası mənim
xatirimdə daha yaxşı qalıbdır. Siz yada saldınız, mən onu da xatırlayıram. Lakin o tamaşadan bu tamaşanı
böyük bir dövr ayırır. Respublikamız son on ildə çox böyük proseslərdən keçibdir. Opera teatrı bir müddət
işləməyib, yaşamayıbdır. Belə bir dövrü biz yaşadıq. İndi mədəniyyət inkişaf edir. Mən tənəffüs zamanı opera
və balet teatrına, ümumiyyətlə, mədəniyyətimizə sponsorluq edən şirkətlərin nümayəndələri ilə görüşdüm,
söhbət etdim. Opera teatrımıza, mədəniyyətimizə yardım etdiklərinə görə onlara təşəkkürümü bildirdim. Mən
Polad Bülbüloğluna da deyirdim ki, mədəniyyət işçilərimiz, incəsənət xadimlərimiz, müğənnilərimiz,
musiqiçilərimiz yəqin bilirlər ki, mən son 4-5 ildir dünyanın böyük şirkətlərini Azərbaycana gətirirəm. Bunun
ölkəmizə, onun iqtisadiyyatına, söz yox ki, böyük faydası var.
Ölkəmiz, xalqımız gələcəkdə, bir neçə ildən sonra bu faydanı daha çox hiss edəcəkdir. Gördüyümüz işlərin
faydası 5-10 ildən sonra daha da artacaqdır. Neft çıxarmaq, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün respublikamıza
gətirdiyimiz şirkətlərin mədəniyyətimizə, o cümlədən opera teatrına qayğısı, teatrın nəzdində «qayğı fondu»
yaratması hazırladığınız tamaşanın meydana gəlməsinə kömək edibdir. Belə bir çətin mərhələdən keçərək
incəsənətimizi, mədəniyyətimizi yaşatmaq, bu gün «Sevil» operasını belə gözəl təqdim etmək böyük işdir. Ona
görə də mən bunu qeyd edirəm.
Azər Zeynalov da Balaş rolunu çox gözəl ifa etdi. Yəqin ki, Balaş rolunu Azər ilk dəfədir ifa edir.
A z ə r Z e y n a l o v: Bəli, cənab prezident, ilk dəfədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İlk dəfədir… Bu rolu Rəşid Behbudovun, sonra Lütfiyar İmanovun sizin iştirak
etdiyiniz tamaşada oynaması yadımdadır.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Bəli, onda Fidan xanım Sevil rolunda oynayırdı, mən isə Dilbər rolunda.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüzmü, indi yeni nəsil, gənc ifaçılar, musiqiçilər yetişib. Azər Zeynalov
operada da gündən-günə özünü gözəl göstərir. Bunu da mən çox qiymətləndirirəm. Dilbər rolu da çox gözəl ifa
olundu. Bu, bir qədər maraqlı obrazdır. Hər obrazın özünəməxsus xüsusiyyəti var. O xüsusiyyəti açmağın özü,
şübhəsiz ki, ifaçının ən böyük nailiyyətidir. Obrazın müsbət və ya mənfi olmasının fərqi yoxdur. Müsbəti
müsbət, mənfini mənfi kimi göstərmək hər ifaçının, artistin, aktrisanın böyük məharətidir. Dilbəri də çox gözəl
göstərdilər, vaxtınızı almaq istəmirəm, başqalarını da həmçinin.
Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Bir daha sizi təbrik edirəm.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Bu balamızı da təbrik edək.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Gündüz rolunun ifaçısı balaca İsmayıl Azər Zeynalovun oğludur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hə, sənin oğlundur? Necə gözəl, sərbəst, çəkinmədən oynadı. Elə bil doğrudan da
artistdir.
F ə r h a d B ə d ə l b ə y l i: Amma ona qonorar vermirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Böyüyəndən sonra qonorar da alacaqdır. Təbrik edirəm. İki saatdan çoxdur ki,
buradayıq, «Sevil» operası Azərbaycanın opera sənətinin ən parlaq əsərlərindən biridir. Müqayisə etmək
istəmirəm, mən sənətşünas, müsiqişünas deyiləm və bu vəzifəni də öz üzərimə götürmək istəmirəm. Ancaq
hesab edirəm ki, Fikrət Əmirov «Sevil» operası ilə yaradıcılığının ən yüksək zirvəsinə qalxmışdır. Çünki bu əsər
həm müasir həyatımızın mövzusu, həm də milli musiqimizin üzərində qurulmuşdur. Operanın ən dəyərli cəhəti
də bundan ibarətdir. Fikrət Əmirov dünyasını dəyişib, Allah ona rəhmət eləsin. Vaxt ötdükcə belə insanların
xidmətləri daha aydın görünür. Yaşadığı dövrdə insanı bəzən o qədər də yaxşı anlamırlar, qiymətləndirmirlər.
Ancaq mənim vicdanım təmizdir.
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Respublikaya rəhbərliyə gəlməzdən əvvəl də Fikrət Əmirovla çox yaxın dostluq etmişəm. Təsəvvür edin,
1969-cu ildə respublikaya rəhbərliyə başlamışdım. Əgər 1953-cü ildən Fikrət Əmirovla yaxın əlaqədə idimsə,
ilk tamaşasında iştirak edib onu təbrik etmişdimsə bu da bizim əlaqələrimizi göstərir. O vaxt da mən ona çox
mənəvi dayaq olurdum. Hətta bəzi fikirlərini, dərdlərini mənə danışırdı. Amma respublikaya rəhbərlik etməyə
başladıqdan sonra, bilirsiniz ki, mən həmişə mədəniyyətə böyük qayğı göstərmişəm. Məhz bu qayğının nəticəsi
idi ki, o, sonra «Nizami» simfoniyasını, «Min bir gecə» baletini yaratdı. Onun böyük istedadı, potensialı vardı.
Ancaq bu potensialı reallaşdırmaq üçün ona kömək etmək lazım idi. Biz o vaxtlar ona bu köməyi, yardımı etdik.
O, doğrudan da Azərbaycanın incəsənətində, mədəniyyətində, musiqisində böyük iz qoyub getmişdir. Buna görə
də mən bu gün onu xüsusi xatırlayıram. 45 il bundan öncə səhnəyə gətirdiyi əsər bu gün də yaşayır. «Sevil»
operasını sizin kimi incəsənət xadimlərimiz yaşadır. Hamınızı təbrik edirəm. Sağ olun.
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YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ YARADILMASININ ALTINCI İLDÖNÜMÜNƏ
HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQİ
Respublika sarayı
21 noyabr 1998-ci il
Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi, Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının altıncı
ildönümü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinə, partiyanın
təəssübkeşlərinə, tərəfkeşlərinə cansağlığı, səadət və bütün işlərdə uğurlar arzulayıram.
Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda gərgin, mürəkkəb, ağır bir dövrdə - 1992-ci ildə yaranmış, təqribən
altı il ərzində, zaman nöqteyi-nəzərindən çox qısa bir dövrdə böyük, uğurlu, şanlı yol keçmiş və Azərbaycanın
ən böyük, aparıcı partiyası yerini tutmuşdur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması o illər Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi vəziyyətdən irəli
gələn zərurətdən doğulmuşdur. Yeni Azərbaycan Partiyasını bir adam yaratmayıbdır. Yeni Azərbaycan
Partiyasını yaratmaq istəyən respublikamızın hörmətli insanları, ziyalıları, ölkəmizin taleyini düşünən, onunla
yaşayan insanlar bir fikrə gələrək bu partiyanı yaratmışlar.
Yeni Azərbaycan Partiyası respublikamızda indi mövcud olan bütün partiyalardan keyfiyyətcə ona görə
fərqlənir ki, bunu yaradanlar Azərbaycan, millətimiz, dövlətçiliyimiz haqqında düşünərək axtarışlarla məşğul
olmuş, fikir mübadilələri, məsləhətlər aparmış və ölkəmizin o ağır dövründə müstəqil Azərbaycanın
dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində, ictimai-siyasi vəziyyətin normallaşmasında öz xidmətlərini göstərmək üçün
bu partiyanın yaranması fikrinə gəlmişlər və bu təşəbbüslə çıxış etmişlər.
Partiyanın yaranma tarixi və yaranma günündən əvvəlki proseslər məlumdur. Bu barədə bugünkü çıxışlarda
da deyildi. Ancaq mən bunu bir daha ona görə qeyd edirəm ki, bu partiyanı yaradan insanlar şəxsi mənafe
haqqında düşünməmişlər, Azərbaycan xalqının taleyi, ölkəmizin milli mənafeyi, müstəqilliyi, dövlətçiliyi
haqqında düşünmüşlər. Ona görə də çıxış yolu olaraq öz ictimai-siyasi fəaliyyətlərini həyata keçirib, öz xalqına,
vətəninə, millətinə xidmət etmək üçün Yeni Azərbaycan Partiyasını bir vasitə kimi yaratmışlar.
İndi Azərbaycanda qeyd olunmuş və qeyd olunmamış fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar çoxdur. Amma
onlar da etiraf etməlidir və bu, tam həqiqətdir ki, bunların əksəriyyəti ayrı-ayrı şəxslərin öz ictimai-siyasi
fəaliyyətini həyata keçirmək üçün yaratdıqları partiyalardır. Ona görə də onlar heç vaxt geniş bir təsirə malik ola
bilməzlər, böyük bir nüfuz əldə edə bilməzlər. Bunu yaradanlar və yaxud yaradan partiyadan yalnız öz şəxsi
siyasi məqsədləri üçün istifadə edə bilər və bəziləri də bu gün istifadə edirlər.
Yeni Azərbaycan Partiyasının təməli sağlam amallar əsasında qoyulubdur. Buna görə də Yeni Azərbaycan
Partiyası ötən altı il müddətində yaşayıb, inkişaf edib və ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında həlledici rol
oynayır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının böyük gələcəyi vardır. Çünki ötən altı il müddətində Yeni Azərbaycan
Partiyası vətəndaşlarımıza və dünya ictimaiyyətinə sübut etdi ki, o, siyasi fəaliyyət göstərməyə, Azərbaycanın
taleyüklü məsələlərini həll etməyə qadir bir partiyadır, Azərbaycan xalqının taleyi ilə əlaqədar olan məsuliyyəti
öz üzərinə götürüb daşıya bilən bir partiyadır. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası yaşayacaq, inkişaf
edəcək, xalqımızı, müstəqil dövlətimizi xoşbəxt gələcəyə aparacaqdır.
Yeni Azərbaycan Partiyası yaranarkən mən Naxçıvanda ağır vəziyyətdə yaşayan, blokada şəraitində olan
muxtar respublikanın qayğıları ilə məşğul idim. Həqiqəti deyim ki, o vaxt mən Naxçıvanın qayğıları ilə o qədər
ciddi məşğul idim və bunlar mənim vaxtımı, bütün fəaliyyətimi o qədər əhatə edirdi ki, başqa məsələlərlə
məşğul olmağa vaxt tapa bilmirdim. Ancaq Azərbaycanın qabaqcıl adamları, ziyalıları, respublikamızın taleyini
düşünənlər mənə dəfələrlə müraciət etdilər. Mən bu partiyanın yaradılmasına razılıq verdim. Bununla demək
istəmirəm ki, mən bütün Azərbaycanın taleyi haqqında düşünmürdüm, yaxud bu qayğılarla yaşamırdım. Mən bu
qayğılarla yaşayırdım, bunlar haqqında düşünürdüm.
Mənim həyatım ən gənc vaxtlarımdan Azərbaycan xalqının taleyi ilə bağlıdır, Azərbaycana həsr olunubdur.
Ancaq hər dövrün bir hökmü vardır. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasının təməlini birlikdə qoyduğumuz, Yeni
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Azərbaycan Partiyasının proqramını, nizamnaməsini hazırladığımız zaman həmin sənədlərdə bu partiyanın
böyük gələcəyinin nəzəri əsaslarını əks etdirdik.
Altı il keçəndən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramını oxuyanlar, təhlil edənlər, ona lap tənqidi
nöqteyi-nəzərdən yanaşanlar görəcəklər ki, bizim partiyanın əsasını yaradan həmin sənəddə - proqramda
Azərbaycan xalqının bu günü, gələcəyi ilə əlaqədar olan bütün siyasi prinsiplər öz əksini tapıbdır.
Mən tədqiqatçılara, siyasi elmlər sahəsində tədqiqat aparanlara məsləhət görərdim ki, araşdırsınlar, başqa
partiyalarla Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramını müqayisə etsinlər. Onda fərqi də görər, Yeni Azərbaycan
Partiyasının Naxçıvanda, ağır şəraitdə yazılmış proqramında müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyinin, xarici,
daxili siyasətinin, sosial-iqtisadi siyasətinin əsaslarının hamısını da orada tapa bilərlər, müstəqil Azərbaycanın
demokratik prinsiplər əsasında yaranması və qurulması müddəalarının hamısını bu proqramda taparlar.
Mən həmin proqrama yenidən baxanda bir daha görürəm ki, biz bu partiyanı yaradarkən onun siyasi-iqtisadi
istiqamətin, siyasi yolunu nə qədər düzgün müəyyən etmişik. Məhz buna görə də bu partiya altı ildir ki,
fəaliyyət göstərir və günü-gündən təkmilləşir, inkişaf edir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri vardır. Şübhəsiz ki, Azərbaycanda olan hər bir siyasi partiya respublikamızın ictimai-siyasi həyatında iştirak edir və respublikamızda gedən
proseslərə müəyyən təsir edir. Ancaq Azərbaycanın müqəddəratını həll edən məsələlərin hamısı Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin, onun nümayəndələrinin üzərinə düşür.
Yeni Azərbaycan Partiyası 1992-ci il noyabrın 21-də yarandı. Amma heç bir il keçmədən, yəni 1993-cü ilin
iyun ayında Yeni Azərbaycan Partiyası və onun lideri respublikamızda yaranmış siyasi-iqtisadi, sosial böhranın,
vətəndaş müharibəsinin aradan qaldırılması vəzifəsini öz üzərinə götürdü.
Yeni Azərbaycan Partiyasından əvvəl yaranmış bir neçə partiya vardır. Həmin partiyaların fəalları, liderləri
1988-1989-cu illərdən Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəaliyyət göstərirdilər. Mən onların fəaliyyətinin
xalq üçün nə qədər xeyirli, yaxud zərərli olduğunu indi təhlil etmək istəmirəm. Ancaq fakt odur ki, onlar
fəaliyyət göstəriblər və Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi vəziyyətinə təsir edirdilər, öz partiyalarını
yaratmışdılar. Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası, Milli İstiqlal Partiyası və bir neçə digər partiyaların
hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasından xeyli əvvəl yaranmışdı.
Dediyim kimi, bu partiyaların fəalları, liderləri artıq bir neçə il idi ki, Azərbaycanın siyasi səhnəsində idilər.
Ancaq onların bir qismi iqtidarda olduqları zaman 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanı fəlakətə,
respublikamızı parçalanma həddinə gətirib çıxardılar, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin baş verməsinin
səbəbkarı oldular. Ağır məqamda xalqı, ölkəni, dövləti qoyub, pərən-pərən düşərək hərəsi bir tərəfə qaçdılar.
Digərləri isə o ağır dövrdə Azərbaycanda vəziyyəti normallaşdırmaq, ölkəni bu böhran vəziyyətindən çıxarmaq
məsuliyyətini öz üzərinə götürə bilmədilər və götürmədilər. Çünki bilirdilər ki, onlar buna qadir deyillər, bunu
edə bilməyəcəklər.
Beləliklə, həqiqət ondan ibarətdir ki, biz bu günlərdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yeddinci ilini
yaşayırıq. Azərbaycanın Ali Soveti 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı
qəbul edib və 1991-ci il dekabrın 29-da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında referendum keçirilibdir. O
vaxtlardan yeddi il keçir. Ötən yeddi ilin demək olar ki, beş il altı ayı, bəlkə də beş il səkkiz ayı bizim
Azərbaycana rəhbərlik etdiyimiz dövrdür.
Azərbaycanın Ali Soveti müstəqilliyi elan etdi, ancaq tam müstəqillik əldə olunmadı. 1992-ci ildə guya
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayırdı, ancaq tam müstəqil olmaq üçün hələ bir çox işləri görə bilməmişdi.
Nəhayət, 1993-cü ilin iyununda iqtidarda olan partiyalar, siyasi qruplar, şəxslər Azərbaycanın müstəqilliyini,
dövlətçiliyini qoruyub saxlaya bilmədilər. Bu tarixi vəzifəni, missiyanı biz - Yeni Azərbaycan Partiyası öz
üzərinə götürdü.
Hər bir şəxsin, hər bir təşkilatın, qurumun, siyasi partiyanın fəaliyyəti onun şüarları, çağırışları, nəzəri
fikirləri ilə yox, onun əməli işləri ilə qiymətləndirilir. Bu, həmişə belə olub, dünyanın hər yerində də belədir.
Əməli işə gəldikdə isə, Azərbaycan xalqının qarşısındakı xidmətlərə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun
fəallarının və liderinin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının gözü qarşısındadır.
Bütün bunlara görə də mən bu gün bəyan edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının müstəqil Azərbaycanın
xalqı qarşısında böyük xidmətləri vardır. Biz partiyamızın yaranmasının altıncı ildönümünü bu gün böyük
iftixar hissi ilə qeyd edirik. Mən əminəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası gələcək illərdə də günü-gündən
möhkəmlənəcək, cəmiyyətdə bizim partiyamıza inam artacaq və Yeni Azərbaycan Partiyası 1993-cü ilin
iyununda öz üzərinə götürdüyü məsuliyyəti axıra qədər apara biləcəkdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası bu gün iqtidardadır. Yeni Azərbaycan Partiyasının lideri Azərbaycanın
prezidentidir. Azərbaycanın ali qanunvericilik orqanında, Milli Məclisində deputatların tam əksəriyyətini Yeni
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Azərbaycan Partiyasının üzvləri təşkil edirlər. Respublikanın icra hakimiyyəti orqanlarında - Nazirlər
Kabinetində, başqa icra orqanlarında, yerli hakimiyyət orqanlarında Yeni Azərbaycan Partiyasının
nümayəndələri yüksək vəzifələrdə çoxluq təşkil edirlər. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar
partiyasıdır.
Şübhəsiz ki, hər bir demokratik cəmiyyətdə iqtidar partiyası ilə yanaşı, müxalifətdə olan partiyalar, siyasi
qurumlar, təşkilatlar da mövcuddur. Azərbaycanda da bu reallıq artıq göz qabağındadır. Eyni zamanda,
Azərbaycanda bir çox partiyalar, ictimai təşkilatlar, cəmiyyətlər var ki, onlar müstəqil fəaliyyət göstərirlər,
ancaq Azərbaycan prezidentinin siyasətini dəstəkləyirlər, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətini bəyənirlər və
bu partiya ilə əməkdaşlıq edirlər.
Təəssüflər olsun ki, son vaxtlar, xüsusən 1997-ci ildə Azərbaycan cəmiyyətində radikal müxalifət
mövqeyində duran partiyaların, siyasi qrupların məhz radikal siyasətinin nəticəsində iqtidar ilə müxalifət
arasındakı münasibətlər çox kəskinləşibdir. Mən dəfələrlə demişəm, - bunun səbəbi iqtidarda deyildir. Bunun
səbəbi radikal mövqedə duran həmin siyasi partiyalarda, təşkilatlardadır.
Şübhəsiz ki, belə bir şəraitdə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə əməkdaşlıq edən və Azərbaycan prezidentinin,
iqtidarının siyasətini, fəaliyyətini dəstəkləyən, ona tərəfdaş olan partiyalar, ictimai təşkilatlar daha da sıx
birləşirlər. Son zamanlar belə bir alyans yaranıbdır. Bu partiyaların, təşkilatların nümayəndələri bu gün Yeni
Azərbaycan Partiyasının altı illik yubileyində iştirak edirlər.
Mən belə bir alyansın yaranmasını bəyənirəm və dəstəkləyirəm, inanıram ki, bu alyans get-gedə daha da
genişlənəcək, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi, taleyi, ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi
haqqında düşünən daha çox qüvvələr respublikamızın iqtidarı ətrafında birləşəcək və Yeni Azərbaycan Partiyası
ilə birlikdə böyük bir alyans təşkil edəcəklər.
Mən bu gün bu yubiley mərasimində iştirak edən bütün digər siyasi partiyaları, ictimai təşkilatları, Yeni
Azərbaycan Partiyası ilə əməkdaşlıq edən, Azərbaycan prezidentinin fəaliyyətini bəyənən, ona dəstək verən və
onunla əməkdaşlıq edən bütün partiyaları, təşkilatları salamlayıram və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar
arzulayıram.
Bu gün məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, qardaş Gürcüstandan «Gürcüstan Vətəndaş Həmrəyliyi İttifaqı»
Partiyasının böyük nümayəndə heyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının bu mərasimində iştirak edir. Gürcüstan ilə
Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri bütün dünya üçün nümunədir. Mən bu barədə fikirlərimi
bildirmişəm və bu gün bunun mənasını təhlil etməyə ehtiyac duymuram. Onu bir daha qeyd edirəm ki, biz bu
əlaqələri yüksək qiymətləndiririk. Gürcüstanda yerli hakimiyyət orqanlarına bir həftə bundan əvvəl keçirilmiş
seçkilərdə - bilirsiniz ki, Gürcüstanda bir neçə rayonda Azərbaycan millətindən olan Gürcüstan vətəndaşları
yığcam halda yaşayırlar - indiki iqtidar partiyasına, «Gürcüstan Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası»na əgər ən çox
səs veriblərsə, demək, bunun özü də ölkələrimiz arasında, Gürcüstan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti
arasında olan səmimi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin yeni parlaq təzahürüdür.
Mən Gürcüstan nümayəndə heyətini səmimi-qəlbdən salamlayıram və buradan, bu möhtəşəm salondan gürcü
xalqına, Gürcüstanın bütün vətəndaşlarına, o cümlədən Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara, Gürcüstanın
prezidenti, mənim əziz dostum Eduard Şevardnadzeyə səmimi salamlarımı yetirir və hörmət, ehtiramımı
bildirirəm.
Türkiyənin Doğru Yol Partiyasının nümayəndəsinin, millət vəkilinin Yeni Azərbaycan Partiyasının ildönümü
mərasimində iştirak etməsi Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin nə qədər sıx,
səmimi olduğunu bir daha göstərir. Mən şübhə etmirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası vaxtında dəvətlər
göndərsəydi başqa partiyaların nümayəndələri də burada iştirak etmiş olardı. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələri Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün sahələrini əhatə edir. Azərbaycanın
prezidenti kimi mən Türkiyənin həm iqtidarda olan partiyaları ilə sıx əməkdaşlıq edirəm, həm də müxalifətdəki
partiyalarla bizim əlaqələrimiz vardır. Çünki Türkiyənin parlamentində istər iqtidarda, istər müxalifətdə olan
partiyaların hamısı Türkiyənin dövlətçiliyi, milli mənafeyi mövqeyində dururlar. Biz də Türkiyənin daha da
güclü, qüdrətli dövlət olmasını, bu ölkənin qarşısında duran problemlərin həll edilməsini istəyirik. Ona görə də
biz Türkiyənin bütün cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq edirik.
Mən çox məmnunam ki, Türkiyənin Doğru Yol Partiyasının nümayəndəsi burada çox səmimi və hərarətli
sözlər dedi. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının mərasimində iştirak edən Türkiyə Cümhuriyyətinin
nümayəndəsini salamlayıram, onun şəxsində bütün Türkiyə xalqını, cümhuriyyətini, dövlətini salamlayıram.
Azərbaycan xalqının sevgisini və məhəbbətini, hörmətini Türkiyəyə çatdırıram.
Mən Türkiyənin prezidenti əziz dostum Süleyman Dəmirəllə bu gün səhər telefonla danışdım. Biz Türkiyə
və Azərbaycan üçün çox vacib olan bir neçə məsələləri müzakirə etdik. Bizim əlaqələrimizdə artıq bu, adi bir
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hala çevrilmişdir. Biz çox tez-tez telefon əlaqələri saxlayırıq. Mən, sadəcə, telefon danışığı bu gün olduğuna
görə bunu bəyan edirəm. Amma çox vaxt bəyan etməyə ehtiyac yoxdur, çünki bunlar hamısı işgüzar xarakter
daşıyır.
Mən bununla sadəcə, onu demək istəyirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr sarsılmazdır,
əbədidir. Bunu təsdiq edən ən böyük amillərdən biri də Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyində bizim bir
yerdə olmağımız və həmin gün, oktyabrın 29-da Ankarada tarixi əhəmiyyətə malik olan Bakı - Ceyhan boru
kəmərinin çəkilməsi haqqında böyük bir bəyannamənin imzalanması olmuşdur.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının cəmiyyətdəki digər siyasi, ictimai təşkilatlarla əlaqələri haqqında
danışıram. Ona görə də bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtidarı, prezident, dövlət başçısı kimi mən
və Yeni Azərbaycan Partiyası respublikamızda olan bütün siyasi, ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyə
hazırdır. Mən son bir ayda üçüncü dəfədir ki, bu fikri bəyan edirəm. Oktyabr ayının 18-də bu salonda, andiçmə
mərasimində, noyabrın 6-da Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında və bu gün, Yeni Azərbaycan Partiyasının 6-cı
ildönümündə bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda qarşıdurma meyllərinin qarşısı kəsilməlidir, alınmalıdır.
Azərbaycanda hər bir şəxs, hər bir partiya milli birlik, vətəndaş həmrəyliyi istiqamətində hərəkət etməli, fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək yox, yaranmış sabitliyi daha da möhkəmləndirmək lazımdır. Çünki bu, Azərbaycanın yaşaması, onun müstəqilliyinin qorunması üçün ən əsas
şərtdir. Ona görə də mən bu gün müxalifətdə olan bütün partiyalara və siyasi qurumlara bir daha bəyan edirəm
ki, Azərbaycan iqtidarı hər bir dialoqa hazırdır. Ancaq bu dialoq şərtsiz olmalıdır. Heç kəs heç kəsin qarşısında
heç bir şərt qoya bilməz.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, cəmiyyətdə bəzi partiyaların təxribatçı hərəkətlərinin qarşısı alınsın, onlar
get-gedə cinayətkarlıq düşərgəsinə yuvarlanmasınlar. Bilsinlər ki, yalnız qarşılıqlı anlaşma, danışıq, dialoq
vasitəsilə bu məsələləri həll etmək olar. İddialar, ultimatumlar, kiminsə özünə xüsusi hüquq istəməsi heç bir
cəmiyyətdə ola bilməz. Bizim cəmiyyətdə qəti ola bilməz.
Hamı bilməlidir ki, 1993-cü ildə Azərbaycanı vətəndaş müharibəsinə, parçalanma şəraitinə gətirib çıxaranlar
öz günahlarından utanmalıdırlar. Əgər onlar bu əməllərinə və bu cinayətlərinə görə indiyə qədər Cinayət
Məcəlləsinin maddələri ilə məsuliyyətə cəlb olunmayıblarsa, bu o demək deyildir ki, onlar məsuliyyətdən
azaddırlar. Əgər məsuliyyətə cəlb olunmayıblarsa, demək, onlara şans verilibdir ki, öz günahlarını yusunlar, öz
təxribatçı, dağıdıcı əməllərindən əl çəksinlər, Azərbaycanı yenidən fəlakətlərə aparmağa cəhd etməsinlər.
Mən bunu bəyan edirəm və bildirirəm ki, beş il ərzində bütün həmin partiyaların - hətta bitərəfliyi şəraitində
yox - işlərimizə maneçilik etdikləri şəraitdə biz Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamışıq, inkişaf
etdirmişik. Azərbaycanda böyük sosial-iqtisadi problemləri həll etmişik və həll edirik. Azərbaycanın ardıcıl
milli mənafelərini təmin edən xarici siyasət aparmışıq. Ən nəhayət, - mənim fikrimin əvvəli də, axırı da budur, Azərbaycanda hərc-mərcliyi aradan götürmüşük, cinayətkarlığın, qırğının, qan tökülməsinin qarşısını almışıq,
Azərbaycanda əmin-amanlıq yaratmışıq, ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik. Bunun nəticəsində də
Azərbaycana bütün xarici ölkələrin sərmayəsinin gəlməsini və iqtisadi əməkdaşlığı təşkil etmişik. Bu, beş ildə
bizim gördüyümüz işlərin nəticələridir. Bu, bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərdir. Hamı bilsin, biz bu nailiyyətləri
heç vaxt heç bir kəsə qurban verə bilmərik.
Mən bütün müxalifət qüvvələrini dialoqa dəvət edirəm, məsələləri ancaq danışıq yolu ilə həll etməyə dəvət
edirəm. Heç kəs Azərbaycanda güc yolu ilə, zorla heç bir şeyə nail ola bilməz. Bu, artıq xülyadır. Bu, artıq
1991-ci, 1992-ci il deyil, 1993-cü il də deyildir. Azərbaycanın müstəqil, qüdrətli dövləti vardır, Azərbaycanın
dövlətçiliyini qorumaq üçün ölkənin dövlət strukturları vardır. Onlar Azərbaycanda kiminsə tərəfindən güc
işlətməyə, güclə nəyəsə nail olmağa heç vaxt imkan verməyəcəkdir.
Prezident kimi mən bəyan edirəm ki, bəli, mən Azərbaycan xalqının, onun müstəqilliyinin keşiyində 1993-cü
ildən durduğum kimi, bundan sonra da duracağam və heç kəs mənim iradəmi sındıra bilməz.
1993-cü ildə vətəndaş müharibəsinin qarşısını alanda bu gün müxalifətdə olan, o vaxt Azərbaycanı fəlakətə
gətirən həmin insanlar bizə heç bir kömək etmədilər, əksinə, öz hərəkətləri ilə bizə mane olmağa çalışdılar,
orada-burada təxribatlar apardılar, Azərbaycan prezidentinə qarşı terror əməliyyatı keçirdilər. Unudulmayıbdır
ki, 1993-cü ilin sentyabr ayında həmin o Xalq Cəbhəsinin fəalları Azərbaycan prezidentinə terror etmək üçün
Türkiyədən zavallı bir gənci yolundan çıxarıb buraya gətirdilər və burada onun əli ilə atəş açıb Azərbaycan
prezidentini məhv etmək istədilər. Bu, onların tərəfindən 1993-cü ildə olubdur. O adamlar həbs olundu, indi
həbsxanalarda yatırlar. Amma onların təşkilatçıları, o cümlədən onun başında duran Əbülfəz Elçibəy heç olmasa
vicdan əzabı çəkirmi? O gənc türk tələbəsinin Ərzurum Universitetindən gətirilib burada Azərbaycanın
həbsxanasına düşməsinə görə vicdan əzabı çəkirmi? Yaxud, o Xalq Cəbhəsinin üzvləri, - mən onları tanıyırdım,
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- Naxçıvandan gələn gənc insanların beynini zəhərləyib onları bu yola sövq etdilər və indi onlar həbsxanalarda
yatırlar. Bunu təşkil edənlər vicdan əzabı çəkirlərmi? Çəkmirlər, çünki özləri hələ həbsxanaya düşməyiblər.
1994-cü ilin oktyabr ayında Surət Hüseynov, Rəhim Qazıyev və başqaları Azərbaycanda dövlət çevrilişi
cəhdi göstərdilər. Məlumdur, biz onun qarşısını necə aldıq. Xalq bizi dəstəklədi. O vaxt həmin bu müxalifətdə
olan partiyalar bizə dəstək verdilərmi? Azərbaycanın müqəddəratı təhlükə altında idi. Mən televiziya vasitəsilə
xalqa müraciət etdim. Heç bir partiyaya mənsub olmayan, - şübhəsiz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası orada idi, yüz minlərlə adam iki saatın içərisində Prezident sarayının qarşısına axıb gəldi. Səhərisi gün onlar Azadlıq
meydanında Azərbaycanın dövlətçiliyini dəstəklədilər və müdafiə etdilər. İndi müxalifətdə duran partiyalar onda
harada idi? Kənardan durub baxırdılar, - görək Surət Hüseynov bu hakimiyyəti yıxa biləcək, yoxsa yox.
Anlamırdılar ki, əgər Surət Hüseynov bu hakimiyyəti yıxsa, Azərbaycan da olmayacaqdı, onlar da olmayacaqdı.
1995-ci ilin mart ayında OMON dəstəsi Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək istədi. Yəni «OMON
dəstəsi» deyəndə, orada toplaşmış cinayətkarlar. Onlar adi insanlar idi. Bəli, atəş aça bilən adamlar idilər.
Amma onların siyasət barəsində o qədər böyük bilikləri, yaxud da ki, səriştələri yox idi. Ancaq onları bu işə
sövq edənlər var idi. Çünki Azərbaycan artıq inkişaf edirdi.
Bəli, Azərbaycanda 1994-cü il sentyabr ayının 20-də böyük müqavilə imzaladıq. İndi o, bütün dünyaya səs
salıbdır və bunların hamısının nəticəsində Bakı-Ceyhan layihəsini biz artıq təsdiq etdik. O zaman ondan on gün
sonra, həmin oktyabr ayının əvvəlində burada dövlət çevrilişi cəhdi baş verdi. Bu, sadə bir şey deyildi. Bəli,
gördülər ki, Azərbaycan artıq ayaq üstə durur, Azərbaycan öz iqtisadi məsələlərini həll edir, sonra Azərbaycana
güc gəlmək mümkün olmayacaqdır. Demək, hakimiyyəti yıxmaq lazımdır. Bu, tək Surət Hüseynovun işi
deyildi, xarici xidmət orqanlarının birlikdə işi idi. Ancaq əgər həmin o müxalifətdə olan şəxslər o vaxt da, indi
də Azərbaycanın milli mənafeyi haqqında düşünürdülərsə, nə üçün gəlib Azərbaycan iqtidarı ilə bir yerdə
olmadılar? Bu, o hal idi ki, dövlət çevrilişi etmək istəyən Surət Hüseynov onlara 1993-cü ildə qənim kəsilən
adam idi, onları devirmək istəyən adam idi, onlarla vuruşan adam idi. Onlar gəlib bizimlə bir yerdə olmadılar.
1995-ci ilin mart ayında isə həmin o cinayətkar qrupları, dəstələri qızışdırıb ortaya salan ayrı-ayrı xarici
ölkələrin xidmət orqanları ilə onları maliyyələşdirən, onlara bəzi sursatlar, vasitələr verənlər - hamısı birlikdə
Azərbaycan prezidentini yox etmək istədilər və Azərbaycanda dövlət çevrilişi etmək istədilər. Bunun
iştirakçıları da məlumdur. Moskvadan gələn Mütəllibovun adamı, cəhdin iştirakçısı, indi həbsxanada yatır.
Əbülfəz Elçibəyin emissarını qaçırdılar. O, Türkiyədə gizlənir, amma axıra qədər gizlənə bilməyəcəkdir. Bir o
deyildi, Müsavat Partiyasının da nümayəndələri var idi - hamısı birlikdə o vaxt həmin OMON-da olan cinayətkarların vasitəsilə yenə də hakimiyyəti devirmək istəyirdilər. Biz bunun da qarşısını aldıq.
Ondan sonra 1996-cı ilin payızında qaçıb gizlənmiş OMON dəstələri Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının
köməyi ilə Dağıstana gəldilər. Balakənə keçdilər, Zaqatalaya keçdilər. Gəldilər Qazaxda adamlar öldürdülər və
Bakıya gəlib yenidən Azərbaycan prezidentini məhv etmək istədilər. Onun da qarşısı alındı. Bu müxalifətdə
olan ayrı-ayrı qüvvələr onlarla da əlaqədə idilər.
Görürsünüz, nə qədər təxribatçılıq, nə qədər dağıdıcılıq əməllərinə yol veriblər. Mən hər dəfə də hamını milli
birliyə dəvət edirəm, milli həmrəyliyə dəvət edirəm, hamınızı birlikdə Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub
saxlamağa dəvət edirəm. Ancaq bunun əvəzində nələr görürük?
Xarici xidmət orqanlarının sifarişi ilə burada 1995-ci ildə Azərbaycan prezidentinin təyyarəsini vurmaq
istəyənlərin çoxu indi həbsxanadadır. Amma təşkilatçılarından biri-ikisi indiyə qədər hələ əlimizə keçməyibdir.
O da keçəcəkdir.
Belə bir dövrü yaşamış Azərbaycanı bu cür fəlakətlərdən qurtarmış, hamar yola çıxarmış prezident indi
kiminsə tərəfindən Azərbaycanın dağıdılmasına, parçalanmasına, buradakı təxribatlara yol verə bilərmi? Heç
vaxt yol verə bilməz!
Gənclər təşkilatının nümayəndəsi burada çox doğru dedi. Türkiyədə Osmanlı imperatorluğu dağılandan
sonra, - 700 illik imperatorluq dövründə dünyanın bir çox ölkələrini yüz illərlə əlində saxlamış Türkiyə sonra
məğlub olub çox şeyləri itirdiyi zaman və müxtəlif xarici qüvvələr Türkiyəni dağıtmaq, yox etmək istədiyi
zaman Türkiyənin qəhrəman insanları, birinci növbədə ulu öndər Mustafa Kamal Atatürk Osmanlı
imperatorluğunun külləri içində Türkiyə Cümhuriyyətini yaratdı. Çətin bir dövr idi. O, böyük bir addım atdı.
Türkiyə Cümhuriyyətini yaratmaq özü-özlüyündə tarixi bir hadisə idi. Amma onu yaşatmaq, onu qüdrətli
cümhuriyyət etmək ondan da çətin, ondan da ağır bir vəzifə idi. Bəli, əgər Mustafa Kamal Atatürk olmasaydı,
bəlkə də Türkiyə Cümhuriyyəti yaranmazdı. Əgər Mustafa Kamal Atatürk olmasaydı, Türkiyə Cümhuriyyəti
yaşayıb inkişaf edə bilməzdi. Bəli, Mustafa Kamal Atatürkün iradəsi, onun müdrikliyi, dahiliyi, qəhrəmanlığı
Türkiyə Cümhuriyyətinin yaşamasının əsas amili olmuşdur. Bu, bizim üçün örnəkdir. Bəli, biz də Azərbaycanı
böyük bəlalardan çıxarmışıq. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan böyük çətinliklərdən keçərək öz
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müstəqilliyini əldə edibdir. İndi biz bu müstəqilliyi saxlamalıyıq, müstəqil Azərbaycanı yaşatmalıyıq, inkişaf
etdirməliyik. Bu böyük tarixi vəzifəni, bu tarixi missiyanı hansısa xırda siyasətçilərin iddialarına, şıltaqlıqlarına,
yaxud da ki, ayrı-ayrı hay-küylərinə biz qurban verə bilərikmi? Bu, heç vaxt ola bilməz!
Müstəqillik əldə edən hər bir ölkə, milli azadlığını əldə edən xalq öz xoşbəxtliyinə gəlib çatır. Ancaq
müstəqilliyi əldə etmək böyük nailiyyət olduğu kimi, onu yaşatmaq və əbədi etmək ondan da böyük nailiyyətdir,
ondan da çətin bir işdir.
XX əsrdə 1918-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Bu gün tarixi düzgün təhlil etmək
lazımdır. Əgər Rus Çar İmperiyası dağılmasaydı, belə bir tarixi ictimai-siyasi şərait yaranmasaydı, bizim
mütərəqqi insanlarımız nə qədər mübarizə aparmış olsaydılar da, heç bir müstəqillik əldə edə bilməzdilər.
Müstəqillik əldə olundu ona görə ki, Rus Çar İmperiyası dağıldı, Rusiyada vətəndaş müharibəsi başladı, Rusiya
öz başının hayına qaldı və bu fürsətdən istifadə edən cənubi Qafqaz ölkələri - Gürcüstan, Azərbaycan,
Ermənistan, bu ölkələrin mütərəqqi insanları, milli ruhla yaşayan insanlar öz xalqlarını milli azadlığa çıxarmaq,
ölkələrini müstəqil etmək məramına gəldilər, mübarizə apardılar. Əvvəl müstəqil Zaqafqaziya yaratmaq
istəyirdilər, sonra ayrıldılar.
Müstəqillik elan olundu. 23 aydan sonra bu dövlət, hökumət məhv oldu. Birinci, ona görə ki, daxili
çəkişmələr imkan vermirdi ki, bu dövlət yaşasın. O vaxt hökumətin daxilindəki çəkişmələr məlumdur. İkincisi
də, Çar Rusiyası dağıldısa, bir, iki, üç vətəndaş müharibəsi gedəndən sonra özünü möhkəmləndirdi və onun
yerində Sovet İmperiyası yarandı. Sovet İmperiyası da Çar Rusiyasına mənsub olan torpaqları əldən vermək
istəmədi. Ona görə də kommunist ideologiyası olsun, nə olur - olsun, həmin siyasət davam etdi və müstəqil
Azərbaycan yox oldu, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruldu, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini itirdi.
Demək, müstəqilliyi əldə etmək, onu yaşatmaq tarixi ictimai-siyasi şəraitdən asılıdır. Bunu belə təhlil etmək
lazımdır, belə qiymətləndirmək lazımdır.
1991-ci ildə də Sovetlər İttifaqı dağılmasaydı, heç bir qüvvə, 15 müttəfiq respublikanın heç biri öz
müstəqilliyini elan edə bilməzdi. Kimsə bəyan edir ki, biz müstəqilliyi əldə etmişik, biz müstəqilliyə nail
olmuşuq, biz müstəqil dövlət yaratmışıq. Bunlar başdan-ayağa cəfəngiyatdır. Sovetlər İttifaqının dağılması
müttəfiq respublikaların müstəqillik elan etməsinin səbəbi, əsası oldu. Hətta bəziləri fikirləşirdilər ki, biz bu
müstəqilliyi elan etməliyik, ya etməməliyik? Bəziləri düşünürdülər ki, biz bunu saxlayacağıq, ya
saxlamayacağıq? Bəzi respublikalar məcburi müstəqillik elan etdilər. Bu həqiqətdir. Doğrudur, Azərbaycanda
da müstəqillik istəyən qüvvələr də var idi. Amma təsadüfi deyil ki, Sovetlər İttifaqında qalmaq istəyən qüvvələr,
o vaxt hakimiyyətdə olan qüvvələr onlardan çox idi. Təsadüfi deyil ki, 1991-ci il oktyabr ayının 18-də
Konstitusiya aktı elan olundu, ancaq müstəqillik haqqında referendum dekabr ayının 29-na təyin edildi.
Soruşuram, niyə? Referendumu keçirmək üçün ən çoxu bir ay vaxt lazımdır. Noyabr ayının 15-nə referendum
təyin etmək lazım idi. Ancaq 29-na təyin olundu. Nə üçün? Fikirləşdilər ki, «hələ gözləyək, baxaq görək nə
olacaqdır». Nə oldu? Dekabr ayının 8-də Rusiya- Ukrayna-Belorusiya «Belovej razılığı» deyilən bir müqavilə
imzaladılar. Ondan sonra Sovetlər İttifaqının dağılması prosesi gücləndi. Dekabr ayının 25-də Sovetlər
İttifaqının rəhbəri Qorbaçov elan etdi ki, o, öz vəzifəsindən imtina edir. Dekabr ayının 29-da Azərbaycan
referendum keçirdi.
Yəni 1991-ci ildə də 1918-ci ildə olduğu kimi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan etməsi yaranmış
tarixi ictimai-siyasi vəziyyətin nəticəsində olmuşdur. İstəsəydin də, istəməsəydin də müstəqilliyi elan etmək
lazım idi və çox böyük hadisədir ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdi. Ancaq bu müstəqilliyi yaşatmaq nə
cür oldu?
1991-ci ilin sonunu və 1992-ci ili götürək. 1992-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini saxlaya bilirdimi? Yox.
1993-cü ilin iyun ayında başlanmış vətəndaş müharibəsi Azərbaycanın müstəqilliyini məhv edirdi.
Beləliklə, mən o fikri ifadə etmək istəyirəm ki, müstəqilliyi elan etmək hər bir xalq üçün, hər bir ölkə üçün
tarixi hadisədir, böyük xoşbəxtlikdir. Amma müstəqilliyi yaşatmaq və onu dönməz etmək, sarsılmaz etmək
bundan da böyük vəzifədir, bundan da çətin vəzifədir, bundan da böyük xoşbəxtlikdir.
Mən bu gün iftixar hissi ilə bəyan edirəm ki, biz, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası və onun lideri 1993cü ilin iyun ayından Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək üçün
xüsusi xidmətlər göstərmiş və bunun nəticəsində indi Azərbaycanda müstəqil dövlət yaşayır və onun gələcək
yaşayışı üçün də böyük bir təməl qoyulubdur. Bizim vəzifəmiz qarşıdakı dövrdə, illərdə Azərbaycanın
müstəqilliyini qoruyub saxlamaqdır. Bütün başqa məsələlər bu çərçivədə olmalıdır. Ən yüksəkdə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaqdır. Başqa proseslər, yaxud başqa amillər buna tabe olan amillərdir. Biz
də bunu edirik və edəcəyik.
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Beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında çox böyük və möhtəşəm vəzifələr durur. Mən əminəm ki,
biz bu vəzifələri gələcəkdə də uğurla həyata keçirəcəyik.
Bir müstəqil dövlət olaraq biz artıq yeddi ildir ki, yaşayırıq. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi milli
ideologiyası, mən bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının məramnaməsində öz əksini
tapıbdır. Bizim həm xarici siyasətdə, həm daxili siyasətdə, həm ictimai-siyasi sahədə, həm sosial-iqtisadi sahədə
gördüyümüz işlər həmin bu milli ideologiyanın üzərində qurulur.
Bu milli ideologiya nədən ibarətdir?
Birinci, dövlətçilik. Dövlətçilik bu gün və gələcəkdə bizim hər bir vətəndaşımızın, cəmiyyətin, dövlətin əsas
vəzifəsidir. Dövlətçilik Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdır. Azərbaycanın
müstəqilliyini möhkəmləndirməkdir. Dövlətçilik hər bir vətəndaşın qəlbində olmalıdır. Ona görə hər bir
vətəndaş vətənpərvərlik hissləri ilə yaşamalıdır və bizim partiyamız, bütün dövlət orqanları, bütün təbliğatımız
Azərbaycanda dövlətçiliyi inkişaf etdirmək üçün hər bir vətəndaşda milli vətənpərvərlik hisslərini yaratmalıdır.
Milli vətənpərvərlik hissləri hər bir vətəndaşda o qədər güclü olmalıdır ki, hər bir vətəndaş milli mənafeyi öz
şəxsi mənafeyindən, öz şəxsi yaşayışından, öz şəxsi həyatından - hər şeydən üstün tutsun.
Mən bu barədə yenə də Türkiyəni örnək kimi göstərmək istəyirəm. Türkiyənin həyatında indi cürbəcür
proseslər vardır. Ancaq Türkiyədə insanlarda milli vətənpərvərlik hissi, vətənə sədaqət hissi çox yüksəkdir.
Bəlkə də Türkiyəni bu 75 ildə saxlayan amillərdən biri də məhz bundan - milli vətənpərvərlik, milli qürur
hissindən ibarətdir. Gərək hər bir vətəndaş öz vətəninə görə, öz millətinə görə, öz xalqına görə, öz ana dilinə
görə milli qürur hissi keçirsin, azərbaycanlı olması ilə fəxr etsin. Bəzən keçmişdə olduğu kimi, gedib deməsin
ki, "mən rusdilli azərbaycanlıyam", yaxud da «tamam azərbaycanlı deyiləm, filanam». Belələri bizim
sıramızdan çıxmalıdır. Hər bir azərbaycanlı rus dilini, ingilis dilini, başqa dilləri mükəmməl bilərək, onlardan
istifadə edirsə, o öz doğma Azərbaycan dilinə diqqətini və hörmətini azaltmamalıdır. Əksinə, öz doğma dilini
daha da mükəmməl bilməli və ona daim hörmət etməlidir.
Milli vətənpərvərlik, milli qürur hissi bizim dövlətçiliyimizin yaşaması üçün ən böyük amillərdən biridir.
Şübhəsiz ki, dövlət dövlətçiliyi möhkəmləndirir. Amma dövlət cəmiyyətə arxalanır. Cəmiyyət insanlardan
ibarətdir. İnsanların isə hər biri gərək əsl vətəndaş olsun, vətənpərvər vətəndaş olsun, milli qurur hissi ilə
yaşayan vətəndaş olsun. Onda bu vətəndaş dövlətçiliyi inkişaf etdirən vətəndaş olacaqdır. Bu, bizim milli
ideologiyamızın əsas hissəsidir.
Milli ideologiyamızın ikinci hissəsi bizim milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə
fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır,
xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola
bilməz. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin ən əsası bizim müqəddəs kitabımız Qurani-şərifdə öz
əksini tapıbdır. Ancaq bununla yanaşı, Azərbaycanın mütəfəkkir insanları, mütərəqqi insanları, Azərbaycanın
böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın hörmətli siyasi və dövlət xadimləri, böyük elm, mədəniyyət xadimləri
Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini yaradıblar. Bu, bizim adət-ənənələrimizdir. Bu, bizim milli əxlaqi
mentalitetimizdir. Bu, bizim bütün başqa mənəvi dəyərlərimizdir.
Biz bunların hamısı ilə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin heç biri bizə ləkə salmır, bizi
utandırmır. Mən niyə bunu xüsusi qeyd edirəm? Çünki sovet hakimiyyəti dövründə kommunist ideologiyası bu
milli-mənəvi dəyərləri sıxışdırıb çıxarmaq istəyirdi. Hesab edilirdi ki, kommunist ideologiyası var, ümumi
mənəvi dəyərlər var və Sovetlər Birliyində yaşayan hər bir xalq bu ümumi mənəvi kommunist ideologiyasına
əsaslanan ümumi mənəvi dəyərlərlə yaşamalıdır.
Belə bir zamanda qəribə bir proses gedirdi. Bir tərəfdən, bizim bu milli-mənəvi dəyərlərimiz o qədər dərin köklərə
malikdir ki, onlar yaşayırdı və heç kəs də onları laxlada bilmirdi. Amma eyni zamanda, bəzi konyunktura xarakterli
insanlar bizim öz milli-mənəvi dəyərlərimizə xor baxırdılar, özlərini onlardan ayırmaq istəyirdilər. Guya ki, «bu, geri
qalmış bir şeydir, bizim keçmişdə olan adətlərimizdir, biz bundan deyilik, biz qabaqcılıq, nə bilim, mütərəqqiyik, filanıq».
Milli-mənəvi dəyərlərimiz bizim ana dilimizdir, Azərbaycan dilidir, bizim dinimizdir, bizim adətənənələrimizdir. Bir də təkrar edirəm, bizim mənəvi-əxlaqi mentalitetimizdir. Bunların hamısı ilə biz fəxr edirik
və fəxr etməliyik. Bizim bütün təbliğatımız, bütün elmi işlərimiz insanlarda bu milli-mənəvi dəyərlərə görə
qürur hissi, iftixar hissi doğurmaq və bu milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət aşılamaqdan ibarət olmalıdır.
Azərbaycan xalqı müstəmləkəçilik zülmü altında nə qədər yaşayıbdır. Azərbaycan xalqı cürbəcür
hökmdarların əlində olubdur, tarix boyu nə qədər əziyyətlər çəkibdir. Ancaq dilini də, dinini də, adət-ənənələrini
də, öz mənəvi-əxlaqi mentalitetini də saxlayıbdır, bütün əxlaqi normalarını - hamısını saxlayıbdır. Bu,
xalqımızın nə qədər dərin kökləri olduğunu göstərir. Bu, bizim milli ideologiyamızın bir istiqamətidir. Bizim
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borcumuz bu ideologiyanı təbliğ etmək, bu ideologiyanı genişləndirmək, bu ideologiyanı inkişaf etdirmək,
insanlara başa salmaqdır.
Bilirsiniz, bəzən bu «mentalitet» sözünü çoxları mənfi bir məfhum kimi qiymətləndirirlər və bəzən də
deyirlər, bəli, Azərbaycan xalqının mentaliteti belədir. Yəni «mədəniyyəti o qədər yoxdur, dünya mədəniyyəti
ilə hələ o qədər yaxınlaşmayıbdır, filan olmayıbdır».
Mən sonra ümumbəşəri dəyərlər haqqında da danışacağam. Mən bu gün bir azərbaycanlı kimi, özündə həm
milli-mənəvi dəyərləri, həm də ümumbəşəri dəyərləri cəm edən bir insan kimi deyirəm ki, bizim xalqımızın
mənəvi - əxlaqi mentaliteti onun ən böyük sərvətidir, xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri onun milli sərvətidir.
Biz bunları qiymətləndirməliyik. Şübhəsiz ki, mentaliteti o birisindən fərqli olmayan xalq öz xarakterini göstərə
bilməz. Hər xalqın öz mentaliteti, əxlaqi qaydaları vardır. Bizdə nə qədər gözəl əxlaqi qaydalar var. İndi onları
nəyəsə başqa şeylərə qurban vermək olmaz.
Məsələn, bizim xalqımızda əsrlərdən bəri formalaşmış, gəlmiş adətlər vardır: kiçiyin böyüyə hörməti,
böyüyün də kiçiyə qayğısı, övladın valideynlərinə hədsiz hörməti, valideynlərin də öz övladlarına olan qayğısı
və məhəbbəti. Bu, bizim xalqımızın mentalitetidir və biz bununla fəxr etməliyik. Ancaq bəziləri indi nəyi təbliğ
edirlər: «Heç kəsi sayma, nə ağsaqqal var, nə böyük var, nə filan var, bəsmekan var. Burada mənəm və mən nə
dedim - o da olmalıdır». Yox, bu, ola bilməz.
Mən bir dəfə demişəm, vaxtilə - 70-ci illərdə mən burada işləyəndə Moskvadan nümayəndələr gəlirdilər,
gedib bizim şəhərləri, kəndləri gəzirdilər. Gəlib təəccüblə mənə deyirdilər ki, «biz getdik, filan yerdə 10-15
gənc oturmuşdu. Bizi görən kimi hamısı ayağa qalxdı. Biz təəccüb etdik. Necə oldu ki, bunlar ayağa qalxdılar?
Bu niyə belədir?». Deyirəm ki, bu, təbii bir haldır. Deyir ki, «axı biz indi Rusiyada bir kəndə, şəhərə gedək bizi görüb heç danışdırmayacaqlar, heç bizə fikir verməyəcəklər. Amma burada bunlar ayağa qalxdılar». Dedim
ki, bu, bizim xalqımızın xüsusiyyətidir. Bu, xalqımızın mentalitetidir. Bu, kiçiyin böyüyə hörmətidir. Bu, ev
sahibinin qonağa hörmətidir.
Bunlar əsrlər boyu bizim əcdadlarımız tərəfindən yaranmış adət-ənənələrdir. Biz bunları qorumalıyıq,
saxlamalıyıq. Bu, böyük bir mövzudur. Mən indi burada çox danışa bilərəm, ancaq hesab edirəm ki, əsas
fikirləri bəyan etdim. Güman edirəm ki, bizim alimlərimiz, tədqiqatçılarımız bu sahədə çox geniş iş
görməlidirlər. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz, bizim tarixi milli köklərimiz, bizim dilimiz və dinimiz - hamısı
bizim milli ideologiyamızın böyük bir hissəsidir, böyük bir qoludur.
Din haqqında da demək istəyirəm. Biz müstəqillik əldə edəndən sonra islam dinimizi özümüzə qaytardıq.
Yəni bu din insanların qəlbində həmişə yaşayırdı, ancaq rəsmi deyildi. Bu, rəsmi qayıtdı, bərpa olundu.
Şübhəsiz ki, müqəddəs kitabımızda, Qurani-şərifdə böyük əxlaqi normalar əks olunubdur. Onlardan səmərəli
istifadə etmək lazımdır və onları yaymaq, inkişaf etdirmək lazımdır. Amma eyni zamanda, biz imkan
verməməliyik ki, dini bəzi şəxsi məqsədlər üçün istismar etsinlər. Buna imkan verməməliyik. Dinin ondan öz
şəxsi məqsədləri üçün istifadə etmək istəyən ayrı-ayrı adamların əlinə keçməsinə imkan verilməməlidir. Din
həqiqi din xadimləri tərəfindən istifadə və tətbiq olunmalıdır. Burada da bizim görəcəyimiz işlər çoxdur və biz
dini təbliğ edərkən, müqəddəs islam dininin əxlaq normalarını ölkəmizdə vətəndaşların arasında geniş yayarkən,
eyni zamanda fundamentalizmə, fanatizmə yol verməməliyik. Fundamentalizm, fanatizm heç də müqəddəs
kitabımızın mənası deyil. Bu, sonradan, yenə də dindən istifadə edib öz siyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün,
yaxud da ki, öz dövlət işlərini qurmaq üçün yaranmış ayrı-ayrı istiqamətlərdir. Biz Azərbaycanda bunlara yol
verməməliyik.
Nəhayət, bizim milli ideologiyamızın bir şaxəsi, bir qolu da ümumbəşəri dəyərlərdir. Ümumbəşəri dəyərlər
Azərbaycan xalqı tərəfindən artıq çox on illərdir, əsrlərdir ki, qavranıbdır, qəbul olunubdur. Ümumbəşəri
dəyərlər birinci növbədə bizim yaratdığımız Konstitusiyada əsas məqsəddir. Biz dünyəvi dövlət qururuq. Biz
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi aparırıq. Bax, bu bir cümlədə ümumbəşəri dəyərlərin
ifadəsi öz əksini tapıbdır. Eyni zamanda, ümumbəşəri dəyərlərlə bərabər, Azərbaycanın milli-mənəvi
dəyərlərinin vəhdəti öz əksini tapıbdır. Ümumbəşəri dəyərlərlə milli-mənəvi dəyərlərin vəhdəti, sintezi bizim
milli ideologiyamızın bu günü və gələcəyidir.
Bir də qeyd edirəm, biz tarixi köklərimizdən heç vaxt ayrıla bilmərik. Biz tarixi köklərimizi həmişə iftixar
hissi ilə qiymətləndirməliyik və tarixi köklərimizin mənasını dünyaya bəyan etməliyik, yaymalıyıq, təbliğ
etməliyik, onunla fəxr etməliyik. Eyni zamanda öz milli-mənəvi dəyərlərimizi ümumbəşəri dəyərlərlə
birləşdirib, zənginləşdirib Azərbaycan xalqının ümumi dəyərlərini, mənəvi dəyərlərini yaratmalıyıq. Yenə də
deyirəm, bunun içərisində həm demokratiya, həm hüquq normaları, həm dünyəvi dövlət, həm insan azadlığı,
insan haqlarının qorunması, plüralizm, sərbəst ticarət, insan sərbəstliyi, sərbəst bazar ticarəti, sərbəst bazar
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iqtisadiyyatı var - bunlar hamısı ümumbəşəri dəyərlərin bizim milli-mənəvi dəyərlərlə vəhdətindən meydana
gələn müddəalardır. Bunlar bizim milli ideologiyamızın böyük bir hissəsini təşkil edir.
Mən bu fikirlərimi bu gün izah edərkən hesab edirəm ki, bu fikirlər Yeni Azərbaycan Partiyasının
siyasətində və əməli fəaliyyətində öz əksini tapacaqdır. Bu fikirlər Azərbaycan dövlətinin xarici və daxili
siyasətində, əməli fəaliyyətində öz əksini tapır və bundan sonra da tapacaqdır.
Bəlkə siz diqqət yetirməmisiniz, ancaq mən bu barədə geniş danışdığıma görə bildirmək istəyirəm ki, mən bu
fikirləri oktyabr ayının 18-də and içərkən bəyan etmişdim. Mən and içərək, yəni əlimi Azərbaycan
Konstitusiyasına basaraq bəyan etdim ki, Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçirərkən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi
bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm! Bu dediyim sözlərin hamısı orada
var. Bunlar hamısı dövlətçilik mənasını, məfhumunu əhatə edən sözlərdir.
Əlimi Qurani-şərifə basaraq dedim ki, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq olacağıma, onları
ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşdirəcəyimə və inkişaf etdirəcəyimə and içirəm! Yəni bu fikirləri mən ifadə
etmişəm. Mən sadəcə, bu gün partiyanın yığıncağından istifadə edərək, bu fikirlərə bir az geniş təhlil verdim ki,
bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri öz ideoloji işində bu fikirlərlə, yəni bu müddəalarla milli
ideologiyamızın əsas prinsiplərindən daha da səmərəli istifadə edə bilsinlər.
Azərbaycan dövlətinin milli ideologiyasının özəyini, əsasını təşkil edən azərbaycançılıqdır. Dövlətçilik,
milli-mənəvi dəyərlər, ümumbəşəri dəyərlər - bunlar hamısı azərbaycançılıq anlayışının tərkib hissələridir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında böyük vəzifələr durur. Bu vəzifələri həyata keçirmək üçün Yeni
Azərbaycan Partiyası daha da təşkilatlanmalıdır, daha da inkişaf etməlidir, daha da genişlənməlidir. Şübhəsiz ki,
bizim dövlətimizin, hökumətimizin işində də və o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının işində də qüsurlar,
nöqsanlar çatışmazlıqlar da var. Mən bu barədə, yəni bizim hökumətin, dövlətin işində olan səhvlər, nöqsanlar
haqqında noyabrın 6-da Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında çox ətraflı danışdım.
Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin geniş iclasından sonra qəbul olunmuş qərarlarla əlaqədar mən noyabr
ayının 19-da böyük bir sərəncam imzaladım. O, Azərbaycan mətbuatında dünən dərc olunubdur. O sənəddə, mən hesab edirəm ki, o, çox vacib bir sənəddir, - həm Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında əldə olunan
nailiyyətlər və xüsusən bu ilin 9 ayında əldə edilən nailiyyətlər əks olunubdur, həm də bizim işimizdə olan
nöqsanlar, çatışmazlıqlar və qüsurlar göstərilibdir.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm, - biz heç də hesab etmirik ki, Azərbaycandakı problemlərin hamısını həll
etmişik və həll edirik. Yox, hələ həll olunası, xüsusən sosial-iqtisadi sahədə həll ediləsi məsələlər çoxdur.
Bilirsiniz, sosial-iqtisadi sahədə bizim bir çox çətinliklərimiz vardır. Biz iqtisadi, sosial islahatları həyata
keçiririk. Bunlar öz nəticələrini verir. Ancaq bunlar daha güclü nəticələrini bir müddətdən sonra verəcəkdir.
Şübhəsiz ki, biz keçid dövründə böyük çətinliklərlə rastlaşırıq. Məsələn, məlumdur, indi bəyan edildi, ötən 9
ayda respublikamızda ümumi daxili məhsul 8,5 faiz artıbdır. Sənaye məhsulu istehsalı 1,1 faiz, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı da 1,1 faiz artıbdır. Ancaq bu artım bizim gördüyümüz işlərin və xüsusən özəl sektorun
hesabına - ümumi daxili məhsulun artımının 51 faizini özəl sektor təmin edir - əldə olunubdur. Ancaq bizim
böyük sənaye müəssisələrimiz vardır. Ona görə də Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda, Əli Bayramlıda,
Mingəçevirdə, çox böyük sənaye müəssisələri olan başqa yerlərdə ağır, çətin problemlər vardır. Biz bunları
bilirik. Bu sənaye müəssisələrinin bəziləri az gücü ilə işləyir, bəziləri də heç işləmir. Burada çalışan insanlar
işsiz qalırlar, vaxtlı-vaxtında maaş ala bilmirlər, iqtisadi vəziyyətləri ağırlaşır. Biz bunları bilirik.
Təsəvvür edin, indi bəziləri, o cümlədən müxalifətdə olanlar bundan da sui-istifadə edirlər: «Bəli, burada
insanların sosial vəziyyəti nə isə ağırdır, gəlin onları hakimiyyətə qarşı qaldıraq». Siz onları qaldırıb nə əldə
edəcəksiniz? Siz bunlardan sadəcə, öz məqsədləriniz üçün istifadə edirsiniz. Siz o sənaye müəssisələrini işlədə
bilərsinizmi? İşlədə bilməzsiniz. Əgər o sənaye müəssisələrini yaradanlar biziksə, - 1970-1980-ci illərdə biz o
sənaye müəssisələrini yaratmışıq və onlar o vaxt saat kimi işləyirdi, yüksək məhsul verirdi, insanlar da yaxşı
maaş alırdılar, - indi biz onları niyə işlədə bilmirik? Ona görə yox ki, bizim o vaxtkı bacarığımız yoxdur. Ona
görə ki, bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə, SSRİ-nin vaxtında olan iqtisadi əlaqələr itdiyi bir dövrdə həmin
müəssisələri işlətmək sadəcə, mümkün deyildir.
Məsələn, Sumqayıtın boru-prokat zavodunu götürün. Mən 1969-cu ildən bu zavodun problemləri ilə məşğul
olmuşam. Biz bu zavodda nə qədər işlər görmüşük, orada nə qədər böyük müasirləşdirmə işləri aparmışıq.
1970-ci illərdə həmin zavod çox gözəl işləyirdi, borular, metal istehsal edirdi, bunu SSRİ-nin bütün
respublikalarına verirdi. Amma indi vəziyyət necədir?
Həmin o peçlər, marten peçləri köhnəlibdir. Mən hələ 1970-ci illərdə onları elektrik peçləri ilə dəyişdirmək
istəyirdim. Çünki onlar daha səmərəlidir. Ancaq bu, mümkün olmayıbdır. Biz hələ o vaxt onlardan o qədər də
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razı deyildik. Amma indi bunlar köhnəlibdir. İkinci tərəfdən, istehsal olunan məhsulun bazarı yoxdur. Bu
məhsul hara gedirdi, biz bu boruları hara göndərirdik? Rusiyaya, Sibirə, neft çıxan yerlərə göndərirdik. Bu, neft
hasilatı üçün idi. İndi isə bu yoxdur. Rusiyada olan iqtisadi böhran nəticəsində biz oraya heç bir şey sata
bilmirik. Çünki pulları, maliyyə imkanları yoxdur ki, alsınlar. Demək, bu zavodları, o cümlədən Sumqayıtdakı
alüminium zavodunu, Gəncədəki gil-torpaq kombinatını, Mingəçevirdəki bir neçə zavodu işlətmək çətin olubdu.
Əli Bayramlı şəhəri vaxtilə «Şirvanneft» yaranandan sonra salınmış şəhərdir. Yəni, orada neft tapıldı,
«Şirvanneft», ondan sonra şəhər yarandı. Mən isə 1970-ci illərdə çalışdım ki, bu şəhər təkcə neft şəhəri olmasın.
Müasir maşınqayırma zavodları gətirib bu şəhərdə yaratdıq. Biz həmin zavodları Moskvadan böyük çətinliklərlə
aldıq, gətirdik, yaratdıq. Bunlar cihazqayırma, radiotexnika, başqa zavodlardır. Ancaq indi bu məhsulu satmaq
mümkün deyildir, bunu istehsal etmək üçün başqa ölkələrdən, yəni keçmiş SSRİ-nin başqa yerlərindən xammal
gətirmək mümkün deyildir. Bunlar, bu çətinliklər vardır.
Mən bununla demək istəmirəm ki, biz ümidsizik. Yox. Mən sadəcə, bu problemlərin səbəblərini bildirmək
istəyirəm. Biz bunları açıq-aydın bilirik, heç kəsdən gizlətmirik. Biz Nazirlər Kabinetinin noyabrın 6-da
keçirilmiş geniş iclasını televiziya ilə başdan-ayağa canlı yayımla bütün respublikaya yaydıq, - qoy xalq görsün
ki, biz bütün problemləri nə cür müzakirə edirik. Hansı məsələnin nə qədər çətin olduğunu qoy xalq da bilsin,
xalq da bizimlə bir yerdə olsun.
İndi müxalifət qüvvələri bu çətinliklərdən istifadə edib, ayrı-yarı müxalif qüvvələri, qrupları, təbəqələri
qaldırmaq istəyirlər ki, «gəlin qalxaq, mübarizə aparaq». Mübarizə aparmaqla nəyə nail olacaqsan?
Birincisi, biz heç bir şeyə yol verməyəcəyik. Çünki biz bunların hamısını bilirik və lazımi tədbirlər görürük.
İkincisi, siz burada öz şəxsi məqsədlərinizi daşıyırsınız. Biz isə ümumi xalqın iqtisadi, sosial problemləri ilə
məşğuluq.
Bir sözlə, mən bununla onu demək istəyirəm ki, bizim həyatımızın bütün sahələrində nailiyyətlərlə yanaşı,
çatışmazlıqlar, nöqsanlar da vardır. Bunların obyektiv səbəbləri də, subyektiv səbəbləri də vardır. Subyektiv
səbəblərlə biz hamımız mübarizə aparmalıyıq. Bu bürokratizmdir, vəzifəli adamların öz vəzifələrinə məsuliyyətsiz yanaşmasıdır, vəzifələrindən sui-istifadə etməsidir, cürbəcür çirkin yollara getməsidir. Biz bunlarla
mübarizə edirik və edəcəyik. Bütün bu tələblər, fikirlər mənim noyabrın 19-da imzaladığım və mətbuatda dərc
olunmuş sərəncamda öz əksini tapıbdır.
Bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin əksəriyyəti hakimiyyət orqanlarındadırlar parlamentdədirlər, nazirliklərdə, yerli hakimiyyət orqanlarında işləyirlər. Ona görə Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzərinə ikiqat vəzifə düşür, bu partiyanın işi - partiyanın işi mücərrəd xarakter daşıya bilməz Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin işidir, Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemlərin həll olunması,
respublikamızda islahatların həyata keçirilməsi işidir.
Bunlara nail olmaq üçün partiyanın təşkilatlarını daha da gücləndirmək, fəallaşdırmaq lazımdır. Partiya daha
da geniş təşkilatlanmalıdır. Ona görə də bir neçə təşkilati tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bunları həyata
keçirəndən sonra da partiyanın qurultayı keçirilməlidir. Belə hesab edirəm ki, partiyanın idarə heyəti bu
məsələlərlə ciddi məşğul olacaqdır. Mən təsəvvür edirəm ki, məsələn, 1999-cu il may ayının sonunda, yaxud
iyun ayının əvvəlində biz Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayını keçirə bilərik.
Görürəm ki, bunu çox istəyirsiniz. Mən anladım, - siz mənim fikrimi nəinki bəyənirsiniz, hətta
alqışlayırsınız.
Beləliklə, qərar qəbul edilmiş hesab olunsun ki, partiyanın qurultayı mən dediyim o zamanda keçirilməlidir.
Ancaq ona qədər çox təşkilati işlər görülməlidir. Hər bir şəhərdə, rayonda, hər bir ilk təşkilatda işlər
aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, partiyada daimi fəaliyyət göstərən təşkilatlar yaranmalıdır. Çünki bizim
partiya indi əksərən iqtidarda olduğuna görə partiyanın fəallarının çoxu yüksək dövlət, hökumət vəzifələri
daşıyırlar. Şübhəsiz ki, dövlət, hökumət vəzifələri daşıyaraq partiya işinə ya o qədər diqqət yetirə bilmirlər, ya
vaxt tapa bilmirlər, ya da, sadəcə olaraq, hesab edirlər ki, «partiyada var idim, indi dövlət işi var», partiya işini
unudurlar.
Mən görürəm ki, siz də belə fikirdəsiniz. Ona görə də biz indi qurultaya qədər bu qarşıdakı aylarda gərək çox
dəqiq müəyyən edək ki, partiya təşkilatlarında kim hansı şərtlərlə işləyəcək və partiyanın işini aparacaqdır,
partiyadan hakimiyyət orqanlarında kim işləyəcək və onların partiya təşkilatlarında iştirakı nədən ibarət
olacaqdır. Amma bəzisi həm buradadır, həm oradadır, - indi, ola bilər, burada bir az çox, orada az işləyir, yaxud
da ki, heç ikisində də yaxşı işləmir. Belə də ola bilər. Bu, bizim həm dövlət işinə, həm də partiyanın işinə zərər
vurur.
Mən keçən görüşlərimdə də demişdim, indi də bildirmək istəyirəm ki, partiyanı təşkil edənlərə, əgər belə
demək mümkün olsa, partiyanın təşkilatçılarına, veteranlarına, ağsaqqallarına biz həmişə hörmət etmişik və
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hörmət edəcəyik. Amma hər bir siyasi təşkilat gərək inkişafda olsun, hər bir siyasi təşkilat gərək daim
gəncləşsin. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyasında geniş fəaliyyət göstərmək üçün gənclərə daha da çox
imkanlar vermək, şərait yaratmaq lazımdır.
Mən bilirəm, hiss edirəm ki, partiyanın artıq çox sağlam əqidəli, çox iradəli gənclər təşkilatı vardır. Bu
gənclər təşkilatına çox əqidəli gənclər toplaşmışlar. Bu gənclər təşkilatı həmişə olmalıdır. Amma partiyanın
strukturlarına və partiyanın əhatə etdiyi başqa yerlərə bu gənclər təşkilatından daha da cəsarətli gəncləri irəli
çəkmək lazımdır. İmkan vermək lazımdır ki, onlar işləsinlər. Bizim müstəqil Azərbaycanın gələcəyi və Yeni
Azərbaycan Partiyasının gələcəyi gənclərə məxsusdur, gənclərin əlində olmalıdır.
Hesab edirəm ki, qarşıdakı aylarda bu təşkilati işlərdə mənim bu fikirlərimi siz nəzərə almalısınız. Bilin ki,
mən də bu partiya işlərindən geri çəkilməyəcəyəm, - öz iştirakımı da təmin edəcəyəm, qayğımı da
göstərəcəyəm. Çünki mən Yeni Azərbaycan Partiyasını Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında ən güclü, ən
səviyyəli, ən mütəfəkkir fikirli, ən tərəqqipərvər bir siyasi təşkilat kimi görürəm və Azərbaycanın gələcəyi də bu
partiyanın fəaliyyətindən asılı olacaqdır.
Hörmətli dostlar, qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən çox məmnunam ki, Yeni Azərbaycan Partiyası altı il müddətində belə bir böyük qüvvəyə çevrilibdir.
Mən çox məmnunam ki, altı il bundan öncə bizim atdığımız ilk addımlar böyük bir nəticə veribdir. Mən çox
məmnunam ki, bu gün bu salonda Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri yüksək əhval-ruhiyyə ilə
yaşayırlar.
Siz əmin ola bilərsiniz, Azərbaycanın bu günü, gələcəyi üçün prezident kimi mən və mənim ətrafımda olan
şəxslər, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası, - biz çox işlər görürük, görməliyik və biz bu işləri görəcəyik. Bu
işləri görmək üçün bizim artıq böyük təcrübəmiz vardır. Biz böyük sınaqlardan, çətinliklərdən keçmişik. Biz ümumi
xalqın dəstəyini almışıq. Əhalinin, vətəndaşların əksəriyyəti Azərbaycan prezidentinin siyasətini dəstəkləyir və Yeni
Azərbaycan Partiyasına rəğbətlə, hörmətlə münasibət göstərir. Bunlar hamısı bizim üçün çox böyük əsasdır, böyük
imkandır. Biz bu imkanlardan səmərəli istifadə etməliyik. Mən sizin hamınıza bu yolda uğurlar arzulayıram. Sizə,
Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərinə, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və səadət
arzulayıram.
Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanda sülhün, əmin-amanlığın qorunub saxlanması üçün bundan sonra da öz
səylərimi əsirgəməyəcəyəm. Mən bütün həyatımı Azərbaycana, xalqa həsr etmişəm. Mən gələcək illərdə də
yalnız və yalnız bu cür yaşayacağam, öz məsuliyyətimi bu cür həyata keçirəcəyəm.
Bizim ən ağır problemimiz işğal olunmuş torpaqların azad olunması və münaqişənin ləğv edilməsi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasıdır. Mən bu barədə geniş danışmaq istəmirəm. Bunlar sadəcə,
mətbuatdan sizə məlumdur ki, biz danışıqlar aparırıq.
Minsk qrupunun son təklifləri bizi qane etmədi. Biz iki gün bundan öncə onlara cavab verdik və həmin
təklifləri qəbul etmədik. Amma bu, o demək deyildir ki, biz danışıqları aparmayacağıq. Yox. Biz keçən ilin
sentyabr ayında verilmiş təklifləri, Lissabon zirvə görüşünün prinsipləri əsasında verilmiş təklifləri qəbul
etmişik. Ancaq iki ildir ki, Ermənistan bunları qəbul etmir. Görürsünüz, necə vəziyyət yaranıb. Ermənistan
Lissabon zirvə görüşünün prinsiplərini qəbul etmir və heç yaxına buraxmır. Amma Azərbaycanın müxalifəti
Lissabonda əldə etdiyimiz nailiyyətlərə görə bizi günahlandırır ki, «biz orada məğlub olmuşuq». Yox, orada heç
kəs nə məğlub olub, nə qalib gəlibdir. İlk dəfə olaraq 1996-cı ilin dekabr ayında, ATƏT-in Lissabon zirvə
görüşündə biz böyük bir nailiyyət əldə etdik - münaqişənin həll edilməsinin prinsipləri müəyyən olundu. Ancaq
Ermənistan o prinsipləri indiyə qədər qəbul etmir. Keçən ilin sentyabr ayında həmin prinsiplər əsasında təkliflər
verilmişdi, biz onu qəbul etdik, Ermənistan qəbul etmədi. Ondan sonrakı proseslər də sizə məlumdur.
Ancaq Minsk qrupu həmsədrlərinin indi verdiyi təklifi, o cümlədən «ümumi dövlət» anlayışını - ortaq dövlət,
ümumi dövlət, birgə dövlət - biz heç vaxt qəbul edə bilmərik. Biz Dağlıq Qarabağa Lissabon zirvə görüşündə
qəbul olunan prinsiplər əsasında, Azərbaycan dövləti daxilində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verməyə
razı olmuşuq. Bundan bir damcı da o tərəfə keçə bilmərik. Ona görə də biz o təkliflərdən imtina etdik. Ancaq biz
danışıqları aparırıq və aparacağıq. Əminəm ki, biz münaqişəni sülh yolu ilə həll edəcəyik, işğal olunmuş torpaqlar
azad olunacaq və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz torpaqlarına qayıdacaqlar.
Sizə bütün işlərinizdə bir daha uğurlar arzulayıram.
Yaşasın Yeni Azərbaycan Partiyası!
Yaşasın demokratik, qüvvətli, müstəqil Azərbaycan!

793

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİ, POLŞANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
BRONİSLAV GEREMEK İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
25 noyabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Geremek, mən Sizi səmimiliklə, mehribanlıqla salamlayır, hörmətli
qonağın respublikamıza səfərindən çox məmnun qaldığımı bildirirəm, ATƏT-in üzvü olan müstəqil Azərbaycan
dövlətinin bu beynəlxalq təşkilatın fəaliyyətinə həmişə böyük əhəmiyyət verdiyini nəzərə çarpdırıram. Biz
ATƏT-lə bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiririk.
Polşa ilə Azərbaycan arasında yaranmış dostluğumuzu və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığımızı razılıqla
qeyd edirəm. 1997-ci ilin avqustunda Polşaya rəsmi səfərimi məmnunluqla xatırlayır və həmin səfər zamanı
imzalanmış sənədləri, xüsusilə prezident Heydər Əliyevin və prezident Aleksandr Krasnevskinin imzaladıqları
«Azərbaycan Respublikası ilə Polşa Respublikası arasında dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi haqqında bəyannamə»ni yüksək qiymətləndirirəm.
Respublikalarımızın sıx əlaqələrinin böyük perspektivləri olduğunu nəzərə çarpdırmaq istəyirəm, xüsusən
iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, Azərbaycan neftinin ixracı, gəmi təmiri, neft kimyası, TRASEKA
proqramının həyata keçirilməsində Polşanın iştirakı və bir çox digər sahələrdə ölkələrimizin çox səmərəli
münasibətlərini daha da genişləndirmək imkanları çox böyükdür.
Tarixi İpək yolunun bərpası üzrə Avropa Birliyinin himayəsi ilə TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi
üçün 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakıda təşkil olunmuş beynəlxalq konfransda 32 dövlətin nümayəndələri, o
cümlədən Polşa böyük nümayəndə heyəti ilə iştirak etmişdir. Bilirsiniz ki, Avropa- Qafqaz -Asiya nəqliyyat
dəhlizi bütün dünya ölkələri arasında daha sıx əlaqələr qurulmasında çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
Polşa prezidentinin 1999-cu ildə Azərbaycana rəsmi səfərini respublikamızda səbirsizliklə gözlənildiyini
vurğulayıram. Cənab Gvasnevski ilə birlikdə cənab Geremekin də ölkəmizə yenidən gəlməsini arzulayıram.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in fəaliyyətinə
respublikamızın xüsusi əhəmiyyət verdiyini nəzərə çarpdırır və indiyə qədər bu sahədə görülmüş işləri
qiymətləndirirəm. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir və bu müstəqillik əbədi və dönməzdir. Lakin ölkəmiz
müstəqilliyə nail olduqdan sonra problemlərlə qarşılaşmışdır. Onlardan ən ağrılısı Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsini ələ keçirmək məqsədi ilə Ermənistanın ölkəmizə qarşı etdiyi hərbi təcavüzdür. Bu təcavüz
nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş, bir
milyondan artıq vətəndaşımız yurd-yuvasından zorla qovulmuşdur və əksəriyyəti ağır vəziyyətdə çadırlarda
yaşayır.
Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün Minsk qrupu çərçivəsində, zirvə görüşlərində və xarici işlər
nazirlərinin görüşlərində bu beynəlxalq təşkilat çox böyük səylər göstərmiş, 1994-cü ilin dekabrında ATƏT-in
Budapeşt zirvə görüşündə qəbul olunmuş qərardan razı qaldığımı bildirir, 1996-cı ilin dekabrında Lissabon
zirvə görüşündə müəyyən edilmiş prinsipləri yüksək qiymətləndirirəm. Biz bu prinsipləri əsas olaraq qəbul
etmişik. Belə hesab edirik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri məhz bu prinsiplər əsasında böyük sülh sazişinin
hazırlanmasına nail ola bilərlər.
Minsk qrupu həmsədrlərinin - Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın bu münaqişənin aradan
qaldırılması üçün gördüyü işləri, irəli sürdüyü təklifləri nəzərdən keçirərək bildirirəm. 1997-ci ilin sentyabrında
həmsədrlərin münaqişənin iki mərhələdə həll olunması barədə verdikləri təklifləri biz prinsip etibarilə qəbul
etdik. Məlumatlar gəldi ki, Ermənistan tərəfi də bunları qəbul edir. Lakin sonradan həmin təklifləri həyata
keçirmək mümkün olmadı. Müəyyən səbəblərdən həmsədrlərin işi bir müddət dayandı. Ancaq biz həmin
təkliflərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Minsk qrupunun həmsədrlərinə müraciətlər, xahişlər etdik. Onlar vəd
verdilər ki, yeni təkliflər hazırlayıb təqdim edəcəklər.
Biz həmsədrlərin 1998-ci il noyabrın 9-da verdikləri yeni təklifləri çox diqqətlə öyrənmişik, onlara çox
məsuliyyətlə yanaşmışıq. Biz noyabrın 9-da axşam Minsk qrupunun həmsədrlərinə bəyanat vermişik ki, bu
təkliflər Azərbaycan tərəfindən qəbul edilə bilməz. Onlar söz verdilər ki,bizim fikirlərimizi nəzərə alacaqlar.
Gələn məlumatlardan aydın oldu ki, Ermənistan tərəfi həmin təklifləri prinsip etibarilə qəbul edib. Biz bu
təkliflər haqqında öz fikrimizi Minsk qrupunun həmsədrlərinə noyabrın 19-da rəsmi olaraq yazılı bildirmişik.
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Azərbaycanın bu təklifləri nə üçün qəbul etmədiyini bildirərək, qeyd edirəm ki, bir çox dövlətlərin çox
yaxından yardımı və dəstəyi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal
etmişdir, bu torpaqlardan didərgin düşmüş bir milyondan çox insan altı ildir ki, çadırlarda ağır vəziyyətdə
yaşayır. Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Ermənistan tərəfindən işğal edilibdir. Amma
Azərbaycan öz torpaqlarının hansısa bir hissəsini başqa dövlətə heç vaxt verə bilməz. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü beynəlxalq hüquq normaları, o cümlədən ATƏT-in prinsipləri ilə qorunur və qorunmalıdır.
Biz kompromisə gedərək, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində beynəlxalq praktikada, beynəlxalq
hüquq normalarında mövcud olan yüksək özünüidarə statusu verilməsinə razı ola bilərik. Ancaq indi verilən
yeni təkliflərin əsas prinsipi «ümumi dövlət» prinsipidir ki, nə beynəlxalq təcrübədə, nə də beynəlxalq hüquq
normalarında belə bir dövlət forması yoxdur. Bu təkliflərdən belə məna çıxır ki, Azərbaycan mövcud olmayan
və heç kəs tərəfindən tanınmayan «Dağlıq Qarabağ Respublikası» ilə ümumi dövlət yaratmalıdır. Müstəqil
Azərbaycan Respublikası öz tərkibində, müəyyən səbəblərdən və Ermənistanın ölkəmizə qarşı etdiyi hərbi
təcavüzün, apardığı işğalçılıq siyasətinin nəticəsində müəyyən sərbəstlik almış Dağlıq Qarabağla ümumi dövlət
yarada bilməz. Bu təklif Azərbaycan dövlətinin, xalqının milli mənafelərinə ziddir. Azərbaycana edilən
təcavüzü, ölkəmizə vurulan zərbələri, respublikamızın böyük məhrumiyyətlərlə üzləşməsini görənlər
Azərbaycana qarşı gərək belə hərəkət etməsinlər.
Yeni təkliflərin Azərbaycanla razılaşdırılmadan irəli sürülməsindən təəssüfləndiyimi bildirirəm. Müharibədə
atəşkəs rejimi 1994-cü ildən bəri davam edir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, Dünya Birliyinin və ATƏT-in birgə
səyləri nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunacaq, qaçqınlar öz yerlərinə qayıdacaq, Dağlıq Qarabağ
isə Azərbaycanın tərkibində yüksək özünüidarə statusu olaraq normal yaşayacaqdır.
B r o n i s l a v G e r e m e k: Respublikanıza səfərimdən və prezident Heydər Əliyevlə görüşümdən çox
məmnun qaldığımı bildirirəm. ATƏT Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, qaçqınların öz daimi
yşayış yerlərinə qayıtması, bölgədə sülhün, sabitliyin və ədalətin bərqərar olunması üçün öz dəstəyini
verəcəkdir.
Mən Sizin, cənab prezident, fikirlərinizi məmnuniyyətlə qəbul etdiyimi vurğulayıram. Minsk qrupunun işini
dəstəklədiyinizə görə təşəkkür edirəm və Azərbaycanın sülh təşəbbüslərini, atəşkəs rejiminin davam etməsini
yüksək qiymətləndirirəm.
Sizin 1997-ci ildə Polşaya rəsmi səfərinizin çox yüksək nəticələr verdiyini vurğulayır və ümidvar olduğumu
bildirirəm ki, prezident Kvasnevskinin Azərbaycana qarşıdakı səfəri ölkələrimiz arasındakı tərəfdaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsinə, siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdəki əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişafına kömək
edəcəkdir.
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ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİ, POLŞANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ BRONİSLAV GEREMEK İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTLƏRİNİN GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
25 noyabr 1998-ci il
Hörmətli cənab nazir, hörmətli cənab sədr!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
ATƏT-in hazırkı sədri, nazir cənab Geremekin başçılığı ilə ATƏT-in nümayəndə heyətinin Azərbaycana
gəlməsi ölkəmizin həyatında əlamətdar bir hadisədir. Azərbaycan ATƏT-in fəaliyyətinə həmişə çox böyük
əhəmiyyət verir, müstəqil dövlət kimi ATƏT-in üzvü olmağından çox məmnundur. Biz bundan sonra da ATƏTlə əməkdaşlıq edib, bütün sahələrdə Azərbaycan dövlətinin quruculuğunu və ölkədə ictimai-siyasi həyatı
ATƏT-in tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq istəyirik.
Cənab Geremek Polşanın xarici işlər naziridir və Polşa ilə Azərbaycan arasında da dostluq, əməkdaşlıq
əlaqələri yaranıb və inkişaf edir. Bu əlaqələrin inkişaf etməsi üçün 1997-ci ilin avqust ayında mənim Azərbaycan prezidentinin Polşaya rəsmi səfəri zamanı çox səmərəli işlər görmüşük və Polşa ilə Azərbaycan
arasında bir çox mühüm sənədlər imzalanıbdır. O cümlədən Polşa-Azərbaycan dostluq əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi haqqında Polşa prezidenti cənab Kvasnevski ilə Azərbaycan prezidenti birgə bəyannamə
imzalayıblar.
Mən prezident cənab Kvasnevskini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm və biz 1999-cu ildə onun
Azərbaycana səfərini səbirsizliklə gözləyirik. Arzu edirəm ki, prezident cənab Kvasnevski ilə birlikdə nazir
cənab Geremek də yenidən Azərbaycana gəlsin.
Biz bu gün nazirlə təkbətək görüşdə Polşa - Azərbaycan əlaqələri haqqında çox geniş fikir mübadiləsi etdik.
Mən çox məlumatlar verdim. Bizim ümumi fikrimiz belə oldu ki, Polşa ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yaxşı
səviyyədədir, uğurla inkişaf edir və bunların çox gözəl gələcəyi var. Xüsusən iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək
üçün böyük imkanlar var. O cümlədən, Azərbaycanın nefti və qazının ixracı barəsində Polşa ilə Azərbaycan
arasında gələcəkdə çox səmərəli əlaqələr yaratmaq olar. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan
1997-ci ilin avqust ayında Varşavada apardığımız danışıqların əsasında bu istiqamətdə öz işlərini davam etdirəcəkdir.
ATƏT-in indiki sədri cənab Geremek ilə bizim təkbətək danışıqlarımızın çox hissəsi Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT çərçivəsində həll edilməsi məsələlərinə həsr olundu. Biz ATƏT-in bu sahədə
fəaliyyətinə çox böyük əhəmiyyət veririk və indiyə qədər görülən işləri qiymətləndiririk.
Altı il bundan öncə, 1992-ci ildə ATƏT Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsini, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək üçün öz tərkibində Minsk qrupu yaradıbdır. Ötən illərdə biz Minsk qrupu
ilə çox səmərəli əməkdaşlıq etmişik. ATƏT həm Minsk qrupu çərçivəsində, həm də ATƏT-in zirvə görüşlərində
və xarici işlər nazirlərinin görüşlərində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün
çox səylər qoymuşdur.
1994-cü ilin dekabr ayında ATƏT-in Budapeşt zirvə görüşündə qəbul olunmuş qərarı biz Ermənistan –
Azərbaycan münaqişəsinin həlli sahəsində irəliyə atılan dəyərli bir addım kimi qiymətləndirmişik. 1996-cı ilin
dekabr ayında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması üçün prinsiplər müəyyən edilmişdir. Biz bu prinsipləri əsas olaraq qəbul etmişik. Hesab edirik ki,
Minsk qrupunun həmsədrləri bu prinsiplərin əsasında böyük sülh sazişinin hazırlanmasına nail ola bilərlər.
Təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun həmsədrləri - Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa o qədər də fəal işləməmişlər, işlər biz istədiyimiz səviyyədə getməyibdir.
Ancaq eyni zamanda Minsk qrupunun həmsədrləri 1997-ci ilin iyun ayında Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması üçün təkliflər vermişlər və biz bu təklifləri prinsip etibarilə qəbul etmişdik.
Ermənistan tərəfi bu təklifləri qəbul etmədiyinə görə Minsk qrupunun həmsədrləri 1997-ci ilin sentyabr ayında
yeni təkliflər vermişdilər. Bu təkliflər məsələnin iki mərhələdə həll olunmasını nəzərdə tutmuşdu. Biz o
təklifləri də prinsip etibarilə qəbul etdik. Sentyabr - oktyabr aylarında Ermənistan tərəfindən də məlumatlar
gəldi ki, onlar da bunu prinsip etibarilə qəbul edirlər. Sonra isə bu təklifləri həyata keçirmək mümkün olmadı.
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Ermənistanın rəhbərliyində baş vermiş hadisələrə və başqa səbəblərə görə Minsk qrupu həmsədrlərinin işi
müəyyən qədər dayandı.
Ancaq biz Minsk qrupunun həmsədrlərinə təkliflərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar həmişə müraciətlər,
xahişlər etmişik. Minsk qrupunun həmsədrləri də bizə vədlər veriblər ki, onlar yeni təkliflər hazırlayıb təqdim
edəcəklər.
Bu il, 1998-ci il noyabr ayının 9-da Minsk qrupunun həmsədrləri - Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və
Fransanın nümayəndələri Azərbaycanda olmuşlar və məsələnin həll edilməsi üçün yeni təkliflər vermişlər. Biz o
təklifləri çox diqqətlə, qayğı ilə öyrənmişik, onlara çox məsuliyyətlə yanaşmışıq. Ancaq bu təkliflərin
Azərbaycan tərəfindən qəbul edilə bilməməsi haqqında noyabr ayının 9-da axşam Minsk qrupunun
həmsədrlərinə bəyanat vermişik.
Biz Minsk qrupunun həmsədrlərinə izah etdik ki, onların verdikləri yeni təklifləri nə üçün qəbul edə bilmirik.
Yəni, biz o yeni prinsipi qəbul edə bilmirik. Onlar da bizə söz verdilər ki, bu fikirlərimizi nəzərə alacaqlar.
Sonra Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistanda olmuşlar. Gələn məlumatlardan belə anladıq ki, Ermənistan
tərəfi prinsip etibarilə o təklifləri qəbul edibdir. Biz noyabr ayının 9-da verdiyimiz şifahi cavabla yanaşı,
noyabrın 19-da bu təkliflər haqqında öz fikrimizi Minsk qrupunun həmsədrlərinə rəsmi olaraq, yazılı
bildirmişik.
Nazir cənab Geremek ilə təkbətək danışığımız zamanı bu barədə çox geniş fikir mübadiləsi apardıq. Mən
hörmətli sədrə, nazirə çox ətraflı məlumat verdim ki, Azərbaycan nə üçün bu təklifləri qəbul edə bilməz.
Bu gün burada çox böyük saylı nümayəndə heyəti, mətbuat nümayəndələri var. Ona görə mən o təklifləri
bizim qəbul edə bilməməyimizin səbəblərini aydınlaşdırmaq istəyirəm.
Məlumdur ki, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə münaqişənin həll olunması üçün pinsiplər müəyyən
edilmişdir. O prinsiplərdən biri də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli
özünüidarə hüququ, statusu verilməsidir. Biz bu prinsipə razılığımızı vermişik, yəni hökumət, dövlət,
Azərbaycanın prezidenti buna razılıq veribdir. Amma cəmiyyətdə hamı eyni fikirdə deyildir. Azərbaycan
cəmiyyətində çoxları hesab edir ki, buna razılıq vermək lazım deyildi və ona görə də bizim bu fikrimizə
müxalifdirlər.
Ancaq bunlara baxmayaraq, biz vəziyyətdən çıxmaq, bölgəmizdə sülh yaratmaq və torpağımızın işğal
olunmuş hissəsini - Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır, - azad
etmək, işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış bir milyon azərbaycanlının, Azərbaycan vətəndaşlarının öz
yerinə-yurduna qayıtması üçün kompromisə gedərək bu prinsipə razılıq vermişik. Biz bu barədə Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə dəfələrlə danışmışıq, Ermənistanın rəhbərləri ilə danışmışıq. Bu gün də mən deyirəm
ki, əgər biz Dağlıq Qarabağa özünüidarə statusu verilməsinə razılıq veririksə, dünyada, beynəlxalq praktikada,
beynəlxalq hüquq normalarında mövcud olan ən yüksək statusu Dağlıq Qarabağa verməyə razı ola bilərik.
Nəzərə alaraq ki, bu, Azərbaycanın tərkibində olacaqdır.
Ancaq indi verilən yeni təkliflərin əsas prinsipi «ümumi dövlət» prinsipidir. Bu, rusca daha da yaxşı anlaşılır
- «obşeye qosudarstvo». Bu, nə beynəlxalq təcrübədə var, nə də beynəlxalq hüquq normalarında. Bu, yeni icad
olunmuş bir dövlət formasıdır. Şübhəsiz ki, yeni icad edilmiş hər bir şey də yaxşı ola bilər. Ona görə mən bunu
pisləmək istəmirəm ki, bu, yeni icad edilib, indiyə qədər heç yerdə olmayıbdır. Söhbət bunun məzmunundan
gedir. Elə məzmunu da onun özünü əks etdirir: «ümumi dövlət». Verilən təkliflərdən belə çıxır ki, - orada
beləcə də yazılıbdır, - «Dağlıq Qarabağ Respublikası» Azərbaycan ilə birlikdə «ümumi dövlət» yaradır.
Məlumdur ki, Azərbaycan dövləti mövcuddur. Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini əldə edib və
müstəqil dövlət kimi bütün beynəlxalq təşkilatlarda tanınıb, o cümlədən ATƏT-də təmsil olunubdur. Amma bu
təklifdən belə məna çıxır ki, Azərbaycan «Dağlıq Qarabağ Respublikası»nı - hələ mövcud olmayan, orada
faktiki bir şey var, amma bir respublika kimi onu heç kəs tanımayıb, biz də tanımamışıq, - guya tanımalıdır və
biz onunla birlikdə «ümumi dövlət» yaratmalıyıq.
Burada da tənqid ediləsi çox müddəalar var, ancaq bizim əsas etirazımız bunadır. Biz razı ola bilmərik ki,
Azərbaycan dünyada müstəqil dövlət olduğu bir zamanda öz tərkibində, ərazisində, müəyyən səbəblərdən və
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüzün, Azərbaycana qarşı aparılan işğalçılıq siyasətinin nəticəsində
müəyyən sərbəstlik almış Dağlıq Qarabağ Azərbaycanla birlikdə bir dövlət yaratsın. Bu təklif Azərbaycan
dövlətinin, Azərbaycan xalqının milli mənafelərinə zidd olan təklifdir. Mən çox təəccüb edirəm ki, Minsk
qrupunun həmsədrləri bizimlə bir neçə il əməkdaşlıq edərək, indi qəflətən belə, Azərbaycan üçün heç bir vəchlə
qəbul oluna bilməyən təklif irəli sürüblər. Belə təsəvvür yaranır ki, kimsə, nəyə görəsə, nəyin bahasına olurolsun, bu məsələni guya həll etmək istəyir. Son on ildə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü başlayandan indiyə
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qədər Azərbaycana vurulan zərbələri, ölkəmizin həyatında baş vermiş hadisələri görən adam və Azərbaycanın
böyük məhrumiyyətlərlə üzləşməsini görənlər gərək Azərbaycana qarşı belə hərəkət etməsinlər.
Doğrudur, bəzi səbəblərdən Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edibdir.
Bunun nəticəsində həm işğal olunmuş torpaqlarda Azərbaycanın varidatı dağıdılıb, həm də oradan - bu
torpaqlardan didərgin düşmüş bir milyondan artıq insan altı ildir ki, çadırlarda, ağır vəziyyətdə yaşayır.
Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Ermənistan tərəfindən işğal edilib, faktiki olaraq Ermənistanla
birləşibdir. Bu da bugünkü reallıqdır. Amma bunlar hamısı hərbi təcavüz nəticəsində olmuşdur. Bu, güclünün
gücsüzə vurduğu zərbələrin nəticəsində olmuşdur və məlumdur ki, bir çox dövlətlərin Ermənistana çox
yaxından yardımı və dəstəyi nəticəsində baş vermişdir.
Bəli, Azərbaycan belə yaralar alıbdır. Amma Azərbaycan heç vaxt öz torpağının hansısa bir hissəsini başqa
dövlətə verə bilməz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüquq normaları, o cümlədən ATƏT-in
prinsipləri ilə qorunur və qorunmalıdır. Ərazi bütövlüyü formal xarakter yox, faktiki xarakter, suverenlik
xarakteri daşımalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması, torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması və
işğalçı ordunun əlində qalması gərək təkcə Azərbaycanı yox, bütün dünya birliyini, o cümlədən ATƏT-in bütün
üzvlərini narahat etsin. Xüsusən, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri, Minsk qrupunun həmsədrləri bu işlərə
gərək çox məsuliyyətlə yanaşsınlar.
Ona görə də biz bu təklifləri qəbul edə bilmərik. Doğrudur, biz istəyirik ki, müharibə qurtarsın, sülh olsun.
Biz 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq. Dörd il yarımdır ki, atəşkəs rejimini qoruyub saxlamışıq
və bu gün də bəyan edirəm ki, biz atəşkəs rejimini qoruyacağıq. Hesab edirik ki, bunlar hamısı müvəqqəti
xarakter daşıyır. Şübhə etmirik ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad ediləcək, Azərbaycan
vətəndaşları öz yerinə-yurduna qayıdacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və Dağlıq Qarabağ da
Azərbaycanın tərkibində yüksək özünüidarə statusu alaraq normal yaşayacaqdır. Biz buna inanırıq. Ancaq bu
məsələni həll etmək üçün təklif olunan bu yolları qəbul edə bilmərik.
Bəzi fikirlər yaradırlar ki, guya bu təklif əvvəl Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılıbdır. Bu, düzgün olmayan
məlumatdır. Dünən Rusiyanın xarici işlər naziri cənab İvanov mənə telefon etmişdi. O mənə dedi ki, Minsk
qrupunun həmsədrləri bu təkliflər barədə ona məruzə edərkən belə anlatmışlar ki, guya Azərbaycan tərəfi
bununla razıdır və qəbul edə bilər. Mən ona dedim ki, bunlar hamısı yanlış fikirlərdir. Bu təkliflər Azərbaycan
tərəfi ilə heç vaxt razılaşdırılmayıbdır. Biz bu təklifləri noyabr ayının 9-da almışıq və dərhal öz mövqeyimizi
bildirmişik, öz cavabımızı vermişik.
Mən bu məsələlər barəsində ATƏT-in sədrinə, xarici işlər naziri cənab Geremekə ətraflı məlumat vermişəm.
Bəlkə də bunları onun üçün təkrar edirəm. Ancaq bunları burada deməyə məcburam. Cənab Geremek, mən
sizdən xahiş etdim və bir daha xahiş edirəm ki, Azərbaycanın bu probleminə çox diqqətlə və qayğı ilə
yanaşasınız. Biz o təklifləri qəbul edə bilmərik. İndiyə qədər çox təkliflər olub, - hansıları ki, biz qəbul
etməmişik, Ermənistan qəbul edib; ya Ermənistan qəbul etməyib, biz qəbul etmişik. Minsk qrupu isə sonra öz
işini davam etdiribdir. Ancaq indi, ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin dekabr ayının 2-də Osloda keçiriləcək
görüşü ərəfəsində belə bir təkliflə bizi ağır vəziyyətdə qoymaq ədalətsizlikdir. Mən ümid edirəm ki, Minsk
qrupunun üzvləri, ATƏT-in üzvləri, xüsusən ATƏT-in sədri Geremek bizim bu fikirlərimizə diqqətlə, qayğı ilə
yanaşacaqdır. Təşəkkür edirəm.
B r o n i s l a v G e r e m e k: Cənab prezident, bundan əvvəlki görüşə və indiki görüş zamanı ifadə
etdiyiniz mövqeyə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim sədrliyim ərzində Azərbaycana gələn ATƏT
missiyası hər şeydən əvvəl, bu ölkədə sülhə və sabitliyə öz sədaqətini bildirmək üçün gəlibdir. ATƏT-in
missiyası buraya gəlib ki, Azərbaycan xalqının düşdüyü vəziyyəti, çəkdiyi bəlaları anladığını bildirsin. Biz bu
problemi həqiqətən anlayır, hiss edirik. Bu problemin həll olunması üçün bu çətinliklərin başa düşülməsi
həqiqətən vacibdir.
Cənab prezident, məndə belə qənaət var ki, Sizin ölkəyə sülh lazımdır. Bu, elə bir sülh olmalıdır ki, hər iki
tərəfin maraqları gözlənilsin. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin milli özünüdərki gözlənilsin, eyni zamanda
Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri geri qaytarılsın. Azərbaycanın qaçqınlarına və köçkünlərinə öz daimi
yaşayış yerlərinə qayıtmaq imkanı yaradılsın. Mən tam əminəm ki, ATƏT bu problemin həllində öz qüvvələrini
əsirgəməyəcək, sülhün, sabitliyin və ədalətin bərqərar olması üçün öz dəstəyini verəcəkdir.
Cənab prezident, bir qədər əvvəl Siz Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərinə öz münasibətinizi
bildirdiniz. ATƏT-in hazırkı sədri kimi mən Sizin dediklərinizin hamısını nəzərə alacağam. Mən böyük
məmnuniyyətlə Sizin sözlərinizdən eşitdim ki, sülh uğrunda işinizi davam etdirəcəksiniz, Minsk qrupunun
səylərini dəstəkləyirsiniz və atəşkəs rejimi davam etdiriləcəkdir. Başa düşürəm ki, Siz bu münaqişəyə qatılmış
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tərəflər arasında Minsk qrupunun simasında gələcək danışıqların sxemini görürsünüz. Cənab prezident, mən elə
bilirəm ki, biz hamımız sülh danışıqlarının bərpası üçün şərait yaranması uğrunda işimizi davam etdirəcəyik.
Polşanın xarici işlər naziri kimi isə demək istəyirəm ki, Polşaya Sizin rəsmi səfəriniz çox yaxşı nəticələndi.
Ümid edirəm ki, prezident Kvasnevskinin Azərbaycana səfəri yaranmış dialoqun davamı olacaq və artıq
yaranmış əlaqələri – mədəni, siyasi və iqtisadi əlaqələri yeni səviyyəyə qaldıracaqdır.
Cənab prezident, Sizin icazənizlə mən bir neçə spesifik məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Lakin hesab
edirəm ki, mətbuat nümayəndələrinin burada olması həmin məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı mühit
yaratmır.



Sonra görüş jurnalistlərin iştirakı olmadan davam etdirildi.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ATƏT-in DEMOKRATİK TƏSİSATLAR VƏ İNSAN
HÜQUQLARI BÜROSU ARASINDA MEMORANDUM İMZALANDIQDAN SONRA KÜTLƏVİ
İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ ÜÇÜN KEÇİRİLMİŞ BRİFİNQDƏ
BƏYANATI
Prezident sarayı
25 noyabr 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli xanımlar, cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Siz hamınız bizim danışıqlarımızda, yəni ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Polşanın xarici işlər naziri cənab
Geremek və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə danışıqlarımızda iştirak etmisiniz. Ona görə də
eşitdiyiniz sözləri yenidən təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.
Özünüz eşitdiniz və bilirsiniz ki, bizim danışıqlarımızda əsas yeri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunmasına dair ATƏT-in Minsk qrupunun təklifləri və bu barədə Azərbaycanın mövqeyinin
bildirilməsi tutmuşdur. Mən danışıqlarımızdan məmnunam və ümidvaram ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri
cənab Geremek Azərbaycanın mövqeyini qəbul edəcək və bəyan etdiyi kimi, bunları gələcək işlərdə nəzərə
alacaqdır. Sizin şahidliyinizlə ATƏT ilə Azərbaycan arasında bir memorandum imzaladıq. Bu memorandum da
ATƏT ilə gələcək əməkdaşlığımızın əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Hesab edirəm, bu da Azərbaycan üçün
əlamətdar hadisədir.
Biz Polşa - Azərbaycan əlaqələri haqqında da ətraflı danışdıq və ümid edirəm ki, əlaqələrimiz gələcəkdə də
daha sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Azərbaycana göstərdiyi diqqətə və bu səfərə görə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Polşanın xarici işlər naziri
cənab Geremekə və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinə bir daha təşəkkür edirəm.
ATƏT-in hazırkı sədri Bronislav Geremekin bəyanatı
Mən ümid edirəm ki, Azərbaycana səfərim Azərbaycanla ATƏT arasında əlaqələrin daha da
möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.
Azərbaycan xalqının əzablarını, əziyyətlərini yaxşı bilirəm, ona görə də regionda və Azərbaycanda sülh
prosesinə kömək etməyə çalışıram. Mən çox şadam ki, geri qayıdarkən, ATƏT-ə dönərkən prezident Əliyevin
görüş zamanı ifadə etdiyi fikri ATƏT-dəkilərə çatdıra biləcəyəm. Prezident Əliyev görüş zamanı dedi ki, o,
atəşkəs rejiminə sadiqdir, Azərbaycan atəşkəs rejiminə sadiq olacaq və sülh əldə etmək üçün qüvvəsini
əsirgəməyəcəkdir.
Biz çalışacağıq ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması üçün yollar axtarıb arayaq. Sülh yolu ilə həll
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin milli özünüdərkini nəzərə alacaqdır.
Mən həm də çox şadam ki, biz hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi haqqında müzakirələr apardıq. Cənab prezident
Əliyev əsirlərin dəyişdirilməsi haqqında öz fikrini açıqladı və bu işə sadiq olduğunu bildirdi.
Çox şadam ki, Azərbaycana bu səfərim zamanı mən yalnız ATƏT-in nümayəndəsi kimi deyil, eyni zamanda
Polşanın xarici işlər naziri kimi də çıxış elədim. Prezident Əliyevin Polşaya səfərindən sonra biz çox ümid
edirik ki, gələn il prezident Kvasnevski də Azərbaycanda qəbul olunacaqdır. Polşa ilə Azərbaycan arasında
iqtisadi, mədəni və siyasi əlaqələr qüvvətlənə bilər. Çox sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PROKURORLUQ ORQANLARININ 80 İLLİYİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
28 noyabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun 80 illik yubiley münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan prokurorluğunun bütün əməkdaşlarına çox əhəmiyyətli və məsuliyyətli vəzifələrinin yerinə
yetirilməsində uğurlar arzulayıram.
Respublikamızın milli prokurorluğunun yaranması Azərbaycanda 1918-ci ildə dövlət müstəqilliyinin əldə
olunması ilə bağlıdır. O vaxta qədər Azərbaycan milli prokurorluğa malik olmamışdır. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti respublikamızın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirərək və dövlət orqanlarını yaradaraq bu
sahəyə də diqqət yetirmişdir, dövrün çətinliklərinə baxmayaraq, Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində prokurorluğun
yaranması haqqında da qərar qəbul etmişdir.
Beləliklə, Azərbaycan prokurorluğunun 80 yaşı vardır. Ancaq bu dövr bütün Azərbaycan xalqı,
respublikamız üçün mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövr olduğu kimi, prokurorluq orqanları üçün də mürəkkəb
olmuşdur. Bəlkə də bu dövrdə prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti Azərbaycanın başqa dövlət orqanlarının
fəaliyyətinə nisbətən daha da mürəkkəb olmuşdur. Çünki onlar müxtəlif vaxtlarda müxtəlif orqanların tərkibində
fəaliyyət göstərmiş, yalnız 30-cu illərdə Azərbaycanda stabil prokurorluq orqanı, prokurorluq yaranmışdır.
Azərbaycan xalqının həyatının bütün mərhələlərində əldə etdiyi nailiyyətləri də və itkiləri də bizim tariximiz
əks etdirir. Prokurorluq orqanları da Azərbaycanda gedən bu proseslərin iştirakçısı olmuşdur. 1920-1930-cu
illərdə Azərbaycanda kütləvi repressiyaların aparılmasında o dövrün hakimiyyətinin siyasətini yerinə yetirən
dövlət orqanları ilə bərabər prokurorluq orqanları da bu repressiya tədbirlərinin iştirakçısı olmuşdur. Ancaq
bunlarla yanaşı, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti illərində xalq yaşamış, inkişaf etmiş, böyük nailiyyətlər əldə
etmişdir. Azərbaycanda prokurorluq orqanlarının mütəşəkkilləşməsi, formalaşması və inkişaf etməsi prosesi də
bunların içərisində öz əksini tapmışdır.
Düz 7 il bundan öncə, 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar dövlət müstəqilliyimizi əldə
etdik və müstəqil dövlətimizi qurmağa başladıq. Ancaq bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə deməliyik ki, biz
dövlət müstəqilliyini elan edərkən Azərbaycanın demək olar ki, bütün sahələrində dövlət orqanlarını müstəqil
yaratmaq və onların fəaliyyətini təmin etmək üçün bütün imkanlar yaranmışdı. 1991-ci ildə respublikamızda
dövlət müstəqilliyi elan olunan zaman Azərbaycan böyük prokurorluq kadrları korpusuna malik idi.
Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, 1960, 1970, 1980-ci illərdə Azərbaycanda milli prokuror kadrları
hazırlandı, yetişdi və bu gün Azərbaycan prokurorluğunun əsasını təşkil edən kadrlar yüksək peşəkarlığa,
hüquqi təhsilə malik olan və öz vəzifələrini yerinə yetirə bilən kadrlardan ibarətdir. Bunlar hamısı bir gündə, bir
ildə hazırlana bilməzdi. Azərbaycanda prokurorluq orqanları on illər ərzində təşkil olunmuş, formalaşmış,
inkişaf etmiş və bugünkü yüksək peşəkar səviyyəyə çatmışdır.
Biz bu gün prokurorluğun 80 illik yubileyini qeyd edirik. Bu yubileyi qeyd edərkən keçmiş illərdə də, o
illərdə də Azərbaycanda prokurorluq orqanlarında sədaqətlə işləmiş və xidmətlərini göstərmiş insanları da
unutmuruq. Ancaq Azərbaycanın həyatında prokurorluq orqanlarının son illərdəki fəaliyyəti bu gün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Mən hesab edirəm ki, beləliklə, respublikamızda prokurorluq müstəqil Azərbaycanın dövlət quruluşu
sistemində öz yerini tutubdur və ölkəmizin müstəqilliyinə layiqli xidmət edir. Buna görə də biz 1995-ci ildə
qəbul etdiyimiz ilk Konstitusiyada prokurorluğun yerini, səlahiyyətlərini və vəzifəsini müəyyən etmişik.
Prokurorluq orqanlarının dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif səlahiyyətləri vardır. Şübhəsiz ki, bu, hər
bir ölkənin öz spesifik xüsusiyyəti, onun inkişaf səviyyəsi ilə əlaqədardır. Biz Azərbaycanda dövlət
müstəqilliyini inkişaf etdirərək, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quraraq respublikamızın dövlət orqanlarını,
o cümlədən hüquq-mühafizə orqanlarını Azərbaycanın milli mənafelərinə uyğun olaraq təşkil edir və onların
vəzifələrini, səlahiyyətlərini də ölkəmizin milli mənafelərini müdafiə etmək nöqteyi-nəzərindən müəyyənləşdiririk.
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Azərbaycan keçid dövrü yaşayan bir ölkədir. Keçmişdə Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrin hamısı bu
dövrü yaşayır. Bu keçid dövrünün özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Keçid dövrünün əsas məqsədi
Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğunu təmin etməkdən, hüquqi vətəndaş cəmiyyəti yaratmaqdan,
iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurmaqdan, insan hüquqlarını qorumaq və təmin etməkdən,
insanlara bütün azadlıqları, o cümlədən mətbuat, söz, fikir azadlıqlarını verməkdən, siyasi plüralizmi təmin
etməkdən ibarətdir.
Belə bir dövrdə Azərbaycan prokurorluğu Konstitusiyada müəyyən olunmuş səlahiyyətlərini həyata
keçirmək ölkəmizin dövlətçiliyinin qorunmasına və möhkəmlənməsinə xidmət etməlidir, qanunun aliliyini
təmin etməli və qanunun aliliyinə riayət etməlidir, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının
keşiyində durmalıdır. Bütün bunlar hamısı Konstitusiyada öz əksini tapıbdır. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki,
Azərbaycan prokurorluğu son illərdə bu vəzifələri uğurla yerinə yetirir.
Azərbaycanın 80 illik tarixində hər dövrün özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Son on il Azərbaycanın
həyatında ən ağır, ən çətin problemlər dövrü olmuşdur. 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq
iddiası ilə başladığı münaqişə Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı hərbi təcavüzü ilə həyata keçirilmişdir.
Bunların nəticəsində Azərbaycana böyük zərbələr dəymişdir.
Azərbaycan öz torpaqlarını müdafiə edərək itkilər vermişdir. Məlum səbəblərdən bir çox ölkələr tərəfindən
Ermənistana verilən köməyin və dəstəyin nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının 20
faizini işğal etmiş və işğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaşımız zorla çıxarılmış, onlar bir çox
ildir ki, ağır vəziyyətdə, çadırlarda yaşayırlar.
On il davam edən bu vəziyyət Azərbaycanın həyatının xüsusiyyətini təşkil edir. Belə bir dövrdə, zamanda,
keçmiş Sovetlər İttifaqı tərkibində olduğu dövrdə Azərbaycana lazımi qayğı, yardım göstərilməyibdir. Əksinə,
Azərbaycana torpaq iddiası edildiyi zaman, respublikamızda Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibə
getdiyi bir zaman – 1990-cı ilin yanvar ayında sovet hökumətinin silahlı qüvvələrinin böyük bir hissəsi Bakıya,
Azərbaycana yeridilib, dinc insanlar öldürülüb, əzilib, şəhid olublar. Bu da son on ildə Azərbaycanın həyatının
xüsusiyyətini təşkil edən bir amildir. Bunlarla yanaşı, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi vəziyyət də
pozulubdur.
Məlumdur ki, Azərbaycanın keçmiş hakimiyyəti Ermənistan təcavüzündən qorunmaq, torpaqlarımızı
müdafiə etmək əvəzinə daxildə xalqa qarşı ədalətsiz hərəkətlər etmişdir. Azərbaycanın daxilində hakimiyyət
mübarizəsi aparan qüvvələrin bu qanunsuz hərəkətləri son nəticədə çoxsaylı cinayətkar dəstələrin yaradılmasına
gətirib çıxarmışdır. Beləliklə, 1990, 1991, 1992-ci illərdə və 1993-cü ilə qədər Azərbaycanda hakimiyyətsizlik,
hərc-mərclik, cinayətkarlığın artması respublikamızın həyatının bütün sahələrinə böyük zərbələr vurmuşdur.
Bu illər prokurorluq orqanlarında da qeyri-sağlam vəziyyət olmuşdur. Təbiidir, belə bir dövrdə prokurorluq
orqanları öz fəaliyyətini qanun çərçivəsində apara bilməzdi. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycanda daxili
ictimai-siyasi vəziyyət tamamilə pozulmuşdu. Ən dəhşətlisi odur ki, bir çox gəncləri, vətəndaşları cinayətkarlığa
sövq etmişdilər, onlar cinayətkar dəstələrə qoşulmuşdular və cinayətkarlıq artmışdı.
Məhz bunların nəticəsidir ki, 1992-ci ildə Azərbaycanda cinayətkarlığın səviyyəsi demək olar ki, ən yüksək
dərəcəyə gəlib çatmışdı. Bir ildə 22 min 440 cinayət baş vermişdi. Bu, müqayisədə əvvəlki bütün illərin
hamısından çox olmuşdur.
1993-cü ildən Azərbaycanda aparılan işlər birinci növbədə respublikamızda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti
sabitləşdirməyə və bunun üçün də cinayətkarlıqla mübarizəni gücləndirməyə yönəldilmişdir. Bütün bu işlərdə
hüquq-mühafizə orqanlarının hamısı, o cümlədən Azərbaycan prokurorluğu fəal iştirak etmişdir. Aparılan işlərin
nəticəsini rəqəmlər artıq özü-özlüyündə göstərir. Keçən il, 1997-ci ildə cinayətkarlıq 1992-ci ilə nisbətən xeyli
azalmışdır. 1992-ci ildə 22 min 450, 1997-ci ildə isə 16 min 400 cinayət baş vermişdir. Şübhəsiz ki, bu da
çoxdur, biz bununla da razı ola bilmərik. Ancaq biz görülən işlərin nəticəsini də qiymətləndirməliyik.
Bütün bu işlərdə Azərbaycan prokurorluğu fəal iştirak etmişdir, öz xidmətlərini göstərmişdir. Xüsusən,
Azərbaycanda cinayətkar dəstələr tərəfindən güclə, silah yolu ilə dövlət çevrilişlərinə cəhdlərin qarşısının
alınmasında və bunun nəticəsində cinayətkarların yaxalanmasında, edilmiş cinayətlərin açılmasında,
cinayətkarların qanun əsasında məsuliyyətə cəlb olunmasında, beləliklə də cinayətkarlığın qarşısının
alınmasında prokurorluğun xidmətləri böyükdür.
1994-cü ilin oktyabr hadisələri, 1995-ci ilin mart hadisələri, ondan sonra yenə də böyük cinayətkar dəstələrin
Azərbaycanda terror aktları, təxribat aktları həyata keçirmək cəhdləri – bunlar hamısı bizim yaxın tariximizin
hadisələridir. Biz bu illəri çox ağır yaşamışıq və hüquq-mühafizə orqanlarının apardığı işlər nəticəsində,
Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi nəticəsində, Azərbaycan dövlətinin qətiyyətli tədbirləri nəticəsində
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bu cinayət hadisələrinin, Azərbaycanın müstəqilliyi əleyhinə yönəldilmiş qəsdlərin qarşısı alınmış və
cinayətkarlar qanun əsasında cəzalanmışlar.
Prokurorluq orqanı hüquq-mühafizə orqanlarının içərisində xüsusi yer tutur. Prokurorluq istintaqın əsas
hissəsini aparır. İstintaq isə cinayəti açmaq üçün və qanun əsasında cinayətkarın cinayətkar olduğunu sübut
etmək üçün, yaxud da ki, edilmiş cinayətin məzmununu aşkar etmək üçün əsas vasitədir. Ötən beş il müddətində
Azərbaycanda istintaq işlərinin çoxu bu cinayətlərlə əlaqədar aparılıbdır və bu gün məmnuniyyətlə demək olar
ki, bunların nəticəsində cinayətlər açılıb, edilən cinayətlərin məzmunu aşkar olunub, ictimaiyyətə göstərilib və
aparılan istintaq işləri nəticəsində çıxarılan məhkəmə hökmləri cinayətkarların cinayət etdiklərini sübut edib və
beləliklə də cəmiyyətimiz, vətəndaşlarımız belə cinayətkarlardan xilas olublar. Bunlar hamısı çox əhəmiyyətli
işlərdir və mən bu işlərdə prokurorluğun xidmətlərini yüksək qiymətləndirirəm.
Prokurorluq hüquq-mühafizə orqanları sistemində demək olar ki, məhkəmə ilə polis orqanları, daxili işlər
orqanları, milli təhlükəsizlik orqanları arasında duran bir orqandır. Ona görə də prokurorluğun işindən çox şey
asılıdır. Yəni onun keyfiyyətindən, işin ədalətliliyindən, peşəkarlığından çox şey asılıdır. Ümid edirəm ki,
Azərbaycan prokurorları öz üzərinə düşən bu məsuliyyəti dərk edirlər və bundan sonra öz işlərini daha da
mütəşəkkil aparacaqlar.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları çox ağır bir peşə sahibləridir. Bu sahədə işə başlayan hər bir adam
dərk etməlidir ki, bütün başqa sahələrə nisbətən öz üzərinə ağır bir iş götürür. Amma eyni zamanda, bu peşə
həm də şərəfli peşədir. Dövlətçiliyin keşiyində durmaq, insanların hüquqlarını qorumaq, cəmiyyətdə qanunqaydanın saxlanmasını təmin etmək və insanların rahat yaşamasına xidmət etmək – bu, çox şərəfli vəzifədir.
Mən bu gün məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları bu vəzifələrini uğurla
yerinə yetirirlər. Son beş ildə Azərbaycanda gedən proseslər, əldə olunmuş ictimai-siyasi sabitlik,
cinayətkarlığın qarşısının sürətlə alınması – bunlar hamısı bizim böyük nailiyyətlərimizdir və bu nailiyyətlərin
əldə edilməsində də hüquq-mühafizə orqanlarının hamısının, o cümlədən Azərbaycan prokurorluğunun
xidmətləri böyükdür.
Prokuror olmaq, şübhəsiz ki, böyük intellekt tələb edir. Hüquq-mühafizə orqanlarının cürbəcür təşkilatları
vardır, hər təşkilatın özünəməxsus xüsusiyyəti vardır. Ancaq prokurorluq işi yüksək intellekt tələb edən işdir,
yüksək peşəkarlıq tələb edən işdir, yüksək hüquqi bilik, hüquqi təhsil tələb edən işdir. Biz bəzən özümüzözümüzə lazımi qədər qiymət verə bilmirik. Ancaq deyə bilərəm ki, qısa bir dövrdə, son 30-40 il ərzində
Azərbaycanda yüksək səviyyəli, peşəkar prokuror kadrları yetişibdir. Mən Azərbaycanda prokuror orqanlarını
şəxsən 50 ildir ki, tanıyıram və müşahidə edirəm. Bəlkə ondan da bir az çox.
Mən 40-50-ci illəri xatırlayıram. Həqiqət bundan ibarətdir ki, bizim hüquq-mühafizə orqanlarında, o
cümlədən prokurorluqda milli Azərbaycan kadrları azlıq təşkil edirdi və olanların də təəssüflər olsun ki, çoxları
yüksək hüquq təhsilinə, biliyə malik deyildi. Şübhəsiz, sədaqətli idilər, öz işlərini görürdülər, ancaq onların bilik
səviyyəsi o qədər də yüksək deyildi. İndi isə bizim bu prokurorluq orqanlarına baxıram: bizim nə qədər yüksək
səviyyəli, bilikli kadrlarımız vardır. Bunlar bir gündə, bir ildə, beş ildə əldə olunmur. Qeyd etdiyim kimi, mənim müşahidəm əsasında deyirəm, - bu, 60-70-80-ci illərdə görülən işlərin nəticəsidir. İndi Azərbaycan bir
müstəqil dövlət olaraq hüquq-mühafizə orqanlarının hər bir sahəsində istənilən qədər səviyyəli kadrlara
malikdir.
Mən bu gün prokurorluğun yubiley mərasimində onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu mərasim prokurorluq
orqanlarının üzərinə çox böyük vəzifələr qoyur. İndiyə qədər bizim bu 80 illik tariximizdə prokurorluq günü,
yaxud prokurorluğunda peşə bayramı heç vaxt olmamışdır.
Məsələn, bizdə milis günü var idi, hər il o milis gününü bayram edirdik. Yaxud, çekist günü vardı.
Təhlükəsizlik orqanlarının bayramını qeyd edirdik. Ordu günü var idi, bunu bayram edirdik. Ancaq prokurorluq
günü və məhkəmələr günü əvvəllər heç vaxt olmamışdır. Doğrudur, burada, bizim dostumuz cənab Skuratov
qeyd etdi ki, Rusiya prokurorluğunun 276 yaşı vardır. Ancaq o vaxt – sovet hakimiyyəti dövründə nə o 276 illik
tarixi qəbul edirdilər, nə də sovet prokurorluğunun yaranması gününü qeyd edirdilər. Ona görə də mən hər halda
bu prokurorluq bayramını heç vaxt görməmişdim və prokurorluq gününü də görməmişdim. İlk dəfədir ki,
Azərbaycanda prokurorluğa belə diqqət və qayğı göstərilir və prokurorluq günü, prokurorların peşə bayramı
müəyyən olunubdur. Hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın prokurorluğu və prokurorluq orqanlarının
əməkdaşları belə bir bayrama layiqdirlər.
Mən tarix haqqında danışarkən nailiyyətlər barəsində dedim. Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanda
prokurorluğun işində keçmiş onilliklərdə qüsurlar, nöqsanlar da çox olmuşdur. Biz bunları unutmamalıyıq. Ona
görə ki, indi, bundan sonra bu nöqsanlara yol verilməsin. Bu nöqsanlar əsasən prokurorluq orqanları işçilərinin
öz vəzifəsindən sui-istifadə etməsi ilə əlaqədar olmuşdur.
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Mən 70-80-cı illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman bu mənfi hallarla çox ciddi mübarizə aparmışam.
O illərdə prokurorluq orqanlarında çox sədaqətli, sağlam mənəviyyatlı əməkdaşlarla yanaşı, təəssüflər olsun ki,
öz vəzifələrindən sui-istifadə edənlər də var idi.
Bu gün bizim qarşımızda duran vəzifələrdən biri ölkəmizdə korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla mübarizəni
gücləndirmək və korrupsiya, rüşvətxorluq hallarının aradan qaldırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu mübarizə
yeni bir mübarizə deyildir. Bu, keçmiş dövrlərdə də aparılmışdır. Ancaq bu mübarizədə hüquq-mühafizə
orqanları gərək dövlətin əsas aləti olsun. Yəni bu mübarizəni biz dövlətin bütün orqanları vasitəsilə aparmalıyıq.
Bununla yanaşı, hüquq-mühafizə orqanlarının bu cinayətin qarşısını almaq üçün daha da böyük imkanları
vardır. Ancaq hüquq-mühafizə orqanlarının özlərində belə hadisələr, yəni belə hallar olduğu bir zamanda,
şübhəsiz ki, bu mübarizə səmərəli ola bilməz.
Həmin 60-70-ci illərdə də belə hallar Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarında, o cümlədən prokurorluq
orqanlarında var idi. Yəqin ki, tarixdən məlumdur, - mən o illərdə çox qəti qərarlar qəbul edirdim. Məsələn,
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyini çox ciddi qərarlarla vəzifədən azad etmişdim, prokurorluğun rəhbərliyini
azad etmişdim və onların işlərində olan ciddi nöqsanlar haqqında qərarlar qəbul edilmişdi. Bunlar hamısı həmin
bu hüquq-mühafizə orqanlarında olan qüsurlarla əlaqədar idi.
Mən hesab edirəm ki, indi müstəqil Azərbaycanda hüquq-mühafizə orqanları gərək belə ünsürlərdən
təmizlənsinlər. Hüquq-mühafizə orqanlarına verilən səlahiyyət heç bir başqa dövlət orqanına verilmir. Hüquqmühafizə orqanlarının içərisində isə prokurorların ən çox, ən yüksək səlahiyyəti vardır. Təsəvvür edin, prokuror
vətəndaşın həbs olunması üçün qərar qəbul edir. Bunu ancaq prokuror edə bilər. Ancaq, birincisi, prokuror
həmişə çalışmalıdır ki, bu qərar əsaslı olsun, ədalətli və düzgün olsun. İkincisi, əgər prokuror belə bir yüksək
səlahiyyətə malikdirsə, əgər prokurora bu qədər böyük etimad göstərilirsə, prokuror nə qədər məsuliyyətli
olmalıdır və mənəviyyatca nə qədər saf olmalıdır.
Mən bu gün, bayram günü bir daha bildirmək istəyirəm ki, hüquq-mühafizə orqanlarında, prokurorluqda
mənəvi saflıq uğrunda mübarizə daim aparılmalıdır. Heç kəs hesab etməməlidir ki, əldə olunan nailiyyətlər,
görülən işlər kiməsə vəzifəsindən sui-istifadə etməyə hüquq verir, kiməsə qanunu pozmağa hüquq verir, kiməsə
rüşvət almağa hüquq verir. Bu məsələlər məni şəxsən çox narahat edir. Güman edirəm ki, hüquq-mühafizə
orqanlarının hamısı və o cümlədən Azərbaycan prokurorluğu bu orqanlara dövlət, hökumət tərəfindən göstərilən
yüksək qayğıya, diqqətə və ictimaiyyət tərəfindən göstərilən böyük hörmətə cavab olaraq gərək öz sıralarını
təmizləsinlər, o orqanları ləkələyən ünsürlərdən azad olsunlar. Siz də çalışmalısınız, hamımız çalışmalıyıq ki,
hüquq-mühafizə orqanları dövlət orqanları içərisində həqiqətən, ictimaiyyət tərəfindən dövlətin qanunlarını
həyata keçirən mənəviyyatca sağlam orqanlar kimi tanınsın.
Mən bilirəm ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Əgər 60-70-ci illərdə Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin
vəzifəsindən sui-istifadə etməsi, rüşvətxorluqla məşğul olması halları mövcud idisə və biz onlarla mübarizə
aparırdıqsa, bu mübarizədə çox ciddi qərarlar qəbul edirdiksə, bu gün mən hesab edə bilmərəm ki, biz bu
mübarizəni qurtarmışıq və indi artıq belə hallar keçmişdə qalıb, sovet hakimiyyəti dövrünə məxsus idi. Əksinə,
mən hesab edirəm ki, bu keçid dövrünün bir çox problemləri ilə əlaqədar qanun pozuntuları təkcə hüquqmühafizə orqanları tərəfindən deyil, ümumiyyətlə dövlət, hökumət orqanları tərəfindən çoxalıbdır. Vəzifəli
şəxslərin vəzifəsindən sui-istifadə etmək halları artıbdır və bunların cəzasızlığını görən kütlə, ictimaiyyət də tək
bu orqanlardan yox, eyni zamanda iqtidardan, hakimiyyətdən də narazı olurlar. Mən bunu deyirəm ona görə yox
ki, narazılıqlar olmasın. Deyirəm ona görə ki, belə hallar bizim cəmiyyətdə, bizim ölkədə, bizim dövlətdə
kökündən çıxarılıb atılmalıdır. Mən ümidvaram ki, bizim hüquq-mühafizə orqanları və xüsusən prokurorluq bu
sahədə lazımi tədbirlər görəcək və qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsinə nail olacaqdır.
Şübhəsiz ki, keçmişdə Azərbaycan prokurorluğu sərbəst deyildi. Azərbaycan özü sərbəst olmadığı kimi,
prokurorluq da sərbəst deyildi. Ancaq eyni zamanda sovet hakimiyyəti dövründə prokurorluq həddən artıq
mərkəzləşmiş bir təşkilat idi. Mərkəzləşdiyinə görə də Azərbaycana qarşı ədalətsizliklər də edilirdi.
Məsələn, mən 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrini yada saldım. Azərbaycan xalqı, ictimaiyyəti 1990-cı ilin
yanvar ayında xalqımıza qarşı edilmiş bu cinayətin açılmaması və cəzasız qalmasından çox narahatdır. Bu işdə o
illərdə Azərbaycan prokurorluğunun da günahı çoxdur.
Şübhəsiz ki, hər bir cinayətə qarşı tədbir görülməlidir. Ancaq hesab edirəm ki, XX əsrin ikinci yarısında
Azərbaycan xalqına qarşı edilən ən böyük cinayət bəzi ölkələrin köməyi ilə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana
hərbi təcavüz və bunun nəticəsində insanların həlak olması, Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi və işğal
olunmuş torpaqlarda ölkəmizin varidatının dağıdılması olmuşdur. İkincisi isə 1990-cı ilin yanvar ayında
Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi təcavüzdür.
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Keçmiş haqqında danışarkən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, 1988-1989-cu illərdə Ermənistan
tərəfindən Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz edildiyi bir vaxtda, eyni zamanda Azərbaycanın rəhbərliyi ilə
birlikdə mərkəz prokurorluğu da xalqımıza başqa bir təcavüz edirdi. O illərdə burada heç bir cinayəti olmayan,
yaxud xırda bir cinayət törətmiş nə qədər insanlar həbs olunmuşdu. Bu gün mən o günləri xatırlayıram. Böyük
cinayətlər qalmışdı kənarda – Azərbaycan xalqına təcavüz edilmişdi, bu qaldı kənarda – Azərbaycanın içində
Azərbaycan prokurorluğunun özü də və Moskva prokurorluğu da bir cinayəti olan və yaxud cinayəti olmayan
insanları həbs edib, onlara əziyyətlər verirdilər. Prokurorluğun tarixində belə qara səhifələr də vardır.
Bütün bunlar hamısı, yəni 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda gedən proseslər respublikanın bütün
dövlət orqanlarında mənfi hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxardığı kimi, prokurorluq orqanlarında da
hakimiyyətsizlik, məsuliyyətsizlik, özbaşınalıq halları geniş yayılmışdı.
Bəlkə də bu, başqa yerlərdə çox təəccüb doğura bilər ki, məsələn, bizim hüquq-mühafizə orqanlarının
içərisində 1991-ci, 1992-ci, 1993-cü illərdə cinayətkar dəstələr yaranmışdı. Daxili İşlər Nazirliyinin içərisində
OMON dəstəsi cinayətkar bir dəstəyə çevrilmiş, reketlə məşğul olmuş, insanlara çox böyük əzab-əziyyətlər
vermiş, insanları oğurlamış, öldürmüş və nəhayət, 1995-ci ilin mart ayında dövlət çevrilişinə cəhd göstərmişdi.
Ancaq bu məsələ öz başlanğıcını 1994-cü il oktyabr ayının 2-dən götürür. O günü Azərbaycan prokurorluğuna
hücum olunmuş və cinayətkar dəstələr tərəfindən işğal edilmiş, Azərbaycan prokuroru həmin cinayətkar dəstələr
tərəfindən əsir götürülmüşdü. Bu da tariximizin bir səhifəsidir.
Bu nə cür olmuşdu? Bakı şəhərində Xətai rayonunun prokuroru neçə illərdi ki, cinayətkarlıqla məşğul idi,
qanunsuz silahlı dəstələr saxlayırdı, ətrafında daim avtomatla silahlanmış quldurlar gəzdirirdi. Ancaq dövlət
orqanları, o cümlədən prokurorluq buna laqeyd münasibət göstərirdilər, biganə baxırdılar. Onlar da elə bir
səviyyəyə gəlib çıxdılar ki, 1994-cü il oktyabr ayının 2-də Azərbaycan prokurorluğunu işğal etdilər və baş
prokuroru, prokurorluğun bir neçə işçisini əsir götürdülər. Bu da Azərbaycan tarixinin, o cümlədən prokurorluğun tarixinin qara bir səhifəsidir.
Mən bu bayram günü bunları xatırlayıram ona görə ki, hər kəs bunlardan özü üçün nəticə çıxarsın. Əgər o
illərdə belə cinayətkarlara qarşı lazımi tədbirlər görülsəydi, cinayətkarların azğın hərəkətlərinin qarşısı
alınsaydı, onlar bu qədər qudurub prokurorluğun binasını zəbt etməzdilər və baş prokuroru əsir götürməzdilər.
Mən bu gün məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, məhz hüquq-mühafizə orqanlarının, o cümlədən prokurorluq
orqanlarının öz işçilərinin fəaliyyəti nəticəsində bütün bu cinayətlərin qarşısı alındı, cinayətkarlar yaxalandı, hesab edirəm ki, yaxalanmayan da yaxalanacaqdır, - cinayətlər açıldı və Azərbaycanda cinayətkarlığın qarşısı
güclü surətdə alınıbdır.
Burada çıxışlarda deyildi ki, MDB ölkələri içərisində ən az cinayət törədilən ölkələrdən biri Azərbaycandır.
Bu, şübhəsiz, bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Cinayət elə bir şeydir ki, onun qarşısını daim almaq lazımdır. Əgər
bizim hüquq-mühafizə orqanları bir gün, yaxud bir ay zəiflik göstərsələr, yaxud diqqəti azaltsalar, cinayətkarlar
yenə də baş qaldıra bilərlər.
İndi Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür. Bu, Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin, o cümlədən
hüquq-mühafizə orqanlarının əldə etdiyi ən böyük nailiyyətdir. Biz bu ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub
saxlamalıyıq. İctimai-siyasi sabitlik Azərbaycanda dövlət quruculuğunu uğurla həyata keçirmək üçün vacibdir,
Azərbaycanda iqtisadi-sosial islahatları həyata keçirmək üçün lazımdır, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı
yaratmaq üçün lazımdır. Bu baxımdan hüquq-mühafizə orqanlarının və prokurorluğun qarşısında çox böyük
vəzifələr durur.
Prokurorluq peşəsi hörmətli peşədir. Hörmətli, şərəfli peşədir. Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan keçmiş
tarixindən, ənənələrindən istifadə edərək yeni dövlət quruculuğu prosesini həyata keçirir. O cümlədən, müstəqil
Azərbaycanın prokurorluğu yaranır və inkişaf edir. Bu orqanın inkişaf etməsində xidmət göstərən hər bir
Azərbaycan vətəndaşı şərəfli iş görür. Mən arzu edirəm ki, hər bir prokurorluq işçisi öz peşəsinin hörmətini
yüksək saxlasın, öz peşəsinin adını qorusun. O, öz peşəsinin adını qoruyaraq öz şəxsi adını qoruyacaqdır. Arzu
edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın prokurorluğu və hər bir prokuroru cəmiyyətdə ən hörmətli, ən layiqli adam
sayılsın. Bunun üçün böyük imkanlar var. Mən qeyd etdim, artıq Azərbaycanda güclü, yüksək səviyyəli
prokuror kadrları korpusu yaranıbdır. Bu kadrlardan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Hər bir prokurorluq işçisi
də öz peşəsinə sadiq olmalıdır, müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyinə sadiq olmalıdır.
Son illər mən Azərbaycan prezidenti kimi hüquq-mühafizə orqanları, o cümlədən Azərbaycan prokurorluğu
əməkdaşlarının ölkəmizin müstəqilliyinə, dövlətçiliyinə sadiqliyini müşahidə edirəm. Bu sədaqətə görə də
təşəkkür edirəm.
Bizim qarşımızda çox böyük vəzifələr durur. Müstəqil Azərbaycan ilk addımlarını atır. Ancaq mən inanıram
ki, müstəqil Azərbaycanın çox parlaq gələcəyi var. Biz əsas problemi həll etməyə çalışırıq – Ermənistan805
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Azərbaycan münaqişəsinin aradan götürülməsinə çalışırıq, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Son
illər bütün dünyaya nümayiş etdirmişik ki, Azərbaycan sülhsevər dövlətdir, Azərbaycan xalqı sülhpərvər
xalqdır. Biz müharibənin yenidən başlanmasını istəmirik. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdikləri
təklifləri son günlər müzakirə edərkən mən bunu bir daha bəyan etdim.
Təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupunun noyabr ayının 9-da bizə verdiyi təkliflər məsələnin sülh yolu
ilə ədalətli həllini təmin etmir. Ona görə də biz o təklifləri qəbul etmədik. Bu gün bir daha bəyan edirəm ki, biz
o təklifləri qəbul edə bilmərik. ATƏT-in həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa məsələnin
həll olunması üçün daha ədalətli təkliflər hazırlamalıdırlar.
Bu barədə mən noyabr ayının 25-də Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in hazırkı sədri, Polşanın xarici işlər
naziri cənab Geremek ilə də ətraflı danışdım və öz fikirlərimizi ona bildirdim. Yəni ATƏT-in həmsədrlərinin
verdikləri təklifləri qəbul etməməyimizin səbəbini bildirdim. Mən dünən bu barədə Rusiyanın Baş naziri cənab
Primakov ilə də telefonla danışdım. Ona da izah etdim ki, biz bu təklifləri qəbul edə bilmərik. Çünki bunlar
məsələnin ədalətlə həll olunmasını təmin etmir.
Heç kəs hesab etməsin ki, əgər Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının bir qismini işğal edibsə və işğalçı ordular
Azərbaycan torpaqlarındadırsa, demək, biz hər bir təklifi qəbul edə bilərik. Mən bəyan etmişəm və bu gün bir daha
bəyan edirəm ki, biz məsələnin ədalətlə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Heç vaxt Azərbaycan torpağının hansısa bir
hissəsini hansı şəkildə olursa-olsun, Azərbaycanın ərazisindən ayrı təsəvvür edə bilmərik. Ona görə də biz bu
təklifləri qəbul etməmişik.
Ancaq eyni zamanda, mən bəyan etmişəm ki, biz Minsk qrupu həmsədrlərinin yeni təkliflərini gözləyirik və bu
təkliflərə öz münasibətimizi bildirəcəyik. Beləliklə, biz sülh danışıqları prosesinə, atəşkəs rejiminin saxlanmasına
sadiq qalırıq, məsələnin Minsk qrupu çərçivəsində həll olunmasına sadiq qalırıq. Mən Minsk qrupunun həmsədrləri
olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransaya bir daha müraciət etmişəm ki, yenidən bu təkliflər üzərində
işləyib bizə təqdim etsinlər.
Bunları sizə çatdırarkən eyni zamanda bildirmək istəyirəm, mən tam əminəm ki, biz məsələnin sülh yolu ilə
həll edilməsinə nail ola biləcəyik. Beləliklə, Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, yerindənyurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan vətəndaşları öz doğma torpağına qayıdacaqlar, müstəqil dövlət kimi
Azərbaycan özünün bütün ərazisinin sahibi olacaq və inkişaf edəcəkdir.
Qarşıda bizim çox böyük vəzifələrimiz var. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsində Azərbaycan prokurorluğunun da
özünəməxsus yeri var. Bu gün biz 80 illik yubileyi qeyd edərkən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycan prokurorluğu bundan sonra da Azərbaycan dövlətçiliyinə sadiq olacaq, Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi prosesində fəal iştirak edəcək və Azərbaycanda qanunun aliliyinin təmin olunmasında öz xidmətlərini göstərəcəkdir.
Əziz dostlar, mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Bir də qeyd edirəm, prokurorluq peşəsi ağır, çətin
peşədir. Amma eyni zamanda çox şərəfli, hörmətli peşədir. Mən arzu edərdim ki, siz həmişə bu peşəni şərəflə
daşıyasınız. Arzu edərdim, siz həmişə çalışasınız ki, Azərbaycan vətəndaşı kimi, eyni zamanda Azərbaycan
prokuroru kimi hörmətli, şərəfli olasınız. Azərbaycan prokurorluğunun inkişaf etməsinə dövlət qayğısı bu gün
də, gələcəkdə də olacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Azərbaycan prezidenti kimi, mən Azərbaycan prokurorluğuna inanıram, güvənirəm və arxalanıram.
Hər bir Azərbaycan prokuroruna səadət, hamınıza gələcək işlərinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ
olun.

806

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ƏLİLLƏRİN BİRİNCİ ÜMUMRESPUBLİKA BƏDİİ YARADICILIQ BAXIŞ-MÜSABİQƏSİ
QALİBLƏRİNİN YEKUN KONSERTİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
TƏDBİR İŞTİRAKÇILARI QARŞISINDA ÇIXIŞI
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
30 noyabr 1998-ci il
Əziz dostlar!
Əziz müsabiqə iştirakçıları, müsabiqənin qalibləri!
Mən sizi Azərbaycanda son aylarda keçirilmiş müsabiqə münasibətilə və müsabiqədə əldə etdiyiniz dəyərli
nailiyyətlər münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Azərbaycanda əlillər dövlətin, cəmiyyətin daim qayğısı ilə əhatə olunublar. Bugünkü qeyri-adi gözəl
mərasim də məhz bunu əyani surətdə sübut edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşəbbüsü ilə
Azərbaycanda son aylar əlillərin istedadlarını araşdırmaq və yüksək istedadlıları cəmiyyətə təqdim etmək üçün
keçirilmiş müsabiqəni, festivalı mən ölkəmizdə baş vermiş əlamətdar bir hadisə kimi qiymətləndirirəm. Bu
təşəbbüs həqiqətən çox təqdirəlayiq təşəbbüsdür və bunların nəticəsində biz, Azərbaycan ictimaiyyəti bir daha
görürük ki, əlillərə nə qədər böyük qayğı vardır və onların bu problemləri ilə məşğul olaraq, eyni zamanda
onların istedadlarının inkişaf etməsi üçün də imkanlar yaradılır.
Bu gün bizə təqdim olunan incəsənət nümunələri bizi həddindən artıq sevindirdi, heyran etdi,
həyəcanlandırdı. Bu gün bu səhnədən çıxış edənlər özlərinin yüksək istedadlarını nümayiş etdirdilər. Eyni
zamanda onlar böyük iradəyə malik olduqlarını nümayiş etdirdilər. Bugünkü tamaşa insanın nə qədər böyük
imkanlara malik olduğunu bir daha bizə göstərdi. Bizi sevindirən odur ki, fiziki cəhətdən qüsuru, çatışmazlığı
olan insanlar nikbin yaşayırlar və öz iradələrinə söykənərək istedadlarını inkişaf etdirirlər və hətta ölkənin
festivallarında, müsabiqələrdə çıxış edərək onları ictimaiyyətə nümayiş etdirirlər. Bu, insanın ən gözəl
xüsusiyyətlərindən biridir. Bu, insanın nə qədər yüksək mənəviyyata, nə qədər yüksək gücə, nə qədər yüksək
iradəyə malik olduğunu bir daha göstərir. Biz bu halları qiymətləndirməliyik və hər bir insanın cəmiyyətdə
özünün daxilində olan imkanlardan istifadə etməsi üçün, öz istedadını nümayiş etdirməsi üçün ona şərait
yaratmalıyıq.
Mən məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, son illər Azərbaycanda bu işlər dövlət orqanları tərəfindən, cəmiyyət
tərəfindən görülür və bunların hamısı bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda hər bir insana qayğı vardır.
Xüsusən, vətənini, torpağını, ölkəsinin müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü qoruyarkən əlil olmuş,
şikəst olmuş insanlara qayğı daha da çoxdur. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanın dövləti,
Azərbaycanın hökuməti, Azərbaycanın bütün dövlət xidmət orqanları əlillərə, şikəstlərə və xüsusən döyüşlərdə
əlil olmuş insanlara bundan sonra da bütün qayğıları göstərəcəklər, əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər.
Bugünkü mərasim çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Güman edirəm ki, bu, bizim cəmiyyətdə olan insanların
hamısına müsbət təsir göstərəcək və insanlarda daha da yaşamaq eşqi, yaratmaq eşqi nümayiş etdirəcəkdir.
Bəli, insan çox şeyə qadirdir. İnsan nikbin olmalıdır. İnsan nə qədər çətinliklərlə rastlaşsa da, öz istedadını,
öz biliyini, öz bacarığını cəmiyyətə təqdim etməlidir, cəmiyyətə, ölkəsinə həsr etməlidir. Bu gün bu möhtəşəm
salonda, bu teatr səhnəsində böyük məharətlə öz istedadlarını nümayiş etdirən insanlar məhz belə insanlardır.
Mən onları ürəkdən təbrik edirəm və onlara, bütün müsabiqədə iştirak edənlərə cansağlığı, səadət arzulayıram.
Qarşıdan gələn beynəlxalq əlillər günü münasibətilə bütün əlilləri təbrik edirəm. Bir daha bəyan edirəm ki,
Azərbaycanda hər bir vətəndaş dövlətin qayğısı altındadır və xüsusən əlillik ömrü keçirən, yaşayan vətəndaş
dövlətin qayğısı altındadır.
Hamınıza cansağlığı arzu edirəm və bütün Azərbaycan vətəndaşlarını yanında olan insana, qonşusuna,
dostuna və xüsusən çətinlik içərisində yaşayan insana, fiziki məhrumiyyətlərə məruz qalmış insana əl uzatmağa
dəvət edirəm, kömək etməyə dəvət edirəm. Bizim dövlətimiz bu prinsiplər əsasında yaşayır, işləyir və bu
prinsiplər əsasında işləyəcəkdir. Bu mənim şəxsən həyatımın və həyat fəaliyyətimin ən əsas xüsusiyyətlərindən
biridir.
Ona görə də mən bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdim və güman edirəm, sizin hamınızın fikrini ifadə
edərək deyə bilərəm ki, biz hamımız bugünkü konsertdən, bu mərasimdən yüksək zövq aldıq. Burada çıxış edən
insanlar həqiqətən gözəl incəsənət nümunələri göstərdilər, özlərinin gözəl qabiliyyətlərini nümayiş etdirdilər,
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gözəl istedadlarını nümayiş etdirdilər. Mən bundan çox məmnunam və bu hissiyyatlarla, bu arzularla da sizin
hamınızı, xüsusən bu gün bizi sevindirənləri ürəkdən bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun.
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DÜNYA ŞÖHRƏTLİ KARDİOLOQ MAYKL DEBEYKİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
3 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizi, məşhur kardioloqu, «Debeyki Ürək Cərrahlığı Mərkəzi»nin
direktorunu, Beyler Universitetinin fəxri prezidentini və Sizin səfər yoldaşlarınızı səmimi qəlbdən
salamlayıram. Dünya şöhrətli kardioloqla yenidən görüşməyimdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Sizin 90 illik
yubileyiniz münasibətilə təbrik məktubu göndərmişdim, indi isə bu fürsətdən istifadə edərək Sizi bir daha təbrik
edirəm. 90 yaşdan sonra belə fəaliyyət göstərmək dünya üçün sağlamlığa nümunədir. Siz həm tibb sahəsindəki
böyük işlərinizlə, minlərlə insanın həyatını xilas etməyinizlə, həm də şəxsi həyatınızla, əməksevərliyinizlə
örnəksiniz. Ona görə də Sizi çox hörmətli qonaq kimi qarşılayırıq. Belə bir böyük cərrahın, alimin Azərbaycana
diqqət və qayğı göstərməsindən, ölkəmizdə də kardiocərrahiyyə mərkəzi yaradılması üçün təşəbbüs
göstərməsindən məmnun qaldığımı vurğulayıram.
D e b e y k i: Bizi yüksək qonaqpərvərliklə qaşıladığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Bildirirəm ki, bu dəfə
Bakıya bir qrup mütəxəssislə gəlmişəm və bundan məqsəd ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul
olacaq mərkəzin bazasını indidən yaratmaqdır. Bununla bağlı müvafiq strukturlarla əlaqə saxlanmış, xüsusilə
səhiyyə naziri ilə yaxşı fikir mübadiləsi aparılmış və o, faydalı tövsiyələr vermişdir. Azərbaycanda ürək-damar
xəstəliklərinin geniş yayıldığını xatırlamaqla yanaşı, onu da vurğulamaq istəyirəm ki, hazırda belə xəstəliklərin
müalicəsi mümkündür. Son 25 ildə ABŞ-da bu xəstəliklərdən ölüm halları 45 faiz azalmışdır. Təxminən 35 il
əvvəl infarkt keçirib xəstəxanaya gətirilən adamların sağ qalmaq imkanı 50 faiz idisə, indi 95 faizdir.
Azərbaycanda da mərkəzin yaradılmasından əsas məqsəd belə xəstələri müalicə etməkdir. Biz bunu Sizin
ölkənin əhalisi üçün etmək istəyirik. Bildirirəm ki, Bakıda mərkəzin harada tikiləcəyi müəyyənləşdirilmişdir.
Mənim fikrimcə, mərkəzin gözəl xarici görünüşü və müasir avadanlığı olmalıdır. Mərkəzin nəzdində ambulatorpoliklinika da yaratmaq nəzərdə tutulur. Səhiyyə naziri ilə olan razılaşmaya əsasən, mərkəzin tikintisi
qurtaranadək Azərbaycandan savadlı həkimləri və mütəxəssisləri Hyüstona bir illik məşğələlərə göndərmək
istəyirik. Bundan əlavə, Hyüstondakı institutla Bakıda yaradılacaq mərkəz arasında yaxşı əlaqə saxlamaq üçün
NASA-nın peyklərindən istifadə etmək planımız var. Onu da qeyd edim ki, ilkin maliyyələşdirmənin bir
hissəsini «Eksson» şirkəti edəcək, əsas maliyyələşdirməni isə Eksimbank həyata keçirəcəkdir. Bu, bankın
Azərbaycana ilk maliyyə dəstəyi olacaqdır.
A n n a P e ç o r s k a y a: (Debeykinin yaxın həmkarlarından) Cənab prezident, bizə göstərilən diqqətə
görə minnətdarlığımı bildirirəm, inanıram ki, Azərbaycan prezidentinin bu layihəyə böyük maraq göstərməsi öz
bəhrəsini verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edərək bildirirəm ki, təklifləriniz Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir.
Cənab Debeyki, Siz ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi sahəsində dünyada ən böyük mütəxəssis kimi,
Azərbaycanda bu xəstəliklərin geniş yayılması barədə fikirlərinizi bildirdiniz. Sizin iştirakınızla Azərbaycanda
ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi üçün böyük tibb mərkəzinin yaradılması və onun Hyüstondakı mərkəzlə
birbaşa əlaqələndirilməsi, tibb heyəti kadrlarının hazırlanması barədə təşəbbüsünüz çox xeyirxah işdir. Mən bu
təşəbbüsü məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Əgər Sizinlə birlikdə bunu həyata keçirə bilsək, bu, Azərbaycan xalqı
üçün böyük nemət olacaqdır. Eyni zamanda bu, təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də Qafqaz və Orta Asiya
ölkələri üçün çox əhəmiyyətli mərkəz olacaqdır.
ABŞ-ın «Eksson» şirkətinin də bu işə maraq göstərməsindən razı qaldığımı bildirirəm. Onu da xatırladım ki,
ötən il Vaşinqtonda olarkən Eksimbank ilə müqavilə imzalamışdıq, ancaq ondan indiyədək istifadə edə
bilməmişik. Əgər bu layihəni həyata keçirə bilsək, həmin müqavilənin reallaşdırılmasında ilk addım olacaqdır.
Son illər Azərbaycanın Amerika ilə neft sənayesi sahəsində əməkdaşlıq etdiyini məmnunluqla qeyd edirəm.
İndiki təklif isə tibb sahəsində, xüsusən cənab Debeyki kimi böyük alimin iştirakı ilə əməkdaşlığa aiddir.
Bildirirəm ki, Baş nazir və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Sizinlə görüşləri barədə mənə məruzə
ediblər. Mərkəz üçün şəhərin gözəl bir guşəsində yaxşı yer seçmisiniz. İndi gərək Sizinlə danışaq ki, bu gözəl,
xeyirxah niyyəti necə həyata keçirək.
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AZƏRBAYCAN BMT-nin ÜMUMDÜNYA İNSAN HÜQUQLARI BƏYANNAMƏSİNİN
50 İLLİK YUBİLEYİNİ KEÇİRƏN DÖVLƏT KOMİSSİYASININ İCLASINDA
GİRİŞ SÖZÜ VƏ YEKUN NİTQİ
3 dekabr 1998-ci il
Prezident sarayı
Bu il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları haqqında qəbul etdiyi Ümumdünya bəyannaməsinin
50-ci ildönümüdür. Azərbaycanda da bu il insan hüquqları problemlərinə həsr olunan ildir. Biz bu münasibətlə
ilin əvvəlində lazımi qərarlar qəbul etmişik və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya insan hüquqları
bəyannaməsinin 50-ci ildönümü münasibətilə tədbirlərin hazırlanması, keçirilməsi üçün Dövlət Komissiyası
təşkil etmişik.
Hesab edirəm ki, ilin əvvəlindən indiyədək çox işlər görülmüşdür və bu gün Dövlət Komissiyasının iclasına
toplaşmışıq. İclasa komissiyanın üzvləri ilə yanaşı, respublikanın dövlət, hökumət orqanlarının məsul vəzifəli
şəxsləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət təşkilatlarının nümayəndələri də dəvət olunubdur.
Bugünkü iclasın məqsədi görülən işləri təhlil etmək və Azərbaycanda insan hüquqları ilə əlaqədar gələcək
tədbirləri müəyyən etməkdir.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli komissiya üzvləri, xanımlar və cənablar!
Komissiyanın iclasında komissiya üzvlərinin və iclasa dəvət olunmuş qeyri-dövlət təşkilatları
nümayəndələrinin çıxışlarında Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti və son illər görülən işlər, əldə olunan
nailiyyətlər haqqında ətraflı məlumat verildi. Bunların əsasında məmnuniyyətlə demək olar ki, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Ümumdünya beynəlxalq insan hüquqlarının qorunması haqqında qəbul etdiyi
bəyannaməni biz Azərbaycanda son illərdə əməli surətdə həyata keçiririk və xeyli işlər görülüb, müəyyən
nailiyyətlər də əldə olunubdur.
Bu sahə Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni sahədir. Bu sahə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə olunandan
sonra Azərbaycanda real yaranmış bir sahədir. Doğrudur, keçmişdə bizim tərkibində olduğumuz Sovetlər
İttifaqı dövləti də 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş bəyannaməyə
qoşulmuşdur. Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, Sovetlər İttifaqında bəyannamədən irəli gələn vəzifələr demək
olar ki, həyata keçirilməmişdir. Çünki Sovetlər İttifaqı öz ideoloji prinsipləri çərçivəsində yaşayırdı. Bir də,
demək olar ki, bu bəyannamənin məzmunu, mənası, əhəmiyyəti haqqında az məlumata malik idi.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən andan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəyannaməsinə qoşulmuş
hesab olunur. Ancaq Azərbaycanda da dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonra dərhal bu sahədə lazımi işlər
görülməsinə başlanmamışdı. Bəlkə də bunu heç gözləmək də mümkün deyil. Çünki dövlət müstəqilliyini bəyan
edən hər bir ölkə bir çox çətin və ağır problemlərlə rastlaşır və bilirsiniz ki, Azərbaycan daha da çətin, daha da
ağrılı problemlərlə rastlaşmışdır. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz, gedən müharibə və o illər
Azərbaycanın daxilində mövcud olan mürəkkəb, çətin, qarmaqarışıq ictimai-siyasi vəziyyət - bunlar hamısı,
təbiidir ki, insan hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəyannaməsinin
Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün lazımi şərait yaratmamışdı. Amma eyni zamanda, bunun subyektiv
səbəbləri də vardır. Bəzi dövlət orqanları, yaxud dövləti təmsil edən şəxslər, əksinə, insan hüquqlarını
kobudcasına pozmuşlar və insan hüquqları ilə əlaqədar olan tələblərin həyata keçirilməsinin qarşısını almışlar,
yaxud da ona mane olmuşlar.
Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini apararkən bu prosesin içində
insan hüquqları əsas yer tutur və beləliklə biz bu quruculuq işini ötən illərdə apararkən insan hüquqlarının
Azərbaycanda təmin olunması sahəsində çox işlər görə bilmişik. Bu barədə bu gün ətraflı məlumatlar verildi və
mən bəyan edirəm ki, nəhayət, müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ildə qəbul olunmuş ilk Konstitusiyası
Azərbaycanda insan hüquqlarının təmin edilməsi, qorunması və o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanları yaradıbdır. Bizim
vəzifəmiz və borcumuz Konstitusiyanın tələblərini həyata keçirməkdir və Azərbaycanın ali qanunvericilik
orqanı tərəfindən qəbul olunmuş qanunları yerinə yetirməkdir.
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Ola bilər, hələ bəzi qanunlar da qəbul olunmayıbdır, bundan sonra olacaqdır. Ancaq əgər biz Konstitusiyanın
müddəalarını və qəbul olunmuş qanunları həyata keçirə bilsək, demək olar ki, müstəqil dövlətimizin indiki
mərhələsində çox iş görmüş olarıq. Ona görə də mən bu gün komissiyanın iclasında Azərbaycanın bütün dövlət,
hökumət orqanlarını və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün qeyri-dövlət təşkilatlarını - hamısını öz səylərini
birləşdirməyə və insan hüquqlarının qorunması, təmin olunması ilə əlaqədar Konstitusiyanın və qanunların
tələblərini həyata keçirməyə səy göstərməyə dəvət edirəm.
Şübhəsiz ki, bu mövzu çox geniş mövzudur. İnsan hüquqlarına dar çərçivədə baxmaq olmaz. Təəssüflər
olsun ki, bəzi təşkilatlar və bəzi insanlar tək Azərbaycanda yox, elə dünyanın beynəlxalq təşkilatlarında da insan
hüquqlarına yalnız ayrı-ayrı şəxslərin, fərdlərin hüquqları çərçivəsində baxırlar. Şübhəsiz ki, bu, yanlış fikirdir
və bəyannamə özü də göstərir ki, insan hüquqları geniş mənada anlanılmalıdır. Burada bu barədə dəyərli fikirlər
söylənildi və xüsusən bu fikir Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki hər bir fərdin hüququ qorunmalıdır
və təmin olunmalıdır, ancaq əgər insanların hüququ kütləvi surətdə pozulursa, hüquqları tapdalanırsa, yaxud da
ki, bütün xalqın hüququ pozulursa, tapdalanırsa bu məsələ daha da çox diqqəti cəlb etməlidir və buna münasibət
daha da üstün xarakter daşımalıdır. Mən də bu fikirlə razıyam ki, Azərbaycan xalqına qarşı son iki əsrdə edilən
soyqırım, təcavüz insan hüquqlarının pozulması, tapdalanması baxımından ən dəhşətli bir hadisədir.
İndi Ermənistan adlanan torpaqlardan azərbaycanlıların əsrlər boyu, min illər boyu yaşadıqları ana
torpaqlarından, ana vətənindən zorla çıxarılması, sürgün edilməsi və bunların hamısının qanlı hadisələrlə
müşayiət olunması, insanların həlak olması, tələf olması, varidatını itirməsi - bütün bunlar Azərbaycan xalqının
böyük bir tarixi dövründə hüquqlarının pozulmasını göstərir.
Biz bu gün şikayətlənə bilərik ki, xalqımızın hüquqlarının pozulmasına dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq aləm,
beynəlxalq təşkilatlar diqqət yetirməyiblər, bizə qayğı göstərməyiblər. Ancaq eyni zamanda onu da etiraf
etməliyik ki, bizim özümüz də, yəni Azərbaycan xalqı da öz hüquqlarının kütləvi, dəhşətli, kobud şəkildə
tapdalanması faktı ilə müəyyən qədər razılaşmış və təəssüflər olsun ki, dünyada bu vəhşiliyə, bu cinayətə
qiymət verilməsi üçün lazımi tədbirlər görülməmişdir. Başqa xalqlar öz hüquqlarını qorumaq üçün bu barədə
bəlkə də həddindən artıq çox işlər görürlər. Bəlkə də onların hüquqları heç o qədər pozulmayıb, amma onlar
bunu dünya ictimaiyyətinə nə qədər çatdırırlar. Ancaq biz isə on illər, min illər boyu bunlara dözmüşük. Çox
vaxt səsimizi də gur çıxarmamışıq və lazımi işlər də görməmişik. Elə bu əsrin özündə, XX əsrin özündə
Azərbaycan xalqının hüquqları çox anlarda pozulubdur. Sovet hakimiyyəti tərəfindən də xalqımızın hüquqları
dəhşətli şəkildə pozulubdur. İndi bunu belə qiymətləndirmək olar ki, bütün Sovet İttifaqı ərazisində yaşamış
insanların hamısının hüquqları pozulubdur. Bu, ümumi bir xarakter daşıyıbdır və dövlətin xüsusiyyətindən irəli
gəlibdir.
Ancaq eyni zamanda, azərbaycanlıların sovet hakimiyyəti dövründə 1948-ci ildə Ermənistandan kütləvi
deportasiya olunması, yaxud da 30-cu illərdə azərbaycanlıların kütləvi şəkildə bizim bugünkü Azərbaycandan
İrana sürgün edilməsi, yaxud 1944-cü ildə Gürcüstan ərazisindən azərbaycanlıların sürgün edilməsi və bir çox
belə hallar lazımi qiymətini almayıbdır. XX əsrin əvvəllərində, tutaq ki, 1918-ci ildə, yaxud da 1920-ci ildə
ermənilər tərəfindən azərbaycanlıların soyqırımları o vaxt hakimiyyətsizlik dövründə olubdur. Ancaq 1920-ci
ildən sonra, yəni sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan xalqının hüquqlarının tapdalanması, pozulması
mövcud dövlət hakimiyyəti dövründə olubdur.
Nəhayət, 1988-ci ildə azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindən zorla çıxarılması və onlara verilən
işgəncələr, itkilər, ölümlər və nəhayət, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində ölkəmizin
ərazisinin bir qisminin işğal edilməsi ilə əlaqədar azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarından, işğal olunmuş
torpaqlardan zorla çıxarılması - bunlar hamısı Azərbaycan xalqının və hər bir azərbaycanlının hüquqlarının
vəhşicəsinə pozulmasıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, - yenə də deyirəm, - bu, hamıya aiddir, bunlar adi bir hala
çevrilibdir.
İndi isə biz müstəqil dövlət çərçivəsində yaşayarkən və insan hüquqları problemləri ilə məşğul olarkən,
yalnız ayrı-ayrı fərdlərin hüquqları haqqında danışıq gedir, yaxud mübarizə gedir, mübahisə gedir. Bir daha
qeyd edirəm, hər bir insanın hüququ qorunmalıdır. Ancaq əgər bu gün Azərbaycanın müasir mənzərəsini biz
siyasi nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirsək, dünya miqyasında Azərbaycan xalqının hüquqlarının kütləvi surətdə,
vəhşicəsinə pozulması aşkardır, göz qabağındadır. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya insan
hüquqları bəyannaməsi haqqında danışarkən, yaxud bu bəyannamə haqqında iş görərkən bütün sahələrdə,
beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq təşkilatlarda, hər yerdə bu məsələni, yəni Azərbaycan xalqının hüquqlarının
kütləvi şəkildə, vəhşicəsinə pozulmasını ön plana çatdırmalıyıq və bunu yaymalıyıq, bunu bildirməliyik. Bu,
bizim tarixi vəzifəmizdir, hər bir azərbaycanlının tarixi vəzifəsidir. Hərə öz imkanları çərçivəsində gərək bu
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vəzifəni yerinə yetirsin. Ola bilər, kiminsə bu barədə imkanı böyük olsun, kiminsə kiçik olsun. Ancaq elə
görülən kiçik iş də başqa böyük işlə birlikdə bizim ümumi işimizi təşkil edir.
Mən hesab edirəm ki, bizim dövlət orqanlarımız, hökumət orqanlarımız bu məsələlərlə ciddi məşğul
olmalıdırlar - kampaniya şəklində yox, mütəmadi olaraq, ardıcıl. Bizim mətbuat orqanlarımız, elmi tədqiqat
təşkilatlarımız, ictimai təşkilatlarımız, qeyri-dövlət təşkilatlarımız - hamısı bu işlə ciddi məşğul olmalıdırlar. Bu
məsələ barəsində Azərbaycanda hamı həmfikir olmalıdır. Bu məsələ barəsində iqtidar-müxalifət ola bilməz. Bu
bizim ümumi milli işimizdir. Bu bizim ümumi mənəvi işimizdir, mənəvi borcumuzdur. Burada heç kəs özü
üçün bir fayda axtarmamalıdır. Heç kəs bu məsələni özü üçün istismar etməməlidir. Heç kəs bu məsələdən öz
şəxsi məqsədi üçün sui-istifadə etməməlidir. Hamı əl-ələ verib, birləşib bütün dünya ictimaiyyətinə, dünya
dövlətlərinə, dünya xalqlarına sübut etməlidir ki, Azərbaycan xalqının hüquqları on illərlə, yüz illərlə pozulur və
XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqının hüquqları dəhşətli pozulubdur və tapdalanıbdır.
Şübhəsiz ki, bununla yanaşı, biz insan hüquqları ilə əlaqədar bütün başqa sahələrdə də öz fəaliyyətimizi
göstərməliyik. Son illər görülən işlər barədə verilən məlumatlar onu göstərir ki, biz həqiqətən hüquqi dövlət
yaradırıq, demokratik dövlət yaradırıq və insan hüquqlarının qorunmasını ümumxalq işi, ümumdövlət işi etməyə
çalışırıq.
Məlumdur ki, görülən işləri qiymətləndirərək, bu sahədə nöqsanların, çatışmazlıqların olduğunu da etiraf
etmək lazımdır. Ona görə etiraf etmək lazımdır ki, biz bu nöqsanları və çatışmazlıqları aradan qaldıraq. Ona
görə yox ki, bundan kimsə hansı məqsədlərdən ötrüsə istifadə etsin. Biz ictimaiyyətə, xalqa, ölkəyə həmişə
həqiqəti bildirməliyik. Ancaq eyni zamanda, həqiqəti təhrif edənlərin də qarşısını almalıyıq. Təhrif edənlərin
qarşısı - yəni o mənada ki, bu barədə düzgün məlumat verməklə - alınmalıdır.
Bizim gördüyümüz işlərdən ən əhəmiyyətlisi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv
olunubdur. Bilirsiniz, bu, tarixi bir hadisədir. Bizim ictimaiyyət, xalqımız bunu olduğu kimi
qiymətləndirməlidir. Bu, adi bir hadisə, addım deyildir.
Ölüm hökmünün ləğv olunması hansısa bir cinayətkara rəhm etmək məqsədi daşımır. O, ümumbəşəri,
ümumxalq əhəmiyyətinə malik bir məsələdir. Ölüm hökmünün ləğv olunması onu göstərir ki, respublikamız,
müstəqil Azərbaycanın dövləti humanist siyasət aparan bir dövlətdir.
İnsanı öldürmək ən böyük vəhşilikdir. Kimsə kimi öldürürsə o, vəhşilik edir. Ən ağır cinayət edən şəxs də
əgər dövlət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunmuş hökmlə öldürülərsə bunun özü də ağır bir işdir. Yenə də
deyirəm, ölüm hökmünün ləğv edilməsi qlobal xarakter daşıyan bir hadisədir. Yəni əsrlər boyu yaşadığımız
Azərbaycanda bizim millətimizin və keçmiş zamanlardan indiyə qədər olan dövlətlərimizin ardıcıl surətdə
həyata keçirdiyi bu ölüm cəzası siyasətinə biz «yox» dedik, onun qarşısını aldıq.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, elə bu mövzunun özü bizim elmi tədqiqat təşkilatları, hüquqşünaslar
üçün çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Yenə də deyirəm, mən çalışdım ki, bunun geniş əhəmiyyətini sizə izah
edim. Bu, bir, beş, on adam üçün deyildir. Məsələn, biz ölüm hökmünü ləğv edəndə ölüm hökmü ilə 100-120
nəfər insan həbsxanada idi. Onların hər biri məhkəmələr tərəfindən ədalətli cəzalandırılmışdı.
Bu ölüm hökmünü ləğv etməzdən əvvəl mən bir neçə dəfə təklif vermişdim ki, ölüm hökmünə məhkum olan
adamlardan bəzilərinin sənədlərinə baxıb mənə gətirin, əfv edim, yaxud ölüm hökmünü ləğv edin, başqa bir
cəza ilə əvəzləndirin. Əfv bölməsi, əfv işi ilə məşğul olanlar bunları təhlil edib gəlib mənə deyirdilər ki, elələri
var ki, 5-6 adam öldürübdür, özü də vəhşicəsinə öldürübdür. Onu ölüm hökmündən necə azad etmək olar?
Burada da həqiqət vardır. Ancaq bunlara baxmayaraq, 5 adam öldürmüş həmin adamı da biz - dövlət öldürmək
istəmədik. Bu, dövlətin nə qədər humanist, insanpərvər olduğunu, insanı nə qədər yüksək qiymətləndirdiyini və
eyni zamanda, insanın tərbiyə edilməsinə nə qədər böyük inamını göstərir.
Bizim qeyri-dövlət təşkilatları, başqa təşkilatlar da bu hadisəyə o qədər dəyərli münasibət göstərə bilmədilər,
müxalifətdə olan bəzi təşkilatlar isə elə hesab etdilər ki, burada heç bir şey olmayıbdır. Amma tarixi bir hadisə
baş veribdir.
Son illərdə Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması, insan azadlıqlarının təmin olunması sahəsində çox
işlər görülübdür. O cümlədən, xüsusən, qlavlit ləğv olunubdur. Mətbuat orqanlarında müəyyən məhdudiyyətlər
var idi. Yəni həmin qlavlit də senzura fəaliyyətini tam həyata keçirmirdi. Ancaq müəyyən məhdudiyyətlər var
idi və onların aradan götürülməsi Azərbaycanda insanlara həqiqətən bütün azadlıqların verildiyini dünyaya
nümayiş etdirir. Ancaq verilən bu azadlıqlardan insanlar gərək ağılla, insafla istifadə etsinlər, bu imkanları öz
şəxsi məqsədləri üçün istismar etməsinlər, bunlardan sui-istifadə etməsinlər.
Mən bu məsələyə də müəyyən qədər dialektik nöqteyi-nəzərdən yanaşıram. Yəni hesab edirəm ki, bilirsiniz,
bu məhdudiyyətlər var idi, bu məhdudiyyətləri götürəndən sonra, ola bilər, bəzi mətbuat orqanları sadəcə,
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özlərini itiriblər. Hesab ediblər ki, bu azadlıqlardan artıq istifadə edib böhtan da demək, yalan da yazmaq, söyüş
də söymək, təhqir də etmək və başqa şeylər də etmək olar.
Məlumdur ki, bu cür məqalələrin, mətbuatda dərc olunan fikirlərin müəllifləri beləliklə, öz mədəni
səviyyələrinin hansı dərəcədə olduğunu, yaxud da ki, ümumiyyətlə, mədəni səviyyələrinin olmadığını
göstərirlər. Dedim ki, mən buna dialektik nöqteyi-nəzərdən baxıram. Güman edirəm ki, zaman keçdikcə insanlar
da anlayacaqlar ki, bu azadlıqlardan qərəzli, böhtançı mövqedən yox, vətəndaş mövqeyindən çıxış edərək
istifadə etmək lazımdır.
Ancaq mən təəssüf edirəm ki, dövlətin, hökumətin yaratdığı bu imkanlar gətirib belə mənfi hallara çıxarır.
Bir neçə qəzetlərdə son aylarda ardıcıl surətdə böhtan, təhqir xarakterli məqalələr dərc olunubdur və o təhqir
olunanlar, böhtanlara məruz qalanlar öz hüquqlarını qorumaq üçün bir azca hərəkət edərkən həmin məqalələrin
müəllifləri hay-küy salıblar, «hüquqlarının pozulması» haqqında danışırlar, hətta aclıq aksiyaları da keçirirlər.
Aclıq aksiyası keçirmək bəlkə zəiflik əlamətidir. Şəxsən mən bunu belə qiymətləndirirəm. Öz haqqı, hüququ
uğrunda mübarizə aparan öz mənliyini qoruyaraq mübarizə aparmalıdır. Aclıq edib kiminsə rəhmini, ona yazığı
gəlməsini, yaxud da belə bir ağır vəziyyətdə kiminsə hansısa yola getməsi ilə bir şeyə nail olmaq olmaz. Ona
görə də mən aclıq edənlərin hamısına məsləhət görərdim ki, bunlardan əl çəksinlər. Şübhəsiz, həqiqi aclıq edən
insanlara mənim yazığım gəlir və istəməzdim ki, kimsə öz bədənini özü zəiflətsin, bunun nəticəsində hansısa bir
çətinliklə rastlaşsın.
Rusiya televiziyası ilə dünən məlumat verildi ki, Ulyanovsk vilayətində müəllimlər altı aydır məvacib
almırlar, uzun müddət aclıq ediblər və onlardan biri vəfat edibdir. Bunu böyük bir hadisə kimi verdilər. Ancaq o
aclığın yəqin ki, əsası vardır. Çünki bu adam işləyibdir, maaş almalıdır, maaşını vermirlər.
Ancaq mən belə düşünürəm ki, bizim Azərbaycanda son vaxtlar aparılan bu aclıqlar dünyada heç analoqu
olmayan aclıq kimi bir şeydir. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, aclıq aksiyalarının dayandırılmasını
məsləhət görürəm. Eyni zamanda, inanıram ki, bizim ədliyyə, məhkəmə orqanları bütün işlərə ədalətli
baxacaqlar. Əgər bu işlər xüsusi bir xarakter daşıyan işlər formasına gəlib çıxırsa, bu artıq ictimaiyyətin ümumi
nəzarəti altındadırsa, mən heç cür düşünə bilmərəm ki, hansısa bir məhkəmə burada ədalətsizlik edəcəkdir. Bu
mətbuat işçiləri əgər doğrudan da həqiqət uğrunda mübarizə aparırlarsa, mən bu gün üzümü bütün ədliyyə,
məhkəmə orqanlarına tutaraq müraciət edirəm ki, hamı ədalətli olsun. Ədliyyə, məhkəmə orqanları xüsusən ədalətli olsunlar. Ancaq belə hadisələrlə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti pozmağa cəhd etmək lazım deyildir.
İctimai-siyasi vəziyyəti bunlarla pozmaq olmaz.
Beləliklə, bir də qeyd edirəm, Azərbaycanda insan hüquqları ilə əlaqədar aparılan işlər öz müsbət nəticələrini
verir. Arzu edirəm ki, bizim dövlət, hökumət orqanları və qeyri-dövlət təşkilatları da bundan sonra insan
hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar öz səylərini birləşdirsinlər. Bu elə bir sahədir ki, burada bir-birinə fərq
qoymaq lazım deyildir.
Mən çox məmnunam ki, bizim bugünkü iclasımızda qeyri-dövlət təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak
edirlər, bəziləri də çıxış etdilər. Hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətli bir neçə fikir söylədilər və təkliflər də irəli
sürdülər. Ümumiyyətlə, mən bizim aparata, yəni Prezidentin İcra Aparatına tapşırıram ki, burada irəli sürülən
təkliflərin hamısını qısa bir müddətdə təhlil etsinlər və lazımi tədbirlər görsünlər. Əgər bu barədə mənim
müvafiq qərarlar qəbul etməyim lazım olarsa, bu təklifləri mənə təqdim etsinlər.
Yenə də qeyd edirəm, qeyri-dövlət təşkilatları nümayəndələrinin bu gün burada iştirak etməsi müsbət haldır.
Mən arzu edərdim ki, bu təcrübə gələcəkdə də davam etsin, bütün qeyri-dövlət təşkilatlarının hamısı öz siyasi
dünyagörüşündən, hansısa bir partiyaya, təşkilata mənsubluğundan asılı olmayaraq Azərbaycanın ümummilli
mənafeləri naminə səylərini birləşdirsinlər.
Azərbaycanın dövlət başçısı kimi mən ölkəmizdə bu qeyri-dövlət təşkilatlarının təbəqələşməsinə, yaxud birbiri ilə ziddiyyət aparmasına, bir-biri ilə qarşıdurma mövqeyinə gəlməsinə tamamilə etiraz edirəm. Əksinə, mən
bütün təşkilatları səylərini birləşdirməyə dəvət edirəm. Bəyan edirəm ki, Azərbaycanın hökumət, dövlət
orqanları hər bir təşkilatla bu sahədə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
İndiyədək görülən işlərə qiymət verərək, eyni zamanda demək lazımdır ki, bizim qarşıda hələ görüləsi çox
işlərimiz də vardır. Müstəqil Azərbaycan üçün çox şey yenidir. Demokratiya da, bazar iqtisadiyyatı da, sərbəst
ticarət də, mülkiyyətçilik də yenidir. O cümlədən insan hüquqlarına qayğı, diqqət və onların BMT-nin
Ümumdünya bəyannaməsi prinsipləri əsasında qorunması da yeni bir haldır.
Təbiidir ki, biz qısa bir zaman içərisində cəmiyyəti, insanların hamısını bu prinsiplərə alışdıra bilmərik. Hətta
dövlət orqanlarında da bu prinsiplərə tam riayət edilməsinə nail ola bilmərik. Reallıq bundan ibarətdir. Məsələn,
Konstitusiyanı qəbul etmək, şübhəsiz, böyük iradə tələb edirdi. Amma biz bu iradəmizi Konstitusiya layihəsində
əks etdirdik. Konstitusiyanın layihəsi də xalq tərəfindən referendum vasitəsilə qəbul olundu. Qanunlar ali
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qanunvericilik orqanında müzakirə edilib qəbul olunur. Amma bunların icra olunması - bu, böyük bir prosesdir,
çox böyük prosesdir. İnsanların şüurunun dəyişməsi, psixoloji dəyişiklik, hüquqi bilik səviyyəsinin artması bunlar isə zaman, vaxt tələb edir.
Beləliklə, mən hesab edirəm, biz öz işimizi ardıcıl aparmalıyıq. Ancaq heç kəs də nə özü üçün, nə də
başqaları üçün illüziya yaratmasın ki, insan hüquqları sahəsində Azərbaycan yüksək səviyyəyə çatıbdır, ya
çatmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan buna hələ çata bilməyibdir. Çünki, yenə də deyirəm, biz bütün
ictimaiyyətimizi bu işə alışdırmalıyıq. İcra orqanlarını bu işə tam alışdırmalıyıq. Gərək icraçının özünün
şüurunda bu, öz yerini tapsın ki, o, qanunu, Konstitusiyanın tələblərini olduğu kimi icra edə bilsin. Amma bu,
təkcə icraçıdan da asılı deyildir. Gərək adi bir vətəndaş da anlasın ki, o, qanuna riayət etməlidir, tabe olmalıdır,
öz həyatını qanun çərçivəsində qurmalıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu gün insan hüquqlarından danışanların
bəziləri və «Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması» haqqında hay-küy salanların özləri qanunlara riayət
etmirlər, qanunları pozurlar, başqa insanların hüquqlarını pozurlar. Kiminsə hüququnu müdafiə edir, amma
başqasının hüququnu pozur, başqasının hüququna təcavüz edirlər. Real vəziyyət bundan ibarətdir.
Ona görə də mən yenə deyirəm, heç kəs, o cümlədən müxalifətdə olan təşkilatlar hesab etməsin ki,
Azərbaycanda insan hüquqlarını qorumaq onlara tapşırılıbdır. Yox. İnsan hüquqları Azərbaycanın dövləti,
dövlət və hökumət orqanları, respublikamızın Konstitusiyası və ölkəmizin qəbul etdiyi qanunlar tərəfindən
qorunur. Bu sahədə görülən işlər göz qabağındadır. Kim həqiqətən Azərbaycanda insan hüquqlarının
qorunmasına və hüquqi dövlətin inkişaf etməsinə çalışırsa, hökumətlə, dövlətlə, bütün təşkilatlarla əlbir olmalıdır, yenə də deyirəm, bu mövzunu istismar etməməlidir, bundan öz şəxsi məqsədləri üçün sui-istifadə
etməməlidir.
Biz İnsan Hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutu yaratdıq, yəni bu barədə qərar qəbul etdik. Mən hesab
edirəm ki, bu institutun qarşısında çox böyük vəzifələr durur. Arzu edərdim ki, institut bu sahədə bilikli
mütəxəssislərlə, alimlərlə təşkil olunsun və yaxşı işlər görsün.
Ümumiyyətlə, mən nitqimin əvvəlində dediyim kimi, ümummilli məsələlər barəsində daha da geniş iş
görmək lazımdır. Ayrı-ayrı fərdlərin hüquqlarını müdafiə etmək hər kəsin, dövlətin borcudur. Biz bunu
etməliyik və edəcəyik. Amma bizim xalqımızın, millətimizin hüquqlarının qorunmasına çalışmaq və onun
tapdalanmasının bundan sonra qarşısını almaq, Azərbaycan xalqına qarşı indiyə qədər edilmiş bu ədalətsizlikləri
geniş təhlil etmək, böyük əsərlər, kitablar, böyük bədii əsərlər yaratmaq və bunu bütün dünyaya aşkar etmək,
sübut etmək bir nəslin işi deyildir. Bu, bir çox nəsillərin işidir. Ancaq biz indi bu işə könüllü surətdə
başlamalıyıq və gələcək nəsillərə də vəsiyyət etməliyik, yəni əsas yaradıb onlara hazır vəziyyətdə çatdırmalıyıq.
Bu, on illərlə davam etdirilməlidir. Ancaq biz bunun əsasını könüllü surətdə qoymalıyıq. Mən azərbaycanlıların
1948-ci ildə Ermənistandan deportasiyası ilə əlaqədar verdiyim fərmanda da və başqa təşəbbüslərimdə də bu
məqsədi daşıyırdım.
İnsan hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar son vaxtlar mən öz nitqlərimdə demişəm, bu gün bir daha təkrar
edirəm, - biz əfv və amnistiya tədbirləri də görəcəyik. Prezidentin İcra Aparatında bu barədə lazımi işlər görülür
və təkliflər hazırlanır. Mən bu gün bir daha tapşırıram ki, bu təkliflərin hazırlanması sürətləndirilsin. Mən
verdiyim sözləri həyata keçirmək istəyirəm, əfv fərmanları vermək və amnistiya haqqında təşəbbüs irəli sürmək
istəyirəm. Materialları tezliklə hazırlayıb mənə təqdim etmək lazımdır.
Hesab edirəm ki, komissiyamız öz işini davam etdirməlidir. Siz düşünməyin ki, komissiya yalnız bu
bəyannamənin 50-ci ildönümünü qeyd etmək üçün yaranıbdır. Bu komissiya daimi xarakter daşımalıdır.
Şübhəsiz ki, dekabr ayının 10-da böyük bir təntənəli mərasim də keçiriləcəkdir. İndiyə qədər bir neçə konfrans
keçirilibdir, bu günlərdə də keçiriləcəkdir. Ancaq bununla iş bitmir. Yəni bizim bu işimiz kampaniya xarakteri
daşımır. Biz bəyannamənin 50-ci ildönümünü qeyd edərək dünyaya bəyan edirik ki, Azərbaycan demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət quraraq insan hüquqlarının qorunması bəyannaməsinə sadiqdir və bundan sonra da sadiq
olacaqdır, dünya miqyasında, Azərbaycanın ərazisində bu bəyannamədən irəli gələn bütün tədbirləri həyata
keçirəcəkdir.
Hesab edirəm ki, komissiyanın gələcək işləri haqqında da bir iş planı tərtib etmək lazımdır. Biz bu iş planına
sonra baxarıq, onu təsdiq edərik. Həmin iş planı əsasında 1999-cu ildə də işlər görülməlidir və davam
etdirilməlidir.
Beləliklə, hesab edirəm ki, bu gün biz komissiyamızın iclasında qarşımızda duran məsələləri müzakirə etdik.
Bir daha tapşırıram, irəli sürülən təkliflərin hamısına baxılsın və mənə məruzə edilsin. Sağ olun.
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BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN (BVF) AZƏRBAYCAN ÜZRƏ MİSSİYASININ
RƏHBƏRİ DEVİD OUEN İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Ouen, hörmətli qonaqlar!
Beynəlxalq Valyuta Fondunu salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq iqtisadiyyat və maliyyə sahəsində indiyə
qədər gördüyümüz və gələcəkdə görüləcək işlərimizin böyük bir hissəsini təşkil edir. Hesab edirəm ki,
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycanın indiyə qədər olan əməkdaşlığı uğurludur və ümid edirik ki,
gələcəkdə bundan da uğurlu olacaqdır. Siz bizim maliyyə, iqtisadiyyat məsələlərimizi təhlil edirsiniz,
araşdırırsınız və həmişə müstəqil fikir söyləyirsiniz, öz təkliflərinizlə, məsləhətlərinizlə bizə çox kömək
edirsiniz. Güman edirəm, sizin bu dəfəki səfəriniz zamanı da bu barədə müəyyən iş görmüsünüz. Ona görə də
sizi dinləmək istəyirəm.
D e v i d O u e n: Cənab prezident, bugünkü görüş üçün imkan yaratdığınıza görə Sizə minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Gec də olsa, təklif edərdim ki, bugünkü görüşü Sizə təbriklərlə başlayım. Prezident
seçilməyiniz münasibətilə Sizi, gec də olsa, təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
D e v i d O u e n: Sizin qeyd etdiyiniz kimi, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycan arasında əlaqələr
yaxşı səviyyədədir. Mən hətta qeyd etmək istərdim ki, lap əla səviyyədədir. İnanıram ki, Sizin yenidən prezident
seçilməyinizdən sonra, Sizin liderliyiniz sayəsində əlaqələrimiz daha da yaxşılaşacaq, Sizdə makroiqtisadi
sahədə və digər sahələrdə islahatlar daha sürətlə gedəcəkdir. Ölkədəki makroiqtisadi islahatlarla əlaqədar həm
Sizə, həm də iqtisadiyyat sahəsində fəaliyyət göstərən komandanıza təbriklərimi yetirmək istəyirəm.
İqtisadi artım müşahidə olunur, inflyasiya məqbul səviyyədədir və ümumiyyətlə, iqtisadi sahədə uğur əldə
etmisiniz. Manatın məzənnəsi sabit səviyyədə qalmaqdadır. Azərbaycan bütün bunların hamısına özündən asılı
olmayan, öz nəzarətindən kənarda olan iki xarici şoka baxmayaraq nail olmuşdur. Bu şoklardan biri neftin
qiymətinin aşağı düşməsidir. Neftin qiymətinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, respublikada iqtisadi vəziyyəti
sabit saxlamağa müvəffəq olmusunuz. İkinci şok isə Rusiyanın düşdüyü böhran vəziyyətidir.
Heç də demək olmaz ki, bu şokların heç bir təsiri olmamışdır. Təəssüf ki, onların müəyyən təsiri olmuşdur.
Bu da qaçılmaz haldır. Ona görə bunun büdcə gəlirlərinə müəyyən təsiri olmuşdur. Həm də xarici ticarətdə
Rusiya müəyyən yer tutduğuna görə, xarici ticarətə də təsir göstərmişdir.
Lakin eyni zamanda mən keçmiş SSRİ-nin digər respublikaları ilə Azərbaycanı müqayisə də etmişəm.
Görmüşəm ki, keçmiş SSRİ-nin digər respublikaları ilə müqayisədə bu böhran Azərbaycanda faktiki olaraq baş
verməmişdir. Azərbaycan faktiki olaraq bütün bu böhran fırtınalarına sinə gərə bilmişdir. Bu təzyiqlərə davam
gətirmək bacarığı, böhran dövründə ehtiyatlardan az istifadə edilməsi Azərbaycanı keçmiş SSRİ səviyyəsində faktiki
olaraq ən yüksək göstəricilərə malik respublikalardan biri etmişdir. Azərbaycan öz göstəricilərinə görə hazırda
Baltikyanı respublikalarla müqayisə oluna bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v (tərcüməçiyə): Sən tərcümədə bir az düzgün demədin. SSRİ səviyyəsində yox, keçmiş
SSRİ-yə mənsub olan ölkələr içərisində.
D e v i d O u e n: Azərbaycanı və Baltikyanı respublikaları çıxmaq şərti ilə, digər keçmiş SSRİ
respublikalarında valyuta məzənnəsində 40 faizə qədər fərq olmuşdur. Yəni, onların milli valyutalarının
məzənnəsi 40 faizə qədər aşağı düşmüşdür.
Bu, Azərbaycanın həm makroiqtisadi islahatları vaxtlı-vaxtında keçirdiyini, həm də büdcəyə nəzarətin, eyni
zamanda xarici borclara nəzarətin lazımi qaydada keçirildiyini göstərir.
Bankların strukturunun dəyişdirilməsi sahəsində atdığınız addımları da tam dəstəkləyir, bu işdə əldə etdiyiniz
tərəqqini vurğulamaq istəyirəm. Bu yaxınlarda Sizin Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi haqqında fərmanınızı
oxudum və biz bunu çox gözəl qəbul edirik. Elə bilirəm ki, bu, vacib addımdır. Eyni zamanda inanmaq
istəyirəm ki, bu, yalnız ilkin addımdır və ümumiyyətlə bank sisteminin dəyişdirilməsi üçün daha mühüm işlər
görüləcəkdir.
İndi isə, icazə versəydiniz, Azərbaycana bu dəfəki səfərim haqqında danışardım. Bu səfər müddətində
həmkarlarımızla çox yaxşı əməkdaşlıq etmişik, faydalı fikir mübadilələri olubdur. Eyni zamanda 1999-cu il
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üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə siyasətini müzakirə etmişik və razılıqlara gəlmişik. Nazirlər Kabinetində
keçirdiyimiz əla görüşləri də qeyd etmək istəyirəm. Bu görüşlər zamanı struktur islahatlarını müzakirə etmişik
və struktur islahatları proqramı qəbul etmişik. Elə bilirəm ki, Siz bu cür siyasət həyata keçirməklə ötən illərdə
əldə etdiyiniz iqtisadi göstəricilərdən daha yüksək uğurlara nail olacaqsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizə razılığımı bildirir və təşəkkür edirəm. Azərbaycanın iqtisadi-maliyyə
vəziyyəti haqqında söylədiyiniz fikirlər və Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəyi məni çox sevindirir.
Məlumdur ki, Azərbaycan keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olmuş, indi müstəqil dövlət olan digər ölkələrlə
bərabər eyni problemlərlə, çətinliklərlə üzləşir. Hətta bizim problemlərimiz Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil
olan ölkələrin bir çoxunun problemlərindən daha da çoxdur. Mən birinci növbədə Ermənistanın təcavüzü
nəticəsində Azərbaycan ərazisinin bir qisminin işğal edilməsini və işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış
bir milyona qədər azərbaycanlının qaçqın-köçkün vəziyyətində, ağır şəraitdə, çadırlarda yaşamasını nəzərdə
tuturam.
Bununla bərabər, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Azərbaycana qarşı ayrıseçkilik qərarı - 907-ci
düzəliş var və altı ildir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan indiki
müstəqil dövlətlərə etdiyi maliyyə yardımından məhrumdur. Bilirsiniz ki, bizim qonşularımız Ermənistan və
Gürcüstan Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətindən ildə 100 milyon dollardan artıq bilavasitə maliyyə yardımı
alırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları başqa ölkələrə də yardımlar edir. Amma Azərbaycan bu yardımdan da
məhrumdur. Mən bunlara görə deyirəm ki, biz öz iqtisadi-maliyyə vəziyyətimizə görə Müstəqil Dövlətlər
Birliyinə daxil olan başqa respublikalardan daha da çətin vəziyyətdəyik.
Belə olan halda Azərbaycanın iqtisadiyyatının bugünkü vəziyyəti və onun haqqında xüsusən sizin, dünyanın
böyük maliyyə mərkəzi olan Beynəlxalq Valyuta Fondunun fikirləri və rəyi, şübhəsiz ki, bizim gördüyümüz
işlərin əyani nəticəsini göstərir. Onu göstərir ki, iqtisadi islahatlar ardıcıl şəkildə həyata keçirilən halda nə qədər
çətinliklər olsa da, iqtisadiyyatda nailiyyət əldə etmək mümkündür. Biz isə, bəyan edirəm, indiyə qədər olduğu
kimi, bundan sonra da iqtisadi islahatların həyata keçirilməsini davam etdirəcəyik. Mən görüşün əvvəlində də
qeyd etdim ki, biz bu işlərdə Beynəlxalq Valyuta Fondunun həm tövsiyələrinə, məsləhətlərinə, həm də maliyyə
yardımına arxalanırıq. Buna görə də bir daha qeyd edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız uğurlu olubdur. Mən
Beynəlxalq Valyuta Fonduna bir daha Azərbaycan dövlətinin hörmət və ehtiramını bildirirəm.
Azərbaycana indiyə qədər göstərilən yardımlara görə və bizimlə səmərəli əməkdaşlığa görə təşəkkür edirəm.
Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Birincisi, ona görə ki, biz bunun müsbət nəticəsini
görürük. Eyni zamanda bizim üçün bu, kənardan məcburi tətbiq olunan bir şey deyildir. Biz özümüz,
Azərbaycan dövləti iqtisadi islahatları həyata keçirməyi iqtisadi siyasətimizin strateji istiqaməti kimi qəbul
etmişik. Sadəcə, bu sahədə bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür, bu barədə məsələlərə münasibətimizdə ziddiyyətlər
yoxdur. Əksinə, biz yaxşı əməkdaşlıq edirik və siz də əməkdaşlığımızın uğurlu olduğunu görərək bizə daha da
çox yardım etməyə çalışırsınız.
Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi haqqında fərmanım barədə söylədiyiniz fikirlər məni sevindirir. Mən
sizin tövsiyələrinizi də qəbul edirəm ki, ümumiyyətlə başqa banklarla da əlaqədar ciddi dəyişikliklər həyata
keçirməliyik. Yəni, bank sistemi sahəsində sizin tövsiyələrinizi tamamilə qəbul edirik və sizinlə birlikdə bunları
həyata keçirəcəyik.
Ümumiyyətlə biz özəlləşdirmə proqramını bundan sonra da həyata keçirəcəyik. Baxmayaraq ki, özəlləşdirmə
müsbət nəticələrlə yanaşı, bizim üçün bir çox problemlər də yaradıbdır, ancaq güman edirəm ki, sizinlə birlikdə
biz bu problemlərin də aradan qaldırılmasına nail ola biləcəyik.
Siz Rusiyadakı maliyyə böhranının başqa ölkələrə təsiri haqqında fikirlərinizi bildirdiniz. Yaxşı bilirsiniz ki,
bu böhran bizim maliyyə-iqtisadi sistemimizə də təsir etdi. Ancaq gördüyümüz tədbirlər nəticəsində bu təsirin
qarşısını ala bildik.
Siz dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi haqqında da söylədiniz. Bilirsiniz ki,
Azərbaycanın iqtisadiyyatında neftdən əldə olunan gəlir böyük bir hissəni təşkil edir. Neftin qiymətinin şiddətli
aşağı düşməsi iqtisadiyyatımıza çox böyük mənfi təsir edir. Biz bunların da qarşısını alırıq. Amma
çətinliklərimiz də var, siz bunu bilirsiniz.
1999-cu ildə bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün sizinlə əməkdaşlığa və sizin yardımınıza ümid bəsləyirik.
İndi Azərbaycanda dövlət büdcəsini hazırlayırlar. Nazirlər Kabineti artıq bunu mənə təqdim edibdir. Hesab
edirəm, bu ay ərzində ona baxıb Milli Məclisə - parlamentə göndərəcəyik. Arzu edirəm ki, ilin axırına qədər
büdcə qəbul olunsun.
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Ancaq sizə məlum olan iki amil - Rusiyada maliyyə böhranı və neftin qiymətinin aşağı düşməsi bizim
büdcənin təşkil olunmasında da və gələcəkdə onun yerinə yetirilməsində də böyük çətinliklər yaradır. Biz bu
sahədə də sizin yardımınıza ümid bəsləyirik.
Xatirinizdədir, bir il, iki il bundan öncə Beynəlxalq Valyuta Fondunda və Dünya Bankında belə fikir
yaranmışdı ki, Azərbaycanda xarici şirkətlərlə neft istehsalına artıq başlanıb, Azərbaycanın neft məhsulları
çoxalır, ona görə də Azərbaycan iqtisadi cəhətdən zənginləşir və Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya
Bankının Azərbaycana yardımını azaltmaq lazımdır. Ancaq Beynəlxalq Valyuta Fondunda və Dünya Bankında
bu barədə proqnozların vaxtı düzgün müəyyən olunmamışdır. Biz o vaxt da sizə deyirdik və indi də görürürsünüz ki, Azərbaycanın xarici şirkətlərlə birlikdə gördüyü işlərdən böyük gəlir götürməsi üçün hələ bir müddət
lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bunu siz də, Dünya Bankı da, Avropa Birliyinin iqtisadi Komissiyası da nəzərə
almadı. İndi isə görürsünüz, biz hələ xarici şirkətlərlə birlikdə çox neft hasil etməmişik, hasil etdiyimiz neftin də
qiyməti iki dəfə aşağı düşübdür. Belə bir vəziyyəti yəqin ki, siz də proqnozlaşdıra bilməzdiniz.
Amma sizdən fərqli olaraq, biz bir şeyi dəqiq bilirdik ki, imzaladığı müqavilələrdən Azərbaycanın hələ
qarşıdakı illərdə gəliri olmayacaqdır. Bilirsiniz ki, bir il bundan öncə biz ilk konsorsiumla iş gördüyümüz
«Çıraq» neft yatağından hasilata başlamışıq. 2 milyon ton neft hasil olunub və dünya bazarına çıxarılıbdır.
Ancaq bundan Azərbaycanın büdcəsinə heç bir gəlir gəlməyibdir. Çünki siz bilirsiniz, müqavilənin şərtlərinə
görə, əldə olunan gəlir hələ qoyulmuş xərclərin ödənilməsinə getməlidir.
Bax, belə yanlış fikirlərlə Avropa Birliyi vaxtilə, 1994-cü ildə özünün bizə təklif etdiyi krediti, - hansı ki, heç
biz başa düşmürük, bunu bizə kredit verirlər, yaxud sadəcə kömək, qrant kimi verirlər, - keçən il bizdən tələb
etdi və biz Avropa Birliyinə 57 milyon dollar qaytarmalı olduq. Gürcüstan, Ermənistan da bizim aldığımız qədər
bu kreditdən almışdı. Ancaq onlar o kreditləri qaytarmayıblar. Çünki Avropa Birliyi də, siz də hesab edirsiniz
ki, Gürcüstanın, Ermənistanın o kreditləri qaytarmağa imkanı yoxdur, amma Azərbaycan neft ölkəsidir, onun
imkanı var. Ona görə biz Avropa Birliyinə 57 milyon dollar qaytardıq.
İndi də Rusiyadakı böhranın təsirinin qarşısını öz imkanlarımızla aldıq. Amma siz deyirsiniz ki, Baltikyanı
ölkələrdən və Azərbaycandan başqa qalan ölkələrə bu böhran təsirini göstərib və onlarda maliyyə problemləri
yaranıbdır. Belə düşünmək olar ki, siz yenə onlara maliyyə köməyi etməyə başlayacaqsınız, amma Azərbaycana
kömək etməyəcəksiniz. Belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, yaxşı kömək almaq üçün gərək pis işləyəsən. Yaxşı
işləyənə kömək etmirlər. Mən görürəm, indi Beynəlxalq Valyuta Fondu Rusiyaya nə qədər kömək etməyə
çalışır və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hər gün danışıqlar aparılır. Şübhəsiz ki, bizim buna etirazımız yoxdur.
Amma istəyirik ki, bizə də bu qədər diqqət yetirilsin.
Şübhəsiz ki, mən bu sözlərlə bizə indiyə qədər olan diqqət və qayğını, Beynəlxalq Valyuta Fondunun
Azərbaycana yardımını inkar etmirəm. Əksinə, bununla bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz sizinlə çox ciddi
əməkdaşlıq edirik, Beynəlxalq Valyuta Fondunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirik ki,
ümumiyyətlə, dünyada maliyyə problemlərinin həll olunmasında Beynəlxalq Valyuta Fondunun böyük
xidmətləri var. Ümid edirik ki, bizim əməkdaşlığımız gələcəkdə daha da uğurlu olacaqdır.
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ÜZEYİR HACIBƏYOVUN «O OLMASIN, BU OLSUN» MUSİQİLİ KOMEDİYASININ
YENİ QURULUŞDA İLK TAMAŞASINA BAXDIQDAN SONRA
YARADICI KOLLEKTİVİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı
4 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi təbrik edirəm. Bu gün yeni binada yeni tamaşa təqdim etdiniz. Sizi həm
teatrınızın işə başlaması, uzun fasilədən sonra fəaliyyətə başlaması, həm də birinci uğurlu tamaşanız
münasibətilə təbrik edirəm.
Bilirsiniz, bəzən elə olur ki, bədbəxt bir hadisə sonra böyük bir xoşbəxtliyə gətirib çıxarır. Əgər bu teatr
dağılmasaydı, ola bilər, yeni bina da tikilməyəcəkdi. Vaxtilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən tikilmiş bu
teatr öz həyatını sürdü, öz dövrünü yaşadı və dağıldı. Ancaq biz də bunun yerində həyatımızın bu çətin
dövründə bina tikdik. Düzdür, bu bina əvvəlki binanın arxitekturası üzərində tikilibdir. Amma şübhəsiz ki, bu,
ondan da çox yaxşıdır, müasirdir. Bu, çox gözəldir.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u (Mədəniyyət naziri səlahiyyətlərini icra edən): Cənab prezident, burada hər cür
şərait vardır. Bu, ən müasir texniki tələblərə cavab verən bir teatrdır. Aktyorlar üçün çox gözəl şərait
yaradılmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunun hamısını bilirəm. Gəlib baxmışam. Mən sevinirəm ki, indi, həyatımızın
çətin dövründə belə bir teatr binasını tikib yarada bildik. Siz də bundan istifadə edirsiniz. Ümid edirəm ki,
gələcək nəsillər də bundan istifadə edəcəklər və bu günləri yad edəcəklər ki, biz həyatımızın ağır dövründə bu
binanı tikdik və gələcək nəsillərə yadigar verdik.
Bu gün yenidən öz fəaliyyətinizi gözəl bir tamaşa ilə – Üzeyir Hacıbəyovun «Məşədi İbad» müsiqili
komediyası ilə başladınız. Biz buna musiqili komediya deyirik, amma o vaxt Üzeyir Hacıbəyov yazanda bunun
adını operetta qoymuşdu. Bu, çox gözəl tamaşadır. Cənnət xanım Səlimova tamaşaya gözəl quruluş veribdir.
İndi o, universal rejissor kimi müxtəlif tamaşalara quruluş verir.
«Məşədi İbad» tamaşasını çox gözəl göstərdiniz. Düzdür, biz bunun hamısını görmüşük. Məsələn, mən bu
tamaşanı Azərbaycan teatrında 40-50 il bundan öncə də görmüşəm. Sonra bunu bizim böyük rejissorumuz
Hüseyn Seyidzadə filmə çəkdi. O, çox gözəl filmdir. Ola bilər, film çəkilən vaxt onu yaxşı qiymətləndirə
bilmədilər - mənim xatirimdədir, bu, 60-cı illərdə idi. Ancaq indi, zaman keçdikcə bəzən bizim televiziya
vaxtaşırı o filmi göstərir. O film göstəriləndə mən böyük həvəslə baxıram. Çox gözəl bir filmdir.
Siz bu əsərə yenidən səhnə həyatı verdiniz və bu gün çox gözəl də tamaşa göstərdiniz. Ona görə də mən sizin
hamınızı təbrik edirəm. Quruluşçu rejissor Cənnət xanımı təbrik edirəm ki, belə gözəl quruluş yaradıbdır.
Rəssam İsmayıl Məmmədovu təbrik edirəm, çünki tamaşada çox gözəl dekorasiyalar, tərtibatlar vardır. Musiqi
çox gözəl müşayiət olunduğuna görə dirijoru təbrik edirəm və səhnədə oynayanların hamısını təbrik edirəm.
Hamınızın adınızı demək mənim üçün çətin olacaqdır, amma gərək Hacıbabanın, Afaq xanımın adlarını çəkəm.
Bağışlasınlar, başqalarının adlarını bilmirəm. Hamınız rolları çox gözəl ifa edirdiniz.
Bilirsiniz, bu əsər ölməz əsərdir. Mən bu gün tamaşaya baxmağa çox həvəslə gəldim. Doğrudur, mənim işim
çoxdur. Son zamanlar da ictimai tədbirlər çox olur. Hər axşam bir yerə gedirsən. Mən gecə saat birə qədər
respublika əhəmiyyətli işlərlə məşğul oluram. Amma siz bunu görmürsünüz. Bunu nə televiziya, nə teatr, nə də
başqası görür. Ona görə də mənim üçün o qədər də asan deyildir. Çünki işim çoxdur. Amma buna baxmayaraq
mən bura böyük həvəslə gəldim və bundan da çox razıyam. Nəinki özüm, hətta oğlumla, gəlinimlə birlikdə
gəlmişik. Hər halda, Bakıda olan ailə üzvlərimin hamısı buradadır. Təkcə nəvəm evdə qalıbdır. O gələ
bilməyibdir. Bura həvəslə gəldim və çox böyük zövq aldım. Ona görə sizə təşəkkür edirəm ki, siz bizi bu gün
əyləndirdiniz, sevindirdiniz.
Ancaq mən burada tamaşanın əvvəlindən indiyə qədər bu əsər haqqında düşünürəm. Şübhəsiz ki, birinci
növbədə bizim dahi bəstəkarımız, dahi insanımız Üzeyir Hacıbəyov haqqında da düşünürəm. Bəzən bu «Məşədi
İbad»ı xalq arasında gülməli bir tamaşa kimi qəbul edirlər. İnsanlar gəlir, baxır, gülür, əylənir və hesab edirlər
ki, elə bunun mənası budur. Ancaq bunun çox dərin bir mənası vardır. Bilirsiniz, bu əsər dahi bir əsərdir. Üzeyir
Hacıbəyovun əsərlərinin hamısı dahi əsərlərdir.
Məsələn, biz adətən öyrənmişik və deyirik ki, «Koroğlu» operası Üzeyir Hacıbəyovun şah əsəridir. Bunu
bizim musiqişünaslar deyir, hamımız deyirik. Doğrudan da «Koroğlu» operası əzəmətli bir əsərdir və bizim
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opera sənətində ən yüksək zirvədə duran bir əsərdir. Ancaq gəlin baxaq görək, Üzeyir Hacıbəyovun hansı əsəri
şah əsər deyildir? Bunu bir-birindən seçmək mümkün deyildir. Çünki hərəsinin özünəməxsus yeri, məzmunu və
mənası vardır. Mən indi bütün personajlara diqqətlə fikir verirdim. Bunları Üzeyir Hacıbəyov sadəcə olaraq
insanları güldürmək üçün yox, o vaxtkı cəmiyyəti göstərmək üçün yazıbdır və cəmiyyəti o qədər gözəl, ağıllı,
real göstəribdir ki, buna heyran olursan.
Məsələn, mən bu gün sizin hazırladığınız tamaşaya baxarkən bir daha hiss etdim ki, Üzeyir Hacıbəyov nə
qədər dahi bir insan imiş. İndi bu əsər, - buna operetta da, musiqili komediya da desəniz, - amma bu əsərin
əsasını təşkil edən bunun dramaturgiyasıdır. Mən Elçin Əfəndiyevi də bura dəvət etdim. O dramaturqdur, bu
işləri məndən yaxşı bilər. Bu əsərin əsasını təşkil edən bunun dramaturgiyasıdır. Yəni biz Üzeyir Hacıbəyova
adətən deyirik ki, bəstəkardır, musiqi yazandır. Şübhəsiz ki, Üzeyir Hacıbəyovun ictimai-siyasi fəaliyyəti də
böyük olubdur. Ancaq Üzeyir Hacıbəyov bu əsərləri birinci növbədə dramaturq kimi yaradıbdır. Yəni bu əsərin
məzmununu, personajları yaradıbdır, bunların hər birinin xüsusiyyətlərini, obrazını yradıbdır. Ondan sonra
bunlara musiqi yazıbdır. Çünki Məşədi İbad obrazı məlumdur, - bəli, 50 yaşında bir kişinin evlənməsi gülməli
gəlir ki, 50 yaşında kişi evlənə bilərmi?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: O vaxt Üzeyir Hacıbəyov özü bunu etiraf edir. O, 50 yaşı keçəndən sonra yazır ki,
mən o yazıq Məşədi İbadı biabır eləmişəm, amma bu, özümün də başıma gəlibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, zahirən bu görünür. 50 yaşında bir kişi evlənmək istəyir və buna da hamı gülür
ki, necə ola bilər, bu yaşda kişi cavan qız alsın. Bu da onu pulnan alır və s. Amma iş burasında deyil. Üzeyir
Hacıbəyov o vaxt bir-bir personajın cəmiyyətdəki yerini olduğu kimi göstəribdir. Məşədi İbadın obrazında o
dövrün insanlarının bir qismini göstəribdir, Rüstəm bəyin obrazında bir başqasını göstəribdir. Təsəvvür edin,
dərindən fikirləşəndə görürsən ki, əsərdəki inteligent Həsən, qəzetçi Rza, qoçu Əsgər obrazlarının hər biri böyük
məna daşıyır. O vaxt Üzeyir Hacıbəyov əsəri yazarkən bu insanlar Azərbaycanda var idi. Onların mənfi cəhətini, xüsusiyyətini, cəmiyyətdə yerini və ümumiyyətlə, cəmiyyətin rəngarəngliyini Üzeyir Hacıbəyov bu
obrazları yaradaraq göstəribdir.
Məsələn, Məşədi İbadın papağı başına necə qoyması barədə söylədiyi monoloqu götürək. Bunu adi bir
söhbət kimi düşünmək olar. Deyir ki, «mən papağımı belə qoysam, deyəcəklər Bakı qoçusudur. Belə qoysam,
deyəcəklər Şamaxı lotusudur. Belə qoysam, deyəcəklər Gəncə qumarbazıdır. Belə də qoysam deyəcəklər ki,
Qarabağın pambıq bəylərinə oxşayır». Bu sözlər adi sözlər deyildir. Üzeyir Hacıbəyov o vaxt deyib, - bəli, Bakı
qoçusu da var, Şamaxı lotusu da var, Gəncə qumarbazı da var, Qarabağın pambıq bəyi də var. Əgər bunu bir az
da uzatsaydı, başqalarını da deyə bilərdi. Yəni o dövrün xüsusiyyətlərini, cəmiyyətin tərkibini göstəribdir. Bu,
adi bir şey deyildir. Heç kəs hesab etməsin ki, Üzeyir Hacıbəyov bu sözləri bir-birinə sadəcə qoşubdur, yaxud
bu monoloqu da insanların gülməsi üçün yazıbdır. Yox. Üzeyir Hacıbəyov burada nə qədər dərin fəlsəfəyə
malik fikirlər ifadə edibdir və o dövrün sosial problemlərini, siyasi, ictimai həyatını, bizim xalqımızın o
dövrdəki problemlərinin müsbət və mənfi cəhətlərini çox gözəl göstəribdir.
Məsələn, tamaşada hamam səhnəsini götürün. Doğrudan da bu, çox qəribə bir sənhədir. Yəqin ki, indi bizim
gənclər bilmirlər, - keçmişdə adət belə olub ki, oğlan və qız evlənəndə mütləq oğlanı da, qızı da hamama
aparırdılar və bu, böyük təntənə ilə olurdu. Bu, təbii bir şeydir. Üzeyir Hacıbəyov bunu adət-ənənədən
götürübdür, amma eyni zamanda hamam səhnəsini və hamamın o vaxt həyatda rolunu necə gözəl göstəribdir.
Yəni mən bunu indi təhlil etmək istəmirəm. Mən bu gün bunu bir daha dərk etdim.
Mən əvvəllər də bu əsər haqqında belə düşünmüşəm. Amma bu gün bir daha bunu başdan-ayağa gördüm. Bir
var ki, buna televiziyada kinoya baxırsan, bir də var ki, səhnədə canlı insanlara baxırsan və şübhəsiz ki, onların
ifaçılıq sənətini qiymətləndirərək, eyni zamanda hər obrazın əhəmiyyətini görərək mən şəxsən belə qənaətə
gəlirəm ki, bu əsər dahi bir əsərdir. Bu, heç də gülmək üçün yazılmayıbdır, bəlkə də bəzilərinin ağlaması üçün
yazılıbdır. Bu, zamanın reallığıdır, faciəsidir. Bu, əsərdəki hər bir epizodda görünur. Demək, kasıb Rüstəm
bəydən pulnan qız almaq olarmış. Bu, doğrudan da o dövrün həqiqətidir. Yaxud, indi də bəzi jurnalistlər gəlib
deyirlər ki, «pul ver, gedim məqalə yazım». Bəzən hesab edirlər ki, bu, demokratiyanın, mətbuat azadlığının
nəticəsidir. Demək, bu, yüz il bundan öncə də olubdur.
H a c ı b a b a B a ğ ı r o v: Hörmətli prezident, hələ pul istəmək yaxşıdır. Biz yeni binaya köçəndən sonra
cavan bir jurnalist qız gəlmişdi. Mənə deyir ki, bu binanı siz tikdirmisiniz? Mən də dedim ki, bacım, mənim beş
nəslim də yığışsa, buna imkanım çatmaz. Bu, hökumət idarəsidir. Yəni belə jurnalistlər də vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda Məşədi İbad obrazını hamı bilir. Amma bu obrazların hər birinin
böyük əhəmiyyəti, xüsusiyyəti vardır. Üzeyir Hacıbəyov onların heç birini təsadüfi yaratmayıbdır. Demək, əsrin
əvvəlində də əsrin sonunda yaşadığımız problemlər olub.
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Məsələn, tamaşada tost söylənilən səhnədə deyir ki, dünya get-gedə xarab olur. Üstündən yüz il keçibdir, indi
də deyirlər ki, dünya get-gedə xarab olur. Amma dünya xarab olmur. Boş söz danışan adamlar iş görmək əvəzinə
orada danışıq aparır, burada söz gəzdirir və deyir ki, dünya xarab olur. Dünya xarab olmur. İndi görün, XX əsrdə
dünya nə qədər inkişaf edibdir! Əsrin əvvəlinə, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yaratdığı dövrə baxın, XX əsrin sonuna
baxın. Görün dünya nə qədər inkişaf edibdir, o cümlədən Azərbaycan nə qədər inkişaf edibdir. Amma bu gün də,
yüz il bundan əvvəki kimi, adamlar çayxanada oturub deyirlər ki, dünya, hər şey xarab olur.
Bilirsiniz, bu əsər müasir bir əsərdir, bizim müasirliyimizi göstərir. Yəni yüz il bundan öncə Azərbaycanda
olan problemlər bu gün də vardır və bunu bu əsər bir daha göstərir. Heç kəs hesab etməsin ki, bunlar keçmişdə
qalıbdır. Yox. Dünya dəyişib, inkişaf edib, Azərbaycan inkişaf edib, cəmiyyət inkişaf edibdir. Amma sosial,
əxlaqi və başqa problemlər hələ yaşayır. Ona görə də bu əsər bu gün üçün də, gələcək nəsillər üçün də lazımdır.
Mən bu gün bu sözləri Üzeyir Hacıbəyovun dahiliyinin XX əsrdə Azərbaycan üçün nə qədər böyük
əhəmiyyəti olduğuna görə qeyd edirəm və mənim bugünkü tamaşadan ən əsas nəticəm bundan ibarətdir. Bizim
Azərbaycanın teatr sənətinin inkişafına gəldikdə isə, şübhəsiz ki, Üzeyir Hacıbəyov bunu səhnəyə qoyanda sizin
kimi ifaçılar yox idi. Ancaq indi sizin kimi ifaçılar, belə gözəl teatr vardır. Eyni zamanda başqa imkanlar vardır.
Yeni əsərlər yaratmaq lazımdır. Güman edirəm ki, bizim dramaturqlar, yazıçılar, bəstəkarlar yeni əsərlər
yaratmalıdırlar. Hər halda güman etmirəm ki, kimsə Üzeyir Hacıbəyovun səviyyəsinə çata bilsin.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, Üzeyir bəydən sonra çoxlu operettalar yazıldı, amma heç biri
onun səviyyəsinə qalxa bilmədi. Baxmayaraq ki, musiqi, təhsil inkişaf etdi, amma ilk nümunəyə gəlib çatan
olmadı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, yenə də deyirəm, Üzeyir Hacıbəyovu böyük bir musiqiçi kimi hamı, bütün
dünya tanıyır və biz də Üzeyir Hacıbəyovun adı çəkiləndə onu bir bəstəkar, musiqiçi kimi tanıyırıq. Amma o, nə
qədər böyük filosofdur, alimdir, Azərbaycanın həyatını o vaxtlar təhlil edərək nə qədər belə dahi əsərlər yarada
bilibdir. Yenə də deyirəm, o, «Məşədi İbad» pyesinin musiqisini yazmazdan əvvəl əsərin özünü yazıbdır. Onun
süjeti, məzmunu həyatdan götürülmüşdür. Ancaq bunlar Üzeyir Hacıbəyov fəlsəfəsindən, onun fikir və
mülahizələrindən keçərək yaranmış obrazlar, fikirlər, sözlərdir.
Mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Gözəl aktyorlarsınız, sənət ustalarısınız. Azərbaycan teatrını
inkişaf etdirmisiniz və inkişaf etdirirsiniz. Biz hamımız Mirzə Fətəli Axundova, Nəcəf bəy Vəzirova minnətdar
olmalıyıq ki, 125 il bundan öncə Azərbaycanda dünyəvi teatr yaradıblar. Üzeyir Hacıbəyova və bizim başqa
dahi şəxsiyyətlərimizə minnətdar olmalıyıq ki, onlar belə gözəl, əbədi yaşayan əsərlər yaradıblar. Sizə də
minnətdarıq ki, siz Azərbaycanda XX əsrin sonunda teatr sənətini inkişaf etdirirsiniz. Hamınıza uğurlar
diləyirəm, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, hər birinizə cansağlığı və səadət arzulayıram. Sağ olun. Gecəniz xeyrə
qalsın.
H a c ı b a b a B a ğ ı r o v: Cənab prezident, Sizin qayğınız və xeyir-duanız ilə yenidən istifadəyə verilən
teatrın 60 illiyi və 50-ci teatr mövsümünün açılışı münasibətilə göstərilən «O olmasın, bu olsun» tamaşasına
baxdığınıza və verdiyiniz yüksək qiymətə görə Sizə bütün kollektiv adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
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QAÇQINLAR VƏ KÖÇKÜNLƏR ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ EVLƏRƏ VƏ
MÜXTƏLİF TƏYİNATLI OBYEKTLƏRƏ BAXDIQDAN SONRA SÖHBƏTİ
Keşlə yük stansiyası
6 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Çadır şəhərciklərinə yola salınmaq üçün qatara yüklənmiş evlərə və müxtəlif
təyinatlı obyektlərə baxdım, Keşlə yük stansiyasında görülmüş abadlıq işləri ilə də tanış oldum. İndi buraya
xeyli dəmiryolçu toplanmışdır. Sizlərə müraciətlə soruşmaq istəyirəm: İşləriniz necədir?
D ə m i r y o l ç u l a r: Əladır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xorla deyirsiniz əladır. Azərbaycanda indi heç bir şey əla deyildir. Nə cür ola bilər
ki, siz hər şeyə əla deyirsiniz?
R a f i q M u s t a f a y e v (Keşlə yük stansiyası rəisinin müavini): Cənab prezident, xoş gəlmisiniz. Sizi
burada görməyimizə çox şadıq. Mən Sizi 1992-ci ildə Naxçıvanda görmüşdüm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən Naxçıvanda nə edirdin?
R a f i q M u s t a f a y e v: Məzuniyyətə çıxmışdım, bacım oğlu Adillə birlikdə Sizinlə görüşməyə
gəlmişdim. Dəmiryolçularımız Sizin siyasətinizi hamılıqla bəyənirlər. Onlar Sizə arxadırlar, hər əmrinizə
hazırıq. Desəniz, lap ölümə də gedərik, torpaqlarımızı düşməndən alarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən nə vəzifədə işləyirsən?
R a f i q M u s t a f a y e v: Keşlə yük stansiyası rəisinin müaviniyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Poqonların qəribə görünür. Heç generallarda belə poqonlar yoxdur.
Z i y a M ə m m ə d o v: Bu poqonları özümüz düzəltdirmişik. Müdafiə Nazirliyi ilə razılaşdırmışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kim özünə necə poqon istəyirsə elə düzəltdirir?
Z i y a M ə m m ə d o v: Xeyr, vahid fərqləndirmə nişanları var, bu poqonlar onların əsasında hazırlanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bunun poqonu belə olanda, bəs səninki necə olacaq? Hamının belə paltarı var?
Z i y a M ə m m ə d o v: Bəli, hamının varıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu geyimləri dəmiryolçulara pulsuz verirsiniz?
Z i y a M ə m m ə d o v: Xeyr, maaşlarından tutmaq şərti ilə veririk. Hələlik pulsuz verməyə imkanımız
yoxdur. Lakin maaşlarından az-az tuturuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Döşünüzdəki bu nişan nədir?
R a f i q M u s t a f a y e v: «Fəxri dəmiryolçu» nişanıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs bu nədir?
Z i y a M ə m m ə d o v: Bu, bizim milli ulduzumuzdur. Onun ortasındakı nişan isə Azərbaycan dəmir
yolunun emblemidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəmir yolu necə işləyir?
A r t u r R a s i z a d ə: Yaxşı işləyir, keçən illərə nisbətən irəliləyiş var. Gələn ilin tapşırıqlarını da
artırmışıq.
Z i y a M ə m m ə d o v: Respublikamızın müstəqillik əldə etdiyi dövrdə büdcəyə ən çox vəsaiti ötən il
keçirmişik.
A r t u r R a s i z a d ə: Dəmiryolçuların işində dönüş var. Lakin görüləsi işlər də çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təkcə Azərbaycanda deyil, dəmiryolçular hər yerdə cəmiyyətin çox qabaqcıl dəstəsi
olublar. Ötən əsrin sonunda, bu əsrin əvvəllərində Azərbaycanda dəmir yolunun çəkilməsinin ölkəmiz üçün
həddindən artıq faydası olubdur. Gərək biz tarixi düzgün qiymətləndirək. Çəkilmiş dəmir yolu xətləri, tikilmiş
binalar, dəmir yolu stansiyalarında inşa edilmiş vağzal binaları nə qədər vaxtdır ki, durur. Bakının vağzal
binasını götürün.
Z i y a M ə m m ə d o v: Siz onu yenidən qurdunuz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, binanı genişləndirdik, oranı düzəltdik. Əsas bina indi də durur.
Dəmir yolu sahəsinin Azərbaycanda dərin kökləri və böyük ənənələri var. Dəmiryolçular həmişə çox
intizamlı olublar. Dəmir yolunun özü çox intizam tələb edir. Keçmişdə belə bir ifadə var idi ki, saatları həmişə
dəmir yolunun saatları ilə düzəldirdilər. Çünki dəmir yolunun saatı həddindən artıq dəqiq işləyən saat idi.
Vaxtilə mən bunların hamısını görmüşəm, dəmir yolu qatarları dəqiqəbədəqiqə vaxtında gedib-gəlirdi. Çünki o
vaxt intizam, qayda-qanun elə idi ki, hər hansı bir qatarın 10-15 dəqiqə gecikməsi fövqəladə bir hadisəyə
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çevrilirdi. Bu, 30-cu, 40-cı, 50-ci, hətta 60-cı illərdə də belə idi. 70-ci illərdə də bu sahədə biz çox çalışırdıq.
Ondan sonra, Moskvada işləyərkən keçmiş Sovetlər İdtifaqının dəmir yollarına rəhbərlik etmək mənim üzərimə
düşmüşdü. Mən SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi bir çox sahələrlə yanaşı, nəqliyyata, o
cümlədən dəmir yolu sahəsinə də baxırdım. O vaxt mən Sovetlər İttifaqının dəmir yolu sistemi ilə çox yaxından
tanış oldum. Bu məsələlərlə çox dərindən məşğul olurdum. O vaxt dünyada ən uzun dəmir yolları olan ölkə
Sovetlər İttifaqı hesab edilirdi.
A r t u r R a s i z a d ə: O vaxt Baykal - Amur magistralının tikintisində də Sizin zəhmətiniz böyükdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təkcə Baykal - Amur magistralında yox, mən Uzaq Şərqə, Vladivostoka, Naxodka
stansiyasınadək getmişəm. İş onda deyil, mən Sovetlər İttifaqının dəmir yolu xətlərini yaxşı bilirdim. Çünki
onlarla hər gün məşğul olurdum. 80-ci illərin əvvəllərində dəmir yolunun işləri müəyyən qədər axsayırdı. Ona
görə də, demək olar ki, hər gün mən dəmir yolunun işi ilə məşğul olurdum. Dəmiryolçular yəqin ki, bilirlər, biz həftədə bir dəfə selektor müşavirəsi keçirirdik. Bütün stansiyalarda bizim danışıqlarımıza selektorla qulaq
asırdılar, tələblərimizə baxırdılar.
Azərbaycanda da dəmiryolçular həmişə qabaqcıl olublar və fərqləniblər. Dəmiryolçu peşəsi hörmətli peşə
olubdur. Əhalinin başqa təbəqələrinə nisbətən dəmiryolçularımız həmişə yüksək maaş alıblar, yaxşı yaşayıblar.
Onların özlərinin xüsusi səhiyyə, təhsil və başqa xidmət sahələri olubdur. Doğrudur, bir vaxt onların səhiyyə və
təhsil sahələrini əllərindən almaq istədilər. Yadımdadır, mən əvvəllər Azərbaycanda işləyəndə də belə cəhdlər
olurdu. Amma dəmiryolçular tələblərinin üstündə möhkəm durdular.
Z i y a M ə m m ə d o v: Son illərdə də belə cəhdlər olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tərcümeyi-halımdan məlumdur ki, mənim atam da dəmiryolçu olubdur. Mən
dəmiryolçu ailəsində böyümüşəm. Hələ uşaq ikən dəmir yollarının üzərində, nə qədər atamın yanında olmuşam.
Hesab edirəm ki, dəmir yolunu həm bilirəm, həm də sevirəm. Təəssüf ki, 1989-1990-cı illərdən başlayaraq
Azərbaycanda dəmir yolunu dağıtmağa başladılar. Biz işə başlayanda da dəmir yolunu elə bir qaydaya sala
bilmədik. Mən özüm də nəzarət edirəm və bilirəm ki, indi dəmir yolunun işində ciddi, müsbət dəyişikliklər var.
Bu, çox sevindiricidir. Ancaq eyni zamanda imkanların da nə qədər olduğu bəllidir. Məsələn, 3-4 il bundan öncə
dəmir yolu belə işləmirdi. Biz buraya yeni vəsait ayırmamışıq. Dəmir Yolu İdarəsi və onun rəhbərliyi öz imkanlarından düzgün və səmərəli istifadə edibdir. Bir də ki, bu, şübhəsiz, biz Transqafqaz magistralının
yaradılmasına başladıqdan sonra olubdur. Azərbaycanda bəzi adamlar bunu düzgün dərk edə bilmirlər, lakin
mütəxəssislər, dəmiryolçular və başqaları bilirlər. İctimaiyyət bunun nə qədər böyük iqtisadi və siyasi
əhəmiyyət daşıdığını dərk edə bilmir.
Bu magistralın Azərbaycana nə qədər böyük fayda gətirdiyini də çoxları bilmir. Artıq dəmir yolunun yaxşı
işləməsinin, yüksək iqtisadi göstəricilər əldə etməsinin bir səbəbi də odur ki, yükdaşımalar artıbdır. Transqafqaz
magistralını biz hərəkətə gətirməsəydik, Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında Azərbaycan vasitəsilə yükdaşımalar
artmasaydı bu göstəricilər də olmayacaqdı.
Dəmir yolu ilə yanaşı, Xəzər gəmiçiliyinin gəlirləri də artıbdır. Lakin yaranmış imkanlardan daha səmərəli istifadə
etmək lazımdır. Mən baş vermiş müsbət dəyişikliklərin səbəblərini bilirəm. Transqafqaz magistralının yaradılması ilə
bağlı gördüyümüz tədbirlər dəmir yolunda yükdaşımaları artırıbdır. Bu da dəmir yolunun iqtisadi inkişafına kömək
edir, gəlirlərini artırır. Mən hesab edirəm ki, siz imkanların hamısından tam istifadə edə bilməmisiniz. Lakin bunu
etmək lazımdır.
Konteynerlərdən qaçqınlar və köçkünlər üçün evlər və xidmət obyektləri hazırlanması yaxşı təşəbbüsdür.
İşğal edilmiş ərazilərdən zorla köçürülmüş insanların vəziyyətini oktyabr ayında gedib gördükdən sonra, demək
olar ki, mən bir haray çəkdim. Təəssüflər olsun ki, bunu əvvəl görənlər vəziyyətin bu qədər ağır olduğunu bəyan
etməmişdilər, bildirməmişdilər. Görürsünüzmü, qısa bir zamanda «Azəravtonəqliyyat» Dövlət Konserni 222
belə ev hazırlayıbdır, 100-ünü isə Azərbaycan dəmiryolçuları hazırlayıblar. Bunların hamısı 2 ay ərzində oktyabr-noyabr aylarında görülən işlərdir. Təsəvvür edin ki, ötən illərdə Nazirlər Kabineti, Qaçqınlar Komitəsi
bununla məşğul olsaydı, görün bu müddətdə nə qədər iş görülərdi. Lakin qaçqınların, köçkünlərin vəziyyətinə
biganə qalıblar.
Mən özüm görmüşəm ki, Biləsuvarda, İmişlidə qaçqınlar və köçkünlər döşəməsi torpaq, palçıq, üstü qamışla,
polietilenlə örtülmüş otaqlarda yaşayırlar. Əlbəttə, onlara nisbətən, hazırladığınız bu konteynerlər böyük nemət
olacaqdır. Aydındır ki, bunların heç birisi insanın adi evini, mənzilini əvəz edə bilməz. Bu təbiidir. Lakin
qaçqınlar və köçkünlər öz evlərini işğal edilmiş torpaqlarımız azad olunduqdan sonra alacaqlar. Onlar öz
yerlərinə qayıdandan sonra, - mən demişəm, - bu ailələrin hər biri üçün şübhəsiz, biz yeni-yeni binalar, evlər
tikəcəyik. Əvvəlkilərdən də yaxşısını tikəcəyik. Buna şıbhə yoxdur. Ancaq hələ ki, biz bunu həll edə bilməmişik, lap bir ay da, iki ay da, üç ay da olsa - bu işi görmək, onların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır.
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Onların heç olmasa yaşayış vəziyyətini müəyyən qədər yüngülləşdirmək olar. Sizin göstərdiyiniz təşəbbüs
onların vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edir.
Burada sizin düzəltdiyiniz poliklinika kompleksi balaca bir şeydir. Lakin qaçqın düşərgəsi üçün çox
əhəmiyyətlidir. Orada həkim, dərman olacaqdır, xəstələrə yardım göstəriləcəkdir. Yaxud da, kiçik bir doğum evi
düzəltmisiniz. Yəqin ki, mən televiziyada danışanda eşitmisiniz, - bir qaçqın evində qucağında südəmər uşaq
olan qadından soruşdum ki, bu uşaq harada dünyaya gəlib. O dedi ki, döşəməsi torpaqdan, palçıqdan olan bu
evdə, əlbəttə, hər düşərgədə belə bir doğum evi qoymuş olsanız, bu, qaçqın və köçkünlərə böyük köməkdir. Ona
görə də gördüyünüz işləri bəyənirəm və qiymətləndirirəm. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bir neçə il vaxt
itirmişik. Belə evlərdən və xidmət obyektlərindən çoxlu miqdarda hazırlamaq olardı. Nə üçün hərə öz sahəsində
insanlara qayğı göstərmir? Bu, məni incidir. Sizin gördüyünüz işlər sevindiricidir. Eyni zamanda mən
fikirləşirəm, - nə üçün bu işi bir il, iki il bundan əvvəl etməmişik.
Demək, bundan ötrü lazım idi ki, Azərbaycanın prezidenti özü getsin, özü görsün, gəlib məcbur etsin, ondan
sonra bu iş görülsün? Belə işləmək yaramaz. Bunlardan, şübhəsiz ki, hərə özü üçün nəticə çıxarmalıdır. Biz
Qaçqınlar Komitəsinin işinə xüsusi əhəmiyyət verərək, onun sədrinə Nazirlər Kabineti sədrinin müavini statusu
və fövqəladə səlahiyyətlər vermişik. İnanıram ki, Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov ona verilmiş bu
səlahiyyətlərdən istifadə edərək bu mühüm dövlət orqanının işlərini yaxşı aparacaqdır.
Mənə məlumat verdilər ki, konteynerlərdən hazırlanmış evlər və xidmət obyektləri Biləsuvara və İmişliyə
göndəriləcəkdir. Onların daşınması üçün dəmiryolçular nəqliyyat vasitələri də ayıracaqlar. Saatlıdakı qaçqın
düşərgələrinə də belə konteynerlərin göndərilməsi nəzərdə tutulur.
Konteynerlərdən hazırlanmış evləri, ilk növbədə, yaşayış şəraiti ağır olan qaçqın və köçkünlərə ayırmaq
barədə Dövlətqaçqınkoma tapşırıq verdi.
Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov ölkəmizin başçısına bildirdi ki, bundan sonra
konteynerlərdən hazırlanacaq evlər daha da təkmilləşdiriləcək, sərnişin vaqonlarından hazırlanan evlər daha
əlverişli olacaqdır. Bu evlərin səyyar olmasının üstünlükləri də nəzərə çarpdırıldı. Bildirildi ki, qaçqınlar öz
daimi yaşayış yerlərinə qayıtdıqdan sonra onlar üçün yeni evlər tikilənədək bu səyyar evlərdən istifadə edə
bilərlər.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev sözünə davam edərək dedi:
- Bəli, bu evləri qaçqın və köçkünlər özləri ilə aparıb doğma torpaqlarında qoya bilər, ev tikilib hazır olana
qədər orada yaşamaq mümkündür. Sonra bu konteyner - ev muzeyə çevrilə bilər. Qoy görsünlər ki, Azərbaycan
tarixinin doğrudan da belə səhifələri də olmuşdur.
Görürsünüzmü, yaxşı işləri mən həmişə qiymətləndirirəm, ancaq nöqsanlara, qanun pozuntularına yol
verənləri, ümumiyyətlə işə laqeyd münasibət göstərənləri bağışlamıram. Bundan sonra belə də olacaqdır. Kim
əgər kiçik bir yaxşı iş görürsə o, heç vaxt nəzərdən qaçmayacaqdır və qiymətləndiriləcəkdir.
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AZƏRBAYCANIN ŞƏHİD MİLLİ QƏHRƏMANLARININ VƏ DÖYÜŞÇÜLƏRİNİN
VALİDEYNLƏRİNƏ, AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ, HABELƏ HƏRBİ QULLUQÇULARA
«QIZIL ULDUZ» MEDALLARI, «AZƏRBAYCAN BAYRAĞI» ORDENLƏRİ VƏ
«HƏRBİ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ» MEDALLARININ TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİNDƏ
NİTQİ
Prezident İqamətgahı
8 dekabr 1998-ci il
Hörmətli əsgərlər, zabitlər, generallar! Vətənin, torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş
övladlarımızın valideynləri, ailə üzvləri!
Mən sizin hamınızı yüksək mükafatların təqdim olunması münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə
cansağlığı, səadət və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Torpaqlarımızın müdafiə edilməsində fərqlənmiş Azərbaycan Ordusu döyüşçülərinin böyük bir qrupuna,
şəhid olanların ailə üzvlərinə, valideynlərinə bu gün Azərbaycan dövlətinin yüksək ordenləri və medalları
təqdim olundu.
Bu mərasim onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti hər bir vətəndaşının xidmətini qiymətləndirir.
Əmin ola bilərsiniz ki, heç kəsin xidməti heç vaxt unudulmayacaqdır. İndi Azərbaycanda dövlətçilik də, ordu da
möhkəmlənibdir. Ölkəmizin bütün təsisatları da yaranıbdır, o cümlədən Azərbaycanın ali mükafatları olan Milli
Qəhrəman nişanları, ordenlər və medallar da yaranıbdır. Biz bununla Azərbaycanın dövlətçiliyini, müstəqilliyini
bir daha nümayiş etdiririk.
Bu gün orden və medalları alan əsgərlər, zabitlər, generallar əminəm ki, onların xidmətlərinə verilən bu
yüksək qiymətə cavab olaraq bundan sonra Vətənə, dövlətə daha da sədaqətlə xidmət edəcəklər və öz vəzifə
borclarını ləyaqətlə yerinə yetirəcəklər.
Vətən yolunda şəhid olanların qəhrəmanlıq nümunələri heç vaxt unudulmayacaqdır. Onlar bizim qəlbimizdə
əbədi yaşayacaqlar. Onların valideynləri, ailə üzvləri əmin ola bilərlər ki, şəhid ailələrinə diqqət, qayğı dövlət,
Azərbaycan prezidenti tərəfindən daim göstəriləcəkdir. Əmin edirəm ki, bu diqqət, qayğı bundan sonra daha da
artacaqdır.
Bu gün biz burada Azərbaycan ordusunun bir dəstəsini görürük, eyni zamanda müstəqil Azərbaycanın bütün
ordusunun bugünkü gününü görürük. Məmnuniyyətlə demək olar ki, son illərdə Azərbaycanda ordu quruculuğu
işi uğurla həyata keçirilir. Azərbaycanda artıq mütəşəkkil ordu yaranmışdır. orduda hərbi nizam-intizam hökm
sürür. Orduda qanun-qayda yaranmışdır. Ordu günü-gündən inkişaf edir. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinin ən
böyük nailiyyətlərindən biridir. Azərbaycanın Ordusu müstəqil dövlətimizin əsas dayağıdır. Azərbaycanın
torpaqlarını, vətəni müdafiə etmək, ölkəmizin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq bütün xalqımızın, dövlətin
üzərinə düşür. Ancaq bu vəzifələri icra edən dövlət strukturlarından ən əhəmiyyətlisi, vacibi Azərbaycanın ordusudur.
Azərbaycan ordusu ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra qısa bir zamanda ağır, çətin, şərəfli yol
keçmişdir. Bu gün sizə təqdim olunan yüksək dövlət mükafatları və torpaq, Vətən yolunda şəhid olanlar
Azərbaycan ordusunun şərəfli, uğurlu yol getməsini nümayiş etdirir.
Eyni zamanda, keçmiş illərdə ordu quruculuğunda çox nöqsanlar da olmuş, səhvlər buraxılmışdır. Ordu
quruculuğuna xəyanət də edilmiş, bu müqəddəs işə zərbələr də vurulmuşdur. Keçmişdə mövcud olan bütün bu
nöqsanların, səhvlərin, cinayətlərin aradan qaldırılması, ləğv edilməsi sahəsində son illər ardıcıl işlər görülmüş
və bunlar da öz nəticəsini vermişdir. İndi hər bir Azərbaycan vətəndaşı fəxr edə bilər, biz də fəxr edirik ki,
Azərbaycanın artıq mütəşəkkil, güclü ordusu vardır, Azərbaycanın peşəkar və qabiliyyətli döyüş gücünə malik
olan zabitlər korpusu vardır, Azərbaycan ordusunda vətənə, millətə, dövlətə sədaqətlə xidmət edən əsgərlərimiz
vardır. Bunlar əldə olunan nailiyyətlərdir.
Ancaq bu gün və gələcək günlər ordunun daha da möhkəmlənməsini, inkişaf etməsini tələb edir,
zabitlərimizin öz bilik, peşəkarlıq səviyyəsini artırmasını, orduya yeni-yeni gənclərin cəlb olunmasını tələb edir.
Bunlar bizim qarşımızda və xüsusən Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri qarşısında duran əsas vəzifələrdir.
Bu gün sizə yüksək dövlət mükafatlarını təqdim edərkən mən əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz –
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri, Ordusu, respublika Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bu vəzifələri dərk edirsiniz
və onları sədaqətlə yerinə yetirəcəksiniz.
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Bugünkü bu görüş müxtəlif hissiyyatlar doğurur. Bir tərəfdən, hamımız qürur hissi keçiririk ki, Azərbaycan
ordusunun dəyərli nümayəndələri döyüşlərdə göstərdikləri qəhrəmanlıq nümunələrinə görə dövlətin yüksək
mükafatlarına layiq görülüblər və bu mükafatları bu gün alıblar. Bununla yanaşı, şübhəsiz, bu gün bizdə qəm,
kədər hissi də vardır. Çünki biz döyüşlərdə çox qurbanlar, şəhidlər, itkilər vermişik. Şəhidlərin valideynləri, ailə
üzvləri də bu gün bu salondadırlar. Mən onların hissiyyatları ilə şərikəm, övladlarının, ailə üzvlərinin
itirilməsinə görə onlar qədər kədərlənirəm, eyni zamanda onlar qədər qürur hissi keçirirəm ki, şəhidlərimiz
Vətən yolunda, müstəqil Azərbaycan yolunda, torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda şəhid olublar. Biz şəhid
valideynləri tərəfindən bu gün burada deyilən sözlərdə bu ifadələri eşitdik. Bu, məni çox həyəcanlandırdı.
Valideynlərin çoxu dedi, - biz övladımızı böyütmüşük ki, Vətəni müdafiə etsinlər. Onlar övladları Vətən
yolunda şəhid olduqlarına görə iftixar hissi keçirirlər. Bu, həqiqətən böyük vətəndaşlıq, vətənpərvərlik
nümunəsidir. Mən şəhid valideynlərinə, şəhid ailələrinin üzvlərinə bu sözlərə görə təşəkkür edirəm. Ancaq
hamımız eyni zamanda sevinməliyik ki, biz Vətənimizi, torpağımızı, dövlətimizi qorumağa artıq qadirik. Əmin
ola bilərsiniz ki, biz Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi uğrunda
çalışırıq.
Bildiyiniz kimi, 1994-cü ilin may ayında atəş dayandırılıbdır. Biz atəşkəs dövründə məsələnin sülh yolu ilə
həll olunması üçün daha da çox imkanlar əldə etmişik. Biz bu imkanlardan istifadə etməyə çalışırıq. İnanın,
əmin olun ki, biz bu məsələ ilə hər gün məşğul oluruq. Bu, təkcə sizin - Vətən yolunda şəhidlər vermiş
Azərbaycan vətəndaşlarının, təkcə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edənlərin arzusu deyildir. Bu,
Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının arzusudur. Bu, bizim hamımızın arzusudur. Bu, Azərbaycan dövlətinin,
şəxsən mənim arzumdur.
Ancaq biz təkcə arzu etməklə kifayətlənmirik. Biz əməli iş görürük, bu məsələ ilə hər gün məşğul oluruq.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün imkanlar vardır. Biz bu
imkanlardan bundan sonra da istifadə etməyə çalışacağıq. Şübhə yoxdur ki, əgər bu imkanlar işğal olunmuş
torpaqlarımızın azad olunmasına gətirib çıxarmasa, apardığımız danışıqlar bu nəticəni verməsə, biz hamımız
birlikdə nəyin bahasına olursa-olsun, işğal edilmiş torpaqlarımızı azad edəcəyik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik, gedib şəhidlərimizin işğal olunmuş torpaqlarda qalan qəbirlərinin hamısını ziyarət
edəcəyik. Biz bu günü hamımız birlikdə görəcəyik.
Bunun üçün də bizim apardığımız işlərlə, yəni sülh danışıqları ilə yanaşı, ordu günü-gündən inkişaf
etməlidir, öz döyüş qabiliyyətini yüksəltməlidir, güclü olmalıdır və işğal edilmiş torpaqların azad edilməsinə
lazım gələn zaman qadir olmalıdır. Hesab edirəm ki, bunun üçün əsas yaranıbdır. Ancaq gərək bizim Silahlı
Qüvvələr, Silahlı Qüvvələrin komandan heyəti, Müdafiə Nazirliyi və onun komandan heyəti, yerdə və mərkəzdə
rəhbər vəzifəli şəxsləri öz məsuliyyətini həmişə dərk etsinlər, hiss etsinlər. Ordu hər gün inkişafda olmalıdır. Bir
gün də fasilə vermək olmaz. İnanıram ki, artıq bizim ordumuz, Silahlı Qüvvələrimiz bu yolu tutublar və bu yolla
da gedəcəklər.
Bu gün məni burada sevindirən bir də odur ki, təltif olunanların çoxu vaxtilə mənim təşəbbüsümlə yaranmış
orta hərbi məktəbdə 1970, 1971, 1972-ci illərlə təhsilə başlamış gənclərdir. O günlər, o illər haqqındakı
xatirələr, deyilən sözlər məni həm sevindirdi, həm də coşdurdu. Mən o günləri xatırlayıram. İndi bu gün zabit,
general rütbəsində, yüksək hərbi vəzifədə olan, müstəqil Azərbaycanın mükafatlarını alan insanlar o illər
Naxçıvanski adına hərbi məktəbdə ilk addımlarını atırdılar.
Mən o illəri heç vaxt unutmayacağam. Mən sevinirəm ki, o vaxt boyca da, yaşca da kiçik olan, amma hərbi
xidmətə çox böyük həvəs göstərən və hərbi təhsil almaq üçün Naxçıvanski adına məktəbə gələnlər bu gün
Azərbaycan Ordusunun komandan heyətinin əksəriyyətini təşkil edir. Bu həqiqətdir. Əgər o illər, 27-28 il
bundan öncə belə bir məktəb yaranmasaydı və bizim gənclər hərbi təhsilə cəlb edilməsəydilər, bəlkə də indi
ordumuzun mövcud zabit kadrları bu qədər olmazdı.
Görülən işlərin bəhrəsini görmək böyük səadətdir. Mən bu gün bu xoşbəxtlik hissini keçirirəm. Mən buna
çox sevinirəm, eyni zamanda hesab edirəm ki, bundan sonra biz bu işləri daha da sürətlə aparmalıyıq.
İndi hərbi litsey adlanan Naxçıvanski adına hərbi məktəb öz fəaliyyətini daha da artırmalı, inkişaf
etdirməlidir. Azərbaycanda yerləşən ali hərbi məktəblər, - «yerləşən» sözü keçmişə aiddir, - bu gün Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin ali məktəbləri gərək ölkəmizin ordusu üçün daha da yüksək səviyyəli zabit kadrları
hazırlasınlar. Bu iş Müdafiə Nazirliyinin daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu işlə ciddi məşğul olmaq
lazımdır. Hər halda 28 il bundan əvvəl görülən işlərin nəticəsi göz qabağındadır.
Biz gələcəyə baxmalıyıq. Həm bu günümüz, həm də gələcəyimiz üçün Azərbaycanda güclü, yüksək
səviyyəli zabitlər yaratmalıyıq. Azərbaycanda zabitlər korpusu gərək böyüsün və inkişaf etsin. Azərbaycanın
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dövlət müstəqilliyi daim qorunmalıdır. Bunun üçün bizim yüksək səviyyəli peşəkar ordumuz və yüksək
səviyyəli zabitlərimiz olmalıdır.
Güman edirəm ki, zabitlərin əməyinə, xidmətinə Azərbaycan dövləti tərəfindən verilən yüksək qiymət və
göstərilən qayğı onları daha da yaxşı işləməyə dəvət edir və Azərbaycan gənclərini də zabit peşəsinə
yiyələnmək üçün həvəsləndirir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gəncləri Silahlı Qüvvələrdə xidmət etmək,
vətəni qorumaq peşəsinə daha da həvəslə gəlməlidirlər. Müstəqil Azərbaycanda hər peşə şərəflidir, ancaq vətəni
qorumaq peşəsi ən şərəfli peşədir. Bugünkü zabitlərin simasında onların keçdiyi həyat yolunun nə qədər maraqlı
olduğunu görən gənclər vətəni qorumaq peşəsinə daha da çox qoşulmalıdırlar. Mən gəncləri bu peşəyə
yiyələnməyə dəvət edirəm. Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
Məmnunam ki, bu gün sizinlə bu gözəl görüş keçirildi. Ümidvaram ki, bu görüş təkcə sizin üçün yox,
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrində xidmət edən bütün əsgərlər, zabitlər üçün çox əhəmiyyətli bir görüşdür.
Mən bu fürsətdən istifadə edib, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrində xidmət edən Azərbaycan övladlarına,
səngərlərdə olan əsgərlərimizə, zabitlərimizə salamımı göndərirəm, öz hörmət və ehtiramımı bəyan edirəm.
Onlara və Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinə ölkəmizin torpaqlarının, müstəqilliyinin qorunmasında yeni-yeni
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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«İSLAM SİVİLİZASİYASI QAFQAZDA» MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ
SİMPOZİUMUNUN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Rəyasət Heyətinin binası
9 dekabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, simpozium iştirakçıları!
Sizi – Azərbaycanda, Bakıda keçirilən «İslam sivilizasiyası Qafqazda» mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq
simpoziumun iştirakçılarını ürəkdən salamlayıram və sizə bu mötəbər işinizdə uğurlar arzulayıram.
Azərbaycanda islam sivilizasiyasına, islam mədəniyyətinin Qafqazda yerinə və əhəmiyyətinə həsr olunmuş
ilk beynəlxalq simpozium keçirilir. Bu, Azərbaycan üçün, bütün Qafqaz üçün əlamətdar, tarixi əhəmiyyət kəsb
edən bir hadisədir.
İslam Konfransı Təşkilatının nəzdində İstanbulda fəaliyyət göstərən İslam Araşdırma və Tədqiqat Mərkəzi
və dünyanın başqa ölkələrində bu sahədə tədqiqat aparan elmi mərkəzlər islamın tarixi, bəşər sivilizasiyasına
verdiyi töhfələr və islamın bəşər tarixində oynadığı rol haqqında çox dəyərli işlər görürlər. Mən keçən il
İstanbulda olarkən mənə İslam Konfransı Təşkilatının İslam Araşdırma və Tədqiqat Mərkəzində olmaq və onun
işi ilə tanışlıq nəsib oldu. Bizim simpoziumda iştirak edən hörmətli cənab Ekmələddin İhsanoğlu ilə birlikdə, az
müddət olsa da, mən orada çox şeylər müşahidə etdim, öyrəndim. Biz Azərbaycanda da elmi simpozium keçirilməsi haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, belə bir simpoziumun keçirilməsi
ilə əlaqədar mənim qəbul etdiyim qərar artıq həyata keçirilibdir, beynəlxalq simpozium bu gün öz işinə
başlayıbdır. Ümidvaram ki, simpozium çox dəyərli işlər görəcək və Qafqazda islam sivilizasiyasının rolunu və
bu sahədə gələcək elmi-tədqiqat işlərinin proqramlarını müəyyən edə biləcəkdir.
Bu, təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün Qafqaz xalqları, bütün islam aləmi üçün çox əhəmiyyətli işdir.
Azərbaycan dövləti və mən – Azərbaycan prezidenti bu işi çox dəyərli hesab edirik və gələcəkdə də bu işə
himayədarlıq etməyi mən öz üzərimə götürürəm.
Qafqaz dünyanın nadir xarakter daşıyan bir bölgəsidir. Qafqaz öz təbiətinə, coğrafi quruluşuna görə və
Qafqazda qədim zamanlardan məskunlaşmış, min illər boyu yaşamış insanların xüsusiyyətinə, onların
xarakterinə görə çox nadir bir bölgədir. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Qafqaz dünya xalqları üçün dünyanın
çox maraqlı bir hissəsidir.
Biz qafqazlılar özümüzün qafqazlı olmağımızla fəxr edirik. Bu nə deməkdir? Qafqazın təkcə məğrur dağları,
onun gur çayları, gözəl bulaqları, meşələri, gül-çiçəkləri demək deyildir. Qafqazlı olmaqla fəxr etmək Qafqaz
xalqlarının tarixi kökləri ilə, Qafqaz xalqlarının bəşər mədəniyyətinə verdikləri töhfələrlə bağlıdır.
Bu baxımdan Qafqazda islamın yayılması və inkişaf etməsi Qafqaz xalqlarının tarixinin böyük bir hissəsini
təşkil edir, eyni zamanda islam sivilizasiyasının Qafqaz xalqlarına bəxş etdiyi dəyərli töhfələrin olmasını əks
etdirir. Qafqaz xalqlarının, demək olar ki, əksəriyyəti islam dininə itaət edir. İslamın Qafqazda yayılması
tarixini siz alimlər yaxşı bilirsiniz. Mən sadəcə, bir nöqtəni vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan bu sahədə
mühüm yer tutur.
Məlumdur ki, Qafqazda islamın yayılması və inkişaf etməsi Azərbaycandan başlayır. İslam Qafqaz
xalqlarına səadət, xoşbəxtlik gətiribdir, inkişaf, islami dəyərlər gətiribdir. Bu dəyərlər – müqəddəs kitabımız
Qurani-kərimdən gələn islami dəyərlər Qafqaz xalqlarının milli-mənəvi dəyərlərinin əsasını təşkil edibdir.
Məlumdur ki, Qafqazda yaşayan xalqlar islam dinini qəbul edənə qədər də böyük mədəniyyətə, tarixə və
özlərinə məxsus adət-ənənələrə malik olmuşlar. İslamın dini-mənəvi dəyərləri Qafqaz xalqlarının qədimdən
yaranmış və inkişaf etmiş mənəvi dəyərləri ilə birlikdə xalqların yüksək milli-mənəvi dəyərlərini təşkil ediblər.
Mən bu sözləri Azərbaycan xalqının tarixi əsasında söyləyirəm. Güman edirəm ki, bu fikirlər Qafqazda
yaşayan, islam dininə itaət edən başqa xalqlara da aiddir. Buna görə də mən Azərbaycanın Qafqazda islam
dəyərlərinin, islam dininin, islam sivilizasiyasının yayılması və inkişaf etməsində xüsusi rol oynamasının haqlı
olduğunu bildirirəm. Əgər Qafqazın başqa xalqları və xüsusən Şimali Qafqaz və ondan şimalda olub islam
dininə itaət edən xalqlar islam sivilizasiyasına qatılıblarsa, islam dinini qəbul ediblərsə, onların yolu da məhz
Azərbaycandan keçir.
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Bildiyiniz kimi, Qafqaz coğrafi nöqteyi-nəzərdən Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında, - əgər Yer kürəsi
miqyasında təsəvvür etsək, - kiçik bir cığırdır. İslamın, Quranın mərkəzindən – Ərəbistandan yayılan islam dini,
islam mədəniyyəti cürbəcür yollarla indi artıq islama mənsub olan əraziləri əhatə edibdir. Qafqazın şimalında və
ondan da şimalda olan xalqların o vaxtdan islam dininə, mədəniyyətinə mənsub olduğunu nəzərə alsaq, bunda
Qafqazın ən cənubunda yerləşən Azərbaycanın xüsusi rolu şübhəsizdir.
Azərbaycanda islam dini XII əsrdən yayılıb və Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin əsasını təşkil
edir. Bizim çoxəsrlik islam dövrü tariximiz zəngindir. Bu gün iftixar hissi ilə deyirik ki, Azərbaycanın islam
mədəniyyəti, islam dini ilə bağlı olan dahi insanları – Nizami, Füzuli, Nəsimi, Tusi, Qətran Təbrizi və bir çox
digər böyük şəxsiyyətləri dünya sivilizasiyasına böyük töhfələr vermiş və islam mədəniyyətini
zənginləşdirmişlər. Biz bunlarla fəxr edirik.
Biz azərbaycanlılar öz tariximizlə, milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəxr edirik, öz doğma ana dilimizlə fəxr
edirik. Bunlar hamısı bizim milli mənəviyyatımız, milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Bunlara görə də biz islam
dininə, islam mədəniyyətinə mənsub olmağımızla da fəxr edirik.
Dünyada bir çox böyük dinlər mövcuddur. Hər dinin özünəməxsus yeri var. Biz azərbaycanlılar islam dini ilə
fəxr edərək, eyni zamanda heç vaxt başqa dinlərə qarşı mənfi münasibət göstərməmişik, düşmənçilik etməmişik,
ədavət aparmamışıq və heç bir başqa xalqı da öz dinimizə itaət etməyə məcbur etməmişik. Ümumiyyətlə, başqa
dinlərə dözümlülük, başqa dinlərlə yanaşı və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamaq islam dəyərlərinin
xüsusiyyətidir. Bu, tarix boyu Azərbaycanda da, Qafqazda da öz əksini tapıbdır. Azərbaycanda islam dini ilə
yanaşı xristian dini də, yəhudi dini də əsrlər boyu yaşayıb və indi də yaşayır. Qafqazda da bu mənzərə var.
Hesab edirik ki, insanlar hansı dinə, hansı mədəniyyətə mənsubluğundan asılı olmayaraq, bütün başqa mədəniyyətlərə, dinlərə, mənəvi dəyərlərə də hörmət etməli, o dinlərin bəzən kiməsə xoş gəlməyən adət-ənənələrinə
dözümlü olmalıdırlar. Dini nöqteyi-nəzərdən ədavət, münaqişə, müharibə yolverilməzdir. Hər halda, XX əsrin
sonunda və qarşıdan gələn XXI əsrdə dünyada belə hallara son qoyulmalıdır.
Bu baxımdan biz çox ürək ağrısı ilə deyirik ki, on il bundan öncə Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası
əsasında başladığı hərbi təcavüz böyük müharibəyə, hərbi münaqişəyə çevrilibdir. Bunun nəticəsində, indi
Ermənistan adlanan ərazidən islam dininə mənsub olan azərbaycanlılar zorla sürgün ediliblər, çıxarılıblar,
yerlərindən-yurdlarından, ata-baba evlərindən, öz milli-dini, müqəddəs ocaqlarından, məscidlərindən,
qəbiristanlıqlarından, tarixi abidələrindən məhrum olublar. Bu, tarixi cinayətdir və tarixi ədalətsizlikdir! Dünya
Birliyi buna biganə qalmamalıdır və güman edirəm ki, biganə qalmayacaqdır.
İslam dini Qafqazın, demək olar, əksər hissəsini əhatə edib və bu gün də əhatə edir və islam mədəniyyəti hər
yerdə öz izlərini buraxıbdır. Kimlərsə bu izləri dağıtmaq, pozmaq istəsə də, bəşəriyyət buna yol verməməlidir
və verməyəcəkdir. Hesab edirəm ki, bu məsələlər Bakıda keçirilən və indi işinə başlayan beynəlxalq
simpoziumda öz əksini tapmalıdır.
Dünyada və xüsusən Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında islam sivilizasiyasına böyük maraq var. Bu
problemlərlə məşğul olan elmi mərkəzlər keçmişdə də olub, indi də var. Şübhəsiz ki, islamın tarixi kökləri,
islam mədəniyyətinin bəşər tarixinə verdiyi töhfələr araşdırılıb, tədqiq olunub, böyük elmi əsərlər yaradılıbdır.
İslam ölkələrində belə mərkəzlər var.
Ancaq bu gün mən bu fürsətdən istifadə edərək, elm xadimlərinin qarşısında öz fikrimi bildirmək istəyirəm.
Hesab edirəm ki, indiyə qədər görülən işlər yetərli deyildir. Məsələn, əgər keçmiş çar Rusiyası imperiyası
ərazisində, sonra Sovetlər İttifaqı ərazisində islam mədəniyyəti haqqında araşdırmalara nəzər salsaq, çox dəyərli
əsərlərlə yanaşı, eyni zamanda subyektiv fikirlər də hökm sürür. Məndə belə təəssürat var ki, Avropa
ölkələrində, o cümlədən Rusiyada keçmişdə də, indi də bəzi tədqiqatçılar islam mədəniyyətinə, islam dininə
subyektiv hissiyyatlar nöqteyi-nəzərindən baxırlar.
Sovetlər İttifaqının mövcud olduğu 70 il ərzində onun ərazisində din yasaq, qadağan edilmiş, ateizm təbliğatı
aparılmışdır. Dinə qarşı çox kəskin mübarizə aparılmış, allahsızlıq, dini inkar etmək o illərdə kommunist
ideologiyasının əsasını təşkil etmişdir. Biz bu dövrü yaşamışıq və indi, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa
edəndən sonra tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa bir zamanda dinin, o cümlədən islam dininin nə qədər dərin kökləri
olduğunu daha da çox dərk edə bilmişik. Xüsusən sovet hakimiyyəti dövründə dünyaya gəlmiş, yaşamış nəsillər
bəlkə də o vaxtkı güclü təbliğatın nəticəsində dinin, bizim üçün isə ələlxüsus islam dininin bu qədər zəngin
mənəvi dəyərlərə, bu qədər dərin köklərə malik olduğunu anlaya bildirdilər. Biz özümüz də bunu anlaya
bilmirdik. Mən bunu etiraf edirəm.
Ancaq qısa bir zamanda məlum oldu ki, əgər Azərbaycanda kommunist ideologiyası 70 il yox, 170 il də
hökm sürmüş olsaydı, insanları islam dinindən ayırmaq mümkün olmayacaqdı. Bu, artıq faktdır. Eyni zamanda
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bu, islam dininin nə qədər böyük gücə malik olduğunu sübut edir. Ancaq o illər – kommunist ideologiyasında,
ümumiyyətlə, dinə qarşı təbliğat aparıldığı zaman islam dininin əleyhinə xüsusi təbliğat aparılırdı.
Bilirsiniz ki, o vaxtlar mən böyük dövlət işləri ilə məşğul idim. Bəzən düşünürdüm – din dindir, nə üçün bir
dinə müəyyən qədər loyal münasibət bəslənilir, o birisi dinə isə həddindən artıq düşmən münasibəti göstərilir?
Bu həqiqətdir.
Mərkəzdə Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ateizm təbliğatında islam dininə qarşı təbliğat xüsusi
bir istiqamət təşkil edirdi və bu, xüsusi nəzarət altında idi. Sovet hakimiyyəti dövründə belə təsəvvür yaranırdı
ki, sovet quruluşuna təhlükə törədən yalnız islam dinidir, xristian dini, yaxud da sovetlər ölkəsində olan başqa
dinlər bu quruluşa o qədər təhlükə yaratmır. Bu, o dövrdə mənim gözümlə gördüyüm və bir çox ideoloji
sənədlərdə oxuduğum həqiqətlərdir ki, sizə çatdırıram. Kommunist ideologiyasında dinlərə münasibətdəki bu
ayrı-seçkilik, dinləri bir-birindən fərqləndirmək xətti göstərirdi ki, demək, belə çıxır, din var – yaxşı dindir, din
də var – çox pisdir, bu pis din də guya islam dinidir. Bu da o vaxt Sovetlər İttifaqında tədqiqatçılar tərəfindən
olan subyektivlik meyllərini artırırdı.
Hansı dinə mənsubluğundan asılı olmayaraq, gərək tədqiqatçının özü obyektiv olsun. İslam dininə mənsub
olan tədqiqatçı da gərək islam dini haqqında obyektiv tədqiqatlar aparsın, subyektivliyə yol verməsin. Başqa
dinlərə mənsub olan tədqiqatçılar da həm öz dini haqqında, həm də islam dini haqqında tədqiqatlar apararkən
gərək obyektiv olsunlar, heç bir tərəfə əyilməsinlər, heç bir subyektivliyə yol verməsinlər.
Bunları müşahidə etmiş bir insan kimi və bunları şəxsən hiss etmiş və bilmiş bir insan kimi mənim o sözləri
deməyə əsasım var. Hesab edirəm ki, indiki dövrdə təkcə Azərbaycan yox, keçmişdə Sovetlər İttifaqına mənsub
olan, islam dininə itaət edən başqa ölkələr də, o cümlədən Şimali Qafqazda olan – Rusiya Federasiyasının
tərkibindəki respublikalar, yaxud Mərkəzi Asiyada olan ölkələr, müstəqil dövlətlər, yaxud da Volqa çayı
hövzəsində, ətrafında yerləşən, islam dininə mənsub olan böyük respublikalar – Rusiya Federasiyasının
tərkibindəki respublikalar indi öz tarixi keçmişi haqqında, o cümlədən islam mədəniyyəti, islam sivilizasiyası,
islam tarixi haqqında daha doğru-düzgün, elmi cəhətdən əsaslandırılmış əsərlər yarada bilərlər.
Bu baxımdan Rusiyanın paytaxtında olan araşdırma mərkəzləri, islam sivilizasiyası ilə əlaqədar tədqiqatlar
aparan elmi mərkəzlər, Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı elmi tədqiqat mərkəzləri də həmişə müstəqil
olmuş ölkələrlə, tutaq ki, ərəb ölkələri, başqa islam ölkələri ilə əməkdaşlıqla – yanaşı, keçmişdə Sovetlər
İttifaqının tərkibində olub yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələrin alimləri, elmi mərkəzləri ilə də gərək sıx
əməkdaşlıq etsinlər.
Bu gün Moskvanın İslamşünaslıq Mərkəzinin nümayəndəsi cənab Medvedkonun çıxışı bizim hamımızın
ürəyindən oldu. Çox səmimi çıxış etdi və hiss olundu ki, islam tədqiqatları ilə məşğul olan bir alim kimi, eyni
zamanda islam mədəniyyətinə dərin hörmət bəsləyən insandır. Belə alimlərlə əməkdaşlıq həmişə onlar üçün də
və islam ölkələrinin alimləri üçün də çox faydalı və uğurlu olar.
Fransadan gəlmiş nümayəndə danışmağa başlayarkən, mən hesab etdim ki, o, türkcə, yəni Anadolu türkcəsi
ilə danışır. Ancaq sonrakı kəlmələrindən hiss etdim ki, o, azərbaycanca danışır. Yəni islamşünas, türkoloq
olmaqla yanaşı, eyni zamanda nitqindən görürəm ki, bu gün özünü azərbaycanşünas kimi də təqdim etdi.
Bunlar hamısı sevindirici hallardır. Hesab edirəm ki, islam sivilizasiyası haqqında gələcək elmi tədqiqat
işlərində belə əməkdaşlıq üstünlük təşkil edəcəkdir. Beləliklə, ümumiyyətlə, islam mədəniyyətinin dünyadakı
rolu, o cümlədən xüsusən islam sivilizasiyasının Qafqazdakı rolu dəqiq, düzgün, elmi nöqteyi-nəzərdən
əsaslandırılaraq elmi kitablarda, əsərlərdə öz əksini tapacaqdır.
Biz Azərbaycanda öz milli-mənəvi dəyərlərimizə söykənərək, eyni zamanda xalqımızın elminin, mədəniyyətinin inkişafına, milli-mənəvi dəyərlərin ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşməsinə və vəhdətinə xüsusi
əhəmiyyət veririk.
Bu, Azərbaycan üçün yeni bir hadisə deyildir. Məmnuniyyət hissi ilə demək olar ki, Azərbaycan hələ XVIIIXIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəlindən elə bu istiqamətdə inkişaf edirdi. Bu baxımdan Azərbaycan Qafqazda və
Qafqaz ətrafında, Mərkəzi Asiyada yerləşən, islam dininə mənsub olan xalqlar içərisində öz mədəniyyətini
ümumbəşəri dəyərlərlə, Avropa mənəvi dəyərləri, Avropa mədəniyyəti ilə zənginləşdirmiş ən qabaqcıl ölkədir.
Azərbaycanda hələ XIX əsrdə dünyavi teatrın yaranması, yaxud da Avropa mədəniyyətinin təsiri altında və
Avropa mədəniyyətinin dəyərləri ilə Azərbaycanın milli dəyərlərini bir-birinə bağlayan ədəbiyyat, incəsənət
əsərlərinin yaranması Azərbaycanda bu meylin böyük tarixinin olduğunu göstərir.
Hesab edirik ki, bu, ölkəmizin, Azərbaycan xalqının üstünlüyüdür. Biz Azərbaycanın milli-mənəvi
dəyərlərini ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşdirən və onların vəhdətindən doğan elm, ədəbiyyat, incəsənət
əsərlərini, bunları yaradanları həmişə yüksək qiymətləndirmişik. Azərbaycanın elm, mədəniyyət tarixində belə
adamlar çox görkəmli yer tutur.
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Biz Nizami, Füzuli, Nəsimi kimi böyük şəxsiyyətlərlə fəxr etdiyimiz kimi, eyni zamanda Mirzə Fətəli
Axundov kimi böyük şəxsiyyətlə də fəxr edirik. Mirzə Fətəli Axundov islam dəyərlərini ən gözəl bilən
şəxsiyyətlərdən biri olubdur. O, islam dəyərlərinə çox sadiq bir insan olubdur. Amma eyni zamanda o,
Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərini, islam dəyərlərini ümumbəşəri, Avropa dəyərləri ilə zənginləşdirərək
dahiyanə və xalqımızın inkişafına çox böyük təsir göstərmiş əsərlər yaratmışdır.
Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov nə qədər milli olubsa, o qədər də ümumbəşəri olubdur. Biz bunu
qiymətləndiririk. Biz heç vaxt yalnız milli, dini dəyərlərə qapılaraq, onun çərçivəsindən kənara çıxmayan, yaxud
ondan kənarda heç bir şeyi görməyən insanları, alimləri xalqın inkişafına xeyir verən adam hesab etmirik.
Ancaq milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayan, milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq olan, milli-mənəvi dəyərlərini
yüksək qiymətləndirən, onlarla fəxr edən, eyni zamanda, ümumbəşəri dəyərlərin xalqımız üçün faydalı
hissələrini götürüb Azərbaycan ictimai, elmi, mədəni fikrini inkişaf etdirən şəxsiyyətlər Azərbaycanın
mədəniyyətini, elmini bax, bu səviyyəyə gətirən insanlardır. Bu baxımdan, Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdəki
böyük şəxsiyyətlərinin yaratdığı əsərlər, gördüyü işlər eyni zamanda islam sivilizasiyasının – təkcə
Azərbaycanda yox, bütün Qafqazda, o cümlədən Mərkəzi Asiyada - müasir tələblərə uyğun inkişaf etməsinə
böyük töhfələr vermişdir.
Mən çox məmnun oldum ki, İran İslam Respublikasının nümayəndəsi də öz çıxışında islam dəyərləri və milli
dəyərlərlə yanaşı, ümumbəşəri dəyərlərin əhəmiyyəti haqqında da çox əhəmiyyətli fikirlər ifadə etdi. Bunlar
hamısı onu göstərir ki, bu mütərəqqi proses indi bütün ölkələrin aparıcı prosesidir. Azərbaycan bu tərəqqi yolu
ilə keçmişdə də gedibdir, bu gün də gedir və gələcəkdə də gedəcəkdir. Biz islam mədəniyyətinin Azərbaycan
xalqı üçün əvəzsiz olduğunu qeyd edərək, eyni zamanda dini, yaxud milli məhdudiyyət yaradan fikirləri,
meylləri və ya təklifləri qəbul etmirik.
Millilik, islamilik, ümumbəşəri dəyərlərin sintezi ilə xalqı inkişaf etdirə bilər. İndi dünyadakı bəzi
mərkəzlərdə «İslam fundamentalizmi, islam ekstremizmi, fanatizmi» haqqında da fikirlər söylənilir.
Hesab edirəm ki, bizim müqəddəs kitabımız Qurani-şərif heç vaxt fundamentalizmin əsasını qoymayıbdır.
Kimsə bu fundamentalizm, ekstremizm meyllərini islam dinindən istifadə edərək yaradır və inkişaf etdirirsə,
hesab edirəm ki, onlar islamın əsas prinsiplərindən müəyyən qədər uzaqlaşırlar. Biz islam mədəniyyətini, islam
mənəvi dəyərlərini müqəddəs kitabımız Qurani-kərimdə olduğu kimi qəbul edirik. Onların təhrif olunması, əgər
dini dildə desək, günahdır. Biz istəmirik ki, kimsə günaha batsın.
Mən bu fürsətdən istifadə edib bir neçə fikrimi sizə çatdırmaq istədim. Yəqin ki, siz alimlər, bu işlərin mütəxəssisləri bu barədə bu simpozium zamanı daha dəyərli fikirlər irəli sürəcəksiniz. Ancaq mənim fikirlərim də əgər sizə
bu barədə müəyyən qədər əhəmiyyətli olsa, mən bundan məmnun olaram.
Bugünkü simpoziumun gedişini dinləyərək mən belə fikrə gəlirəm ki, Azərbaycan Qafqazda islam
sivilizasiyası araşdırmalarının mərkəzi ola bilər. Azərbaycanın buna haqqı da vardır. Mən nitqimin əvvəlində
islamın Qafqazda yayılmasında Azərbaycanın rolu haqqında danışdım. Tarixi faktlar onu göstərir ki,
Azərbaycandan bir az şimalda olan xalqlar islamı yalnız XVI əsrdə qəbul edibdir. Ancaq Azərbaycan xalqı, yəni
bizim indi yaşadığımız bu Azərbaycan islamı hələ VII əsrdə qəbul edibdir. Görürsünüz, qısa bir məsafədə
islamın şimala doğru yayılması üçün nə qədər vaxt lazım olubdur. Bunu araşdırmalar daha dəqiq göstərə bilər.
Ancaq şübhəsiz, bunların hamısının yolu Azərbaycandan keçibdir. Əgər islamın sərhədi bir neçə əsrdə Qafqazda
Dərbəndlə məhdudlaşıbsa və islam Dərbənddən şimala yalnız sonralar, yəni XV-XVI əsrlərdə keçibsə, bu onu
göstərir ki, islam dini Azərbaycanda nə qədər güclü olubdur. Eyni zamanda islam dininin şimala yayılması da o
qədər asan olmayıbdır. Bu, vaxt tələb edibdir.
Bütün bunlara görə hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə Qafqazda araşdırma mərkəzi ola bilər. Əgər siz
hamınız belə bir qərara gələ bilsəniz, Azərbaycanda bir mərkəz yaratmaq olar. Azərbaycan dövləti də buna
himayəçilik edə, kömək göstərə bilər. Mən hər halda Azərbaycanın timsalında demək istəyirəm, - bu sahədə çox
böyük işlər görülməlidir. Elmi tədqiqat üçün burada geniş imkanlar vardır.
Mən bir xüsusiyyəti də qeyd etmək istəyirəm. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın özündə demək olar
ki, islamşünaslar çox az idi, bəlkə də yox idi. Bunun da səbəbini sizə deyim. Məsələn, keçmiş Sovetlər
İttifaqında islamşünaslar əsasən Moskvada idilər. Çünki islama mən dediyim həmin kommunist ideologiyası
tərəfindən o qədər mənfi münasibət var idi ki, islama mənsub olan alimlərin özləri islamşünaslıqla məşğul
olmaqdan çəkinirdilər, qorxurdular. Digər tərəfdən də hesab edirdilər ki, bu, dünya elmi üçün o qədər də
əhəmiyyətli bir sahə deyildir, yaxşı olar ki, başqa bir sahə ilə məşğul olsunlar.
Məsələn, Quranın Azərbaycan dilinə çevrilməsi respublikamız müstəqillik əldə edəndən sonra, yaxud həmin
ərəfədə mümkün oldu. Mən sizə açıq deyim ki, sovet hakimiyyəti vaxtı əgər Quran Azərbaycan dilinə
çevrilsəydi, şübhəsiz ki, buna nəinki irad tutacaqdılar, bəlkə bundan ötrü kimisə cəzalandıracaqdılar. Amma
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eyni zamanda, Quran rus dilinə tərcümə olunmuşdu. Ərəb dilini bilməyən azərbaycanlıların çoxu Quranı həmin
o rus tərcüməsindən, nəşrindən götürüb oxuyurdular.
Nə üçün belə hadisə var idi, nə üçün Quran rus dilinə tərcümə olunmuşdu, ancaq Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməmişdi? Çünki Qurandan istifadə etməyi azərbaycanlılara qadağan edirdilər. Hesab edirdilər ki, Quran rus
dilinə tərcümə olunubdur və guya xristianlar tərəfindən islam dinini öyrənmək üçün lazımdır. Amma Quran
Azərbaycan dilinə tərcümə olunsa, bu, azərbaycanlıların islam dininə meylini artıracaqdır. İş burasında idi.
Amma eyni zamanda, xristian dininə məxsus kitabların rus dilində nəşr olunması qadağan deyildi. Elə bunun
özü də Sovetlər İttifaqı zamanı müxtəlif xalqlara müxtəlif münasibət olduğunu göstərirdi. Bu səbəbdən də
Azərbaycan alimləri çox az, nadir halda islamşünaslıqla, islam dinini öyrənməklə məşğul olurdular, bu barədə
kitablar yazırdılar. Çünki hesab edirdilər ki, bu kitablar, tədqiqatlar onlar üçün qiymətli deyildir. Yenə də
deyirəm, bəziləri də qorxurdular, çəkinirdilər.
Ekmələddin İhsanoğlu indi mənə deyirdi ki, rəhmətlik Ziya Bünyadov və rəhmətlik Cahangir Qəhrəmanov
bu mərkəzlə neçə illər idi əməkdaşlıq edirdilər. Bu həqiqətdir. Mən bilirəm ki, onların ikisi də böyük alim kimi,
islam tədqiqatları ilə məşğul olurdular. Ancaq bunlar Azərbaycanda çox azlıq təşkil edirdilər. Onlar da böyük
alim olduqlarına, başqa tədqiqatlar da apardıqlarına görə bu tədqiqatı da aparmaqdan çəkinmirdilər,
qorxmurdular. Bax, buna görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda islamşünaslıq sahəsində XX əsr demək
olar, tamam itirilibdir.
Bu işləri görmək üçün Azərbaycanda islamşünaslıq elmini inkişaf etdirmək lazımdır. Azərbaycanın Elmlər
Akademiyası, Bakı Dövlət Universiteti və elmi-tədqiqat institutları bəlkə də bu sahə üçün xüsusi təşkilatlar,
orqanlar, elmi mərkəzlər yaratmalıdırlar. Hər halda, mən indi qəti deyə bilmərəm. Belə təşəbbüslər olsa, mən
onları dəstəkləyəcəyəm, bunlar üçün şərait də yaradacağam. Buna arxayın olun.
Yenə də deyirəm, Azərbaycan elmində böyük bir dövr ərzində biz bu işlərlə ciddi məşğul olmamışıq. Ancaq
bu, təkcə Azərbaycan alimlərinin işi deyil və çətindir. İndi bizim üçün çox mötəbər mərkəz olan, İstanbulda
yerləşən İslam Konfransı Təşkilatının Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, yaxud da ki, Rusiyanın Moskvada olan elmi
tədqiqat təşkilatları, Avropadakı elmi tədqiqat təşkilatları ilə əməkdaşlıq edilməlidir.
Cənab Medvedkonun burada olmasından istifadə edərək demək istəyirəm ki, gərək Rusiyanın özü də bu
işlərə ciddi fikir versin. Çünki Rusiyada 30 milyon müsəlman yaşayır. Bu, Rusiyanın 150 milyonluq əhalisinin
böyük bir hissəsini təşkil edir. Demək, əhalinin bu hissəsini nəzərə almaq lazımdır.
Keçmişdə, sovet hakimiyyəti dövründə din qadağan edildiyinə görə kim müsəlmandır, kim xristiandır –
hamısı bir idi, hamısı da sovet xalqı hesab olunurdu. Hətta xalqların adını da xırda-xırda aradan götürmək
meylləri inkişaf edirdi. «Vahid sovet xalqı», «insanların yeni tarixi birliyi» kimi terminlər var idi. Amma indi
gərək Rusiya Federasiyası da düşünsün ki, bu ölkədə 30 milyon müsəlman yaşayır. Onların əksəriyyəti də
yığcam şəkildə öz ərazilərində – Şimali Qafqazda, Tatarıstanda, Başqırdıstanda, başqa yerlərdə yaşayırlar.
Demək, Rusiyada da bu elmi-tədqiqat işləri çox gücləndirilməlidir. Biz son iki əsrdə Rusiya ilə çox sıx bağlı
olduğumuza görə, bu elmi-tədqiqat sahəsində müştərək işlər də görmək olar. Hesab edirəm ki, bu da faydalı
olacaqdır. Xüsusən ona görə ki, - mən burada artıq bəyan etdim, - əgər Qafqazda islam sivilizasiyası
problemlərinin tədqiqi işlərini öz üzərimizə götürsək, yəni burada bu işlərin mərkəzini təşkil etsək, demək, biz
Rusiyanın elmi tədqiqat orqanları ilə sıx əməkdaşlıq etməliyik.
Hörmətli alimlər, dostlar!
Mən sizin konfransın işinə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bu
gün və qarşıdakı günlərdə Azərbaycanda səmərəli işlər görəcəksiniz. Şübhə etmirəm ki, Azərbaycanda yüksək
qonaqpərvərlik görəcəksiniz. İnanıram ki, siz Azərbaycanın bugünkü gerçəkliyi ilə də tanış olacaqsınız. Bizim
ağır, çətin problemlərimizlə yanaşı, dövlət müstəqilliyimizin dəyərli uğurları da vardır. Biz fəxr edirik ki, bütün
ağır problemlərə, sosial-iqtisadi çətinliklərə, ərazimizin 20 faizinin işğal altında olmasına baxmayaraq, işğal
edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlıların zorla çıxarılmasına və onların əksəriyyətinin indi
çadırlarda yaşamasına baxmayaraq, biz tariximizin gözəl bir mərhələsini yaşayırıq. Çünki dövlət müstəqilliyimizin
yeddinci ili tamam olur. Ötən bu yeddi il də Azərbaycan üçün çox hamar dövr olmayıbdır. Bu sahədə də bizim
qarşımızda çoxlu çətinliklər olubdur. Biz çox böyük bəlalarla rastlaşmışıq. Ancaq əsas nəticə ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qorunub, saxlanılıb və Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır və bundan sonra
da yaşayacaqdır.
Siz burada Azərbaycanın Avropa ilə Asiya, Qərblə Şərq arasında bir körpü olduğunu da qeyd etdiniz. Bu,
həqiqətən belədir. Bu, təkcə coğrafi məna daşımır. Bu, sosial-iqtisadi və siyasi məna daşıyır.
Siz bilirsiniz ki, bu il sentyabrın 7-8-də Azərbaycanda ilk dəfə qədim tarixi İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar
beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Bu konfransda 32 dövlətin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, o
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cümlədən bir çox ölkələrdən dövlət, hökumət başçıları iştirak etmişlər. 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndə
heyəti burada iştirak etmişdir. Biz hələ orta əsrlərdə itirilmiş böyük tarixi İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar ilk
dəfə olaraq beynəlxalq sənədlər, bəyannamələr imzalamışıq. Bu proqram artıq həyata keçirilir və biz onun
nəticələrini görürük.
Ona görə də Azərbaycan öz coğrafi vəziyyətinə əsasən Qərb sivilizasiyası ilə Şərq sivilizasiyasını – həm
coğrafi, həm də məzmun, mənəvi nöqteyi-nəzərdən – birləşdirən bir ölkədir. Biz bu tarixi missiyamızı da çox
yüksək qiymətləndiririk. Şərqlə Qərbi, Avropa ilə Asiyanı, xristian aləmi ilə islam aləmini birləşdirən
Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bundan sonra da müstəqil dövlət kimi yaşayacaqdır.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram. Simpoziumun işinə uğurlar arzulayıram.
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BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ ÜMUMDÜNYA İNSAN HÜQUQLARI
BƏYANNAMƏSİNİN 50 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı
10 dekabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin 50-ci
ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaranmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünyada böyük müharibələrin
qarşısının alınması, sülhün, əmin-amanlığın qorunub saxlanılması, müstəmləkəçiliyin ləğv olunması, hər bir
insanın rahat yaşaması üçün çox xidmətlər göstərmişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının böyük xidmətlərindən biri də 50 il bundan öncə bəşər tarixində ilk dəfə
olaraq Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin qəbul edilməsidir. Bu bəyannamə qəbul edilərkən ona 5055 dövlət səs vermişdir. Ancaq ötən 50 il ərzində bu bəyannamə dünyanın demək olar ki, əksər ölkələrinin,
dövlətlərinin dövlət idarəetməsinin, quruluşunun əsas prinsipinə çevrilmişdir. Bunlar böyük nailiyyətdir.
Biz bu bəyannamənin 50 illik yubileyini bu gün təntənəli surətdə qeyd edərkən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatına minnətdarlığımızı bildiririk, Birləşmiş Millətlər Təşkilatını, onun baş katibini bu münasibətlə təbrik
edirik.
Məndən əvvəl çıxış edən natiqlər Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin Azərbaycanda həyata
keçirilməsi və onun müsbət nəticələri haqqında çox ətraflı məlumat verdilər, dəyərli fikirlər dedilər. Mən bütün
bu fikirlərə və son illərdə Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsindən irəli gələn prinsiplərin Azərbaycanda
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar görülən işlərə verilən qiymətə görə sizə təşəkkür edirəm.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi cənab Ercan Murat həm Ümumdünya insan
hüquqları bəyannaməsi, həm də Azərbaycanda son illər görülən işlər haqqında dəyərli fikirlər söylədi və bizim
işimizə müsbət qiymət verdi. Mən bunu qiymətləndirirəm və bu münasibətə görə təşəkkür edirəm.
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması, Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin tələblərinin
həyata keçirilməsi son yeddi il ərzində təmin olunubdur. Məlumdur ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan
edən andan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinə
qoşulmuşdur. Beləliklə, əgər bu bəyannamənin 50 illik tarixi varsa, Azərbaycan bu bəyannamə ilə əlaqədar
yeddi il ərzində fəaliyyət göstərir. Ancaq hamımıza məlumdur ki, bu yeddi ilin də hamısında biz bu bəyannamənin tətbiq olunmasını təmin edə bilməmişik.
Həqiqət ondan ibarətdir ki, ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin həyata keçirilməsinə biz son illərdə
başlamışıq və burada artıq qeyd edildiyi kimi, çox işlər görülmüşdür. 1995-ci ildə qəbul olunmuş
Konstitusiyada insan hüquqlarına aid bütün maddələrin əks olunması Azərbaycanın məhz insan hüquqlarının
qorunması yolu ilə getməsinə əyani sübutdur. Bundan sonra qəbul olunan qanunlar da bunu göstərir və ən əsası
isə – bizim bu sahədəki əməli işimiz bunu göstərir.
1998-ci il Azərbaycan üçün demək olar ki, Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi, insan hüquqları ili
olubdur. 1998-ci ildə Azərbaycanda görülən işlər, qəbul olunan qərarlar və həyata keçirilən tədbirlər
ictimaiyyətə məlumdur. Bu gün bu barədə burada deyildi.
Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq. Bu üç söz bizim dövlət quruculuğumuzun
əsas mənasını, məzmununu, əsas prinsiplərini təşkil edir. Bu sözlərin üçü də – demokratiya da, hüquq da,
dünyəvilik də insan haqlarından irəliyə gələn sözlərdir. Beləliklə, biz müstəqil Azərbaycanda öz strateji
yolumuzu artıq müəyyən etmişik və bu yolla gedirik.
Bu gün biz Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin 50-ci ildönümünü qeyd edərək artıq gələcək
vəzifələrimiz haqqında danışmalı və düşünməliyik. Çünki üzərimizə düşən vəzifələr böyükdür, çoxdur. Ötən
illərdə görülən işlər Azərbaycanda insan hüquqlarının bütün sahələrdə təmin olunmasına hələ gətirib
çıxarmayıbdır. Bu da təbiidir. Çünki qısa bir zamanda buna nail olmaq mümkün deyildir. Bu gün biz Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin ötən 50 il müddətində dünyada həyata keçirilməsini nəzərdən keçiririk. Görürük ki, bəyannamə, insan hüquqlarının dövlət prinsiplərinə çevrilməsi və
onların tətbiq olunması dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif zaman, vaxt tələb edibdir.
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Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, tutduğumuz yolla ardıcıl olaraq gedək. Mən bu gün bəyan edirəm ki,
Azərbaycan dövləti, hökuməti bundan sonra da Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını özünün əsas
vəzifəsi hesab edir və bu prinsiplə yaşayacaq, işləyəcəkdir.
İnsan haqlarının qorunmasında hakimiyyət orqanlarının üzərinə çox vəzifə düşür. Təbiidir, hər bir insan
cəmiyyətdə həm öz hüquqlarını təmin etməlidir, həm də cəmiyyətdə insan hüquqlarının qorunmasına səylər
göstərməlidir. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşından tələb olunur. Ancaq hakimiyyət orqanları, hakimiyyət
orqanlarında vəzifə daşıyan insanlar – Azərbaycan vətəndaşları insan hüquqlarının qorunması və təmin
olunması üçün xüsusi məsuliyyət daşıyırlar. Hesab edirəm ki, əgər vəzifəli şəxslər, hakimiyyət orqanlarında
çalışan insanlar insan hüquqlarının qorunmasını özlərinin əsas vəzifəsi kimi dərk edə bilsələr biz bu sahədə çox
nailiyyətlər əldə edə bilərik.
Mən bu gün Azərbaycanda bütün hakimiyyət orqanlarından, dövlət, hökumət orqanlarında vəzifə daşıyan
bütün vətəndaşlardan insan hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar üzərinə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsini
tələb edirəm. Bəyan edirəm ki, biz bu məsələni həmişə diqqət mərkəzində saxlayacağıq və hər bir vəzifəli şəxsin
işini onun bu sahədəki vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə qiymətləndirəcəyik.
Hesab edirəm ki, əgər vəzifəli şəxslər vətəndaşların hüquqlarının qorunmasına ciddi yanaşsalar biz çox
şeylərə nail ola bilərik. Təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda, - bunu bu gün etiraf etmək lazımdır, - vəzifəli
şəxslər hesab edirlər ki, qanun onlar üçün deyildir. Biz belə faktların şahidiyik. Bu gün bəyan edirəm ki, belə
faktlarla ciddi mübarizə aparılmalıdır. Belə şəxslər hakimiyyət orqanlarında işləyə bilməzlər. Onlar öz
işlərindən kənarlaşdırılmalıdır. Biz hər bir vətəndaşın hüququnun qorunmasına çalışmalıyıq.
Təbiidir, vətəndaşlarımız içərisində cinayət edənlər də var, qanunu pozanlar da var, başqalarının hüquqlarına
təcavüz edənlər də var, ümumiyyətlə, qanuna, hüquqa riayət etməyənlər də vardır. Hakimiyyət orqanlarının,
vəzifəli şəxslərin vəzifəsi bütün bunlarla mübarizə aparmaqdır. Ancaq bu mübarizəni apararkən qanuna riayət
etmək, qanun çərçivəsində hərəkət etmək, qanun əsasında fəaliyyət göstərmək lazımdır. Mən inanıram ki,
Azərbaycanın vətəndaşları, Azərbaycanda hakimiyyət orqanlarında çalışanlar insan hüquqları məsələsini həmişə
diqqət mərkəzində saxlayacaqlar.
Bizdə bu sahədə təbliğat da geniş olmalıdır, hüquq təhsili də gücləndirilməlidir. Biz hüquq haqqında
danışarkən bilməliyik ki, əgər vətəndaşlar qanunu bilmirlərsə, öz hüquqlarını, nəyi müdafiə edə bilərlər, nəyi
edə bilməzlər – bunu bilmirlərsə onlardan qanuna tabe olmağı tələb etmək də ədalətli olmur.
Biz keçmişdə, yəni sovet hakimiyyəti dövründə qanunlar əsasında yaşamadığımıza görə insanlarda hələ
qanunu bilmək, qanunu öyrənmək, qanuna riayət etmək vərdişi yaranmayıbdır. Bu vərdiş də bir günə, iki günə
yarana bilməz. Demək, biz çalışmalıyıq ki, bu proses inkişaf etsin. Bu prosesi özbaşına da buraxmaq olmaz. Biz
bu prosesə təsir göstərməliyik. Biz bu prosesi istiqamətləndirməliyik. Bunun üçün də hüquq təhsili təkcə
məktəblərdə, yaxud universitetlərdə olmamalıdır, cəmiyyətin bütün sahələrində olmalıdır.
Biz bu gün 50 illik yubileyi qeyd edərkən, hesab edirəm, gələcək üçün əsas qənaətimiz ondan ibarət
olmalıdır ki, Azərbaycan vətəndaşlarını hüquqi təhsil nöqteyi-nəzərindən inkişaf etdirək. Bu, böyük bir işdir.
Mənə belə gəlir ki, bu işi mütəşəkkil və ardıcıl surətdə aparmaq üçün proqram da yazmaq lazımdır və onun
həyata keçirilməsini təmin etmək lazımdır.
Bir sözlə, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinə sadiqdir və bundan
sonra da sadiq olacaqdır. Biz həyatımızın bütün sahələrində və xüsusən dövlət quruculuğu prosesində
Konstitusiyada həkk olunmuş insan hüquqlarına aid bütün maddələrin həyata keçirilməsini təmin edəcəyik.
Konstitusiyanın maddələrindən irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək üçün bundan sonra da yeni qanunlar qəbul
edəcəyik və beləliklə, Azərbaycanı həqiqətən demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət edəcəyik.
İnsan hüququ hər bir insanın hüququdur, eyni zamanda hər bir xalqın hüququdur. Biz ölkənin daxilində insan
hüquqları ilə əlaqədar nöqsanların aradan qaldırılmasına və insan hüquqlarının bərqərar olmasına səlahiyyətliyik
və bunu təmin edə bilərik. Ancaq Azərbaycan xalqının hüquqlarının pozulması, tapdalanması isə bizim
xalqımızı incidən və narahat edən haldır. Bu, eyni zamanda Dünya Birliyini, Birləşmiş Millətlər Təşkilatını da
narahat etməlidir. Bu da burada deyildiyi kimi, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində
Azərbaycan ərazisinin bir qisminin işğal olunması, bu müharibədə insanların həlak olması, bütün hüquqlarının
pozulması və bir milyondan artıq azərbaycanlının yerindən-yurdundan zorla çıxarılması ilə əlaqədar bütün hüquqlarının pozulmasıdır. Təəssüflər olsun ki, dünyanın insan hüquqları ilə məşğul olan bir çox beynəlxalq
mərkəzləri bu sahəyə diqqət yetirmirlər, bəziləri hətta bu sahəni insan hüquqlarının pozulması kimi
qiymətləndirə bilmirlər. Bu, bizi çox narahat edir. Ona görə də bu gün Ümumdünya insan hüquqları
bəyannaməsinin 50-ci ildönümünü bayram edərək, biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatından, ATƏT-dən və insan
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hüquqları ilə məşğul olan bütün beynəlxalq təşkilatlardan, onların mərkəzlərindən tələb edirik ki, Azərbaycan
xalqının hüquqlarının kütləvi surətdə pozulmasına son qoyulsun.
Xalqımız dözümlü xalqdır və torpaqlarımızın işğal olunmasına da biz hələ ki, dözürük. İnsanların bütün
hüquqlardan məhrum olaraq çadırlarda yaşamasına da biz dözürük. Xalqımıza edilmiş bu təcavüzə və
hüquqlarımızın tapdanmasına da dözürük. Dözürük ona görə ki, biz sülhpərvər xalqıq. Müstəqil Azərbaycan
dövləti sülhpərvər siyasət tərəfdarıdır və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini də biz sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Ona görə də biz beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən ATƏT-lə, onun Minsk qrupu ilə, Minsk qrupunun
həmsədrləri olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlığın müsbət
nəticələrinə də inanırıq. Ancaq eyni zamanda məsələnin gecikməsi və beynəlxalq aləmin, Dünya Birliyinin getgedə bu hərbi təcavüzü unutması, insan hüquqlarının bu qədər tapdalanmasına göz yumması bizim hər birimizi,
bütün Azərbaycan xalqını narahat edir. Bu da təbiidir. Güman edirəm, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da, ATƏT
də, bütün beynəlxalq təşkilatlar da məhz bu gün, məhz bu il ümumiyyətlə, dünyada insan hüquqlarının kütləvi
pozulması ilə əlaqədar ciddi tədbirlər görməlidirlər, biz bunu tələb edirik.
Məmnuniyyətlə demək olar ki, Azərbaycanda 1998-ci ildə Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin 50
illik yubileyi ilə əlaqədar çoxsaylı tədbirlər keçirilmiş və bu tədbirlər bizim cəmiyyətimizə, vətəndaşlarımıza
fayda vermişdir. Konfranslar, elmi sessiyalar, müxtəlif yığıncaqlar və elə bu təntənəli mərasim – hamısı birlikdə
Azərbaycanda cəmiyyətin, hər bir vətəndaşın diqqətini insan hüquqları probleminə cəlb edir. Bu, özü-özlüyündə
bizim ümumi işə çox böyük fayda verir. Mən bunların hamısından məmnun olduğumu bildirərək, indiyə qədər
görülən işləri yüksək qiymətləndirdiyimi bir daha bəyan edirəm və sizi, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin 50-ci ildönümü münasibətilə təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşına ən əsas hüquq – yaşamaq hüququ, xoşbəxt yaşamaq hüququ arzu edirəm. Sizin hamınıza bu
ümumbəşəri işdə uğurlar diləyirəm. Sağ olun.
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«İSLAM SİVİLİZASİYASI QAFQAZDA» MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMUN
İŞTİRAKÇILARININ BÖYÜK BİR QRUPU İLƏ GÖRÜŞDƏ* ÇIXIŞI
Prezident sarayı
10 dekabr 1998-ci il
Mən böyük bir elmi toplantının, simpoziumun keçirilməsi və uğurla başa çatması münasibətilə sizi bir daha
təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, siz hamınız birlikdə çox dəyərli iş görmüsünüz. Ancaq bir daha bunu qeyd
etmək istəyirəm ki, bu işin əsasını mənim İstanbulda, İslam Konfransı Təşkilatının Elmi Araşdırmalar
Mərkəzində görüşüm qoyubdur. Mən o vaxt orada görülən işlər haqqında müəyyən məlumat alandan sonra və
bizim hörmətli dostumuz Ekmələddin İhsanoğlu ilə ətraflı danışıqlar aparandan sonra bu təklifi, yəni mənə
verilən təklifi, - bu təşəbbüs bizdən deyil, bunu da etiraf etməliyəm, - qəbul etdim. Məmnunam ki, bu, artıq
reallaşdı və simpozium keçirildi.
Mən hesab edirəm ki, bununla böyük bir işin əsası qoyulubdur. İslam sivilizasiyası dünyanın böyük bir
hissəsini əhatə edir. Onlardan bir qismi islamın yarandığı ərazi və demək olar ki, islamın mərkəzidir. Digər
hissəsi ərəb ölkələri və Yaxın, Orta şərq ölkələridir ki, burada islam dini həmişə yaşayıb, həmişə inkişaf edibdir.
Hətta bir çox ölkələrdə islam dini hakimiyyətin də əsasını təşkil edir, dövlətlər islam dövləti adını daşıyırlar və
dövlət quruluşunda islam prinsipləri əsas götürülür.
İslamın mövcud olduğu başqa ölkələr isə keçmişdə Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrdir. Bu, ölkələr
daha əvvəl Rusiyanın, yəni çar imperiyasının tərkibində olublar. Çar Rusiyası dağılandan sonra isə inqilab
nəticəsində sovet hakimiyyəti yarandıqdan sonra bu ölkələr Sovetlər İttifaqının tərkibində olublar. Sovetlər
İttifaqı dağılandan sonra bu ölkələr öz dövlət müstəqilliyini əldə ediblər və öz dinlərini bərpa etməyə
başlayıblar. Bu ölkələrin bir qismi, o cümlədən Azərbaycan, Mərkəzi Asiyada yerləşən ölkələr, məsələn,
Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan müstəqil dövlətlərdir. Bir qismi isə Rusiya
Federasiyasının tərkibindədir. Bunlar Şimali Qafqaz respublikaları, Rusiya ərazisinin başqa yerlərində yerləşən
Tatarıstan, Başqırdıstan və islam dininə itaət edən insanların yaşadıqları başqa respublikalar, yaxud da
vilayətlərdir.
İslama itaət edənlərin başqa bir qismi isə Avropa ölkələrində mövcud olan dövlətlərdədir – Türkiyə
Cümhuriyyəti, Albaniya, Bosniya-Herseqovina və başqa yerlər də islam dininə mənsub olan əhalinin ölkələri,
dövlətləridir.
Bunları deməklə mən onu bildirmək istəyirəm ki, islam dünyanın bir çox ölkələrində mövcud olduğu halda,
hər bir bölgənin özünəməxsus xüsusiyyəti var. Əgər biz, ümumiyyətlə, islamşünaslıqla dərindən məşğul olmaq
istəyiriksə və islam sivilizasiyasının bəşər mədəniyyətinə verdiyi töhfələri dünyaya daha da nümayiş etdirmək
istəyiriksə və islamın müasir həyatda rolunu daha düzgün müəyyən etmək istəyiriksə, dünyanın hər bir
bölgəsinin xüsusiyyətini nəzərə almalıyıq.
Şübhəsiz ki, mən bütün dünyadakı islam ölkələri haqqında söz demək istəmirəm. Ancaq biz artıq üç gündür
ki, Qafqaz haqqında müzakirə aparırıq. Bu barədə mən öz fikirlərimi simpoziumun açılışında bildirdim. Onlara
əlavə olaraq bu gün demək istəyirəm ki, Azərbaycan həm əhalisinin sayına görə, həm ərazisinin sahəsinə görə,
həm də islamı qəbul etmək tarixinə görə Qafqazda ən böyük ölkədir. Mən artıq dedim ki, bizim fikrimizcə,
Qafqazda islam islamın mərkəzindən, Azərbaycan ərazisindən keçərək Şimala yayılıbdır. Ona görə də mən
istərdim ki, iki gün bundan öncə deyilən fikir reallaşsın ki, Azərbaycanı Qafqazda islam sivilizasiyasının tarixi,
keçmişi və bu günü ilə əlaqədar bir tədqiqat, araşdırma mərkəzi etmək olar.
Türkiyədə – İstanbulda görülən işlər qlobal xarakter daşıyır. Azərbaycan isə Qafqazda bunun bir hissəsi ola
bilər. Məsələn, Qafqazı götürsək, Qafqaza bağlı olan, islam dininə itaət edən böyük ölkələr bir tərəfdən
Türkiyədir, digər tərəfdən İran. Azərbaycan qədimdən islamı qəbul edərək həm İranla, həm Türkiyə ilə çox sıx
əlaqədə olubdur. Şübhəsiz ki, islamın mərkəzi ilə – Məkkə və Mədinə ilə, Bağdadla, Kərbəla ilə, islam dininin
başqa mərkəzləri ilə də tarixən əlaqədar olubdur.

*

Görüşdə İslam Konfransı Təşkilatının İstanbuldakı İslam, Tarix, Sənət və Kültür Mərkəzinin (İRSİKA) baş direktoru
Ekmələddin İhsanoğlu, İran mədəniyyət naziri əvəzi Məhəmmədəli Təsxiri, Rusiya Elmlər Akademiyası Afrika
İnstitutunun elmi əməkdaşı professor Leonid Medvedko çıxış etmişlər.
836

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Ancaq həm coğrafi nöqteyi-nəzərdən, həm də o dediyim amilləri nəzərə alaraq, mən hesab edirəm ki,
Azərbaycan burada mühüm rol oynaya bilər. Mən sizin qərarınızı dəstəkləyirəm ki, bu simpozium
Azərbaycanda davam etsin. Güman edirəm, müəyyən müddətdən sonra ikinci Bakı simpoziumunu hazırlayıb
keçirmək olar. Ancaq bu simpoziuma gərək Qafqazda olan digər ölkələrdən də nümayəndələr gəlsin. Biz islam
sivilizasiyasının Qafqazda yayılmasına dair simpozium keçirdik. Ancaq Şimali Qafqaz ölkələrindən bilavasitə
bizim bu simpoziumda nümayəndə yoxdur. Doğrudur, Rusiyanın nümayəndələri var, Şimali Qafqaz da Rusiya
Federasiyasına daxildir. Ancaq Şimali Qafqazda olan respublikalarda – Dağıstan, Çeçenistan, İnquşetiya,
Kabarda-Balkar, Qaraçay-Çərkəz, Adıgey, Osetiya – islam dini çox inkişaf edibdir. Bunlar hamısı Qafqaza
məxsusdur, Qafqaz ərazisindədir. Ona görə də gələcəkdə bizim araşdırmalarımızın daha da hərtərəfli olması
üçün və bütün Qafqazı əhatə etməsi üçün bu respublikaları da buraya cəlb etmək lazımdır.
Qafqazda üç müstəqil dövlət var. Rusiya Federasiyası Şimali Qafqazı əhatə edir. Amma Cənubi Qafqazda üç
müstəqil dövlət var – Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan. Azərbaycan tam islam dininə itaət edən əhalidən
ibarətdir. Gürcüstanda 500 mindən artıq azərbaycanlı yaşayır, bunlar müsəlmanlardır. Bilirsiniz ki, Gürcüstanın
bir hissəsində – Acarıstanda müsəlman olan gürcülər də var. Onlar islam dininə çox yüksək əhəmiyyət verirlər.
Bu da Qafqazdır.
İndi Ermənistan adlanan ərazidən islamın bütün üzvləri təəssüflər olsun ki, silinibdir. Yəni o ərazidə qədim
zamanlardan müsəlmanlar, azərbaycanlılar yaşamışlar. Mən bildiyimə görə, - bunu siz daha da dəqiq deyə
bilərsiniz, - Azərbaycanda islam qəbul edilən zaman, demək olar ki, Azərbaycanın bütün ərazisində qəbul
olunubdur. İndi Ermənistan adlanan ərazi, Qərbi Azərbaycan – İrəvan mahalı, Göyçə mahalı, Zəngibasar
mahalı, Zəngəzur mahalı – bunlar hamısı müsəlmanlar, azərbaycanlılar yaşayan diyarlar olubdur. Təəssüf ki, bu
ərazilərdən, diyarlardan müsəlmanlar çıxarılıblar, indi bu ərazilərdə bir nəfər də olsun müsəlman yoxdur. Bu da
Ermənistan millətçiliyi, erməni ekstremizmi, erməni şovinizmi siyasətinin nəticəsidir. Əgər Qafqazda islam
sivilizasiyası haqqında danışırıqsa, həqiqəti demək lazımdır.
Mən güman etmirəm ki, o torpaqlardan islam əbədi olaraq silinibdir, - mən belə hesab etmirəm. İslam harada
olubsa, ora bir də gələcəkdir. Mən buna inanıram. İnanıram ki, o yerlərin sahibləri – müsəlmanlar,
azərbaycanlılar oraya qayıdacaqlar. Ona görə o yerləri islamın xəritəsindən heç vaxt silmək olmaz.
Azərbaycana gəldikdə isə, hesab edirəm, Azərbaycan Qafqazda bütün dinlərin bir-biri ilə mehriban
əlaqələrdə yaşadığı bir ölkədir. Biz bununla fəxr edirik. Məsələn, Qafqazda olan Ermənistandan əgər bütün
başqa millətlər, dinlər qovulub çıxarılıbsa, - təkcə müsəlmanlar yox, artıq orada yəhudilər də yoxdur, erməni
millətindən başqa və xristianlığın erməniyə mənsub olan qolundan savayı başqa bir millət, din yoxdur, - erməni
şovinizmi, erməni ekstremizmi buna illər, əsrlər boyu nail olmağa çalışıbdır. Onlar öz ölkəsini monomilli ölkə
etməklə fəxr edirlər.
Biz belə siyasətin əleyhinəyik. Biz nəinki belə siyasəti qəbul edə bilmərik, buna tərəfdar çıxa bilmərik, buna
tam ziddik, bunun əleyhinəyik. Allah-təala insanları harada yaradıbsa, onlar orada da yaşamalıdırlar. İnsanlar öz
iradələri, öz arzuları ilə hansı dini qəbul edirlərsə, o dinə itaət etməlidirlər. Demək, onlar məskunlaşdıqları yerdə
yaşamalı, öz dinlərini də qoruyub saxlamalıdırlar.
Azərbaycanda yəhudilər 2500 ildir yaşayırlar, indi də yaşayırlar. Xristian dini Azərbaycanda əsrlər boyu
olub, bu gün də var. Azərbaycanda müsəlman məscidləri ilə yanaşı, pravoslav xristian kilsələri də, yəhudi
sinaqoqları da var. İnsanlar hərə öz iradəsi ilə öz mənəviyyatını istədiyi kimi ifadə edir. Hesab edirəm ki, bu,
Azərbaycanın Qafqazda və xüsusən Cənubi Qafqazda üstünlüyüdür. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlara görə
Azərbaycan Qafqazda İslam sivilizasiyası problemi ilə əlaqədar elmi tədqiqatlar, araşdırmalar mərkəzinə çevrilə
bilər.
Bir amili, bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. O da ondan ibarətdir ki, - bunu simpoziumda da hamınız
dediniz, mən də bu fikirləri söylədim ki, - biz heç vaxt islamı donmuş vəziyyətdə saxlamaq istəmirik. Dünya
inkişafdadır, insan cəmiyyəti inkişafdadır, bəşəriyyət inkişafdadır. Belə olan halda islam donub əvvəlki
vəziyyətində qala bilməz. Bu heç də hansısa bir dinin köklərinə, yaxud onun qoyduğu yola, ənənələrinə
müxalifət deyildir. Əksinə, dünyaya gələn hər yeni nəsil öz köklərini daha da gücləndirməlidir. Elə etməlidir ki,
o köklər daim qidalansın, inkişaf etsin, şaxələnsin, donmuş vəziyyətdə qalmasın və çürüməsin. Biz hər şeyə belə
münasibət göstərməliyik və güman edirəm ki, islama da belə münasibət göstərməliyik.
Siz Azərbaycanda olduğunuz günlərdə hiss etdiniz – Azərbaycan islam mədəniyyətinin, islam milli-mənəvi
ənənələrinin ümumbəşəri mənəvi dəyərlərlə vəhdətindən doğulan bugünkü Azərbaycandır. Bunu siz gördünüz.
Azərbaycan gələcəyə də bu yolla gedəcəkdir. Biz dünyanın tərəqqisindən kənarda qala bilmərik. Dünya
xalqlarının tərəqqi yolu ilə müsəlmanlar da getməlidirlər, o cümlədən azərbaycanlılar da getməlidirlər. Kim bir
balaca ləngiyirsə, o, sıradan çıxır. Azərbaycan bu siyasəti aparır, bu yolla gedir. Biz Azərbaycanda hüquqi,
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demokratik, dünyəvi dövlət quraraq, öz milli-mənəvi, dini dəyərlərimizlə birləşdirərək Azərbaycanı inkişaf
etdirdik. Güman edirəm, bunlar hamısı əsas verir ki, Azərbaycan bir mərkəz statusu alsın. Elədir, ya yox?
Siz bu günlərdə yəqin ki, Bakı ilə tanış oldunuz, gördünüz. Azərbaycanda tarixə, keçmişə böyük hörmət var.
Bunun əlamətlərindən biri də Azərbaycanda, o cümlədən onun paytaxtı Bakıda tarixi şəxsiyyətlərə qoyulan,
onları əbədiləşdirən heykəllər, abidələrdir. Simpoziumun başlanğıc günü biz danışırdıq ki, Azərbaycanın dahi
şəxsiyyətləri islam mədəniyyətinin, sivilizasiyanın inkişafında böyük xidmətlər göstəriblər. Nizaminin,
Füzulinin, Nəsiminin adları çəkildi. Siz Nizaminin abidəsini də, Füzulinin abidəsini də, Nəsiminin abidəsini də
gördünüz. İslam aləminin, Azərbaycan mədəniyyətinin bu üç dahi insanı Azərbaycan xalqının qəlbindədir.
Baxmayaraq ki, onların yaşadıqları dövrdən indiyə qədər çox əsrlər keçibdir, Azərbaycanda Nizami adı daşıyan
nə qədər insanlar var, nə qədər Füzuli adı daşıyanlar var, nə qədər Nəsimi adı daşıyanlar var. Biz hesab etmirik
ki, Nizami, Füzuli, Nəsimi yalnız azərbaycanlılara məxsusdur. Onlar Azərbaycan çərçivəsindən elə yaşadıqları
zaman çıxıblar. Sonrakı dövrlərdə isə onların əsərləri o qədər geniş yayılıbdır ki, onlar ümumbəşəri olublar və
xüsusən bütün islam aləminə mənsub insanlardır. Onların xidmətlərinə verilən böyük qiymət və XX əsrin ikinci
yarısında, - mən bunu xüsusi qeyd edirəm, - bu şəxsiyyətlərin xidmətlərinə verilən böyük qiymət və onların
adlarının, xidmətlərinin əbədiləşdirilməsi, əsərlərinin nəşr edilib geniş yayılması və təbliğ olunması, Bakının ən
gözəl meydanlarında onların abidələrinin, heykəllərinin ucaldılması bizim həm tariximizə, həm şerimizə, həm
mədəniyyətimizə, həm də islam sivilizasiyasına olan sədaqətimizin əlamətidir.
Bəlkə də dünyada Azərbaycan kimi belə bir ölkə tapmaq çətindir. Bəziləri hətta gəlib Bakını, Azərbaycanı
görəndən sonra təəccüb edirlər ki, burada nə qədər çox şair, yazıçı olub ki, bu qədər heykəl var. Həqiqətən
Azərbaycan bu barədə zəngin bir ölkədir, Azərbaycan xalqı zəngin xalqdır. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır
ki, Azərbaycanın bugünkü nəsilləri, yəni XX əsrdə yaşayan nəsilləri öz tarixinə, keçmişinə, milli-mənəvi
ənənələrinə çox böyük hörmət göstəriblər və göstərirlər. Bu heykəllər, abidələr məhz belə bir münasibətin
nəticəsidir.
Təkcə Nizami, Füzuli, Nəsimi deyil, başqa böyük şəxsiyyətlər də islam sivilizasiyasını inkişaf etdirməkdə
xidmət göstərmişlər. Bunlar hamısı kiçik bir ərazidə olan Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycan özündə bu qədər
böyük, zəngin sərvətləri qoruyub saxlayıbdır. Mən çox arzu edirdim ki, siz elmi müzakirələrlə yanaşı,
Azərbaycanla, Bakı ilə tanış olasınız. Bilmirəm, Elçin Əfəndiyev bunu təmin edə bilib, ya bilməyibdir.
Mən sizə əlavə olaraq bu fikirləri çatdırmaq istəyirdim. Əgər mənim bu fikirlərim gələcəkdə bizim ümumi
işimizi irəliyə apara biləcəksə, mən bundan çox məmnun olacağam. Sizi bir daha təbrik edirəm. Gələcək
işlərinizdə uğurlar, hər birinizə cansağlığı, səadət arzulayıram. Ölkələrinizə, xalqlarınıza tərəqqi arzulayıram.
Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLİ İCTİMAİ XADİMLƏRİNİN, ELM, ƏDƏBİYYAT,
MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİNİN VƏ İDMANÇILARIN BİR QRUPUNA «İSTİQLAL»,
«AZƏRBAYCAN BAYRAĞI», «ŞÖHRƏT» ORDENLƏRİ VƏ «TƏRƏQQİ» MEDALLARININ
TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident iqamətgahı
12 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu gün şərəfli bir vəzifəni yerinə yetirməliyəm – sizə Azərbaycanın dövlət
mükafatlarını təqdim etməliyəm.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəni «İstiqlal» ordeni alması münasibətilə təbrik edirəm, sizə uzun ömür,
cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Hörmətli prezident!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Mən bu mükafatla 1995-ci ildə təltif olunmuşam. Amma xəstəliyimə və digər səbəblərə görə onu vaxtında
ala bilmədim. Anadan olmağımın 70 illik yubileyi münasibətilə keçirilən mərasimdəki çıxışımda mən bir söz
demişdim, indi onu təkrar etmək istəyirəm. Keçmiş Sovetlər İttifaqı dövründə mən bir çox ordenlər, medallar və
digər yüksək mükafatlarla təltif olunmuşam. Desəm ki, o vaxt sevinməmişdim, yalan olar. Mən onda da
sevinmişdim. Amma bu «İstiqlal» ordeni mənim öz milli, müstəqil dövlətimin ordenidir. Bundan böyük şərəf
yoxdur ki, sən başqa bir dövlətin deyil, məhz öz müstəqil dövlətinin ordeninə layiq görüləsən.
Hörmətli prezident, buna görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə hesab edirəm, hələ sovet hakimiyyəti
illərində də mənim gecə-gündüz bütün fəaliyyətim, arzum bu idi ki, müstəqil dövlətim yaransın və millətim heç
bir millətin «quyruğu» olmasın. Allaha şükür ki, biz ona nail olduq. Cənab prezident, arzu edirəm ki, bu
müstəqilliyimiz Sizin rəhbərliyiniz altında günü-gündən çiçəklənsin, müstəqilliyimizi heç kəs əlimizdən ala
bilməsin. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq yazıçısı İsa Hüseynova yüksək mükafatı təqdim edirəm.
Səni xoş gördük, təbrik edirəm. Xəstələnmişdin, ona görə də çoxdandır səni görmürəm. Xəstəliyə fikir
vermə.Özünü möhkəm saxla. Sən böyük əsərlər yaratmısan, hələ bundan sonra da yaradacaqsan. Xalqımız da,
dövlətimiz də sənin əsərlərini yüksək qiymətləndiribdir. Mən səni təbrik edirəm. Sənə cansağlığı, səadət
arzulayıram. Əgər səndə aritmiya varsa, ən böyük arzum odur ki, heç bir xəstəliyin olmasın. Yox, yaxşısan,
gümrah görünürsən, qocalmamısan, hələ cavansan.
İ s a H ü s e y n o v: Cənab prezident, mən Sizi hər gün görürəm, hər gün Sizə səcdə edirəm. Siz təkcə
Azərbaycan xalqı üçün yox, bütün bəşəriyyət üçün çox işlər görmüsünüz. Şəxsən mən bir yazıçı, ziyalı kimi
Sizdə nadir insani xüsusiyyətlər müşahidə etmişəm. Sizdə olan həssaslığı heç kəsdə, heç bir dövlət başçısında
görməmişəm.
Cənab prezident, mən Sizə bir məktub göndərmişdim. Həmin məktubda təxminən belə bir ifadə işlətmişdim
ki, mən Sizi öz doğma atam, qardaşım kimi tanıyıram. Bütün bunlar da təbiidir. Mən Sizi çox istəyirəm. Sizə
cansağlığı, daha böyük uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki Cəlal Əliyevi «İstiqlal» ordeni alması
münasibətilə təbrik edirəm. Sənə cansağlığı, yeni-yeni elmi əsərlər yazmağı arzulayıram. Təbrik edirəm.
Xalq artisti, bəstəkar Arif Məlikovu «İstiqlal» ordeni alması münasibətilə təbrik edirəm. Mən sənə
cansağlığı, yeni-yeni əsərlər arzulayıram. Sən bir simfoniya hazırlayırdın, deyəsən hələ qurtarmamısan.
A r i f M ə l i k o v: Vaxtilə Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri keçirilirdi. Siz mənə söz verdiniz,
orada çıxış etdim və salonda oturanlara bir sual verdim. Soruşdum, dünya tarixindən kim bir misal gətirə bilər
ki, prezident bəstəkarı Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının binasından uzun məsafədə qəbiristanlığa qədər
çiynində aparıbdır? Heç kim ikinci belə bir adam tapa bilmədi. Mən bu faktı nəyə görə dedim? Çünki bu fakt
Sizinlə, həm də mənim ikinci atam Qara Qarayevin adı ilə bağlıdır. Mən onun tələbəsiyəm.
Mən burada ikinci bir sözü də tam mənası ilə deyə bilərəm. Ola bilər ki, dünyada ən musiqisevər prezident
varsa, o da Sizsiniz, cənab prezident. Musiqi xalqın ürəyidir. Musiqi xalqın gündəlik həyatıdır. İnsan anadan
olandan məzara gedənə qədər musiqi ilə yaşayır. Azərbaycanda musiqiyə qayğı doğrudan da yüksək
səviyyədədir. Bu qayğının bir nümunəsi də bu gün mənə bu yüksək ordeni təqdim etməyinizdir.
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Mənim üçün danışmaq çətindir. Çünki bəstəkar musiqi yazmalıdır. Bir neçə gün bundan əvvəl Siz bu salonda
hərbçilərə yüksək mükafatlar verirdiniz. Mən həmin mərasimi televiziya vasitəsilə izləyirdim. Orada çox gözəl
çıxışlar edildi. Amma ən gözəl çıxış o idi ki, hərbçi deyirdi: «Azərbaycan xalqına xidmət edirəm». Mən də
çıxışımı həmin sözlərlə bitirirəm. Cənab prezident, Sizə təşəkkür edərək demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan
xalqına xidmət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Milli Məclisin sədri, hüquq elmləri doktoru, professor Murtuz Ələsgərovu yüksək
dövlət mükafatı – «İstiqlal» ordeni alması münasibətilə təbrik edirəm. Murtuz müəllim, hüquq elmi çox mühüm
elmlərdən biridir. Müstəqil dövlət qurandan sonra bu elmin əhəmiyyətini, qədrini biz daha da çox bilirik. Siz də
ömrünüzün demək olar ki, ən şüurlu hissəsini hüquq elminə və Azərbaycanda hüquq təhsilinin inkişafına həsr
etmisiniz. Ona görə də bu yüksək mükafata layiq görülmüsünüz. Sizi təbrik edirəm.
M u r t u z Ə l ə s g ə r o v: Zati-aliləri möhtərəm prezident!
Azərbaycanın yüksək mükafatına – «İstiqlal» ordeninə layiq görüldüyüm üçün Sizə ürəkdən öz təşəkkürümü
bildirirəm. Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı ona görə xoşbəxtdir ki, ona Sizin kimi müdrik bir rəhbər başçılıq edir.
Sizin bütün varlığınız, həyatınız Azərbaycanın, millətimizin taleyi ilə həmişə bağlı olmuşdur.
Vaxtilə ölkəyə rəhbərlik etdiyiniz dövrlərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatını, mədəniyyətini, elmini, təhsilini
inkişaf etdirməyə böyük qayğı göstərmisiniz. Vətəndən uzaqda olduğunuz illərdə də Azərbaycanı
unutmamısınız, respublikamızın qayğısına qalmısınız. Əliniz daim Azərbaycanın üzərində olubdur. 1993-cü ildə
isə Sizin respublika rəhbərliyinə qayıdışınızdan sonra Azərbaycan xalqının tarixində yeni səhifə, yeni dövr
başlanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan xalqı bu dövrü Qurtuluş günü kimi dəyərləndirir və Milli
Məclisin Qurtuluş günü barədə qəbul etdiyi qərar Sizin sədaqətinizə böyük xalq məhəbbətinin təzahürüdür.
Oktyabrın 11-də Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilmişdir. Azərbaycan vətəndaşları azad, demokratik
şəraitdə keçirilən bu seçkilərdə Sizə səs vermişlər, Siz parlaq qələbə əldə etmisiniz. Bu, bizi sevindirir. Siz
yenidən beş il müddətinə Azərbaycanın prezidenti, rəhbəri seçilmisiniz. Bu, Sizin Azərbaycan xalqı qarşısında
gördüyünüz böyük işlərin, əməllərin nəticəsidir.
Cənab prezident, mən 50 ildən, yəni yarım əsrdən çox şüurlu, mənalı həyatımı Bakı Dövlət Universitetinin
divarları arasında keçirmişəm. Mən universitetdə tələbəlikdən başlayaraq rektorluğa qədər bir yol keçmişəm. Bu
müddət ərzində universitetdə yaxşı günlər də, çətin günlər də olubdur. Sizin rəhbərliyiniz dövründə universitetin
vaxtilə 50, 60 illik yubileyləri keçirilibdir. Mən rektor olduğum illərdə, Sizin rəhbərliyiniz və iştirakınızla və
bilavasitə təşəbbüsünüzlə 1995-ci ildə universitetin 75 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir.
Mənim həyatımın böyük bir hissəsi Bakı Dövlət Universitetində keçmişdir. Mən həmişə çalışmışam ki,
xalqıma, millətimə sədaqətlə xidmət edim və universitetin adını uca tutum.
İcazə verin, bu yüksək ordeni elmə, təhsilə, xüsusilə hüquq elminə verdiyiniz böyük mükafat kimi
qiymətləndirim. Bu mükafatı Sizdən qəbul etmək mənim üçün çox şərəflidir. Bu yüksək mükafata görə Sizə bir
daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanın gələcəyi, xoşbəxtliyi naminə Sizə uzun ömür, cansağlığı və
işinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Akademik Azad Mirzəcanzadəni yüksək mükafat – «İstiqlal» ordeni alması
münasibətilə təbrik edirəm.
Azərbaycanda sənin elmi xidmətlərin böyükdür. Azərbaycan xalqı bir ildir ki, sənin yubileyini qeyd edir. Bu
yubiley mərasimləri respublikanın çox yerlərində keçirilibdir. Bakıdakı yubiley mərasimində mən də iştirak edirdim.
Sən bunların hamısına layiqsən. Bunların hamısını elm sahəsindəki xidmətlərinə görə qazanmısan. Mən bu ordeni
məmnuniyyətlə sənə təqdim edirəm. Səni təbrik edirəm, cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Muradxan Cabbarova «Azərbaycan
Bayrağı» ordenini təqdim edirəm.
Sizi təbrik edirəm, cansağlığı arzu edirəm. Laçınlıların hamısına salam söyləyin. Əmin ola bilərsiniz ki,
Laçın rayonu azad olunacaqdır və laçınlılar öz yerlərinə qayıdacaqlar.
M u r a d x a n C a b b a r o v: Möhtərəm prezident, bu yüksək mükafata, göstərdiyiniz daimi diqqət və
qayğıya görə Sizə tükənməz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu etimadı doğruldacağıma söz verirəm. Çox sağ olun,
Sizə ən böyük uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: General-leytenant Kərim Kərimovu «Şöhrət» ordeni alması münasibətilə təbrik
edirəm. Səninlə görüşümdən çox məmnunam. Xalqımız qarşısında sənin xidmətlərin ondan ibarətdir ki, sən
Azərbaycan xalqını bütün dünyaya öz işlərinlə tanıtmısan. Səni Azərbaycanda çox qiymətləndiririk. Aldığın
orden və medalların, mükafatların hamısı sənin böyük elminin öz müvəffəqiyyətlərinin nəticəsində olubdur.
Amma sən indi müstəqil Azərbaycanın yüksək ordenini alırsan. Təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mərhum Qurban Abbasovun həyat yoldaşı Nina Kolomeytsevanı təbrik edirəm.
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Təəssüflənirəm ki, Qurban Abbasova bu mükafatı – «Şöhrət» ordenini özünün alması qismət olmadı. Biz
onun xidmətlərini heç vaxt unutmayacağıq, xalqımız da, ölkəmiz də unutmayacaqdır. O, görkəmli neftçi idi və
çox işlər görmüşdü. Onun gördüyü işlər bugünkü və gələcək nəsillər üçün nümunədir.
Xalq şairi Nəbi Xəzriyə «Şöhrət» ordenini təqdim edərək, Nəbi müəllimi təbrik edirəm, cansağlığı
arzulayıram. Maşallah, yaxşısan, cavan qalmısan, həmişə cavan olasan, yeni-yeni əsərlər yaradasan.
N ə b i X ə z r i: Hörmətli prezidentim, mən Sizdən çox mükafatlar almışam. Lakin bu mükafatın mənim
üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Çünki o, müstəqilliyin çətin, əzablı, əziyyətli yollarına qədəm qoymuş
millətimizin, xalqımızın, respublikamızın ilkin ordenidir.
Mükafatların kiçiyi-böyüyü olmur. Mükafat mükafatdır. Ona görə də mən Sizə çox təşəkkür edirəm. Demək
istəyirəm ki, mükafatlar xalqın səxavət xəzinəsindən bizə verilən ənam və ərməğanlardır. Biz nə qədər sağıqsa,
bu ərməğanları özümüzlə gəzdiririk. Bizdən sonra isə bu ərməğanlar xalqın şöhrət muzeylərində qorunub
saxlanır.
Mən vaxtilə «Mükafat» adlı bir şeir yazmışam. İstəyirəm ki, həmin şeirdən bir-iki misra deməklə çıxışımı
bitirim:
O gün ki, qovuşduq sözlə, sənətlə,
Nəslə də, əsrə də səs verən bizik.
Biz onu gəzdirək böyük hörmətlə,
Mükafat xalqındır, gəzdirən bizik.
Çox sağ olun, minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mərhum xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun təltif olunduğu ordeni yazıçının qızı
Mehriban Vəkilovaya və qardaşı Vaqif Vəkilova təqdim edirəm.
V a q i f V ə k i l o v: Hörmətli prezident!
Siz də, yəqin, biz hamımız da çox istəyirdik ki, bugünkü təntənəli mərasimdə Yusifin özü iştirak etsin.
Bunun üçün hamımız, ilk növbədə Siz əlinizdən gələni əsirgəmədiniz. Fəqət, həyatın yenilməz qanunları vardır.
Mehribanla mənim burada iştirakımız bu təntənəli mərasimə bir az kədər çaları verdiyi üçün bizi üzrlü hesab
edin.
Hörmətli prezident, Yusif Səmədoğlu ailəsinin təşəkkürünü Mehribanla məndən qəbul edin. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti Qədir Rüstəmova «Şöhrət» ordenini təqdim edərək, təbrik edirəm.
Necəsən? Bəlkə bir oxuyasan.
Q ə d i r R ü s t ə m o v: Cənab prezident, Allah Sizin canınızı sağ etsin. Mən gecə-gündüz Sizə Allahdan
dua edirəm. Çox sağ olun ki, mənə minik maşını da vermisiniz. İstəyirəm. Bəxtiyar müəllimin sözlərinə
yazılmış bir mahnını oxuyum…
H e y d ə r Ə l i y e v: Mərhum alim İbrahim Səfərovun təltif olunduğu «Şöhrət» ordenini onun oğlu
İbrahim Səfərova təqdim edirəm.
Akademik Böyükkişi Ağayevə yüksək mükafatı təqdim edir və onu bu münasibətlə təbrik edərək cansağlığı
arzu edirəm. Çox məmnunam ki, xeyirxah işini davam etdirirsən, insanları sağaldırsan.
B ö y ü k k i ş i A ğ a y e v: Hörmətli cənab prezident!
Bu gün burada olmaqdan və Sizinlə görüşməkdən böyük sevinc hissi duyuram və özümü xoşbəxt hiss
edirəm.
Keçmiş illərdə respublikanın rəhbəri və müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi Siz daim mənim elmi,
pedaqoji, praktik fəaliyyətimə çox diqqət yetirmisiniz. Ölkənin çox yüksək mükafatını dünyanın tanınmış və
müdrik bir şəxsiyyətindən, respublikamızın sevimli prezidentindən almaq mənim qəlbimdə Sizə minnətdarlıq və
böyük fərəh hissi doğurur. Bu, mənim həyatımda birinci mükafatdır. Çox sevinirəm ki, onu müstəqil
Azərbaycanın prezidenti cənab Heydər Əliyev mənə təqdim etdi. Bu, mənim üçün çox böyük şərəfdir. Mən onu
həyatımın böyük mənası sayıram.
Respublikamızın bir vətəndaşı, öz ömrünü, sənətini, səyini xalqın səhhətinə sərf edən bir həkim kimi mən
Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Arzu edirəm ki, Sizin həyatınız səadətlə, xoşbəxtliklə dolu olsun. Çox
sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti Həsən Məmmədova «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm. Səni təbrik
edirəm. Cansağlığı, kinoda da, səhnədə də yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
H ə s ə n M ə m m ə d o v: Möhtərəm prezident!
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Azərbaycanın kino, teatr sənəti sahəsindəki əməyimə layiqli qiymət verdiyinizə, məni ölkəmizin ali «Şöhrət»
ordeni ilə təltif etdiyinizə görə Sizə öz səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda bunu Azərbaycan kino,
teatr sənətinə, mədəniyyətinə Sizin verdiyiniz qiymət kimi qəbul edirəm.
Biz - elm və incəsənət xadimləri, ziyalılar 1969-cu ildə hakimiyyətə ilk gəlişinizdən bu günə kimi həmişə
Sizin diqqət və qayğınızı hiss etmişik. Azərbaycan mədəniyyəti 30 ildən çoxdur ki, öz layiqli yerini tutmuş və
sərhədlərimizdən çox uzaqlarda tanınmışdır. Bu, məhz Sizin zəhmətiniz sayəsində mümkün olmuşdur.
Bildiyimiz kimi, 1988-ci ildən sonra ölkəmizdə baş verən bəzi olaylar və qarışıqlıqlar xalqımıza,
mədəniyyətimizə çox böyük zərbə vurubdur. Amma sevindirici haldır ki, böyük Azərbaycan xalqının istəyi ilə
1993-cü ilin iyununda respublikada yenidən hakimiyyətə gəlişinizdən sonra bu geridəqalmalar Sizin diqqət və
qayğınız sayəsində aradan götürüldü. Biz bunu heç vaxt unutmarıq. Sizin diqqət və qayğınız sayəsində biz bunu
həmişə hiss edirik və bundan sonra da hiss edəcəyik. Biz bu yolda bundan sonra da çalışacağıq və özümüzü
doğruldacağıq.
Cənab prezident, Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə və mənə verdiyiniz bu yüksək qiymətə görə Sizə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın müstəqilliyi, dirçəlişi, bütövlüyü, qurtuluşu uğrunda apardığınız
müqəddəs mübarizədə Sizə böyük uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti rejissor Rasim Ocaqovu yüksək mükafat alması münasibətilə təbrik
edirəm, cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Sən gözəl filmlər yaratmısan, inanıram ki,
bundan sonra da yeni filmlər çəkəcəksən.
R a s i m O c a q o v: Hörmətli və əziz prezident!
Mənim üçün çox əziz olan bu gündə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Hamı bilir, amma bir daha qeyd etmək
istəyirəm ki, Siz Azərbaycan kinosuna həmişə böyük diqqət yetirmisiniz. Vallah, Siz hakimiyyətə
gəlməsəydiniz, indinin özündə kino olmazdı. Çox sağ olun. Mənim yadımdan heç vaxt çıxmaz, Siz məni 1980ci ildə «Ad günü» filminə görə Dövlət mükafatı laureatı, 1982-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti adına layiq
gördünüz. Biz yaxşı başa düşürük ki, Sizin qayğınız olmasaydı «İstintaq» filmi heç vaxt ekranlara çıxa
bilməzdi, biz SSRİ Dövlət mükafatı almazdıq.
Cənab prezident, mən və Azərbaycanın bütün kino işçiləri bütün bunlara görə minnətdarıq və ömrümüz boyu
Sizə borcluyuq. Çox sağ olun. Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti Gülxar Həsənovanı orden alması münasibətilə təbrik edirəm.
Gülxar xanım, sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Burada təltif olunanların əksəriyyəti bu mükafatları
gözləyiblər. Amma siz gözləməmisiniz, Siz təltif olunan kimi bu mükafatı alırsınız. Onlardan sizin fərqiniz
bundan ibarətdir.
G ü l x a r H ə s ə n o v a: Əziz prezident!
Mən bu gün çox sevinirəm ki, bütün sahələr üzrə sənət adamlarımız fərəh içərisindədirlər.
Əziz, sevimli, möhtərəm prezidentimiz!
Şəxsən mən bu mükafatı gözlənilmədən aldığıma görə sevinirəm. Mən sovet dövründə çox ordenlər,
medallar, adlar almışam. Amma nəticəsində bir şey görməmişəm. Bu gün mən artıq yaşa dolmuşam, necə
deyərlər, «qocalıq-binəvalıq, kürkümə düşdü yamaqlıq». Bu qoca vaxtımda Siz məni yada salmısınız. Mən bunu
unuda bilmərəm. Əvvəlki yüksək mükafatlarım qarşısında Sizin bu gün mənə təqdim etdiyiniz bu orden
qəlbimdə, ürəyimdə onların hamısından üstün yer tutubdur.
Mənim çoxlu tələbələrim vardır. Onlardan biri hazırda Los-Ancelesdə yaşayır. O, vaxtilə Bakıda Leyli, Əsli
obrazlarını ifa edibdir. O, mənim oğlumun dəfnində Bakıya gəlmişdi. Sizin haqqınızda onun danışdığı sözlər
məni çox sevindirdi. Demək istəyirəm ki, Siz Azərbaycanı bütün dünyada tanıtmısınız. Mən inanıram ki, Siz
təbiətin, Allahın yetirdiyi yeganə şəxsiyyətsiniz. Mən Sizin kimi ikinci şəxsiyyətin olacağını hiss etmirəm.
Çünki buna qabiliyyət, bilik, dözüm lazımdır. Siz hər şeyə – yaxşıya da, yamana da dözmüsünüz, öz işinizi
görmüsünüz.
Mən Üzeyir bəyin, Müslüm Maqomayevin əsərləriylə tanındığıma, sevildiyimə görə vaxtilə çox qiymətlər
almışam. Amma yenə də deyirəm, bugünkü qiymət onlardan çox yüksəkdir. Televiziyada Sizin çıxışlarınızı
verəndə mən bütün işlərimi kənara qoyub Sizə qulaq asıram. Sizin yaddaşınız, biliyiniz həqiqətən Allahın
vergisidir.
Mən arzu edirəm ki, o bilik, ağıl, düşüncə ömrünüzün axırınadək Sizdə möhkəm olsun və Siz gələcək
nəsilləri də sevindirəsiniz.
Heydər müəllim, ona görə sevinmirəm ki, mən gec də olsa buraya gəlmişəm. Mən gec-tez buraya
gələcəkdim. Ancaq muəyyən səbəblərdən belə olubdur. Mənim Sizə deyəcək çox sözlərim vardır. Amma onları
burada deyə bilmərəm, ayrıca bir vaxtda deyəcəyəm.
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Sizə minnətdaram. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Gün o gün olsun ki, Sizin köməyinizlə Qarabağ
torpaqları düşməndən azad edilsin. Biz maddi, mənəvi cəhətdən Sizdən həmişə kömək görmüşük. O gün olsun
ki, biz incəsənət işçiləri gedib, düşməndən azad olunmuş Qarabağ bölgəsində çıxışlar edək. Yetirdiyim, yaxşı
adlar almış yüzlərlə tələbələrim hamısı, mən Sizi hər yerdə daha gözəl, daha yaxşı qarşılayaq.
Cənab prezident, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram.*
YÜKSƏK MÜKAFATLARIN TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Azərbaycanın Dövlət mükafatları almağınız münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Hər
birinizə cansağlığı, uzun ömür, yeni müvəffəqiyyətlər, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Bu gün dövlət mükafatlarını alanlar Azərbaycanın mötəbər insanlarıdır. İndi müstəqil Azərbaycanın dövlət
mükafatları əksərən ölkəmizin elm, mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə təqdim olunur. Bu da təbiidir. Çünki
bizim xalqımız həmişə elmi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, incəsənəti yüksək qiymətləndirmişdir. İnsan həyatının,
insan fəaliyyətinin bu sahəsi bütün dövrlərdə cəmiyyətə, ölkəyə, dövlətə, hər bir insana çox bəhrələr vermişdir.
Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti var, zəngin elmi var, zəngin incəsənəti, musiqisi vardır. Bunu da
yaradanlar yüksək istedada malik olan adamlardır, fitri istedada malik olan adamlardır, eyni zamanda fədakar insanlardır.
Siz məhz belə insanlarsınız.
Bu gün təltif olunanların əksəriyyəti yaşlı nəslə mənsubdur. Hər birinizin həyatı böyük bir tarixdir Hər
birinizin çiyinlərinin arxasında böyük iz var, böyük yol var. Hər biriniz öz əsərlərinizlə öz ictimai-siyasi
fəaliyyətinizlə Azərbaycanın inkişafına xidmətlərinizi göstərmisiniz və bu xidmətləri də xalq həmişə qiymətləndiribdir. Bu dövlət mükafatları müstəqil Azərbaycanın dövlət rəmzidir, dövlətçilik rəmzidir və eyni zamanda
xalqın, ictimaiyyətin sizin əməyinizə, zəhmətinizə, sizin yaradıcılığınıza, əsərlərinizə verdiyi ümumi qiymətin
mücəssəməsidir.
Siz xoşbəxt adamlarsınız, çünki yaradıcısınız – əsərlər yaratmısınız və bu gün də yaradırsınız, gələcəkdə də
yaradacaqsınız. Sizin əsərləriniz xalqa fayda verir, bugünkü nəsillər və gələcək nəsillər üçün çox gərəklidir,
əhəmiyyətlidir. Mən məmnunam ki, bu gün sizinlə bir daha görüşdüm, hər birinizin əlini sıxdım və müstəqil
Azərbaycanın bu yüksək mükafatlarını sizə təqdim etdim. Mən şəxsən sizin hər birinizi çox yaxşı tanıyıram. Uzun illərdir ki, sizin fəaliyyətinizi, yaradıcılığınızı müşahidə edirəm, izləyirəm və bir azərbaycanlı kimi şəxsən bunu
qiymətləndirirəm. Azərbaycanın prezidenti kimi isə mən bu cür fərmanların verilməsini və bu mərasimin keçirilməsini
özümün şərəfli vəzifəm hesab edirəm.
Elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri ilə bərabər, burada gənc nəslin nümayəndələri də, idmançılar da bu
gün Azərbaycanın dövlət mükafatlarını aldılar. Onlar da öz yüksək göstəriciləri ilə dünya miqyasında
Azərbaycan idmanına uğurlar qazandırdıqlarına görə bu yüksək mükafatlara layiq olublar.
Ümumiyyətlə, bugünkü mərasim buraya toplaşanların hər birinin həyatında əlamətdar bir hadisə olduğu
kimi, eyni zamanda bizim ictimai həyatımızda çox böyük bir hadisədir. Bu, onu göstərir ki, müstəqil
Azərbaycanın dövləti öz vətəndaşlarının yüksək nailiyyətlərini layiqincə qiymətləndirə bilir. Bu da bizim
müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin gözəl göstəricisidir. Mən sizin hamınıza yeni-yeni yaradıcılıq uğurları
arzulayıram. Hər birinizə cansağlığı, səadət və müstəqil Azərbaycanın bu günü, gələcəyi naminə əməli fəaliyyət
arzulayıram.
Bu gün siz bu ordenləri, medalları alarkən bir xüsusiyyəti qeyd etdiniz ki, bu, müstəqil Azərbaycanın milli
mükafatlarıdır. Bu, həqiqətən belədlir. Sizlərin çoxunun burada qeyd etdiyiniz kimi, keçmiş illərdə də yüksək mükafatlara
layiq olmusunuz. O mükafatlar da qiymətlidir, heç vaxt onları unutmaq lazım deyildir. Siz o mükafatları öz xalqınıza,
vətəninizə, millətinizə xidmətə görə almısınız. Sizin yaratdığınız əsərlər, yaradıcılıq fəaliyyətiniz birinci növbədə
Azərbaycanın elmini, mədəniyyətini, incəsənətini inkişaf etdiribdir. Azərbaycanın elmi, mədəniyyəti əsrlər boyu inkişaf
edibdir və heç vaxt biz fərq qoymamışıq – hansı şair, hansı yazıçı, hansı musiqiçi, hansı alim bunu hansı dövlətin vaxtında
yaradıbdır, hansı hökmdarın vaxtında yaradıbdır. Bunları biz heç vaxt araşdırmamışıq və araşdırmaq da lazım deyil. Çünki
insan və xüsusən yaradıcı insan öz həyatı dövründə yaratdığını birinci növbədə öz xalqı üçün yaradır, öz vətəni üçün yaradır, öz milləti üçün yaradır, öz ölkəsi üçün yaradır. Əgər onun yaratdığı əsər öz ölkəsinin hüdudlarından kənara çıxarsa və

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev daha sonra «Azərbaycan» qəzetinin baş redaktoru Əmir Mustafayevə, məşhur
idmançılar Namiq Abdullayevə, Ağayar Axundzadəyə, Natiq Eyvazova, Zemfira Meftahəddinovaya, Ceyhun Məmmədova,
Aynur Sofiyevaya, Rövşən Hüseynova, Sabir Hüseynova, Zülfiyyə Hüseynovaya «Tərəqqi» medallarını təqdim etdi.
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başqa bir ölkə tərəfindən də qiymətləndirilirsə, buna sadəcə sevinmək lazımdır. Buna heç vaxt mənfi münasibət göstərmək
lazım deyil.
Sizin keçmişdə aldığınız mükafatlar da, ordenlər də, medallar da qiymətlidir. Onların hər biri sizin
həyatınızın, tərcümeyi-halınızın parlaq bir səhifəsidir. Ancaq bununla yanaşı, bu günü görmək – Azərbaycanın
müstəqilliyini görmək, bu zamana qədər yaşamaq özü-özlüyündə böyük xoşbəxtlikdir. Müstəqil Azərbaycanın
dövlət mükafatını almaq, şübhəsiz ki, hər bir insanda böyük iftixar hissi doğurur. Mən sizin hissiyyatlarınızı çox
yaxşı anlayıram və mən özüm də məhz bu dövrü yüksək qiymətləndirirəm. Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də
deyirəm: bu dövr bizim üçün çox çətindir, çox ağırdır. Biz böyük çətinliklərdən keçib irəliyə gedirik. Ancaq tək
bir müstəqilliyimizə görə hər bir şeyə dözməliyik. Çünki bu çətinliklər – bəzən maddi çətinliklər, sosial çətinliklər, hər bir insanın həyatında olan çətinliklər – bunlar keçicidir, müvəqqətidir.
Bəzən böyük müharibələr gedir, minlərlə, milyonlarla insanlar həlak olurlar. İstənilən qələbəyə nail olmaq
üçün. Biz isə indi bu ağır dövrü yaşayırıq ona görə ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlayırıq.
Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, bu dövr, ola bilər, bir az çox olsun, ola bilər, az olsun, ancaq bu dövr
keçici bir dövrdür. Biz bunu nə qədər çətin olsa da yaşamalıyıq və inanıram ki, yaşayacağıq. Azərbaycanın
müstəqilliyinin əbədiliyi naminə! Mən əminəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi olacaqdır. Mən əminəm ki,
biz bu müstəqilliyi qoruyub saxlaya biləcəyik və gələcək nəsillərə daha da qüdrətli müstəqil Azərbaycan dövləti
çatdıracağıq.
Bütün bunlara görə də sizin bu mükafatlarınızın böyük əhəmiyyəti vardır. Mən inanıram ki, siz bu gün də,
gələcəkdə də əmək fəaliyyətinizlə, yaradıcılığınızla, yeni-yeni əsərlərinizlə Azərbaycanın inkişafına öz
xidmətlərinizi göstərəcəksiniz. Mən sizi bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sağ
olun.
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ÖZBƏKİSTANIN MƏŞHUR «YALLA» DÖVLƏT ƏMƏKDAR
KAMERA-İNSTRUMENTAL ANSAMBLININ KONSERTİNDƏN SONRA
YARADICI KOLLEKTİV İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Respublika sarayı
12 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi, həmişəki kimi, yenə də gözəl çıxışlarınız münasibətilə təbrik edirəm. Sizin
ansambl artıq çoxdan böyük şöhrətə malikdir və hesab edirəm ki, özbək xalqı, Özbəkistan qarşısında
xidmətləriniz böyükdür. Bir çox illər ərzində siz özbək incəsənətini, musiqisini, mahnılarını bütün dünyada
layiqincə təmsil etmisiniz. Sizi keçmiş Sovet İttifaqının bütün respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda
həmişə sevmişlər, ancaq siz o illərdə də öz yaradıcılığınızla ittifaqın hüdudlarından kənara çıxır, bütün dünyada
qastrollarda olurdunuz və böyük müvəffəqiyyət, böyük ad-san qazanmışdınız.
Görürsünüz ki, Azərbaycanda tamaşaçılar sizi çox yüksək qiymətləndirir, sevir və gözəl başa düşürlər. Belə
münasibət təsadüfi deyil. Əvvəla, siz həmişə qiymətləndirilən yüksək sənəti bu gün yenə də təqdim etdiniz.
İkincisi, sizin mahnılarınızda və musiqinizdə milli, özbəklərə xas xüsusiyyətlər, eyni zamanda ümumbəşəri
xüsusiyyətlər var. Siz o illərdə də məhz bununla böyük müvəffəqiyyət qazanmışdınız ki, öz milli musiqinizi,
milli mahnılarınızı ümumbəşəri musiqi və mahnılarla birləşdirməyə, onları dünyaya məharətlə təqdim etməyə
müvəffəq olmusunuz. Siz yüksək dərəcəli ustalarsınız, keçmişdə gözəl oxuyurdunuz, bu gün də gözəl oxuyur,
çıxış edirsiniz.
Bakıya gəlməyinizə şadam. Buna şad olan tək mən deyiləm. Bir baxın – salon tamaşaçılarla doludur, onlar
sizi necə təntənəli, səmimi və hərarətlə qarşıladılar. Mən çox şadam. Azərbaycan prezidentinin seçkiləri
ərəfəsində Bakıya gəlib İdman sarayında bu hadisəyə həsr olunmuş konsertlə çıxış etdiyinizə görə təşəkkür
edirəm. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Bunu Azərbaycanda da, xüsusən mənə səs vermiş seçicilər də
qiymətləndirirlər. Bir sözlə, Azərbaycan prezidentinin seçkilərində siz də iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Siz və Özbəkistanın, Azərbaycanın incəsənət xadimləri bir çox on illər ərzində ölkələrimizin incəsənət
xadimləri arasında dostluq yaratmışlar. Bu dostluq bizim zəmanəmizdə, ölkələrimiz müstəqil, suveren dövlətlər
olduğu dövrdə çox böyük rol oynayır. Özbəkistanla Azərbaycanı çox şeylər bağlayır, tarixi köklərimiz birdir,
dilimiz, musiqimiz, dinimiz, adətlərimiz, bütün ənənələrimiz də birdir. Biz eyni köklərə mənsubuq və onları,
milli xüsusiyyətlərimizi, milli mənşəyimizi indi daha çox qiymətləndiririk. Bu, müstəqil, suveren dövlətlər kimi
Özbəkistanın da, Azərbaycanın da yer üzündə möhkəm durması və mövcud olması üçün, onların müstəqillik və
suverenliyini heç kimin poza bilməməsi üçün zəruridir.
Biz – dövlət xadimləri bunu edirik. Siz Özbəkistan prezidenti, dostum İslam Kərimovla mənim aramda
böyük dostluq olduğunu bilirsiniz. Ona böyük hörmətim var, onu yüksək qiymətləndirirəm, çoxdan –
Moskvada, Kremldə işlədiyim vaxtdan tanıyıram. Mən Özbəkistanı keçmişdən, 70-ci illərdən tanıyıram, onun
faciəli illərinə, özbək xalqının ədalətsizliyə məruz qaldığı illərinə bələdəm. O illərdə, xüsusən təxminən 1984cü, 1985-ci illərdən başlayaraq sovet rəhbərliyinin ayrı-ayrı xadimləri tərəfindən özbək xalqına qarşı böyük
ədalətsizlik edilmişdi. O illərdə İslam Kərimovun Özbəkistanı bu vəziyyətdən çıxarmaq vəzifəsini öz üzərinə
götürməsi, özbək xalqına yapışdırmaq istədikləri hər şeyi ata bilməsi böyük hünərdir, böyük nailiyyətdir. Buna
görə də həmin vaxtdan mən İslam Kərimovu çox sevdim, çünki o öz xalqının şərəf və ləyaqətini qorudu, onu
müdafiə etdi. Onun indi, müstəqillik illərində də Özbəkistanın müstəqilliyini möhkəmlətmək üçün çox işlər
gördüyünü bilirəm. Hərçənd bu, heç də asan deyildir. Sizin bölgənizdə də, bizim bölgəmizdə də, Qafqazda da
problemlər olduqca çoxdur. Lakin yenilməzlik, mərdlik və milli müstəqillik bu çətinlikləri aradan qaldıra
bilməyimiz üçün ən mühüm keyfiyyətlərdir.
Bu gün mən sizi dinləyərkən Özbəkistan, özbək xalqı, Daşkənd və Özbəkistandakı dostlarım gözlərim
qarşısına gəldilər. Mənim ən başlıca dostum isə İslam Kərimovdur. Xalqınıza, Özbəkistanın bütün incəsənət
xadimlərinə, dostum İslam Kərimova salam yetirin. Bir daha təbrik edirəm.
F ə r r u x Z a k i r o v (ansamblın yaradıcısı və bədii rəhbəri, bəstəkar): Cənab prezident, səmimi sözlərə
görə, habelə konsertə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik.
Bu, təkcə bizim ansambl üçün deyil, özbək mədəniyyəti, millətimiz üçün də böyük şərəfdir,
mədəniyyətimizə, millətimizə hörmətdir. Əgər seçkiqabağı kampaniyada öz iştirakımızla Sizin parlaq
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qələbənizə az-çox töhfə vermişiksə, biz xoşbəxtik. Qoy Allah Sizə, bizim prezidentimizə möhkəm cansağlığı
versin və Siz xoşbəxtliyimiz naminə çox uzun ömür sürəsiniz.
Bu gün biz bir daha yəqin etdik ki, tez-tez görüşməliyik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda
Özbəkistan səfirliyi fəaliyyət göstərir və onların respublikamızda işləməsini mühüm amil hesab edirəm.
Özbəkistanda isə ölkəmizin səfiri, dövlətlərimiz arasında gözəl, səmimi münasibətlər var, başlıcası isə
ölkələrimiz müstəqildir.
Ə b d ü q a f a r Ə b d ü r ə h m a n o v: (Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri): Cənab prezident, onu da
bildirirəm ki, «Yalla» ansamblı dekabrın 14-də Sumqayıtda xeyriyyə konserti verəcəkdir. Fürsətdən istifadə
edərək, konsertə sponsorluq yardımına görə «Azəravtonəqliyyat» Dövlət Konserninə böyük təşəkkürümü
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Yalla» ansamblının bütün üzvlərini bir daha təbrik edirəm. Sizə yeni uğurlar,
cansağlığı və firavanlıq arzulayıram. Sağ olun.
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UŞAQLARIN BEYNƏLXALQ TELEVİZİYA VƏ RADİO GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
«UŞAQLAR DÜNYANIN SEVİNCİDİR» DEVİZİ ALTINDA KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
Bakı, teleteatr
13 dekabr 1998-ci il
Əziz uşaqlar, balalar, qızlar, oğlanlar!
Mən sizi bu gün münasibətilə – uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günü münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm. Azərbaycanın bütün uşaqlarına şən həyat, səadət və xoşbəxt gələcək arzulayıram.
Uşaqlar hər bir insanın sevincidir. Uşaqlar həmişə insanları sevindirib, qəmdən, kədərdən, faciədən xilas
etməyə yardım ediblər. Hər bir insan öz həyatının mənasını və gələcəyini uşaqlarda görür. Uşaqlar hər bir ailəyə
xoşbəxtlik bəxş edir. Uşaqlar cəmiyyətin gülüdür, çiçəyidir. Uşaqlar hamımızın həm bu günüdür, həm də
gələcəyidir.
Mən hər bir insan kimi, uşaqları hədsiz dərəcədə sevirəm. Öz övladlarımı sevirəm, nəvələrimi sevirəm, bütün
uşaqları sevirəm, bütün Azərbaycan uşaqlarını sevirəm, əziz balalar, sizi sevirəm. Mən bu sözlərimlə
Azərbaycandakı bütün sağlam düşüncəli insanların fikrini ifadə edirəm. Hesab edirəm ki, hər bir sağlam
düşüncəli insan uşağı sevməlidir, uşağa qayğı göstərməlidir, uşaqların yaşaması üçün, onların təhsil alması
üçün, inkişafı üçün öz xidmətlərini göstərməlidir.
Biz Azərbaycanda çətin problemlərin olmasına baxmayaraq uşaqlara qayğını, diqqəti özümüzün ali
vəzifəmiz hesab edirik və güman edirəm ki, son illərdə Azərbaycanda uşaqların yaşayış tərzi, məktəblərdə təhsil
alması və özlərinin inkişaf etməsi üçün daha da yaxşı imkanlar yaranıbdır. Bunu elə bu televiziya verilişlərində
də görürük. Bu gün Azərbaycanın televiziyası və radiosu – Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkəti
tamamilə uşaqların sərəncamına verilibdir. Ancaq bir bu gün deyildir. Azərbaycanın dövlət televiziyası və
radiosu daim uşaqlara aid verilişlər verir, uşaqların istedadlarını televiziya və radio vasitəsilə təbliğ edir,
beləliklə də hər bir uşaqda öz istedadını inkişaf etdirmək üçün imkanlar yaradır. Bu, Azərbaycan dövlət
televiziya və radiosunun böyük xidmətidir. Ancaq təkcə televiziya və radioda yox, Azərbaycanda hər bir yerdə
uşaqlara diqqət və qayğı daim artmalıdır.
Siz bu gün iki saatdan çoxdur ki, Azərbaycan televiziyası və radiosu ilə öz verilişinizi verirsiniz, öz
istedadlarınızı nümayiş etdirirsiniz. Güman edirəm ki, bütün televiziya tamaşaçılarını, öz valideynlərinizi və hər
bir insanı sevindirirsiniz. Mən hesab edirəm ki, televiziya və radio vasitəsilə sizin bugünkü verilişiniz
Azərbaycan televiziyası və radiosunda ən gözəl verilişdir.
Azərbaycanın böyük söz ustaları var, şairləri, yazıçıları, incəsənət xadimləri, musiqiçiləri, müğənniləri, rəqs
oynayanları var. Bizim gözəl sənətkarlarımız var. Onların hər birinin televiziya və radio vasitəsilə çıxışları bizi
sevindirir, bizə mənəvi qida verir və şübhəsiz ki, böyük zövq verir, insanların şənlənməsi üçün, istirahət etməsi
üçün çox gözəl imkanlar yaradır. Biz onların hamısını qiymətləndiririk. Ancaq mən öz təəssüratımı deyirəm, hansı mərasimdə, hansı konsertdə uşaqlar çıxış edirsə, öz istedadlarını göstərirsə, onların çıxışları tamaşaçılara,
dinləyicilərə bütün tanınmış sənət ustalarının çıxışlarından daha da çox təsir bağışlayır. Eləcə də televiziya ilə.
Bu təbiidir. Çünki böyük sənət ustası, peşəkar incəsənət xadimi öz istedadını, öz sənətini nümayiş etdirmək
üçün böyük bir yol keçibdir. Ancaq 5-6 yaşında, yaxud da 10-12 yaşında uşaq bir mahnı oxuyursa, rəqs edirsə,
gözəl bir şeri istedadla, həvəslə oxuyursa, bu, daha da çox sevindirir. Çünki burada nə hazırlıq var, nə uşaq
böyük bir məktəb keçibdir. Sadəcə olaraq, uşaq öz istedadını ifadə edir. İstedadlar da Azərbaycanda çoxdur. Elə
bu gün biz burada nə qədər istedadlı uşaqlar görürük.
Mən televiziya vasitəsilə də sizin verilişi seyr etdim və burada olduğum zaman da görürəm. Nə gözəl
oxuyursunuz, oynayırsınız, bədii söz ifadə edirsiniz, şer deyirsiniz! Nə qədər istedadlısınız! Mən indi balaca
uşaqların Azərbaycan rəqsini gözəl ifa etmələrini görərkən bəzən düşünürəm. Bəzən bayram olur, mərasim olur.
Kimsə kimisə rəqsə dəvət edir, getmək istəmir, ancaq sonra gedir, rəqs edir. Görürsən ki, o qədər də yaxşı rəqs
etmir. Amma bu uşaqlar ki var, burada rəqs edirdilər, - necə gözəl, məğrur, yüksək sənətə layiq rəqs edirdilər.
Oğlanlar da, qızlar da – gözəl oxuyursunuz, gözəl oynayırsınız, gözəl sözlər deyirsiniz. Bunlar onu göstərir ki,
Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır.
Mən gənc istedadlarla əlaqədar sərəncam vermişəm və «qızıl kitab» yaratmışam. Ancaq Azərbaycanda bu
istedadlar o qədər çoxdur ki, yəqin bu kitab qısa müddətdə bir neçə cildə çevriləcəkdir. İstedadlı uşaqların
adlarının çoxu ora düşəcəkdir. Mən onları bu gün burada da görürəm.
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Mən çox sevinirəm ki, uşaqlar xoş əhval-ruhiyyədədir. Biz bu gün onları televiziya vasitəsilə burada
görürük. Bu, cəmiyyətimiz üçün lazımdır. Çünki böyük problemlər içərisində yaşayan cəmiyyət, yaşlı insanlar
öz çətinliklərinin öhdəsindən gəlmək üçün uşaqlardan ilham alırlar, uşaqları görüb təsəlli alırlar ki, uşaqlar var,
gələcək var. Azərbaycanın gələcəyi də parlaqdır.
Əziz balalar, mən sizin hamınıza xoşbəxt gələcək arzulayıram. Biz, yaşlı nəsil, çalışırıq ki, müstəqil
Azərbaycan inkişaf etsin, öz iqtisadi potensialını hərəkətə gətirsin. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda insanların
güzəranı yaxşılaşsın, rifah halı yaxşılaşsın. Biz çalışırıq ki, müstəqil Azərbaycanımız müstəqil dövlət kimi
möhkəmlənsin və Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi olsun. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqları azad edilsin və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş, indi çadırlarda yaşayan bizim soydaşlarımız öz evlərinə, öz torpaqlarına qayıtsınlar. Biz çalışırıq ki,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilsin və əbədi olaraq toxunulmaz olsun.
Biz bunlar üçün çalışırıq. Bunlar üçün çalışaraq biz sizə gələcəkdə daha da rahat həyat qurmaq istəyirik. Biz
istəyirik ki, bizim gördüyümüz çətinlikləri, bizim gördüyümüz faciələri, bizim gördüyümüz qanları, dəhşətləri
siz, əziz balalar, görməyəsiniz. Biz bunun üçün çalışırıq. Əmin ola bilərsiniz ki, bu yolda biz sona qədər öz
imkanlarımızdan istifadə edəcəyik. İnanıram ki, biz buna nail olacağıq.
Sizin isə borcunuz ondan ibarətdir ki, yaxşı oxuyasınız, yaxşı təhsil alasınız, həyatda gələcəkdə özünüzə yer
tapmaq üçün hazırlaşasınız, öz istedadlarınızdan səmərəli istifadə edə biləsiniz və Azərbaycanın gələcəyinin
qurucuları olasınız. Mən inanıram ki, indiki gənclər, indiki uşaqlar bizim nəsillərdən də qabiliyyətlidir,
istedadlıdır. Mən inanıram ki, Azərbaycanın bugünkü gəncləri, bugünkü uşaqları Azərbaycanın xoşbəxt
gələcəyini təmin edəcəklər. Biz bunun təməlini qoyuruq, əsasını qoyuruq. Siz isə gələcəkdə bunları qurub
yaratmalısınız, inkişaf etdirməlisiniz. Sizin daim nümayiş etdirdiyiniz istedadlar, sizin biliyə, təhsilə marağınız,
həyatımızın bu çətin dövründə məktəblərimizdə təhsilin günü-gündən yaxşılaşması, məktəblərdə gənc
istedadların müxtəlif dərnəklərə cəlb edilməsi və belə gözəl nümunələr hazırlanması onu göstərir ki, həqiqətən
bizim uşaqlar, bizim gənclər xoşbəxt gələcəyə malikdirlər.
Əziz balalar, mən sizə öz hədsiz məhəbbətimi bildirirəm. Mən öz övladlarımı, öz nəvələrimi sevdiyim kimi,
sizin hər birinizi sevirəm. Mən heç ayrı-seçkilik qoymuram.
Mən Azərbaycanın prezidenti kimi, böyük tarixi bir missiyanı həyata keçirirəm, öz üzərimə böyük
məsuliyyət götürmüşəm: mən bütün Azərbaycan xalqının qayğısını çəkirəm, Azərbaycanın vətəndaşlarının
qayğısını çəkirəm, Azərbaycan dövlətinin qayğısını çəkirəm. Belə olan halda mənim üçün Azərbaycanın hər bir
vətəndaşı doğmadır, əzizdir. Azərbaycanın hər bir gənci mənim üçün öz övladım kimi doğmadır, əzizdir.
Azərbaycanın hər bir uşağı mənim üçün öz nəvəm kimi əzizdir, doğmadır.
Siz uşaqlar çox vaxt mənə «baba» deyirsiniz. Mən həqiqətən həyatda babayam. Ancaq kimsə mənə «baba»
deyirsə, bilsin ki, mən onun da babasıyam. Mən sizi – Azərbaycanın bütün uşaqlarını, bütün gənclərini
həqiqətən ata, baba məhəbbəti ilə sevirəm və bu sevgi ilə, bu məhəbbətlə də sizin hamınıza cansağlığı, səadət
arzulayıram. Sağ olun.
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BEYNƏLXALQ KADR AKADEMİYASININ RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ* SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 dekabr 1998-ci il
G e o r g i Ş o k i n: Cənab prezident, çox hörmətli Heydər Əliyeviç!
İcazə verin, Avropa Şurasının və YUNESKO-nun akademik tanınma və mobillik üzrə milli informasiya
mərkəzləri Avropa şəbəkəsinin üzvü olan Beynəlxalq Kadr Akademiyası adından Sizi, XX yüzilliyin
mübaliğəsiz, görkəmli adamını, bütün dünyada tanınmış dövlət xadimini, Azərbaycanın çoxillik və şəksiz
liderini salamlayım.
Beynəlxalq Kadr Akademiyası ictimai beynəlxalq təşkilatdır. Əgər onun məqsəd və vəzifələrini bir kəlmə ilə
ifadə etsək, onda bu, ən əvvəl, beynəlxalq aləmdə hamılıqla qəbul olunmuş proqramlara əsaslanan beynəlxalq
açıq təhsili inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Akademiya öz fəaliyyətinin başlıca məqsədlərini əsas tutaraq, elm və təhsili inkişaf etdirdiklərinə görə
müxtəlif beynəlxalq mükafatlar təsis etmişdir. «Elm və təhsilin inkişafına görə» beynəlxalq orden yüksək
akademik fərqlənmə nişanıdır. Ukraynanın ilk prezidenti Leonid Kravçuk, Qırğızıstan prezidenti Əsgər Akayev,
Rumıniya prezidenti Emil Konstantinesku, AFR-in sabit Kansleri Helmut Kol, YUNESKO-nun baş direktoru
Federiko Mayor bu ordenlə təltif edilmiş və ya təltifə təqdim olunmuşlar.
Beynəlxalq Kadr Akademiyası Rəyasət Heyətinin bu il fevralın 25-də keçirilən və dünyanın müxtəlif
ölkələrinin 15 nümayəndəsinin iştirak etdiyi geniş iclasında, çox hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizi demokratik
humanitar siyasət apardığınıza görə, xalq təhsilinə, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığa şəxsi töhfənizə görə bu
ordenlə təltif etmək haqqında yekdilliklə qərar qəbul olunmuşdur.
Hələ 1969-cu ildə, yəni 29 il əvvəl Siz Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayıb, ilk 50 gənci ali təhsil almaq
üçün respublikadan kənara göndərərkən nümayiş etdirdiyiniz siyasi müdrikliyə və dövlətçilik təfəkkürünün
vüsətinə akademiyanın bir çox üzvləri heyran qalmışdılar. Lakin aradan çox az vaxt keçdikdən sonra o dövrün
ən yaxşı ali məktəblərinə artıq hər il 800-900 gənc azərbaycanlı göndərilirdi. Həqiqətən, Siz milli zəmində
prinsipcə yeni beynəlxalq universitet təşkil etməyə müvəffəq oldunuz, yəni Azərbaycan əlavə olaraq daha bir ali
məktəbə – Avrasiya regionunun ən yaxşı ənənələrini özündə təcəssüm etdirən məktəbə malik oldu.
Əlbəttə, Siz ən yüksək beynəlxalq mükafatlara layiqsiniz və mən qəti əminəm ki, bizim orden bu
mükafatlardan yalnız biri olacaqdır. Lakin bu gün biz Beynəlxalq Kadr Akademiyasının Rəyasət Heyəti adından
akademiyanın yüksək mükafatını – «Elm və təhsilin inkişafına görə» beynəlxalq ordenini Sizə məmnuniyyətlə
təqdim etmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, dostlar, mənim fəaliyyətimə göstərdiyiniz diqqətə görə,
akademiyanızın ordeni ilə təltif olunmağım haqqında qəbul etdiyiniz qərara görə, bu ordeni mənə təqdim etmək
üçün Azərbaycana xüsusi olaraq gəldiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bunu çox yüksək
qiymətləndirirəm və görmüş olduğum və gördüyüm işlərə verilən qiymət hesab edirəm.
Təhsil sahəsi mənim üçün həmişə çox mühüm olubdur. Siz 1969-cu ili, mənim Azərbaycanın rəhbəri
seçildiyim ili xatırlatdınız. O illərdə qarşımda çoxlu problemlər dururdu. Ancaq mən ən əvvəl təhsil və elm
problemlərinə girişdim. Yeri gəlmişkən, bu sahədə mənim fəaliyyətim iki istiqamətdə gedirdi; bir tərəfdən, mən
ali və orta təhsilin təmizliyi uğrunda, elmin təmizliyi uğrunda mübarizə aparırdım, yəni bu nəcib, çox yüksək,
humanist sahənin ondan öz şəxsi məqsədləri, tamahkarlıq məqsədi ilə istifadə edən təsadüfi adamlardan
təmizlənməsi üçün tədbirlər görürdüm. Digər tərəfdən isə, mən Azərbaycanda təhsilin, xüsusən ali təhsilin,
elmin inkişafı ilə ardıcıl surətdə məşğul olurdum.
* Görüşdə Beynəlxalq Kadr Akademiyasının (BKA) rəhbərləri- BKA-nın prezidenti, Beynəlxalq Bioqrafiya
Mərkəzinin (Kembric, İngiltərə) direktoru, Amerika Coğrafiya İnstitutu Tədqiqat Assosiasiyasının
(Vaşinqton,ABŞ) vitse-qubernatoru, professor, fəlsəfə doktoru, sosioloji elmlər namizədi Georgi Şokin, BKAnın vitse-prezidenti, Regionlararası İşçi Heyətini İdarəetmə Akademiyasının (Ukrayna) rektoru, BMT-nin
eksperti, professor, psixologiya elmləri namizədi, siyasi elmlər doktoru Valeri Bebik, BKA-nın baş direktoru və
fəxri doktoru, professor, texnika elmləri namizədi, pedaqoji elmlər doktoru Leonid Oderin iştirak etmişlər.
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Statistikadan məlumdur ki, üç ildə Azərbaycanda bir çox yeni ali məktəblər meydana gəldi və mövcud ali
məktəblərdə təhsilin yeni sahələri, yeni kafedralar, yeni fakültələr açıldı, əvvəllər bunlar yox idi. Ancaq mən
hesab edirdim ki, bu, kifayət deyildir. Siz doğru dediniz, buna görə də mən Sovetlər İttifaqının digər ali
məktəblərinin imkanlarından istifadə etməyi qərara aldım. Mən bunu öz keçmiş fəaliyyətimin çox mühüm
hissəsi hesab edirəm.
Bu yaxınlarda, bir neçə ay öncə mən 20-25 il əvvəl görüşdüyüm Sovetlər İttifaqının müxtəlif
respublikalarının ali məktəblərinə, xüsusən Moskvaya, Leninqrada, Kiyevə yola saldığım adamlarla görüşdüm.
O vaxt onlar 16-17 yaşlı uşaqlar idi, indi isə artıq kifayət qədər yaşa dolmuş kişilərdir. Çoxları elmlər doktoru
alimlik dərəcəsinə malikdir, professor, elmlər namizədidir. Bütün bunlar məni hədsiz sevindirirdi və sevindirir.
Siz öz çıxışınızda çoxlarının sezə bilmədiyi bir məqamı qeyd etdiniz. Bununla mən Azərbaycanda daha bir
universitet, beynəlxalq universitet yarada bildim. Axı, adətən, ən böyük ali məktəb hər il 700-800, bəziləri 400500 adam qəbul edir. Əgər o vaxtlar Azərbaycanda mövcud olan 17 ali məktəbdən əlavə, biz Sovetlər İttifaqının
məxtəlif ali məktəblərinə hər il 800-900 adam göndərirdiksə, deməli, biz daha bir universitetə, lakin istər
ixtisaslar üzrə çoxprofilli, istərsə də, əlbəttə, səviyyəcə yüksək olan əlavə bir universitetə malik idik. Bütün
bunlar nəticə etibarı ilə Azərbaycan üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasına xidmət edirdi.
O vaxtlar mən bu cəhəti gözəl bilirdim, ancaq onu bilərəkdən heç vaxt açıqlamırdım. Bilirsinizmi nəyə görə?
Ona görə ki, o vaxtlar Sovetlər İttifaqının müxtəlif universitetlərinə Azərbaycan üçün ayrılan normanın hər il
artırılmasına Sovetlər İttifaqının Ali Təhsil Nazirliyindən icazə almaq asan deyildi. Mən 1969-cu ildə bu işə
başlayanda normamız 50 nəfər idi. Sonra biz onu 100, 150, 200, 300 nəfərə çatdırdıq, 400-500 nəfərə çatanda
isə Sovetlər İttifaqının Ali Təhsil Nazirliyində narahat olmağa başladılar: nə üçün bu qədər? Axı heç bir
respublika belə normaya malik deyildir. Mən onları inandırdım və onlar mənimlə razılaşdılar. Beləliklə,
təxminən 1977-ci, 1978-ci illərdə biz normanı 800-900 nəfərə çatdırdıq.
Lakin mən buna, belə demək mümkündürsə, nail olurdum və bu, asanlıqla başa gəlmirdi. Bəzən hətta həmin
məsələni Sovetlər İttifaqının ali təhsil nazirindən də yüksək səviyyədə qoymaq lazım gəldiyinə görə malik
olduqlarımızın üstünü vurmamağa çalışırdım. Mənim üçün bu məsələni həll etmək, normanı artırmaq vacib idi.
Üstündən bir xeyli keçəndən sonra bunu mən özüm dedim. Ancaq mənə çox xoş və təəccüblüdür ki, siz bu
məqamı sezdiniz və bunu fəaliyyətimizin mühüm bir hissəsi kimi qeyd etdiniz.
Tale elə gətirdi ki, 1982-ci ilin axırlarında məni Moskvaya işə dəvət etdilər və Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini, Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü kimi bir çox digər nazirliklərlə yanaşı, bütün təhsil
sahəsinə, yəni Ali Təhsil Nazirliyinə, Maarif Nazirliyinə, Texniki Peşə Təhsili Komitəsinə də kuratorluq
edirdim. O vaxtlar təhsil məsələləri ilə məşğul olan idarə vardı. Mən Ali Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının böyük
geniş iclaslarında dəfələrlə olur, universitetlərin rektorları qarşısında çıxış edirdim.
Mən ali təhsilin problemləri ilə çox ciddi məşğul olurdum və deməliyəm ki, məhz onda bizim ümumi
təşəbbüsümüzlə orta təhsil üçün yeni məktəb islahatı işlənib hazırlanmışdı. Mən məktəb islahatını hazırlayan
komissiyanın sədri idim və 1984-cü ilin yayında SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında bu məsələ barədə məruzə
etdim. Yeri gəlmişkən, bu islahat o vaxt üçün çox yaxşı idi. O vaxt, 1983-cü ildə biz Sovetlər İttifaqında
islahatları ilk dəfə olaraq həyata keçirməyə başladıq. Mən ali təhsilin islahatı haqqında 1984-cü ildə yekun
məruzəsi etdim və biz bu məsələyə dair bir sıra qanunlar qəbul etdik.
Bir sözlə, mən təhsil sahəsi ilə Azərbaycanda hələ onun rəhbəri olarkən məşğul olmuşam, sonralar, Sovetlər
İttifaqının rəhbərlərindən biri kimi həmin məsələ ilə SSRİ miqyasında məşğul olmuşam. O vaxtlar mən Sovetlər
İttifaqının bir çox universitetlərində olur, professor- müəllim heyəti ilə görüşürdüm. Kazanda Tatarıstan ali
məktəblərinin professor-müəllim heyəti ilə görüş yadımda çox yaxşı qalıbdır. Yeri gəlmişkən, orada müxtəlif
profilli ali məktəblər var idi. Sonra biz ali təhsilin də islahatlarını hazırladıq. Ancaq 1987-ci ildə mən bütün
vəzifələrdən istefaya getdim və bununla daha məşğul olmadım.
Bunlar tarixin bəzi epizodlarıdır. Bütün bunları ona görə xatırlayıram ki, siz öz çıxışınızda o vaxt Sovetlər
İttifaqının digər ali məktəblərinin imkanları vasitəsilə Azərbaycanda kadrlar hazırlanması mövzusuna
toxundunuz.
Lakin indi biz başqa şəraitdə yaşayırıq. Ukrayna, digər respublikalar kimi, Azərbaycan da müstəqil dövlətdir,
öz məsələlərimizi özümüz həll edirik. Ancaq biz indi də dünyanın müxtəlif ölkələrinin universitetlərindən fəal
istifadə edirik. Doğrudur, bu, artıq fərdi qaydada edilir, belə imkanlar o vaxt yox idi. Bilirsiniz ki, bir çox
universitetlər kommersiya əsasında işləyir. Amma deməliyəm ki, indi bir çox gənclər Avropanın, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, habelə Rusiyanın universitetlərində təhsil alırlar. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan gəncləri ali
təhsil almaq üçün Moskva universitetlərindən bu gün də fəal istifadə edirlər.
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Hazırda Azərbaycanda da təhsil, xüsusən ali təhsil sistemi yenidən təşkil olunur. Son illər ərzində
Azərbaycanda çoxlu özəl universitet meydana gəlmişdir. İndi onların nə qədər olduğunu bilmirəm, ancaq
kifayət qədər çoxdur. Bəzən hətta belə hesab edirəm ki, lap çoxdur.
Açığını deyim, özəl, pullu təhsil almaq imkanı yarandıqda bu işlə məşğul olmaq istəyən çoxlu adamlar
meydana çıxdı. Hesab edirəm ki, bu da qanunauyğun prosesdir, belə ki, hər bir yeni iş həmişə çox böyük diqqət
cəlb edir və çox adamlar öz səylərini qoymağa çalışırlar. Hesab edirəm ki, vaxt hər bir universitetin həyat
qadiliyyətini müəyyən dərəcədə təsdiqləyəcəkdir. Belə ki, hər bir universitet, hər bir ali təhsil, hətta kommersiya
əsasında olsa belə, əsas məqsədə – yaxşı təhsil verməyə yönəlməlidir. Qalan hər şey ikinci planda olmalıdır.
Əgər kommersiya imkanlarından istifadə edən özəl universitet yüksək təhsil verirsə, bu, cəmiyyət üçün,
dövləimiz üçün, Azərbaycan üçün çox böyük xeyirdir. Əgər kimlərsə təhsilin keyfiyyətinə zərər vurmaq
hesabına bundan özünün hansısa şəxsi maliyyə və iqtisadi mənafelərini ört-basdır etmək üçün istifadə edirsə,
onda təbii ki, bu, uzun müddət davam edə bilməz və yəqin ki, cəmiyyətimiz bununla razılaşmaz və biz də
razılaşmarıq.
Yeri gəlmişkən, vaxtınız olsa və istəsəniz universitetlərimizlə tanış ola bilərsiniz. Mən təhsil nazirinə
tapşıraram ki, sizinlə görüşsün. Siz, özəl universitetlərimizlə də tanış ola, necə deyərlər, təcrübəniz və
akademiyanızın özündə cəmləşdirdikləri nəzərə alınmaqla, işlərimizin harada irəli getdiyini, harada isə səhvlərə
yol verdiyimizi kənar baxışla müəyyən edə bilərsiniz. Biz həmişə özümüzə nəzarət etmək istəyirik. Lakin
istəyirik ki, bizə kənardan da baxsınlar və işlərimizi daha obyektiv qiymətləndirsinlər.
Çox sağ olun. Diqqətiniz məni mütəəssir etdi. Bu, mənim üçün çox böyük şərəfdir. Hesab edirəm ki, bu, həm
də sizin Akademiyanız ilə Azərbaycanın təhsil sahəsi arasında sıx, işgüzar əlaqələr üçün şərait yaradır. Ona görə
də, artıq dediyim kimi, təhsil nazirinə tapşıracağam ki, sizinlə görüşsün, zəruri saydığınız məsələləri müzakirə
etsin.
G e o r g i Ş o k i n: Cənab prezident, vaxt ayırıb bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə səmimi-qəlbdən təşəkkür
edirik.
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ABŞ PREZİDENTİNİN VƏ DÖVLƏT KATİBİNİN XÜSUSİ MÜŞAVİRİ,
SƏFİR RİÇARD MORNİNQSTARIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
16 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlayıram. Azərbaycanda sizinlə yenidən görüşməyimdən çox
məmnunam. Cənab Morninqstar, biz sizinlə oktyabrın sonunda Türkiyədə, Ankarada görüşmüşdük. Hesab
edirəm ki, biz birlikdə əhəmiyyətli iş gördük. Bakı – Ceyhan boru kəməri haqqında Ankara bəyannaməsi o
vaxtdan indiyədək dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir və müzakirə mövzusuna çevrilibdir. Kimsə
müzakirə edir, biz isə bu işləri əməli surətdə həyata keçiririk. Ona görə də mən çox məmnunam ki, siz yenidən
bizim regionumuza gəlmisiniz və görüşüb danışmağa, gələcək işləri müzakirə etməyə imkanlar vardır.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, çox sağ olun. Səmimi sözlərə görə minnətdarlığımı
bildirirəm, mən ABŞ prezidenti Bill Klintonun və vitse-prezident Albert Qorun salamlarını Sizə yetirmək
istəyirəm.
Mən Ankara bəyannaməsinin əhəmiyyəti barədə Sizin dediyiniz fikirlərlə tam razıyam. Ankara bəyannaməsi
oktyabrın 29-da imzalanmışdır. Siz bu sahədə dönüş nöqtəsi yaratmaqda xüsusi, müstəsna rol oynamısınız. Mən
inanıram ki, biz o zamandan etibarən müəyyən tərəqqi əldə etmişik. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və Türkiyə hökumətinin apardığı birgə iş artıq öz bəhrələrini
verməkdədir. Şirkətlər Bakı – Ceyhan layihəsinin arxasında duran siyasi reallıqları artıq duymağa, dərk etməyə
başlayırlar. Onlar bu regionun liderlərinin – prezidentlər Süleyman Dəmirəlin, Heydər Əliyevin, Eduard
Şevardnadzenin bu işə nə dərəcə ciddi yanaşmalarını da hiss edirlər. Lakin bəzi kommersiya məsələlərinin hər
biri işlənilməlidir.
Mənə məlumdur ki, oktyabrın 29-da Ankarada keçirilmiş görüşlərdən sonra Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi
Azərbaycana gəlmiş, Sizinlə görüşmüş, qiymətlərə münasibətləri haqqında fikirləri Sizə təqdim etmiş, özlərinin
və ABƏŞ-in qiymətləri arasındakı fərqi göstərmişdir.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevlə və şirkətin birinci vitse-prezidenti İlham
Əliyevlə birlikdə biz bu gün səhər həmin məsələləri müzakirə etmişik. Biz məsələnin müzakirəsinin üçüncü
mərhələsinə keçmişik. Bizim və Türkiyənin irəli sürdüyü qiymətlər bir-birinə çox yaxındır. Biz razılığa
gəlmişik, ARDNŞ və Türkiyə hökuməti qarşıdakı həftə ərzində şirkətlərlə sıx işləməlidirlər ki, qiymətlər arasında daha çox yaxınlıq olsun. Biz belə düşünürük ki, Türkiyə hökuməti Bakı – Ceyhan layihəsinin həyata
keçirilməsi üçün bu cəhətdən lazımi şərait yaradacaqdır və eyni zamanda şirkətlərin narahat olduqları məsələlər
haqqında da lazımi qərarlar qəbul ediləcəkdir. Biz ümid edirik ki, Bakı – Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi
üçün tezliklə ümumi razılıq əldə olunacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Söylədiyiniz fikirlərə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm – ABŞ prezidenti cənab
Bill Klintonun və vitse-prezident cənab Albert Qorun mənə çatdırdığınız salamlarına görə təşəkkür edirəm.
Xüsusilə Milad və Yeni il bayramları qarşısında mənim də salamlarımı və ən xoş arzularımı prezident cənab
Bill Klintona və vitse-prezident cənab Albert Qora çatdırmağınızı xahiş edirəm.
Mən Ankaradan Bakıya dönəndən sonra Bakı – Ceyhan neft kəməri haqqında imzaladığımız bəyannamə ilə
əlaqədar olaraq prezident cənab Bill Klintona və vitse-prezident cənab Albert Qora məktublar göndərdim və bir
çox mülahizələrimi onlara bildirdim. Bilirsiniz ki, prezident cənab Bill Klinton və vitse-prezident cənab Albert
Qor vaxtilə bu məsələ ilə əlaqədar mənə məktublar göndərmişdilər. Bakı – Ceyhan boru kəməri haqqında
bəyannamənin imzalanıb-imzalanmaması barədə müəyyən qədər narahatlıq var idi. Ötən zaman göstərdi ki,
ümumi səylərimiz nəticəsində biz öz istədiyimizə artıq nail olduq. Amma mane olmaq istəyənlər çox idi və bu
gün də vardır. Bir daha qeyd edirəm, bu münasibətlə sizin regiona gəlməyiniz və işlərin daha da dərindən
müzakirə olunması çox əhəmiyyətlidir.
Bakı – Ceyhan boru kəmərinin qiymətləri haqqında fərq Ankara bəyannaməsi imzalanmazdan əvvəl də bizə
məlum idi. Ona görə də bəyannamə imzalanan kimi biz, yəni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Türkiyənin
müvafiq orqanları ilə birlikdə çox böyük işlər gördük. Noyabrın əvvəlində İstanbulda bir görüş keçirildi və
məsələlər orada müzakirə olundu. Sonra isə Türkiyənin nümayəndə heyəti Azərbaycana gəldi. Beləliklə, hesab
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edirəm ki, Bakı – Ceyhan xəttinin qiymətləri ümumi səylər nəticəsində daha da dəqiqləşdirilir. Ancaq mən
sizinlə razıyam ki, bu işləri, xüsusən konsorsiuma daxil olan şirkətlərlə davam etdirmək lazımdır.
Bilirsiniz ki, neftin qiymətinin son vaxtlar aşağı düşməsi ilə əlaqədar Xəzər hövzəsindəki ehtiyatlar haqqında
da müxtəlif fikirlər dolaşır. Bəziləri hesab edirlər ki, bu imzalanmış müqavilələr artıq həyata keçirilməyəcək,
yaxud da Xəzər hövzəsindəki ehtiyatlar indi o qədər böyük əhəmiyyət daşımır. Bir sıra ölkələrdə bəzi dairələr
bizim işimizə mane olmaq, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Xəzər hövzəsindəki neft ehtiyatlarının miqdarını
həmişə azaltmaq və dünyada başqa bir ictimai fikir yaratmaq üçün əvvəllər də belə fikirlər irəli sürürdülər.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda müxalifətdə olan bəzi qüvvələr də bu fikirləri yayırlar və hətta buna görə
sevinirlər.
Mən dünən ANS televiziyasına baxırdım. Müxalifətdə olan bir şəxs orada çıxış edib yalan məlumatlar verirdi
ki, guya neft şirkətlərinin bəziləri artıq buradan çıxıb getmək istəyirlər, bəziləri də guya gəlmək istəmirlər. Mən
respublikamıza düşmən olan bəzi ölkələrin xadimlərinin çıxışına oxşar çıxışı Azərbaycanda da gördüm.
Ancaq mən həmin axşam fikirləşdim ki, bunların ya dünyadan xəbəri yoxdur, yaxud da onlar yalan
danışmağa öyrəşiblər. İş burasındadır ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə ABŞ-ın «Frontera pesorses» şirkəti
arasında dekabrın 15-də Bakıda yeni bir müqavilə imzalanıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa
ölkələrinin şirkətləri yeni müqavilələrin imzalanması ilə əlaqədar bu gün də bizə müraciətlər edirlər.
Şübhəsiz, mən bunu ona görə deyirəm ki, təəssüflər olsun, ölkəmizin daxilində də təxribat xarakterli belə
şayiələr yayanlar vardır. Amma bunların heç biri bizim ümumi işimizə mane ola bilməz. Belələri nə qədər
çalışdılar ki, Bakı-Ceyhan boru kəməri haqqında sənəd imzalanmasın, ancaq biz onu imzaladıq.
Ümid edirəm ki, Ankarada Türkiyə ilə Türkmənistan arasında qazın nəqli barədə imzalanmış saziş də həyata
keçiriləcəkdir. Mən bilirəm ki, siz bunda çox maraqlısınız. Demirəm ki, biz maraqlıyıq, amma biz bunu
istəyirik.
Bilirsiniz, Xəzər dənizinin tarixinin nə qədər olduğunu heç kəs deyə bilməz. Yer kürəsinin tarixi nə
qədərdirsə, Xəzər dənizinin də tarixi o qədərdir. Ancaq XX əsrin sonunda və XXI əsrin əvvəlində Xəzər
dənizinin mineral ehtiyatlarında böyük bir inqilab baş verir. Biz də bu inqilabın iştirakçılarıyıq. Hesab edirəm
ki, bu inqilab da bütün xalqlar, o cümlədən Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bəhrə verəcəkdir. Ancaq biz gərək
bunun üçün çox işləyək.
Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsinin dünənə qədər əleyhinə çıxan ölkələrin hər biri indi öz sektorunda
fəal işə başlayıbdır. Bilirsiniz ki, dekabrın 15-də Tehranda İranın Neft Nazirliyi ilə «Şell» və «Lazmo» şirkətləri
arasında bir saziş imzalanıbdır. Bu da onu göstərir ki, heç kəs Xəzər dənizindən uzaqlaşmır, əksinə, hamı Xəzər
dənizinə gəlir. Bizim çox böyük perspektivlərimiz vardır. Hesab edirəm ki, biz bunları sizinlə müzakirə edə
bilərik.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, məlumat verim ki, mən həmin gün Bakıda mətbuat
konfransı keçirdim və Bakı-Ceyhan boru kəməri marşrutuna münasibətimi bildirdim. İnanıram ki, bütün
tərəfləri razı salan cavab alınacaqdır. Mənə elə gəlir ki, bu cavabın alınmasından ötrü biz mümkün qədər sürətlə
işləməliyik və eyni zamanda bunu təmin etmək üçün bəzi şirkətlərin narazılıqlarını da nəzərə almalıyıq. Mənim
fikrimcə, Türkiyə bu məqsədlə lazımi şərtləri təmin etməyə artıq hazırdır və biz bu məsələ ətrafında birgə
işləməliyik.
Mən Transxəzər layihəsinə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Biz Transxəzər layihəsinə Sizin davamlı
dəstəyinizə öz hörmətimizi və ehtiramımızı bildirmək istəyirik.
Məlumdur ki, Siz siyasi xadim kimi bu regionda müstəsna rol oynayırsınız. Siz Türkmənistanın da iqtisadi
inkişafının lazımlığını duyursunuz və ona görə də bu layihəyə dəstək verirsiniz. Hamıya məlumdur ki, bu
layihənin tam həyata keçməsi üçün orada Azərbaycan da iştirak etməlidir. Mən Türkiyədə bu məsələ haqqında
dünən danışmışam. Cənab Natiq Əliyev bugünkü görüşümüzdə bu məsələni bir daha irəli sürdü. Mən sabah
Türkmənistanda olarkən bu məsələni bir daha qaldıracağam. Biz Türkiyəyə və Türkmənistana ciddi surətdə
təklif edəcəyik ki, Azərbaycanla iş birliyi yaratsınlar və bu komissiya birlikdə fəaliyyət göstərsin.
Mən «Şell» və «Lazmo» sazişinə aid fikrimi də bildirmək istəyirəm. Biz Sizin narahatlığınızı tam dərk
edirik. Mən Vaşinqtona qayıtdıqdan sonra bu, bizim məşğul olacağımız əsas məsələlərdən biri olacaqdır. Biz bu
məsələni Vaşinqtonda lazımi səviyyəyə çatdıracağıq.
Sizinlə yenidən görüşməyimə, bir çox mühüm məsələləri müzakirə edib aydınlaşdırdığımıza görə bir
daha təşəkkürümü bildirirəm.
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1999-cu il ÜÇÜN DÖVLƏT BÜDCƏSİ LAYİHƏSİNİN MÜZAKİRƏSİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ RESPUBLİKA MÜŞAVİRƏSİNDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN NİTQİ
Prezident sarayı
17 dekabr 1998-ci il
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bugünkü müşavirə ölkəmizin 1999-cu il üçün büdcəsinin layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuşdur.
Büdcənin layihəsi Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və başqa müvafiq nazirliklər tərəfindən
hazırlanıbdır. Nazirlər Kabineti büdcənin layihəsini müzakirə edib, təqdim edibdir. Büdcə layihəsi bizim
tərəfimizdən ətraflı müzakirə edilibdir, təhlil olunubdur. Ancaq mən layihəni müzakirə, təsdiq etmək üçün Milli
Məclisə göndərməzdən əvvəl onun geniş şəkildə müzakirə olunmasını zəruri hesab etdim. Çünki 1998-ci ilin
büdcəsinin yerinə yetirilməsində qüsurlar çoxdur. Biz noyabrın 6-da Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında bu
barədə ətraflı danışdıq. Ondan sonrakı dövrdə bu məsələlər ətraflı təhlil edilir.
1999-cu ilin büdcəsi layihəsinin yaranması bir çox çətinliklərlə üzləşibdir. Bunların obyektiv səbəbləri də
vardır. Eyni zamanda, 1998-ci ilin büdcəsinin yerinə yetirilməsində buraxılan nöqsanlar 1999-cu ilin büdcəsinin
tərtib olunmasında da çətinliklər, gərginliklər yaradıbdır. Ona görə də biz bu gün büdcənin layihəsini burada
birlikdə müzakirə edib müzakirə, təsdiq üçün Milli Məslisə təqdim edərkən 1999-cu ilin büdcəsinin yerinə
yetirilməsi haqqında lazımi tədbirlər görməliyik və bunu indi görməliyik, gecikdirməməliyik. Biz həm 1998-ci
ilin son günlərini uğurla başa çatdırmalıyıq, həm də 1999-cu ilin büdcəsinin yerinə yetirilməsini təmin etmək
üçün lazımi tədbirlər görməliyik. Mən bütün bunlara görə bu gün belə bir geniş müşavirənin keçirilməsini
qərara almışam.
Müşavirəyə Prezident Aparatının məsul işçiləri, Nazirlər Kabinetinin üzvləri, konsern və şirkətlərin, böyük
istehsal, sənaye müəssisələrinin rəhbərləri, şəhər və rayonların icra hakimiyyətinin başçıları, başqa icra
orqanlarının nümayəndələri dəvət ediliblər. Eyni zamanda, Milli Məclisin rəhbərliyi, Milli Məclisin
komissiyalarının sədrləri də bu müzakirəyə dəvət olunublar.
Güman edirəm ki, Azərbaycanın ümummilli, ümumölkə məsələsini burada hamımız birlikdə bir daha
müzakirə etsək, büdcənin layihəsini daha da təkmilləşdirə bilərik və xüsusən, 1999-cu ilin büdcəsini yerinə
yetirmək üçün lazımi tədbirlərin görülməsi barədə fikir mübadiləsi apara bilərik. Bugünkü müşavirə bu məqsədi
daşıyır.
YEKUN NİTQİ
Müşavirə başlanarkən bildirdim ki, Azərbaycanın 1999-cu il üçün hazırlanmış büdcə layihəsi bizim
tərəfimizdən baxılıbdır, qəbul olunubdur, müzakirə və təsdiq üçün Milli Məclisə göndərilir. Bugünkü müşavirə
və çıxışlar, müzakirələr bir daha təsdiq edir ki, layihə 1999-cu ildə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını təmin
etmək üçün yararlıdır. Əgər belə bir büdcə layihəsi Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunarsa, Azərbaycanın
iqtisadiyyatı 1999-cu ildə bunun əsasında inkişaf edəcəkdir. Mən inanıram ki, Milli Məclis büdcə layihəsinə
diqqətlə baxacaqdır və onu qısa bir zamanda təsdiq edəcəkdir.
Büdcə layihəsinin Milli Məclisə təqdim olunması müəyyən qədər gecikdirilibdir. Ancaq bunun səbəbləri də
vardır. Nazirlər Kabineti bu layihəni artıq hazırlamışdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı ilə bir neçə
məsələləri də müzakirə etmək lazım idi. Dünya Bankının missiyası bu yaxın günlərdə Azərbaycanda olmuşdur,
Nazirlər Kabineti ondan sonra büdcə layihəsini mənə təqdim etmişdir. Güman edirəm ki, büdcə layihəsinə
dekabrın qarşıdakı günlərində baxıla bilər və o, qəbul oluna bilər.
Bu gün burada həm 1998-ci il dövlət büdcəsinin yerinə yetirilməsi, ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı, həm
də 1999-cu il büdcəsinin göstəriciləri ilə əlaqədar bir çox rəqəmlər bir daha elan olundu. Biz üç il bundan əvvəl
belə rəqəmlər haqqında danışa bilməzdik və danışmırdıq da. Çünki Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil aşağı
düşürdü, tənəzzülün qarşısını almaq mümkün deyildi. 1990-1991-ci illərdən başlamış iqtisadi-sosial böhran
davam edirdi. Sənaye, kənd təsərrüfatı istehsalı, ümumi daxili məhsul və başqa iqtisadi göstəricilər ilbəil aşağı
düşürdü. Bunların hamısı məlumdur və statistika göz qabağındadır.
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Biz bütün bu çətinliklərin qarşısını ala bildik, 1996-cı ildə iqtisadiyyatda sabitliyə nail olduq. 1997-1998-ci illərdə
artım mövcuddur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etmiş başqa ölkələrə nisbətən daha da
ağır problemlər içərisindədir. Ərazilərimizin bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyondan
artıq azərbaycanlı öz yerindən-yurdundan didərgin düşübdür, onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Bunlar hamısı
Azərbaycanın iqtisadiyyatına çox mənfi təsir göstərən amillərdir. Amma bunlara baxmayaraq, biz iqtisadiyyatda
tənəzzülün qarşısını aldıq və inkişafı təmin etdik. İndi inkişaf yolu ilə gedirik.
1998-ci il başa çatır. Məmnuniyyətlə deyə bilərik ki, biz 1998-ci ildə inkişafa nail olmuşuq. Burada elan
olunan rəqəmlər də bunu göstərir. Ümumi daxili məhsul ötən 11 ay müddətində 9,4 faiz, sənaye istehsalı 1,9
faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 3,3 faiz, kapital qoyuluşu 47 faiz artmışdır. Bunların nəticəsində respublika
əhalisinin rifahı yaxşılaşmışdır.
Ötən müşavirələrdə artıq deyilmişdir ki, son üç il müddətində respublikada orta əmək haqqı 47 min
manatdan 167-170 min manata çatıbdır, pensiyalar artıbdır. Burada rəqəm elan olundu, ötən üç il müddətində
pensiyalar üçün ayrılan vəsaitlər 460 milyard manat artmışdır. Bunlar hamısı faktlardır, konkret rəqəmlərdir.
Bunlar Azərbaycanın bugünkü reallığıdır.
Bütün bunların nəticəsində 1999-cu il üçün hazırlanmış büdcə layihəsi optimaldır. Şübhəsiz ki, o gərgindir
və onun həyata keçirilməsi çox gərgin iş tələb edəcəkdir. Ancaq eyni zamanda o realdır. Biz həmin büdcə ilə
yaşaya bilərik və onu həyata keçirə bilərik.
Bilirsiniz ki, 1998-ci ildə dünyanın bir neçə regionlarında baş vermiş maliyyə böhranı və xüsusən son
aylarda Rusiyada baş vermiş maliyyə böhranı bütün başqa qonşu ölkələrə təsir etdiyi kimi, Azərbaycana da öz
təsirini göstəribdir. Biz Rusiyada baş vermiş maliyyə böhranından çox böyük zərər çəkmişik, bu gün də zərər
çəkirik. Güman edirəm ki, biz gələcək aylarda da bu zərəri hiss edəcəyik. Ancaq bizim iqtisadiyyatımızda,
maliyyə sistemimizdə apardığımız düzgün, doğru, etibarlı siyasət və həyata keçirdiyimiz tədbirlər Rusiyadakı
maliyyə böhranının Azərbaycana təsirinin qarşısını müəyyən qədər alıbdır. Bu o demək deyildir ki, biz mənfi
təsirdən xilas olmuşuq. Biz bunu bu gün də hiss edirik, gələcəkdə də hiss edəcəyik.
Doğrudur, biz milli valyutamızın – manatın dəyərini qoruyub saxlamışıq. 1998-ci ildə Azərbaycanda
inflyasiya 0,2 faizdir, demək, yox səviyyəsindədir. Biz 1999-cu ilə də inflyasiyanı təxminən bu səviyyədə
nəzərdə tuturuq. Ancaq buna nail olmaq, milli valyutamızı – manatımızı belə səviyyədə saxlamaq üçün çox işlər
görmək lazım olubdur. Biz bu işləri görmüşük, bu gün də görürük və gələcəkdə də görəcəyik. Ümumiyyətlə,
bunlar da Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyi, sosial-iqtisadi, maliyyə sahəsində sabitliyi təmin edibdir və
gələcəkdə də təmin edəcəkdir.
Bunlarla yanaşı, onu da demək lazımdır ki, 1998-ci ilin büdcəsində nəzərdə tutulmuş bir çox vacib
göstəricilər həyata keçirilməyibdir. Yəni büdcədə nəzərdə tutulmuş göstərici – büdcənin mədaxil hissəsi təmin
olunmayıbdır. Onun da səbəbləri bu gün elan olundu, deyildi. Biz Nazirlər Kabinetinin noyabrın 6-da keçirilmiş
geniş iclasında da bu barədə demişdik. Səbəblər müəyyən qədər obyektiv xarakter daşısa da, daha çox müvafiq
təşkilatların, nazirliklərin, orqanların işində olan ciddi nöqsanların nəticəsindədir. Əgər biz iqtisadi islahatları
ardıcıl surətdə həyata keçirərək çox müsbət nəticələr əldə etmişiksə, bununla bərabər ayrı-ayrı sahələrdə olan
nöqsanların aradan qaldırılmaması ümumi işimizi ağırlaşdırır. Məhz bunların nəticəsində biz 1998-ci ildə
büdcənin mədaxil hissəsini təmin edə bilməmişik.
Doğrudur, bununla əlaqədar olaraq büdcənin məxaric hissəsində də qoyulan məhdudiyyətlərə görə biz büdcə
kəsirini nəzərdə tutulmuş səviyyədə saxlaya bilmişik, bəlkə də bundan da uyğun səviyyədə olubdur. Ancaq bu,
bizi heç cür qane edə bilməz, biz gərək büdcənin mədaxil hissəsində olan planları yerinə yetirək ki, məxaric
hissəsini də təmin edək. Büdcənin mədaxil hissəsində gəlirlər əldə olunmadığı halda, nəzərdə tutulmuş xərclərin
hamısını da təmin edə bilmirik. Bu, bizim sosial-iqtisadi inkişafımıza mane olur. Bunların hamısı nəzərə
alınmalıdır.
Beləliklə, biz bu gün məmnuniyyətlə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar ardıcıl surətdə
həyata keçirilir və onlar öz müsbət nəticələrini verir. 1999-cu ilin büdcəsi də məhz iqtisadi islahatların
dərinləşməsini, genişlənməsini nəzərdə tutur və biz bunları təmin etməliyik.
1998-ci il büdcəsinin yekunlarının ən böyük çatışmazlığı Dövlət Vergi Müfəttişliyi tərəfindən vergilərin
büdcədə nəzərdə tutulmuş səviyyədə toplanmamasıdır. Biz noyabrın 6-da bu barədə çox ciddi danışıqlar
apardıq. Mən bu gün onu demək istəyirəm, - təəssüflər olsun ki, biz son illər bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
gedərək, iqtisadi islahatları həyata keçirərək, iqtisadiyyatda liberallaşdırma apararaq, özəl sektoru inkişaf
etdirərək, özəlləşdirmə proqramını yerinə yetirərək, vergi orqanı kimi vacib bir sahəyə lazımi diqqət
yetirməmişik.
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Bizim hamımıza məlumdur ki, bəzən keçmiş illərdə olan stereotiplərlə işləyirik və öz işimizi həmin
vərdişlərlə aparırıq. Bunu inkar etmək olmaz. Ancaq biz gərək o köhnə vərdişlərdən tezliklə uzaqlaşaq. Əgər biz
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gediriksə və bu sahədə artıq bir çox nailiyyətlər əldə etmişiksə, demək, biz bazar
iqtisadiyyatının ən əsas sahəsi olan vergi orqanlarının işinə gərək çox diqqət yetirək. Bu olmayıbdır.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi indiyədək nəzarətsiz qalıbdır. Dövlət Vergi
Müfəttişliyi orqanında bu orqanın müasir tələblərə uyğun olaraq işləməsi üçün lazımi tədbirlər həyata
keçirilməyibdir. Bunların nəticəsində də tam əsasla demək olar ki, Dövlət Vergi Müfəttişliyi köhnə
stereotiplərlə işləyir, dövlət müəssisələrindən vergiləri toplayır, - bu gün məlum oldu ki, onların da bir çox
hissəsini toplaya bilmir, - ancaq yaranmış, böyük həcmdə olan, Azərbaycanın iqtisadiyyatında artıq çox böyük
yer tutan özəl sektordan vergilərin alınmasına ya diqqət yetirməyibdir, yaxud da, sadəcə, orada hər iki tərəf –
həm vergiverən, həm də vergiyığan – imkandan sui-istifadə edərək öz şəxsi gəlirini əldə edib, dövlətə zərər
vurubdur.
Mən noyabrın 6-da Dövlət Vergi Müfəttişliyinin bu sahədə işini ciddi tənqid etdim. Baş Dövlət Vergi
Müfəttişliyinin rəisi Vəkilov məlumat verir ki, Azərbaycana aid olan özəl sektordan noyabr və dekabr aylarında
vergi iki ay müddətində iki dəfə artıq yığılıbdır. Əgər bir tənqidlə qısa bir zamanda belə bir iş görmək mümkün
idisə, bəs Vergi Müfəttişliyi bunu indiyə qədər nə üçün etmirdi? Ancaq mən hesab etmirəm ki, bu da son həddir.
O vaxt mən iki obyektin – Binə hava limanının qarşısında olan böyük bir bazarın və bir də respublika
stadionunun, «Gənclik» metro stansiyasının yaxınlığındakı yarmarkanın adını çəkdim. Mənə verilən rəqəmlərə
görə, orada çox az ticarət yerlərindən vergi yığıldığını bildirdim. Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi mənə məlumat
verir ki, o iki obyektdən noyabr-dekabr aylarında yığılan vergi əvvəlki aylara nisbətən beş dəfə artıq olubdur.
Mən hesab edirəm ki, bu da son hədd deyildir, - beş dəfə də çox deyildir.
Xatirimdədir, o vaxt mən demişdim ki, hava limanının qarşısındakı bazarda 150 yer göstərilibdir. Deyirlər ki,
əslində orada 4000-4500-ə qədər yer vardır. Əgər 150 yerdən yığılan vergi beş dəfə artıbsa, bu, təxminən 600,
yaxud 700 yer olubdur. Bəs qalanı haradadır? Bu iki fakt və Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin verdiyi məlumata
görə, ümumiyyətlə, məhz Azərbaycana məxsus özəl sektordan noyabr-dekabr aylarında yığılan verginin iki dəfə
artması respublikamızın özəl sektorunda indiyədək dövlət büdcəsinə gəlməli olan nə qədər vəsaitin
mənimsənildiyini göstərir. Bunu kim mənimsəyibdir? Onun bir hissəsini həmin özəl sektorun sahibləri, digər
hissəsini isə Vergi Müfəttişliyinin işçiləri mənimsəyiblər. Amma nəticədə Azərbaycana zərər dəyibdir.
Noyabrın 6-da keçirdiyimiz iclasda da, indi də çoxları büdcəyə gəlirlərin azalmasını dünya bazarında neftin
qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqələndirirlər. Təbiidir, neftin qiymətinin aşağı düşməsi Dövlət Neft Şirkətindən
büdcəyə gələn gəlirləri azaldıbdır. Ancaq gəlin, bunu bir kənara qoyaq. Əgər büdcədə nəzərdə tutulmuş vergi
planı cəmi 71-72 faiz yerinə yetirilibsə, bunun hamısı neft şirkətinin üzərinə düşmür ki. Bu, bizim başqa dövlət
müəssisələrimizin də üzərinə düşür. Bu gün burada adları çəkilən həmin müəssisələr neft satmaqla məşğul
olmurlar. Amma onlardan da vergi alınmalıdır, halbuki alınmayıbdır. Onlar vergidən qaçıblar, gizləniblər.
Ancaq vergidən yayınan təkcə dövlət müəssisələri deyildir. Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi dövlət müəssisələri
ilə də əlaqəyə girirlər. Onlar vergini vermirlər, bu vəsaiti başqa yerə istifadə edirlər. Yəqin ki, Baş Dövlət Vergi
Müfəttişliyinin əməkdaşları da öz paylarını alırlar və bu işin üstünü açmırlar. Ortada dövlətimiz, büdcəmiz,
ölkəmiz zərər çəkir.
Respublikamızın büdcəsi Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi vasitəsilə yığılan vergilərdən, Dövlət Gömrük
Komitəsinin yığdığı rüsumlardan və az bir miqdarda başqa mənbələrdən formalaşır. Belə olan halda Baş Dövlət
Vergi Müfəttişliyi müasir dövrdə ən mühüm bir orqan statusu alır. Ancaq təəssüf ki, Baş Dövlət Vergi
Müfəttişliyinin özü də Azərbaycanın hökumət strukturunda, iqtisadi, maliyyə strukturunda öz yerini
tutmayıbdır. Nazirlər Kabineti də Vergi Müfəttişliyinin işi ilə indiyə qədər lazımi səviyyədə məşğul olmayıbdır.
Bir tərəfdən tələbkarlıq edilməyibdir, ikinci tərəfdən nəzarət olmayıbdır, üçüncü tərəfdən də bu sahədə lazımi
islahatlar, təkmilləşmə aparılmayıbdır.
Mən Şöhrət Vəkilova bu gün dedim. O, beş ildir ki, Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin rəisi vəzifəsindədir.
Biz bu beş ildə bu qədər islahatlar, dəyişikliklər həyata keçiririk ki, hər bir sahənin iqtisadi səmərəliliyini
artıraq. Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi nə üçün kölgədə qalıbdır və dövlət müəssisələrindən, xüsusən Dövlət Neft
Şirkətindən gələn vergilərlə ümumi işin üstünü indiyə qədər örtübdür, beləliklə, respublikamızı gətirib bu
sahədə belə ağır vəziyyətə qoyubdur.
Ona görə də mən bu gün hesab edirəm ki, Azərbaycanın Dövlət Vergi Müfəttişliyində çox ciddi dəyişikliklər
edilməlidir. Mən Nazirlər Kabinetinə bu barədə göstərişləri artıq vermişəm. Bir daha bəyan edirəm ki, Vergi
Müfəttişliyinin işi nəzarətə alınmalıdır. Mən Vergi Müfəttişliyinin və Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin rəisi
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Şöhrət Vəkilovun işini qeyri-qənaətbəxş hesab edirəm. Biz belə işlə qətiyyən razılaşa bilmərik. Bu barədə
lazımi tədbirlər görülməlidir. Bu sahəyə həm çox ciddi diqqət yetirmək, həm də nəzarət etmək lazımdır.
Respublikamızın büdcəsini formalaşdıran digər mənbə Dövlət Gömrük Komitəsidir. Dövlət Gömrük
Komitəsi öz göstəricilərini ilbəil artırıbdır. Bunu müsbət qiymətləndirmək olar. Amma mən hesab etmirəm ki,
onların bütün ehtiyatlarının hamısından istifadə olunubdur. Sadəcə, belə bir nəticə çıxarmaq lazımdır ki, əgər
respublikamızın büdcəsinə Dövlət Gömrük Komitəsi vasitəsilə 1994-cü ildə cəmi 43 milyard manat gəlibsə, bu
il isə 560 milyard manat vəsait gələcəksə və 4 il ərzində bu qədər artım varsa, bu, gömrükdən gələn rüsumların
1994-1995-ci illərdə və ondan əvvəlki illərdə nə qədər mənimsənildiyini, dövlət büdcəsinə gəlmədiyini göstərir.
Ancaq mən bu gün bildirdim, - hesab edirəm ki, qaçaqmalçılıq mövcuddur, onun qarşısı alınmalıdır. Dövlət
Gömrük Komitəsi və bizim sərhəd qoşunları gərək qaçaqmalçılığa qarşı ciddi mübarizə aparsınlar. Əgər gömrükdən keçməyərək Azərbaycana müxtəlif mallar, o cümlədən siqaret, yaxud araq və başqa spirtli içkilər gəlirsə,
bu o deməkdir ki, ya qaçaqmalçılıq var, ya da gömrük məntəqələrində vəzifədən sui-istifadə edirlər, qanunu
pozurlar və dövlətimizə zərər vururlar. Ona görə də bu barədə ciddi tədbirlər görülməlidir.
1999-cu il üçün gərgin plan qoyulubdur. Ancaq mən hesab edirəm ki, həmin plan artıqlaması ilə yerinə
yetirilməlidir. Bugünkü müzakirə zamanı da bildirildi, bəzi rüsumlarla əlaqədar güzəştlər aradan qaldırılmalıdır.
Nazirlər Kabineti bu təkliflərə baxmalıdır və qanunlarda dəyişikliklər etmək lazımdırsa, biz Milli Məclisə
təqdimatlar verməliyik, dəyişikliklər olunmalıdır. Lazım olmayan güzəştlər bu gün aradan qaldırılmalıdır.
Beləliklə, biz gömrük rüsumları vasitəsilə 1990-cı ildə büdcənin gəlirlərini xeyli artıra bilərik.
Biz 1999-cu ildə büdcənin bütün göstəricilərini təmin etmək üçün Azərbaycanda istehsalı artırmalıyıq.
Azərbaycanda özəl sektor genişlənibdir. Bəyan edildi ki, kənd təsərrüfatının 95 faizi artıq özəlləşdirilibdir.
Ümumi daxili məhsulun istehsalında özəl sektorun payı 50-55 faizi ötübdür, yaxud ötür. Bir çox sənaye, kənd
təsərrüfatı müəssisələri özəlləşdirilibdir, özəlləşdirilmə prosesindədir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə əlaqədar Azərbaycanın böyük bir sənaye kompleksi – şərabçılıq,
meyvə-tərəvəz emalı, heyvandarlıq məhsulları emalı sənayesi vardır. Bunların əksəriyyəti özəlləşdirilibdir,
yaxud özəlləşdirilmək üçün Əmlak Komitəsinin sərəncamına verilibdir. Ancaq özəlləşdirmədən sonra bunların
iqtisadi səmərəliliyi hələ təmin olunmayıbdır.
Biz bunu keçən iclasda da demişdik. Özəlləşdirilmiş sənaye müəssisələrinin işinə çox ciddi nəzarət etmək
lazımdır. Mən «nəzarət» deyəndə bunu düzgün başa düşmək lazımdır. Çünki özəl sektor dövlətdən asılı deyildir.
Ancaq biz bu işə biganə də qala bilmərik. Kimsə bunu özəlləşdirib işlətmirsə, gərək fikirləşək.
Nə üçün işlətmir? İmkanı yoxdursa, ona kömək edək, yaxud da ki, əgər o, ümumiyyətlə işlətmək istəmirsə,
həmin sənaye müəssisələrinin işləməsinə başqa vasitələrlə nail olaq. Çünki Azərbaycanda həmin sənaye
müəssisələri on illərlə işləyib, respublikamızda istehsalı artırıblar. Bu sənaye müəssisələrində çoxsaylı
mütəxəssislər, fəhlələr, qulluqçular işləyiblər, maaş alıblar, yaşayıblar. İndi hansısa bir sahibkarın bəlkə pulu
çoxdur, onu özəlləşdirib işlətmir, kənara qoyubdur. Həmin sahibkarın şəxsi nöqteyi-nəzərindən bunu bəlkə də
anlamaq olar. Amma ölkəmizin iqtisadiyyatı nöqteyi-nəzərindən bununla barışmaq, razılaşmaq olmaz.
Ona görə də bu sahədə çox ağıllı tədbirlər görülməlidir. Yəni biz sahibkarların hüququna toxuna bilmərik,
ancaq eyni zamanda ölkəmizdə on illərlə yaranmış sənaye müəssisələrinin də başlı-başına qalmasına,
dağılmasına, yaxud da istifadəsiz qalmasına göz yuma, biganə qala bilmərik.
Hesab edirəm, Nazirlər Kabinetinin tərkibində bununla əlaqədar bəlkə bir xüsusi orqan yaratmaq lazımdır ki,
bu işlərlə məşğul olsun. Çünki Dövlət Əmlak Komitəsinin məqsədi hər bir müəssisəni, təşkilatı
özəlləşdirməkdir. Təəssüflər olsun ki, bu özəlləşdirmə prosesi də çox vaxt aparır. Bu da məni narahat edir.
Mənim bir çox fərmanlarımla müxtəlif müəssisələr, təşkilatlar özəlləşdirilmək üçün Dövlət Əmlak Komitəsinə
verilibdir. Ancaq onların bir qismi, bəlkə də çox hissəsi indiyə qədər özəlləşdirilməyibdir. Belə çıxır ki, keçmiş
rəhbərlik də yoxdur və yeni sahibkar da meydana çıxmayıbdır. İndi bu müəssisələrə rəhbərlik edən adamlar da
bilmirlər ki, sahibkar olacaq və ya olmayacaqlar. Ona görə də həmin müəssisələrin işini lazımi səviyyədə təmin
edə bilmirlər, etiraf etmək lazımdır ki, həm də dağıdırlar. Bu, çox ciddi məsələdir. Bununla məşğul olmaq
lazımdır.
Mən, ümumiyyətlə, bu gün bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinin
alternativi yoxdur. Biz özəlləşdirməni bundan sonra sürətlə aparacağıq. Mən qərar qəbul etmişəm, Nazirlər
Kabineti Dövlət Əmlak Komitəsi ilə birlikdə təkliflər hazırlayır. Biz indiyədək aparılmış özəlləşdirmənin
yekunlarını yaxın vaxtlarda xüsusi müzakirə edəcəyik, 1999-cu il və gələn illər üçün özəlləşdirmə proqramını
müəyyən edəcəyik və bu sahədə lazımi qanunlar qəbul olunması üçün Milli Məclisə layihələr təqdim edəcəyik.
Bu proses davam edəcəkdir.
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Beləliklə, Azərbaycanda sahibkarlığa münasibət və diqqət bundan sonra da artmalıdır. Sahibkarlara normal
işləmək üçün imkanlar yaradılmalıdır. Həm Azərbaycanın milli sahibkarlarına, həm xarici investorlara, həm də
respublikamıza gəlmiş xarici investorlarla Azərbaycan sahibkarlarının müştərək işlərinə imkanlar yaratmaq,
kömək etmək lazımdır. Onların qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini təmin etmək lazımdır. Ancaq
təəssüflər olsun ki, biz indiyə qədər mütəmadi olaraq çox şikayətlər alırıq. Şikayətlərin də əsas məzmunu ondan
ibarətdir ki, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına maneçilik törədən qüvvələr vardır.
Birincisi, ayrı-ayrı sahibkarlar, xarici şirkətlər, investorlar burada öz işlərini qurmaq üçün müxtəlif dövlət,
hökumət orqanlarında icazə, yaxud da lisenziya almaq, başqa işlər görmək üçün bir çox çətinliklərlə rastlaşırlar.
Bizə gələn şikayətlərin əksəriyyətində deyilir ki, bu çətinliklərin də çoxu hökumət orqanlarındakı ayrı-ayrı
şəxslərin şəxsi marağı ilə bağlıdır. Yəni rüşvət, əlavə pul tələb edirlər, bu olmasa, razılıq vermirlər. Bunlar
hamısı bizim ümumi iqtisadiyyatımıza, apardığımız siyasətə zərbə vurur, Azərbaycan prezidentinin siyasətinə
zərbə vurur.
İkinci qrup şikayətlər ondan ibarətdir ki, prokurorluq, polis və ümumiyyətlə, hüquq-mühafizə orqanları ayrıayrı şirkətlərin, özəl sektora mənsub olan sahibkarların, xarici investorların işlərinə müdaxilə edirlər. Bu
müdaxilənin də əksəriyyəti şəxsi maddi maraqla əlaqədardır. Bunların hamısı bizi narahat edir. Ona görə də mən
bu gün bütün dövlət, hökumət orqanlarından tələb edirəm ki, bu mənfi hallara son qoyulsun, sahibkarlığın, özəl
sektorun inkişaf etdirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılsın.
Mən hüquq-mühafizə orqanlarına ayrı-ayrı şirkətlərin, sahibkarların işinə müdaxilə etməyi qadağan edirəm,
əsası olmayan müxtəlif yoxlamaların aparılmasını qadağan edirəm. Tələb edirəm ki, bütün bunlara riayət
olunsun. Eyni zamanda özəl sektora məxsus olan bütün vətəndaşlara da, xarici investorlara da bildirirəm ki,
hamı qanun çərçivəsində işləməli, qanunu pozmamalıdır. Onu da etiraf etmək lazımdır ki, respublikamızda özəl
sektor mədəniyyəti hələ tam formalaşmadığına görə özəl sektorda da qeyri-qanuni yollarla gəlir əldə etmək,
dövlətə zərər vuraraq özünə xeyir götürmək, elə bu verginin özündən gizlənmək və başqa hallar mövcuddur.
Bunu da inkar etmək olmaz.
Bizə şikayət edən sahibkarlar, yaxud da xarici investorlar bilməlidirlər ki, əgər biz dövlət, hökumət
orqanlarından qanunun həyata keçirilməsini və sahibkarlığın inkişafına mane olmamasını tələb ediriksə,
sahibkarlardan, xarici investorlardan da tələb edirik ki, onlar Azərbaycan Respublikasının qanun-qaydalarına
riayət etsinlər.
Şübhəsiz ki, bu işlər hər iki tərəfdən - hökumət orqanları və özəl sektor tərəfindən düzgün aparılmalıdır. Özəl
sektor öz işini bilməlidir. Amma mən hökumət orqanlarından tələb edirəm ki, sahibkarlığın inkişafına mane
olunmasın.
Hesab edirəm ki, biz 1999-cu ildə işimizi bu prinsiplər əsasında qurmalıyıq. Bunlar hamısı Azərbaycanda
istehsalı artıra biləcəkdir. Azərbaycanda istehsal artdıqca, respublikamıza idxal azalacaq, ölkəmizin ixrac
imkanları çoxalacaqdır. Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Biz belə bir ölkəyə çevrilə bilmərik ki, Azərbaycana hər şey xaricdən gəlsin. Azərbaycan böyük sənaye,
istehsal potensialına malikdir. Azərbaycanın çox zəngin kənd təsərrüfatı imkanları vardır. Bunlar hamısı
istehsalın inkişafı üçün gözəl əsas yaradır. Ölkəmizdə istehsalla məşğul olmaq üçün çox hazırlıqlı kadrlar mühəndislər, texniklər, müxtəlif mütəxəssislər vardır. Bunlar hamısı istehsala qoşulmalı, cəlb olunmalıdır. Biz
istehsalı inkişaf etdirməliyik. Əgər biz bütün iqtisadiyyatımızı bundan sonra yalnız ticarət üzərində qursaq, - bunun da əsasını idxal təşkil edəcəkdir, Azərbaycana idxal vasitəsilə gələn mallar ölkəmizin ticarət şəbəkələrində
satılacaqdır, - bizim respublikamız, xalqımız inkişaf edə bilməz. Bunu dərk etmək lazımdır.
Özəlləşdirmə, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, bununla yanaşı Azərbaycanda istehsal prosesinin inkişafı
bizim strateji yolumuzdur. Biz bu yolla 1999-cu ilə getməliyik və nəzərdə tutulmuş büdcənin həyata
keçirilməsini bu yolla təmin etməliyik.
Neft məhsullarının qiymətinin aşağı düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərməsi barədə bu
gün burada çox danışıldı. Bu həqiqətdir. Ancaq biz heç vaxt Azərbaycanın iqtisadiyyatını yalnız neftlə
bağlamamışıq. Neft sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatının həmişə mühüm bir sahəsi olubdur. Biz xoşbəxtik ki,
Azərbaycanın təbii sərvətləri, neft-qaz yataqları vardır və bunlardan bu gün də, gələcək illərdə də xalqımızın
rifahı, ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün istifadə ediləcəkdir. Bu, bizim ölkəmizin üstünlüyüdür.
Ancaq bəziləri deməyə söz tapmırlar. Çünki, axı bu rəqəmlər göz qabağındadır ki, Azərbaycanda artıq
tənəzzülün qarşısı alınıb, inkişaf var, respublikamızda ümumi daxili məhsulun həcmi artıbdır. Bu göstəriciləri
burada dedilər, mən də bu barədə danışdım. Amma bilin ki, on ayın yekunlarına görə ölkəmizin iqtisadi
göstəriciləri MDB-nin üzvü olan bütün ölkələrin iqtisadi göstəricilərindən üstündür, birinci yerdədir.
858

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Biz heç vaxt öyünmürük. Şəxsən mən hesab etmirəm ki, biz bununla öyünməliyik, yaxud da fikirləşməliyik
ki, çox iş görmüşük. Yox. Bunlarla yanaşı, bizim ağır sosial-iqtisadi problemlərimiz vardır. Biz onları həll
etmək üçün yəqin hələ bir neçə il iqtisadiyyatımızı bundan da sürətlə inkişaf etdirməliyik. Ancaq bu göstəricilər
də real faktlardır. Onları görməmək, inkar etmək, sadəcə, öz ölkənə, vətəninə düşmənçilik etmək deməkdir.
Bəziləri bir sözü tez-tez işlədirlər ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatını təkcə neftlə bağlamaq olmaz. Bunu neftlə
kim bağlayıbdır? Bəlkə də bəzi adamların - hansılar ki, neft sənayesini inkişaf etdirməyib, lakin neftin qanunsuz
yolla satılmasından çox zənginləşibdir, - onun beynində ancaq neft var, həm də neftin istehsalı deyil, satışı
vardır. Amma şəxsən mən hələ 20, 25 il bundan öncə Azərbaycanda neft sənayesinin mövcud olmasına
baxmayaraq, respublikamızın bütün sənaye sahələrini inkişaf etdirməyə çalışmışam.
O illərdə işləmiş buradakı adamlar bütün bunları bilirlər. 1970-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda sənaye
istehsalının, maşınqayırmanın həcmi çox kiçik idi. Biz bunları götürüb bir neçə başqa respublikaların
göstəriciləri ilə müqayisə edirdik. Görürdük ki, onlarda maşınqayırma sənayesi çox inkişaf edibdir. Məlumdur
ki, elmi-texniki tərəqqinin əsasını təşkil edən maşınqayırma sənayesidir. Hər halda, o vaxt Sovetlər İttifaqının
iqtisadiyyatı, sənayesi bu yolla inkişaf edibdir.
Biz 1970-1980-ci illərdə respublikamızda nə qədər yeni maşınqayırma zavodları, kimya kompleksi, yaxud da
yüngül sənaye obyektləri, kənd təsərrüfatı məhsulları emalı sənayesi yaratdıq, Azərbaycanın sənayesini
çoxsahəli etdik. Biz bunları hələ 1970-ci illərdə etmişik. İndi Azərbaycanın iqtisadiyyatı haqqında danışanlar o
vaxtlar bəlkə orta məktəbə gedirdilər, yaxud da ki, məktəbi təzəcə qurtarmışdılar. Yəni bu, bizim üçün yeni bir
şey deyildir. İndi küçədə oturub sənayenin nə olduğunu bilməyən adamlar, yaxud da gedib başqa ölkələrdə
gizlənənlər durub burada dərs vermək istəyirlər ki, Azərbaycanın sənayesini ancaq neftlə bağlamaq olmaz.
Bəzi xarici radiolar da deyirlər ki, «İqtisadiyyat neftlə bağlandığına görə indi, görürsünüz, neftin qiyməti
aşağı düşüb, bunun üçün də Azərbaycanın sənayesi, iqtisadiyyatı dağılacaqdır». Birincisi, onlar sevinməsinlər,
bu heç vaxt olmayacaqdır. Həm Azərbaycanda, həm də respublikamızdan xaricdə olan həmin adamlar qoy
sevinməsinlər, tezdir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatının bütün sahələri inkişaf etdirilir və inkişaf etdiriləcəkdir. Bu barədə söz
deyənlərin hər biri iqtisadiyyatda, o cümlədən sənayedə ancaq diletantdırlar, ondan artıq bir şey deyillər.
Yaxud da şayiə yayırlar ki, bəli, «neftin qiyməti düşür, xarici investorlar artıq Azərbaycandan çıxıb getmək
istəyirlər, neft şirkətləri daha Azərbaycana gəlmirlər». Bunu sevinə-sevinə deyirlər. Dəhşət də burasındadır! Bu
insanlarda heç milli ruh vardırmı? Bu insanlarda heç vətənpərvərlik hissi vardırmı? Bunu sevinə-sevinə deyirlər.
Amma sevinməkləri də tezdir, çünki belə şeylər yoxdur.
Mən dekabrın 16-da Amerikadan gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul edərkən mətbuat nümayəndələrinin
yanında dedim ki, ABŞ-ın «Frontera resorses» şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə yeni bir neft
müqaviləsi imzaladı. Xəzər dənizində daha bir neçə yataq vardır, onların birgə işlənilməsi üçün məhz Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, İngiltərənin şirkətləri bizə konkret təkliflər veriblər. Biz indi həmin təkliflərə baxırıq və
nəzərdən keçiririk ki, onların hansını qəbul etmək olar. «Britiş Petroleum» və başqa şirkətlərlə yayda böyük bir
müqavilə imzalanıbdır. Biz həmin müqaviləni Milli Məclisə göndərmişik. Dekabrın 18-də həmin müqavilə
baxılacaq və təsdiq ediləcəkdir. İşlər gedir.
Bilirsiniz ki, bu əsrdə neftin qiyməti bir neçə dəfə qalxıb, bir neçə dəfə də aşağı düşübdür. Bu gün səhər
xəbər verdilər ki, İraqda olan hadisələrlə əlaqədar hər bir barrel neftin qiyməti bir dollar artdı. İndi mən bunu da
böyük bir hadisə hesab etmirəm. Mənim həmin diletantlara, sadəcə, bir tərəfdən yazığım gəlir, çünki lazımi bir
biliyə, bacarığa, dərrakəyə sahib olmayaraq böyük işlər haqqında söhbətlər aparırlar. İkinci tərəfdən də onların
əksəriyyəti azərbaycanlı olduqlarına görə və Azərbaycan torpağında yaşadıqlarına görə mən, bilirsiniz, elələrinə
nifrət edirəm.
Öz şəxsi mənafeyi naminə xalqının, millətinin pis gününü arzulayan adamlardan nə gözləmək olar? Bəli,
onların bəziləri orada-burada danışırlar ki, «Bu gün-sabah iqtisadi-sosial vəziyyət pisləşəcək, sosial partlayış
olacaq, onda bizim imkanımız olacaq ki, hakimiyyəti əlimizə keçirək». Elə bilirlər halvadır bu! Görün, nəyi arzu
edirlər - sosial-iqtisadi vəziyyət ağırlaşsın, xarablaşsın, iqtisadiyyat aşağı düşsün, insanların sosial vəziyyəti
pisləşsin və bunların nəticəsində sosial partlayış əmələ gəlsin və bunun nəticəsində də onlar hakimiyyəti ələ
keçirsinlər. Milli mənafelərə nə qədər zidd fikirlərdir! Yəni fikirlər deyil, zidd planlardır.
Ancaq bu planların heç biri həyata keçə bilməz. Çünki artıq Azərbaycan inkişaf yolundadır və inkişaf
edəcəkdir. İnkişafı da təmin etmək üçün, əgər biz neft haqqında danışırıqsa - mən bu gün şirkətin prezidenti
Natiq Əliyev çıxış edərkən dedim, - Dövlət Neft Şirkətinin işində də çox ciddi nöqsanlar var. Biz böyük-böyük
müqavilələrin bağlanmasına görə Dövlət Neft Şirkətinin işini müsbət qiymətləndiririk. Dünyanın böyük
şirkətləri ilə görülən işlərə görə qiymətləndiririk. Bəli, indi Bakı-Supsa neft kəməri tikilir, «Çıraq» yatağından
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neft çıxır. Artıq o neft kəmərinə neft dolur və güman edirəm ki, Azərbaycanın «Çıraq» yatağından çıxan neft
aprel ayında Qara dənizin Supsa limanında tankerlərə doldurulacaqdır. Bu da bir tarixi hadisə olacaqdır. Bunlar
hamısı 1994-cü ilin sentyabr ayından indiyə qədər ilk müqavilənin həyata keçirilməsi nəticəsində görülən
işlərdir.
Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında da Azərbaycan dövlətinin fikri dəyişməzdir. Biz onu da həyata
keçirəcəyik.
Bunlar bizim bu sahədə gördüyümüz müsbət işlərdir. Ancaq bununla yanaşı, Dövlət Neft Şirkətinin işində
olan nöqsanları bu müsbət işlərin kölgəsi altında gizlətmək olmaz. Nöqsanlar çoxdur və Dövlət Neft Şirkəti o
nöqsanları aradan qaldırmalıdır. İzafi xərclər var. Maliyyə naziri burada dedi, təkcə Dövlət Neft Şirkəti deyil.
Dövlət Neft Şirkətidir, «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətidir, bir neçə başqa şirkətlərdir. Neft, neft məhsulları
verirlər, özləri üçün lazım olmayan, yaxud da baha qiymətə cürbəcür avadanlıqlar alırlar, bu avadanlıqlar da
anbarlarda yatır. Beləliklə, dövlətə zərər vururlar. Belə şeylərə yol vermək olmaz.
Neft məhsullarının həm xaricə, həm də daxilə satılmasında da, - Natiq Əliyev burada çıxış edərkən dedim, ciddi nöqsanlar var. Bu barədə öz fikrimi bir də demək istəmirəm. Mən təsəvvür etmirəm ki, Azərbaycan kimi
böyük neft ölkəsinə xaricdən neft məhsulları gətirib satsınlar. Birincisi, biz öz daxili bazarımızı qorumaq üçün
buna yol verməməliyik. İkincisi də, mən hesab edirəm ki, bu, sadəcə qurma bir şeydir. Ola bilər, buraya az bir
miqdarda neft gətiriblər. Amma onun hesabına, daxildə olan nefti fırıldaq edib satırlar. Məlumdur ki, daxili
bazarda neftin qiyməti ilə xaricə satılan neft məhsullarının qiymətində fərq var. Neft şirkətinin rəhbərliyi və o
cümlədən Natiq Əliyev bunu yaxşı bilir. Ona görə bu nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır.
Mən Baş nazirə göstəriş vermişəm və Azərbaycanda, ümumiyyətlə, neft məhsullarının istifadə olunması,
həm xaricdə, həm daxili bazarda satılması ilə əlaqədar bütün məsələlər qısa bir zamanda araşdırılmalı və mənə
təqdim olunmalıdır. Lazımi tədbirlər görülməlidir. Bilirsiniz, ton demirəm, hər bir kiloqram neftin çıxarılmasına
nə qədər böyük zəhmət qoyulur, nə qədər vəsait, xərc qoyuruq. Azərbaycanın quru hissəsində neftin çıxarılması
ölkəyə nə qədər baha oturur. Bunu neftçilər yaxşı bilirlər.
Amma biz bunu təmin edirik, çünki neft lazımdır. Neftin maya dəyəri də o qədər əlverişli deyildir. Neft
buruqlarında, mədənlərində çoxlu neftçi işləyir. Belə olan halda ayrı-ayrı qruplara, şəxslərə imkan vermək
olarmı ki, bu çətinliklə hasil edilən kiminsə şəxsi məqsədləri üçün istifadə olunsun? İndiyə qədər olunub, ona
görə də bəzi adamlar zənginləşib, gedib xarici ölkələrdə oturub indi cürbəcür təxribat işləri ilə məşğul olurlar.
Ancaq bundan sonra buna yol vermək olmaz və Dövlət Neft Şirkəti bu barədə lazımi tədbirlər görməlidir.
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti barədə. Bu gün Müslüm İmanov danışarkən mən öz sözümü dedim. Bizim
bu böyük energetika kompleksimizdə ziddiyyətli bir vəziyyət yaranmışdır. Bir tərəfdən bu, bizim böyük milli
sərvətimizdir ki, vaxtilə biz Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə yetərli qədər təmin edə bilən elektrik stansiyaları
yaratmışıq və indiyə qədər işlədirik. Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin milli sərvətidir. Biz bunu
vaxtilə yaratmışıq.
Amma ikinci tərəfdən - bu gün bunu demək lazımdır – həmin elektrik stansiyaları get-gedə öz gücünü itirir,
onlar təmir olunmalıdır, müəyyən profilaktika işləri aparılmalıdır, müəyyən qədər modernləşdirilməlidir. Bunun
üçün də gərək «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti çox səmərəli iş görsün. Təəssüflər olsun ki, bu işi görə bilmir.
Müslüm İmanov bilməlidir ki, bu sahədə onun təcrübəsi böyükdür, biz bunu qiymətləndiririk. Müslüm İmanov
yadından çıxarmamalıdır ki, onu bu vəzifədən çıxarıb eşiyə atmışdılar. 1993-cü ildə biz onu vəzifəyə bərpa elədik.
Ancaq bu o demək deyil ki, biz Müslüm İmanovun bütün səhvlərinə, bütün nöqsanlarına dözəcəyik. Bu, ola bilməz.
Müslüm İmanov özü üçün nəticə çıxarmalıdır. Artıq birinci dəfə deyil mən onu tənqid edirəm. Mən burada olan
problemləri bilirəm. O problemlərin həll olunması üçün lazımi, konkret əməli təkliflər irəli sürməlidirlər. Hər
dəfə bu problemlərdən şikayət etmək və bununla canını qurtarmaq olmaz.
Bir tərəfdən, bu problemlərin həll olunması üçün lazımi işlər görülmür. İkinci tərəfdən də, gələn siqnallar
onu göstərir ki, «Azərenerji» sistemində də dövlət əmlakını mənimsəyənlər və dövlətə zərər vuranlar az deyildir.
Biz külli miqdarda mazut istehsal edir, elektrik stansiyalarına veririk. «Azərenerji» onun pulunu da Dövlət Neft
Şirkətinə verə bilmir. Nəticədə elektrik enerjisi istehsal edir, onu müəssisələrə, əhaliyə veririk, bunun pulunu da
yığa bilmirlər. Bu, bir bəladır. Amma ikinci bəla da odur ki, gələn siqnallarda deyilir ki, mazutu oğurlayırlar,
satırlar, bundan da sui-istifadə edirlər.
Bu təşkilatda başqa bu cür mənfi hallar da var və bu barədə siqnallar gəlir. Nazirlər Kabineti «Azərenerji» ilə
çox ciddi məşğul olmalıdır. Mən bilirəm ki, məsələlərin hamısını bir dəfəyə həll etmək mümkün deyildir. Ancaq
burada konkret bir proqram olmalıdır. Bu proqram təkcə «Azərenerji»nin özü üçün yox, «Azərenerji» ilə bağlı
olan birinci növbədə bütün Azərbaycan sənaye müəssisələri üçün olmalıdır. Bu proqramı da biz həyata
keçirməliyik.
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Biz gərək bir tərəfdən elektrik stansiyalarının yaşaması və gələcəkdə fəaliyyət göstərməsi üçün lazımi
tədbirlər görək ki, enerji potensialımız azalmasın, artsın. İkinci tərəfdən isə, gərək çox mürəkkəb maliyyə
məsələlərinin həll olunmasının yolunu tapaq. Bununla yanaşı, «Azərenerji»də qanun-qayda, nizam-intizam
yaratmaq, orada dövlət malını mənimsəyənləri təmizləmək, qovmaq lazımdır. Bu yolla biz işi lazımi səviyyəyə
gətirib çıxara bilərik.
Elektrik enerjisindən istifadə haqqını yığa bilmirlər. Bir ona görə yox ki, ayrı-ayrı özəl təşkilatlardan, yaxud
da ayrı-ayrı vətəndaşlardan bunu ala bilmirlər. Bu da var. Amma gələn siqnallar onu göstərir ki, həm
«Azərenerji» sistemində, həm də BABEŞ sistemində yığılan pulları da mənimsəyirlər, dövlətə gəlmir. Bunlar
ictimaiyyətə artıq məlumdur, bunlara göz yummaq olmaz. Mən burada bunları açıq deyirəm, ona görə ki, belə
mənfi halları aradan qaldırmaq və eyni zamanda ictimaiyyəti də bu işə cəlb etmək lazımdır.
Müslüm İmanov bəyan edir ki, Azərbaycanın hər yerini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün lazımi qədər
enerji istehsal olunur. Kağız üzərində belədir. Həqiqətən də bizim buna imkanımız var. Ancaq indi burada
Lənkəran İcra Hakimiyyətinin başçısı da dedi, bir neçə gün bundan öncə televiziya ilə Astaranı göstərirdilər,
deyirlər ki, sutka ərzində enerjini əlli dəfə kəsirlər. Başqa yerlərdən də deyirlər. Bunlara son qoyulmalıdır.
Bunun «Azərenerji»dən asılı olmayan bəzi səbəblərini mən bilirəm - harada ki, elektrik enerjisinin gücündən
artıq istifadə etməyə başlayırlar, orada transformatorlar dözmür.
Mən Naxçıvanda yaşayarkən, işləyərkən bunların hamısını görmüşəm. Orada bizim elektrik enerjimiz onsuz
da çox az idi. Əvvəllər heç yox idi, sonra Türkiyədən, İrandan bir xətt çəkdirdik. 20 meqavat da Araz su elektrik
stansiyasından götürülürdü. Amma Naxçıvanın tələbatı böyük idi. Qış vaxtı, özü də şaxtalı qış vaxtı başqa
yanacaq yox idi, ona görə harada mümkündürsə, gətirib qızdırıcı cihazlar qoşurdular. Transformatorlar şəhərin
orasında partlayırdı, burasında partlayırdı. Mən bunların hamısını yaşamışam - ya bizdə elektrik enerjisi
olmurdu, ya da bir saat olur, bir saatdan sonra hamısı sönürdü. Nə oldu? Filan yerdə transformator partladı. İşıq
keçirdi. Onu bərpa etmək bir saat, iki saat çəkirdi. Biz nə qədər əziyyətlə oradan-buradan transformator alıb
gətirirdik.
Bunları mən görmüşəm və düşünürəm ki, indi belə hallar Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində yəqin ki, var.
Ona görə də yerli icra hakimiyyəti orqanları bir tərəfdən elektrik enerjisini tələb etməlidirlər, amma ikinci
tərəfdən elektrik xətlərinə nəzarət etməli, transformator stansiyalarına baxmalı, lazımi qayğı göstərməlidirlər.
Bu, hamının işidir. Əgər rayon, şəhər istəyirsə ki, lazımi səviyyədə, yaxud sabit, daimi elektrik enerjisi olsun,
gərək bunu özünün bir nömrəli vəzifəsi hesab etsin.
«Azərenerji» və Müslüm İmanov bütün bu tənqidlərdən nəticə çıxarmalı və nöqsanları aradan
qaldırmalıdırlar. Elektrik enerjisindən istifadə pullarının yığılması isə hamının işidir.
Bizim bu müzakirəyə Azərbaycanın bütün yerli icra hakimiyyətinin başçıları dəvət olunublar. Səbəb də
ondan ibarətdir ki, birincisi, hər bir rayon, şəhər icra hakimiyyəti orqanı və onun başçısı büdcəni bilməli və
büdcənin həyata keçirilməsini özünün əsas vəzifəsi hesab etməlidir. İkincisi, ona görə ki, büdcənin həyata
keçirilməsi üçün yerli hakimiyyət orqanlarının üzərinə çox böyük vəzifələr düşür.
Mən Vergi Müfəttişliyinin işi haqqında, indi də «Azərenerji»nin işi haqqında danışdım. Orada da, burada da
bizim üçün əsas problemlər verginin, istifadə edilən elektrik enerjisi haqqının yığılmamasıdır. Bu iki vacib
məsələnin həll olunması və bu mənbələrdən Azərbaycanın büdcəsinə nəzərdə tutulan gəlirlərin gəlməsi üçün
yerli hakimiyyət orqanları və xüsusən icra hakimiyyətinin başçıları birbaşa cavabdehdirlər.
Hər bir rayonda vergi müfəttişliyi var. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı vergi müfəttişliyindən öz şəxsi
məqsədləri üçün istifadə etməməlidir. Təəssüflər olsun ki, belə hallar da var. Ümumiyyətlə, rayonda vergi
müfəttişliyi ən mühüm orqanlardan biridir. Mən artıq bu orqanın əhəmiyyəti haqqında demişəm və indi yerli
hakimiyyət orqanlarının vəzifəsi haqqında deyirəm. Vergi müfəttişliyinə öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün
kömək etmək lazımdır. Demək, bütün vergilərin yığılmasına kömək etmək, ona nəzarət etmək lazımdır. Təəssüf
olsun ki, bəzi yerlərdə icra hakimiyyəti başçıları vergi müfəttişliyini özünün bir mənfəət mənbəyi kimi görürlər.
Onları vergi müfəttişliyinin vergiləri nə qədər yığıb-yığmaması maraqlandırmır. Bəzilərini maraqlandırır ki,
onun oğurladığı pullardan buna nə qədər çatacaqdır. Bəlkə buradakı icra hakimiyyəti başçıları üçün bu sözlər
çox ağırdır, amma mən bunları sizin üzünüzə baxaraq deyirəm. Çünki belə faktlar var.
Mən bəyan edirəm ki, yerli hakimiyyət orqanları, icra hakimiyyəti başçıları vergi yığılması ilə gərək ciddi
məşğul olsunlar. Eyni zamanda tələb edirəm ki, hər bir rayonun xüsusən qış mövsümündə elektrik enerjisi ilə,
harada ki, qaz var, qazla təmin olunmasına ciddi nəzarət etsinlər, bütün elektrik şəbəkəsinin normal işləməsini
daim nəzarət altında saxlasınlar, lazımi kömək göstərsinlər, eyni zamanda enerjidən istifadə haqlarının yığılıb
dövlətə verilməsini təmin etsinlər.
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Mən yenə də keçmişdə Naxçıvanda elektrik enerjisi ilə bağlı olan çətinlikləri yadıma salıram. O vaxt bizdə
bu enerjidən az-çox istifadə eləyəndə, transformatorlar partlayanda, - bəzən transformator yox, xətlər sıradan
çıxırdı, o illərdə belə bir azar da var idi ki, bəziləri xətləri kəsir, aparıb haradasa satırdılar, belə şeylər də olurdu,
- biz heç vaxt «Azərenerji»ni Naxçıvana dəvət etmirdik. Demirdik ki, gəl bu transformatoru düzəlt, xətləri
düzəlt. Bizim bu imkanımız yox idi, hər şeyi özümüz edirdik. Hər bir şəhərdə, hər bir rayonda icra hakimiyyəti
başçıları bunları özləri etməlidirlər. Yoxsa, siz oturasınız rayonun başında, hesab edəsiniz ki, elektrik enerjisi
gəlmədi, mən şikayət edəcəyəm ki, «Azərenerji» günahkardır. Onun günahı var, amma sizin də günahınız var.
Güman edirəm, siz mənim bu tələblərimi anlayırsınız və bunları yerinə yetirəcəksiniz.
Bu gün burada «Azəriqaz»ın rəhbəri, «Azərikimya» Şirkətinin rəhbəri də çıxış etməli idi. Bilirəm, onlar çıxış
etmək istəyirdilər və buraya yazı göndərmişdilər. Ancaq vaxt olmadı, mən onlara söz verə bilmədim. Ancaq
bildirmək istəyirəm ki, bizim «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətində işlər heç düzəlmir. Heç düzəlmir. Əvvəl, bir
neçə il bir nəfər işləyirdi. Pis işləyirdi, onu işdən kənarlaşdırdıq. Sonra neft sənayesindən bir şəxsi, - familiyası
yadımdan çıxıb, - gətirdik, təyin etdik. İşə başlamamış öz iş kabinetini təmir etdirdi, 1 milyard manat da o
kabinetdə, nə bilim, güllü parketlərə və sairəyə sərf elədi. Baş nazir gəlib mənə təqdimat verdi, bunu da işdən
çıxartdıq.
İndi yeni adam təyin olunmayıb, orada müavin var – Camalov, o icra edir. Amma müavin hələ təyin
olunmamış vəzifəsindən sui-istifadə edir: lazım olmayan borular alıb cürbəcür barter edir, avtomobil alır.
Təsəvvür edin, bu vəzifəni hələ icra edir, prezident də deyil. İndidən belə edirsə, prezident qoysan, gör nə
eləyəcəkdir. İnsanlar nə üçün özlərinə nəticə çıxarmırlar, - bilmirəm. Mən Nazirlər Kabinetindən, Baş nazirdən
tələb edirəm ki, bu məsələləri araşdırsınlar və lazımi tədbirlər görsünlər.
«Azərikimya» haqqında. Fikrət Sadıqov bizim təcrübəli mütəxəssislərimizdəndir, böyük bir kompleksin
başında durur. Ancaq iş bundadır ki, əgər «Azərikimya»nın 1,5 trilyon manat borcu, - mən belə başa düşdüm ki,
«Azərenerji»yə borcu var, elədir, ya yox, - varsa, nə təhər işləyə bilər? Bir belə elektrik enerjisi alır, amma
məhsul vermir. Mən indi bunu təhlil etmək istəmirəm və imkanım da yoxdur. Amma hesab edirəm ki, Nazirlər
Kabineti Fikrət Sadıqovla birlikdə oturub düşünməlidir: Bizim bu böyüklükdə kimya kompleksinə nə qədər
vəsait qoyuruq və oradan nə götürürük.
Biz xarici kreditləri cəlb edirik. Yaponiyadan kredit almışıq, etilen istehsalını təmin etmək istəyirik. 90
milyon dollara qədər kredit alırıq, onu sonra qaytarmalıyıq. Baxmaq lazımdır ki, bu işlər necə gedir.
Mən dedim ki, biz energetika sistemini inkişaf etdirməliyik. Yenikənd su elektrik stansiyası tikirik. Biz 90
milyon dollar kredit almışıq. Keçən dəfə mən tənqid etmişdim ki, o kreditdən istifadə olunmasında çox ciddi
nöqsanlar buraxılmışdır. İmanov da, Həmidov da, Baş nazirin müavini Şərifov da bunda günahkardırlar. Amma
indi diqqət etmək lazımdır ki, belə şeylər olmasın. Bir azdan sonra yenə bir şey meydana çıxacaq, biz kimisə
işdən çıxaracağıq, amma vəsaitimiz əldən gedəcəkdir.
Bir neçə gün bundan öncə mən razılıq verdim, dövlət təminatı vermişik ki, 50 milyon dollar kredit alaq, 1
nömrəli istilik-elektrik mərkəzində tikinti aparaq. Yəni biz dövlətin imkanlarından istifadə edirik ki, bu sahələri
inkişaf etdirək. Ancaq bunların hamısından səmərəli istifadə olunmalı və əyintiyə yol verilməməlidir.
Bütün işlərimizin hamısının lazımi səviyyədə həyata keçirilməsi üçün biz qanun-qaydanı, nizam-intizamı
möhkəmləndirməli, vəzifəli şəxslərin məsuliyyətini artırmalıyıq. Dövlət, hökumət işində işləyən hər bir şəxs
bilməlidir ki, böyük məsuliyyət daşıyır və birinci növbədə öz vəzifəsini sağlam mənəviyyatla yerinə
yetirməlidir. Kimsə bunu bacarmırsa, yaxud bu tələblərə uyğunlaşa bilmirsə, - indi ölkədə sərbəstlikdir, gedib
başqa bir yerdə işləyə bilər. Ancaq dövlət işində işləyib vəzifəsindən sui-istifadə etmək hallarına biz dözə
bilmərik.
Biz korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla mübarizəni gücləndirmək üçün əlavə tədbirlər görməliyik. Bu barədə
proqram hazırlanıbdır. Mən tələb etmişəm və deyiblər ki, bu günlərdə mənə təqdim olunacaqdır. Biz bu
proqrama baxmalıyıq, qəbul etməliyik. Əsası da bundan ibarətdir ki, onu əməli surətdə həyata keçirməliyik.
Mən çıxışımın ortasında dedim, korrupsiya Azərbaycanda bizə çox zərər vurur. Korrupsiya ilə mübarizə bizim
fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biridir və gələcəkdə də biri olacaqdır.
Təqdim edilən büdcə layihəsini təsdiq olunandan sonra həyata keçirmək üçün çox ciddi tədbirlər görmək
lazımdır. Mən qeyd etdim, - bəlkə bəzi qanunlarda dəyişiklik etmək lazımdır və mənim bir neçə fərmanlar,
sərəncamlar vermək fikrim var. mən bu barədə göstəriş vermişəm, layihələr hazırlanır. Büdcə təsdiq edilən kimi
o sənədlər imzalanacaq və qanunlarda dəyişiklik aparmaq üçün lazımi təkliflər Milli Məclisə təqdim
olunacaqdır.
Bütün bunları qeyd edərək, mən eyni zamanda hesab edirəm ki, 1999-cu ilin büdcəsi tam realdır və biz bu
büdcəni uğurla həyata keçirə bilərik.
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Dünyada gedən müxtəlif proseslərə baxmayaraq, Rusiyada olan maliyyə böhranına baxmayaraq, ola bilər,
biz gələcəkdə nə iləsə rastlaşaq, - onlara baxmayaraq, hesab edirəm ki, bizim ardıcıl, məqsədyönlü, düşünülmüş
iqtisadi siyasətimiz və xüsusən iqtisadi islahatları ardıcıl surətdə həyata keçirməyimiz Azərbaycanın sosialiqtisadi inkişafını təmin edəcəkdir. Mən gələcəyə çox nikbinliklə baxıram, hesab edirəm ki, biz aybaay yeni
nailiyyətlər əldə edə bilərik. Bunun üçün hamımız daha da yaxşı işləməliyik.
Nazirlər Kabineti bu büdcənin təsdiq olunması zamanı və xüsusən təsdiq ediləndən sonra lazımi əməli
tədbirlər həyata keçirməlidir. Hər bir nazirlikdə, şirkətdə, konserndə, hər bir rayonda, şəhərdə büdcənin əməli
surətdə həyata keçirilməsi üçün konkret tədbirlər hazırlanıb tətbiq olunmalıdır.
Mən yenə də yerli hakimiyyət orqanlarına müraciət edərək deyirəm ki, keçən dövrlərə nisbətən onların
vəzifəsi indi müəyyən qədər dəyişibdir. Keçən illərdə yerli orqanların başçılarından, rayon, şəhər başçılarından
planların, - sənaye planı, kənd təsərrüfatı planı, başqa planlar, - yerinə yetirilməsi tələb olunurdu. İndi özəl
sektor inkişaf edir, onlar üçün plan yoxdur. Dövlət nöqteyi-nəzərindən bizim əsas planımız büdcədir, büdcənin
həyata keçirilməsi, vergilərin yığılması və dövlətə daxil ola biləcək bütün gəlirlərin təmin edilməsidir. Bunlar
yerli hakimiyyət orqanlarının əsas vəzifəsidir. Arzu edərdim ki, 1999-cu ildə yerli hakimiyyət orqanlarında iş
üslubunda, iş istiqamətində müasir tələblərə uyğun olaraq lazımi dəyişikliklər həyata keçirilsin.
Beləliklə, mən bu gün müzakirənin nəticəsi olaraq hesab edirəm ki, Azərbaycanın 1999-cu il üçün müəyyən
olunmuş büdcəsi Milli Məclisdə baxıla bilər. O, dərhal Milli Məclisə təqdim olunacaqdır. Biz isə bu büdcənin
həyata keçirilməsi üçün lazımi hazırlıq işləri aparmalıyıq.
1998-ci il sona çatır, biz bu ilin son günlərini yaşayırıq. Məmnuniyyət hissi ilə demək olar ki, 1998-ci il
Azərbaycan xalqı üçün uğurlu il olubdur. 1998-ci ildə görülən işlər və əldə edilən nailiyyətlər Azərbaycanın
gələcək sosial-iqtisadi inkişafı üçün yaxşı bir mərhələ olubdur. Bunun əsasında bizim uğurla irəliyə getməyə
imkanlarımız var və bu yolda sizin hamınıza müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ olun.
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ÖZBƏKİSTANDAN RƏSMİ SƏFƏRDƏN QAYIDARKƏN BAKIDA
MOLDOVA PREZİDENTİ PETRU LUÇİNSKİ İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Azərbaycan Prezidentinin Şəhərkənarı iqamətgahı
18 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Petru Luçinski, Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Özbəkistandan rəsmi
səfərdən qayıdarkən yolüstü Bakıya gəlməyinizdən çox razı qaldığımı bildirirəm.
P e t r u L u ç i n s k i: Cənab prezident, Sizinlə, Azərbaycan Respublikasının pəhbəri ilə hər bir
görüşümdən məmnun olduğumu nəzərə çarpdırıram. Qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Oktyabrın 11-də demokratik qaydada yüksək səviyyədə keçirilmiş seçkilərdə yenidən respublikanın prezidenti
seçilməyiniz münasibətilə Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Qarşıdakı işlərinizdə Sizə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Özbəkistanda rəsmi səfərdə olarkən ölkələrimiz arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsində, bir çox ölkələrin qarşılaşdığı ciddi problemlərin aradan qaldırılmasında həm
Özbəkistanın, həm də Moldovanın mühüm rol oynayacağına əmin olduğumuzu bildirdik. Keçirdiyim görüşləri,
apardığım danışıqları ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün imzalanan sənədləri
yüksək qiymətləndirirəm.
Moldovanın Azərbaycanla da tarixi köklərə malik dostluq münasibətlərinin gündən-günə yaxşılaşmasını
böyük razılıq hissi ilə bildirirəm. Moldova Azərbaycanla bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq etməyə böyük maraq
göstərir.
Qədim İpək yolunun bərpası üzrə TRASEKA proqramı çərçivəsində bu il sentyabrın 7-8-də Bakıda
keçirilmiş beynəlxalq konfransda iştirak etməyimdən çox razı qaldığımı vurğulayıram. Əmin olduğumu
bildirirəm ki, məhz Siz, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev apardığınız müdrik və uzaqgörən siyasət
sayəsində Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizi dünya ölkələrinin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsində əvəzsiz xidmət göstərəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gənc müstəqil dövlətlər kimi dünya birliyində artıq özünəməxsus yer tutmuş
Azərbaycan ilə Moldova arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin vacib olduğunu bildirirəm. Avropa ilə
Asiya qitələrinin nəqliyyat və başqa vasitələri inteqrasiyasının inkişafında əvəzsiz rola malik Qədim İpək yolunun
bərpası üzrə Bakı konfransında Sizin yaxından iştirak etməyinizdən razı qaldığımı bildirirəm.
Bazar münasibətləri yolunu seçən, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quran müstəqil Azərbaycan dünya
ölkələri ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa daim xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycan Moldova münasibətlərinin gündən-günə inkişaf etməsinin hər iki tərəf üçün çox əhəmiyyətli olduğunu
vurğulamaq istəyirəm.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün bir sıra ölkələrin nüfuzlu şirkətləri ilə
ARDNŞ arasında bağlanmış tarixi əhəmiyyətli müqavilələri yüksək qiymətləndirirəm. Bu yataqlardan hasil
olunan nefti dünya bazarına çıxaracaq kəmərlərin marşrutları barədə biz Sizinlə dəfələrlə fikir mübadiləsi
aparmışıq.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, bizim respublikalarımız - həm Azərbaycan, həm də Moldova MDB daxilində
əməkdaşlığı sahəsində qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayacaqlar.
ATƏT, Avropa Şurası, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar ilə ölkələrimizin münasibətlərinin daha da
canlandırılmasını zəruri hesab edirəm.
P e t r u L u ç i n s k i: 1997-ci ilin oktyabrında Strasburqda Azərbaycan, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan
rəhbərləri arasında sıx əməkdaşlıq haqqında əldə edilmiş razılığı xüsusi vurğulamaq istəyirəm və bu sazişi
yüksək qiymətləndirirəm. GUAM təşkilatı çərçivəsində əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin böyük
əhəmiyyət daşıdığını bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün gənc müstəqil respublikamız üçün nə qədər ağrılı
problem olduğunu dəfələrlə bildirmişəm. Müharibə xalqımı dözülməz vəziyyətə salmış, Azərbaycan xalqına çox
böyük maddi ziyan vurulmuşdur. Eyni zamanda respublikada iqtisadi və siyasi islahatların həyata keçirilməsinə də
mane olur.
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P e t r u L u ç i n s k i: Bu gün təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın digər qaynar nöqtələrində də qan tökülür.
Dnestryanı bölgədə də sülhün, əmin-amanlığın bərpa edilməsinə nail olmaq üçün bütün səylərimizdən istifadə etməliyik. Hər iki müstəqil ölkədə hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi inkişaf üçün çox böyük çətinliklər
yaradan bu problemlərin Azərbaycanın və Moldovanın milli mənafelərinə uyğun olaraq, sülh yolu ilə həll edilməsi
son dərəcə vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Moldova ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələrinin inkişaf etdiyi indiki şəraitdə
bizim vaxtaşırı görüşməyə, danışıqlar, məsləhətləşmələr aparmağa ehtiyacımız var. Ona görə də görüşmək üçün
yaranmış hər bir imkandan istifadə edərək, ölkələrimizin münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi barədə
məsələlərin müzakirəsinə geniş yer ayırmağın vacib olduğunu bildirirəm.
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ŞAİR ZƏLİMXAN YAQUBUN YARADICILIĞINA HƏSR OLUNMUŞ
POEZİYA MƏCLİSİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA AZƏRBAYCANIN
İNCƏSƏNƏT USTALARI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Respublika sarayı
19 dekabr 1998-ci il
Axşamınız xeyir olsun. Mən sevimli şairimiz Zəlimxan Yaqubu orada təbrik etdim. Ancaq bilmirdim ki,
siz buradasınız. Sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanın gənc, amma çox istedadlı şairi Zəlimxan Yaqubun
özünəməxsus şeirləri, özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Zəlimxan Yaqubun çox da gözəl istedadı var. Biz
bunu bu gün bir daha gördük. Bu gün bizim alimlər bunu burada qeyd etdilər.
Şair olmaq üçün, şübhəsiz ki, fitri istedad lazımdır. Ancaq eyni zamanda, şair olmaq üçün vətənə, xalqa,
torpağa bağlılıq lazımdır, sevgi-məhəbbət lazımdır və şair olmaq üçün sevgi lazımdır. Həm insanı sevmək
lazımdır, həm xalqını sevmək lazımdır, millətini sevmək lazımdır, həm atanı, ananı, babanı, nənəni sevmək
lazımdır, həm də ki, gözəl bir qadını da sevmək lazımdır. Şairlərin çoxunu şair edən elə bu sevgi-məhəbbət
olubdur. Hər halda bunlar hamısı bizə ədəbiyyatdan, tarixdən məlumdur. İndi mən istəmirəm araşdırım, bizim
Zəlimxanın həyatında bu nə cür olubdur.
Hər bir şair Azərbaycan üçün dəyərli bir şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqı bütün tarix boyu şairlərlə zəngin
olubdur. Bizim xalqımız başqa xalqlardan elə bununla çox fərqlənir. Bizim dahi şairlərimiz, söz ustalarımız
həmişə xalqımıza mənəvi qida veriblər, xalqımızı ruhlandırıblar, xalqımızı həvəsləndiriblər, xalqımızı döyüşə
həvəsləndiriblər, xalqımızı zəhmətə həvəsləndiriblər, xalqımızı vətəni sevməyə həvəsləndiriblər, şair sözü çox
təsirli olur. Şeirlə deyilən sözün təsiri bütün başqa sözlərin hamısından təsirli olur. Ona görə də şair
Azərbaycanda həmişə sevilib, şair həmişə hörmətli olubdur. Bu gün də sevilir, bu gün də hörmətlidir.
Fəxr edirik ki,bizim böyük şairlərimiz keçən əsrlərdə də olubdur, XX əsrdə də böyük şairlərimiz olub və bu
gün də böyük şairlərimiz vardır. Biz fəxr edirik ki, şairlər nəsli kəsilmir, davam edir. Nəsildən-nəslə keçən bu
istedad, bu şair sənəti bizim mədəniyyətimizi, xalqımızın mənəviyyatını həmişə zənginləşdirir. Bu baxımdan
Zəlimxan Yaqub bizim bu son illərdə çox üzə çıxmış, xalq tərəfindən sevilmiş və öz şeiri ilə, sözü ilə, öz
fəaliyyəti ilə böyük hörmət qazanmış şairdir. Bugünkü şer gecəsi də, poeziya məclisi də bunu bir daha sübut
etdi.
Zəlimxan Yaqubun xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, onun çox gözəl yaddaşı vardır. Bəli, bu, hər şairə
nəsib olmur, hər şairə məxsus deyildir. Şair var ki, çox gözəl şeir yazır, amma onu kağıza yazandan sonra
oxuyur. O da günah deyil. O da olmalıdır, bu da olmalıdır. Hərənin bir üslubu vardır. Ancaq Zəlimxanın bu
barədə xüsusiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, çox gözəl yaddaşı var. Öz yazdığı şerləri də həmişə çox gözəl
yadında saxlayıb söyləyir, deyir, oxuyur. Ancaq başqa şairlərin şerlərini də insanlara çox gözəl çatdırır,
cəmiyyətə çatdırır. Bunun özü böyük bir məharətdir. Bizim aktyorlarımızın, söz ustalarımızın ən gözəl
xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, şairlərimizin yazdığı şeirləri aktyorluq sənətinin xüsusiyyətləri ilə
insanlara çatdırırlar. Ancaq Zəlimxan üçün buna ehtiyac yoxdur. Bəlkə də özü yazdığı şerlərin, sözlərin buna o
qədər ehtiyacı yoxdur - özünün beynindən, özünün qəlbindən, özünün içindən gələn şerləri gözəl bir sənət ustası
kimi, söz ustası kimi, gözəl bir aktyor kimi özü də ifadə edir. Bu xüsusiyyət də indiki gecədə aydın göründü.
Bütün bunlarla əlaqədar, hörmətli Zəlimxan, mən səni ürəkdən təbrik edirəm. Sənə yeni yaradıcılıq uğurları
arzulayıram. Bu gün səninlə bərabər Azərbaycanın bu gözəl səhnəsində sənin şerlərini və eyni zamanda öz
sənətini nümayiş etdirən bizim bütün incəsənət xadimlərinə, xüsusən xalq incəsənətimizi yaşadan aşıqlarımıza
təşəkkür edirəm və sizin hamınızı təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Sağ
olun.
Z ə l i m x a n Y a q u b: Möhtərəm prezident, icazənizlə, Sizə və bu gün burada iştirak edən bütün
əzizlərimizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Fürsətdən istifadə edib, bir sözü deməyi özümə borc bilirəm.
Bu gün burada olan kollektivlərin hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq aşıq sənətinin klassik
nümayəndəsi Aşıq Kamandar Borçalıdan gəlibdir. O, sənətin böyük ustadıdır. Məsələn, Azərbaycanda Xan
deyiləndə nəyi təsəvvür ediriksə, Borçalıda Kamandar deyiləndə o cür qəbul olunur. Aşıq Kamandarın bu gün
burada iştirakı, Sizin burada olmağınız bu məclisi bir neçə qat da təravətli etdi. Çünki Kamandar Borçalının
burada bir parçasıdır, klassik dədələrimizin nümayəndəsidir.
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A ş ı q K a m a n d a r Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, üzr istəyirəm, mən bu məclisə böyük həvəslə
gəldim. Söz vermişdim ki, bu əziz gündə iştirak etməyə gələcəyəm.
Z ə l i m x a n Y a q u b: Cənab prezident, tarixi yaddaşımıza yazılan bütün bu mənzərəyə görə Sizə bir
daha təşəkkür edirəm. Bütövlükdə nə arzular etmişik, qoy onların hamısı haqqın dərgahında qəbul olunsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol. Amma bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Sən deyirsən ki, Xan
Azərbaycanda olduğu kimi, Kamandar da Borçalıdadır. Borçalı diyarı da azərbaycanlılar diyarıdır. Burada, yəni
Azərbaycanda yaşayanlar Borçalını heç vaxt ayırmayıblar. Borçalı həmişə bizim qəlbimizdə olubdur.
Xalqımızın da qəlbi belədir. Amma mənim qəlbimi götürsəniz, mən ömür boyu, həmişə Azərbaycanın bugünkü
sərhədlərindən, hüdudlarından kənarda olan bütün azərbaycanlıların hamısını vahid Azərbaycanın birliyində
görmüşəm, birliyində hiss etmişəm. Borçalı diyarına mən keçmiş illərdə - Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman
da həmişə qayğı göstərmişəm, həmişə onlara öz xidmətimi göstərmişəm. Bəlkə borçalıların çoxları bilmirlər ki,
o illərdə - 70-ci illərdə orada onların yaşayışı üçün mən həm Gürcüstanın rəhbərliyi ilə, həm Moskvanın
rəhbərliyi ilə nə qədər danışıqlar aparmışam, tələblərimi qoymuşam. Amma indi isə - Gürcüstan da müstəqil
dövlət olduğu zaman, Azərbaycan da müstəqil dövlət olduğu zaman Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı bu
dostluq, səmimi qardaşlıq əlaqələri və mənimlə prezident Şevardnadzenin arasında olan əlaqələr birinci növbədə
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarını qorumaq məqsədi daşıyır, azərbaycanlıların yaşayış tərzinin
yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, borçalılar - hamısı əmin ola bilərlər ki,
mən Azərbaycanın prezidenti kimi həmişə onlarlayam. Mənim əlim sizin üstünüzdədir.
Z ə l i m x a n Y a q u b: Cənab prezident, biz hamımız elə bilir və belə də qiymətləndiririk.
A ş ı q K a m a n d a r Ə f ə n d i y e v: Möhtərəm prezident, Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram.
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINA
24 dekabr 1998-ci il
Hörmətli həmvətənlər!
Əziz soydaşlarımız!
31 dekabrın Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd edilməsi artıq ənənəyə çevrilmişdir. Bu
bayram qədim tarixə və böyük mədəniyyətə malik olan Azərbaycan xalqının müstəqillik əldə etdiyi andan bütün
dünya azərbaycanlılarına bəxş etdiyi, ümummilli əhəmiyyət kəsb edən, yeni və çox ümidverici bir bayramdır.
Dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi ideyasının əsasını Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqımızın
dilinə, milli-mənəvi varlığına və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət təşkil edir.
Heç kəsə sirr deyil ki, hal-hazırda bütün dünya azərbaycanlılarının milli-mənəvi varlığını yaşadan bir dövlət
var. Bu dövlət Azərbaycan Respublikasıdır. Onun müstəqilliyini dönməz etmək, dövlətçiliyini qorumaq, ərazi
bütövlüyünü, təhlükəsizliyini və sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək, bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu,
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa nail olmaq tək Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının deyil, bütün dünya
azərbaycanlılarının övladlıq borcudur. Bu sahədə ilkin vəzifə işğal olunmuş torpaqlarımızın geri alınması, öz
vətənlərində qaçqın və köçkünə çevrilmiş insanların doğma ocaqlarına qaytarılmasıdır.
Xalqımızın mədəniyyətini, dilini, milli adət-ənənələrini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və bütün dünyada təbliğ
etmək bizim hər birimizin üzərinə düşən çox məsuliyyətli bir tarixi yükdür.
Azərbaycan Respublikasından kənarda on milyonlarla soydaşımız yaşayır. Onların içərisində çoxlu məşhur
elm və mədəniyyət xadimləri, iş adamları, yüksək mənsəb sahibi olan insanlar vardır. Onları dünyada və
Azərbaycanda tanıtmaq hamımızın borcu olduğu kimi, bizim də onlardan öz tarixi vətənləri, doğma ata-baba
yurdları üçün qayğıkeş və təəssübkeş olmağı tələb etməyə haqqımız var.
Hal-hazırda qarşımızda duran ən vacib və taleyüklü vəzifələrdən biri əl-ələ verərək dünya
azərbaycanlılarının hər hansı bir ölkədə və mühitdə yaşamaq, fəaliyyət göstərmək, özünün milli-mənəvi
dəyərlərini qorumaq, inkişaf etdirmək, beynəlxalq aləmdə mədəni, istedadlı, qədim tarixə və demokratik dövlətə
malik olan xalq kimi təmsil olunmaq hüququnu təmin etməkdir.
XXI əsrin astanasında dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə daha böyük ehtiyac vardır. Sayca dünyanın ən
iri millətləri ilə müqayisə olunan xalqımızı qarşıdan gələn yeni yüzillik və minillikdə ciddi və müqəddəs
mübarizələr gözləyir. Biz nəinki təkcə müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunması, möhkəmlənməsi və
inkişaf etməsi uğrunda, eyni zamanda bütün dünya azərbaycanlılarının milli hüquqlarının, tarixi haqlarının
həyata keçməsi ilə bağlı ciddi iş aparmalıyıq. Bütün bu müqəddəs vəzifələrə nail olmaq üçün biz
azərbaycançılığın dövlət rəmzlərini yaşadan müstəqil dövlətimiz ətrafında daha sıx birləşməliyik. Vətənini,
xalqını sevən hər bir soydaşımız, bu və ya digər tellərlə ölkəmizlə bağlı olan bir şəxs Azərbaycan dövlətini öz
arxasında hiss edərək azərbaycançılıq, vətənpərvərlik hissləri ilə tarixi torpaqlarımıza, yurdumuza,
mədəniyyətimizə məhəbbət aşılamalıdır. Vətənimizin, respublikamızın taleyi hər bir azərbaycanlının taleyinə
çevrilməlidir.
İnanıram ki, hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı əsrlərdən bəri arzusunda
olduğumuz və uğrunda mübarizə apardığımız müstəqil və azad Azərbaycan ideyasının, ümummilli
məqsədlərimizin tam gerçəkləşməsi üçün daha sarsılmaz həmrəylik nümayiş etdirəcək. Xalqımızın müstəqillik
əzmi və iradəsi, sıx birliyi qarşılaşdığımız hər bir çətinliyə qalib gələcəkdir.
Sizi bu ümummilli bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edir və ali məqsədlərimizin reallaşması naminə
yenilməz birliyə, həmrəyliyə çağırıram.
Ulu Tanrıdan hamınıza səadət və əmin-amanlıq diləyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 dekabr 1998-ci il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNƏ
24 dekabr 1998-ci il
1998-ci il dekabr ayının 31-də bütün dünyada yaşayan soydaşlarımız böyük iftixarla və qürur hissi ilə
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününü qeyd edəcəkdir.
Azərbaycanlılar min illərlə öz tarixi, etnik, doğma torpaqlarında - böyük Azərbaycanda yaşayıb yaratmış,
bəşər sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermişlər. Lakin dünyada gedən müharibələr, inqilablar, hərbi münaqişələr
və ictimai-siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan parçalanmış, azərbaycanlıların bir qismi yerlərindənyurdlarından kütləvi surətdə sürgün, deportasiya olunmuş, repressiyalara məruz qalmış, bir-birindən ayrı
düşmüşdür.
Dünya azərbaycanlılarının birliyi müstəqil və azad Azərbaycan ideyalarının həyata keçirilməsində,
ümummilli məqsədlərimizin gerçəkləşməsində, dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində və dövlətçilik
ənənələrimizin inkişaf etdirilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu isə dünya azərbaycanlılarının gələcəyə
inamını, mübarizə əzmini və qətiyyətini nümayiş etdirir.
Dünya azərbaycanlılarının əbədi və sarsılmaz həmrəyliyini təcəssüm etdirən bu tarixi gün münasibətilə
amnistiya aktının qəbul edilməsi dövlətimizin humanist siyasətinin, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və
ehtiramının təzahürü olardı.
Amnistiyanın Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında xidməti
olmuş, soyqırımına, repressiyalara, sürgünlərə, deportasiyalara məruz qalmış, vətən uğrunda döyüşlərdə iştirak
etmiş şəxslərə, həmin döyüşlərdə həlak olmuş, itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarına, habelə əlillərə,
qadınlara, həddi-buluğa çatmamışlara və digərlərinə tətbiq olunması nəzərdə tutulur.
Məhkumlardan, onların valideynlərindən, yaxın qohumlarından daxil olan çoxsaylı müraciətlərdə cinayət
törətmiş şəxslərin öz əməllərindən səmimi peşman olduqları, gələcəkdə qanunlara əməl edəcəkləri bir daha vəd
edilir.
Əminəm ki, amnistiya aktı qəbul olunduğu təqdirdə cinayət məsuliyyətindən və cəzalardan azad edilən
minlərlə insan göstərilən etimaddan düzgün nəticə çıxaracaq, tezliklə cəmiyyətə qovuşacaq, qanunlara hörmət
ruhunda davranacaqlar. Bu humanist addım cəzadan azad olunan şəxslərin əqidəsini və iradəsini
möhkəmləndirəcək, onların gələcəyə inamını artıracaq və böyük məsuliyyət hissi ilə azərbaycanlıların həmrəyliyinə, birliyinə çalışmağa sövq edəcəkdir.
İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsini özünün ali məqsədi hesab edən Azərbaycan dövləti
amnistiya aktını qəbul etməklə humanistlik, insanpərvərlik və ədalət prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha
nümayiş etdirəcəkdir.
Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə uyğun olaraq
«Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibətilə amnistiya haqqında» qərar layihəsini müzakirənizə
təqdim edirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 dekabr 1998-ci il
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XƏZƏRİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDAKI «YANAN TAVA», «ATƏŞGAH» VƏ
«MUĞAN-DƏNİZ» BLOKUNUN KƏŞFİYYATI, İŞLƏNİLMƏSİ VƏ HASİLATIN PAY
BÖLGÜSÜ HAQQINDA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ YAPONİYANIN
«CAPAN PETROLEUM», «İNDONEZİYA PETROLEUM»,
«İTOÇU OYL EKSPLOREYŞN» VƏ «TEYKOKU OYL» NEFT ŞİRKƏTLƏRİ
ARASINDA MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
25 dekabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Biz bu gün Azərbaycanda, Bakıda yeni bir neft müqaviləsinin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq.
Bugünkü mərasim, imzalanacaq müqavilə Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin neft siyasətinin həyata
keçirilməsində növbəti bir addımdır.
Məlumdur ki, Azərbaycan dövləti 1994-cü ildən başlayaraq özünün neft siyasətini həyata keçirir. Bu
siyasətin əsas məzmunu və prinsipləri Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqlarının intensiv işləməsindən
ibarətdir. Müstəqil Azərbaycan dövləti bunun üçün, xarici sərmayənin cəlb olunması üçün dünyanın böyük neft
şirkətləri ilə müştərək iş görməyi ən münasib yol kimi seçmişdir.
Qeyd etdiyim kimi, biz beləliklə, bir tərəfdən Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının istifadə olunması üçün
xarici investisiyanı cəlb edirik və bununla bərabər, dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görərək onların
təcrübəsindən və onlarda olan müasir texnikadan, texnologiyadan istifadə edilməsini nəzərdə tuturuq.
Biz neft siyasətini planlaşdıraraq, həyata keçirməyə başlayaraq bilirdik və bildiyimizə görə də bunu etmişik
ki, o, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün çox faydalıdır. Ötən dörd il ərzində görülən işlər və əldə edilən
nəticələr bizim neft siyasətimizin Azərbaycan xalqının milli mənafeləri üçün nə qədər faydalı olduğunu indi
əyani sübut edir.
Ötən dörd il ərzində 15 müqavilə imzalanıbdır. Bu 15 müqavilədə 14 ölkədən dünyanın 27 böyük neft şirkəti
iştirak edir. Bu müqavilələr əməli surətdə həyata keçirilir, böyük işlər görülür. Bunlar hamısı Azərbaycanın
iqtisadi inkişafına artıq öz təsirini göstərir.
Biz «Əsrin müqaviləsi» adlanan ilk müqavilənin - 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış müqavilənin artıq
praktiki nəticələrini görürük. Bir il bundan öncə, 1997-ci il noyabr ayının 12-də «Çıraq» yatağından neft hasil
olunmağa başladı. İndi Azərbaycan nefti Bakı-Novorossiysk boru kəməri vasitəsilə dünya bazarına çıxarılır.
Məlumdur ki, birinci müqavilə - «Əsrin müqaviləsi» gözləniləndən də artıq nəticələr verir. «Çıraq»
yatağındakı hər quyudan nəzərdə tutulduğundan 3-4 dəfə çox neft alınır. Bu müqavilənin layihəsində 510
milyon ton neft əldə etmək nəzərdə tutulmuşdu. İndi artıq 630 milyon ton neft gözlənilir. Güman edirəm ki,
bundan da artıq neft olacaqdır. Digər müqavilələrin də hamısı əməli surətdə həyata keçirilir. Qeyd etdiyim kimi,
bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına, ölkəmizin həyatına yeni amillər gətirir.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarına dünyanın böyük neft şirkətlərinin və iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrin marağı günü-gündən artır. Bu ölkələrin içərisində Yaponiya artıq bir neçə il bundan
əvvəl Azərbaycanın təbii sərvətlərinin, neft və qaz yataqlarının istifadə edilməsinə maraq göstərmişdir.
Yaponiyanın «İtoçu» şirkəti ilk dəfə olaraq birinci konsorsiumda özünə müəyyən bir hissə almışdı. «İtoçu»
sonra «Dan ulduzu», - «Əşrəfi» neft yatağından istifadə olunması üçün yaranmış konsorsiumda iştirak etmiş və
orada bu layihənin 20 faizini almışdır.
Yaponiyanın «Mitsui» şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən «Kürdaşı» yatağının
işlənilməsi üçün yaranmış konsorsiumun iştirakçısıdır, orada onun 15 faiz payı vardır. Yaponiyanın digər neft
şirkətləri də Azərbaycana və Azərbaycanın neft, qaz yataqlarına maraq göstərməyə başlayıblar.
Beləliklə, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq son illərdə genişlənibdir və çox böyük
səmərə kəsb edibdir. Bu ilin fevralında mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim zamanı biz çoxsaylı danışıqlar
aparmışıq, Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün bir çox sənədlər imzalamışıq. Bunların
içərisində Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında bəyanatı Yaponiyanın Baş naziri
cənab Haşimoto və Azərbaycan prezidenti imzalamışlar. Bunlarla bərabər, Yaponiyanın hökuməti, işgüzar
dairələri, «Eksimbank»ı ilə aparılan danışıqlar nəticəsində Yaponiya hökuməti tərəfindən Azərbaycana böyük
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kreditlərin verilməsi və ölkəmizin sənayesinin bəzi sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yardım göstərilməsi
haqqında da razılıq əldə olunmuşdur.
Fevral ayında Tokioda respublikamızın «Şimal» elektrik stansiyasının yenidən qurulması və bərpası üçün
Yaponiya hökuməti tərəfindən 160 milyon dollar dəyərində güzəştli kredit ayrılması haqqında saziş
imzalanmışdır. Azərbaycanın kimya kompleksində etilen istehsal qurğusunun yenidən qurulmasına,
modernləşdirilməsinə «Eksimbank»ın 90 milyon dollar həcmində kredit ayırması barədə də saziş imzalanmışdır.
Yaponiya hökuməti ilə bizim apardığımız danışıqlar onu göstərir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının bir neçə
sahəsinin inkişafı ilə əlaqədar da əlavə kreditlərin alınması mümkündür. Biz Yaponiya ilə əlaqələrimizi və
xüsusən iqtisadi əlaqələrimizi yüksək qiymətləndiririk, müstəqil Azərbaycana göstərdiyi marağa və maliyyə
yardımına görə Yaponiya hökumətinə təşəkkür edirik. Biz bu istiqamətdə əməkdaşlıq edərək Yaponiyanın bir
neçə neft şirkətinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı bir yataqda müştərək iş görməsi barədə
təkliflərini qəbul etmişik.
Bu təkliflər bir il bundan əvvəl verilmişdir. Mən fevral ayında Tokioda rəsmi səfərdə olarkən biz bu barədə
həm Yaponiya hökuməti ilə, həm də bu şirkətlərin rəhbərləri ilə çox ətraflı danışıqlar aparmışdıq. Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə Yaponiyanın dörd şirkəti - «Capeks», «İnpeks», «İtoçu» və «Teykoku» şirkətləri arasında
danışıqlar aparılmış və bunların nəticəsində Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Yanan tava», «Atəşgah» və
«Muğan-Dəniz» blokunun müştərək işlənilməsi haqqında razılıq əldə olunmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti uzun sürən danışıqlardan sonra bu barədə təklifini təqdim etmişdir. Mən bu
təklifə baxmışam və onu məqbul hesab etmişəm. Ona görə də bu təklif əsasında Yaponiyanın dörd şirkəti ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında «Yanan tava», «Atəşgah» və «Muğan-Dəniz» neft yatağında müştərək
iş görülməsi üçün müqavilənin imzalanması haqqında qərar qəbul etmişəm.
Bu neft yatağı Azərbaycan alimləri, neftçiləri, geoloqları tərəfindən hələ 1950-ci illərdə kəşf olunmuşdur.
Sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 1970-ci illərdə bu yataqda müəyyən işlər görmüş, quyular qazmışdır və
həmin yatağın çox perspektivli olması haqqında əsaslı məlumatlar toplanmışdır.
Müqavilə imzalanacaq bu yatağın əhatə etdiyi sahə 510 kvadratkilometrdir. Həmin yataqdan təxminən 75-90
milyon ton neft alınması gözlənilir. Buraya təxminən 2,3 milyard dollar həcmində sərmayə, kapital qoyulması
nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihənin 50 faizi Yaponiyanın neft şirkətlərinə, 50 faizi isə Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinə məxsus olacaqdır. Qoyulan xərclərin hamısı Yaponiya şirkətləri tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.
Bütün göstəricilərinə görə bu müqavilə həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də Yaponiyanın böyük neft
şirkətləri üçün faydalıdır.
Yaponiya neft şirkətlərinin nümayəndə heyətləri və Yaponiya hökumətinin nümayəndə heyəti bu müqaviləni
imzalamaq üçün Azərbaycana gəlmişlər. Beləliklə, bütün hazırlıq işləri görülübdür, müqavilənin layihəsi hər iki
tərəfdən yoxlanılıbdır və imzalanmaq üçün bu mərasimə təqdim olunubdur.
Müqavilənin imzalanması ilə Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri daha da genişlənir. Azərbaycan üçün
bu, xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə imzalanmış sayca 16-cı müqavilə olacaqdır. Dörd Yaponiya şirkəti isə
Azərbaycana daxil olacaqdır.
Mən Tokioda apardığım danışıqlar zamanı da bəyan etmişdim, bu gün də bəyan edirəm ki, Yaponiya
dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəsidir. Yaponiyanın şirkətləri dünyada elmi-texniki tərəqqinin
inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər. Yaponiya bütünlüklə öz iqtisadi siyasəti və iqtisadi göstəriciləri ilə,
elmdə, texnikada sənayedə əldə etdiyi nailiyyətlərlə dünya iqtisadiyyatının inkişafına da çox böyük təsir
göstərmişdir. Buna görə də biz Yaponiya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Biz Yaponiyanın,
xüsusən neft və qaz sənayesi sahəsindəki şirkətlərinin Azərbaycana gəlməsini alqışlayırıq.
Mən inanıram ki, bugünkü bu müqavilə Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsinə çox
böyük kömək göstərəcəkdir. Bu müqavilənin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada konsorsium yalnız Yaponiya
şirkətlərindən ibarətdir.
İndiyə qədər imzalanmış bütün müqavilələr ayrı-ayrı ölkələrə məxsus olan şirkətlər tərəfindən təşkil edilmiş
konsorsiumla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanmışdır. Bu müqavilə daha uğurlu ola bilər, çünki
konsorsiumun üzvlərinin hamısı Yaponiya şirkətləridir. Onlar bir-birini çox yaxşı tanıyır, bir-biri ilə daha da
səmərəli əməkdaşlıq edə bilərlər.
Mən Yaponiyanın şirkətlərini və Yaponiya hökumətinin nümayəndəsini, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini
bu münasibətlə təbrik edirəm və sizi müqavilənin imzalanmasına dəvət edirəm.
YEKUN NİTQİ
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Hörmətli yaponiyalı qonaqlar!
Çıxışlarınızda Azərbaycan haqqında, Azərbaycan dövləti haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında ifadə
etdiyiniz xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Sizin çıxışlarınız bu gün burada imzalanmış böyük neft müqaviləsinin həm Yaponiya şirkətləri üçün, həm də
Azərbaycan üçün çox mənfəətli olduğunu bir daha sübut etdi. Biz hiss etdik ki, siz həqiqətən çox böyük həvəslə
Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyirsiniz və Azərbaycanın neft və qaz yataqlarında Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti ilə səmərəli iş görmək istəyirsiniz. Sizin istəkləriniz, arzularınız bizim istək və arzularımızla üst-üstə
düşür. Ona görə də ümid edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız çox uğurlu olacaqdır.
Siz tamamilə doğru dediniz ki, bizim neft sənayesi sahəsində əməkdaşlığımız Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi
əməkdaşlığına çox böyük yollar açır və imkanlar yaradır. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında məsafə çox
böyükdür. Ancaq bizim hər iki tərəfdən bir-birimizə yaxınlaşmaq əzmimiz güclü olduğuna görə biz bu məsafəni
qısaltmışıq, bir yerdəyik.
Cənab səfir qədim Böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar layihəyə Yaponiyanın münasibətini bir daha
bildirdi. Məlumdur ki, son illər qədim tarixi İpək yolunun bərpa olunması və yenidən istifadə edilməsi barəsində
dünyanın bir çox ölkələrində fikirlər meydana gəlmişdi, təkliflər irəli sürülmüşdü. Ancaq bunların içərisində
Yaponiya hökumətinin və Yaponiyanın keçmiş Baş naziri cənab Haşimotonun təşəbbüsü xüsusi yer tutur.
Bu il sentyabr ayının 7-8-də Azərbaycanda, Bakıda, burada - «Gülüstan» sarayında qədim tarixi İpək
yolunun bərpası ilə əlaqədar beynəlxalq konfrans oldu və bu beynəlxalq konfransda Yaponiyanın da nümayəndə
heyəti iştirak edirdi. Beynəlxalq konfransda qədim tarixi İpək yolunun bərpası, TRASEKA proqramının inkişaf
etdirilməsi ilə əlaqədar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən sazişlər, müqavilələr imzalandı və beləliklə, həm
Yaponiyada, həm Avropada, həm Qafqazda qədim tarixi İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar olan fikirlər və
təkliflər reallaşmağa başladı. İndiyə qədər Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığı sahəsində görülən işlərə əlavə
olaraq qədim tarixi İpək yolunun bərpa edilməsi Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığını daha da
genişləndirəcəkdir.
1998-ci il sona çatır. Biz 1998-ci ilin əvvəlində Tokioda Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və
əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün çox səmərəli iş gördük və hökumətlərarası mühüm sənədlər
imzaladıq. İlin sonunda Bakıda, Azərbaycanda Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığını inkişaf etdirmək üçün
böyük müqavilə imzalandı. Ümid edirəm ki, qarşıdan gələn 1999-cu ildə Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığı
daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Sizi, hörmətli qonaqlar və bütün mərasim iştirakçılarını qarşıdan gələn 1999-cu il münasibətilə təbrik edirəm.
Yeni ildə Yaponiya xalqına sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. Azərbaycan xalqına, bütün xalqlara
sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. Sağ olun.

872

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BAKIDA «DİNAMO» İDMAN-SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİNİN - İDMAN KOMPLEKSİNİN
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
30 dekabr 1998-ci il
Hörmətli idmançılar!
Xanımlar və cənablar!
Sizi «Dinamo» cəmiyyətinin yeni idman kompleksinin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Sizə, bütün
idmançılara, «Dinamo» cəmiyyətinə Azərbaycanda idmanın inkişafı sahəsində uğurlar arzulayıram.
Azərbaycanda son illər idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişafı sahəsində bir çox işlər görülübdür. Dövlət
tərəfindən qəbul olunan qərarlar və görülən müxtəlif tədbirlər, Gənclər və İdman Nazirliyinin apardığı əməli
işin, Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin işinin son vaxtlar canlanması və fəaliyyəti - bunlar hamısı
ölkəmizdə idmanın, bədən tərbiyəsinin kütləvi şəkildə inkişaf etməsinə şərait yaradıbdır. Biz bu işlərin artıq
əməli nəticələrini görürük. Bunlar hamısı sevindirici haldır.
İdman, bədən tərbiyəsi hər bir insan üçün zəruri olan bir fəaliyyətdir. İdman cəmiyyətdə sağlamlığı təmin
edən və cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün çox vacib olan bir amildir. Ona görə də idmanın, bədən tərbiyəsinin
inkişafı üçün görülən işlər və gələcəkdə görəcəyimiz işlər bizim dövlət, hökumət siyasətimizin əsas
istiqamətlərindən birini təşkil edir.
Məmnunam ki, gənclərimiz və ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yaşayan insanlar idmana, bədən tərbiyəsinə maraq,
həvəs göstərirlər, idmanla məşğul olurlar. Beləliklə, hər kəs öz sağlamlığını möhkəmləndirir. Bunların hamısı
birlikdə Azərbaycanda cəmiyyətin, kütlənin sağlam olması üçün yaxşı imkan yaradır.
Şübhəsiz ki, idman, bədən tərbiyəsi üçün bü münasibətlə yaradılan hər bir müəssisə böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Güman edirəm, bu gün «Dinamo» cəmiyyətinin sərəncamına verilən idman kompleksi də təkcə bu
cəmiyyət üçün yox, ümumiyyətlə, ölkəmizdə, Bakıda idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsinə xidmət
göstərəcəkdir.
«Dinamo» cəmiyyəti həqiqətən qədim tarixə, ənənələrə malik olan və Azərbaycanda idmanın, bədən
tərbiyəsinin inkişafında on illərlə böyük xidmət göstərən bir cəmiyyətdir. Sizin çoxunuz, o cümlədən mən də
uzun illər «Dinamo» cəmiyyətinin üzvü olmuşuq. Mən həmişə bundan çox xeyir görmüşəm. «Dinamo»
cəmiyyəti bu gün də öz fəaliyyəti ilə Azərbaycanda idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişafına xidmət edir. Ona
görə də biz bütün idman cəmiyyətlərinin hamısının işini dəstəkləyirik, hamısının işinin yaxşı olmasını istəyirik
və onlara yardım edirik. O cümlədən «Dinamo» cəmiyyətinin fəaliyyətini də dəstəkləyirik. Ümid edirəm ki,
«Dinamo» cəmiyyəti bundan sonra da Azərbaycanda idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişafında ön cərgələrdə
gedəcəkdir.
Bu gün açdığımız idman kompleksi Bakının ən gözəl bir guşəsində yerləşir. Bunun özü də idmana və
xüsusən «Dinamo» cəmiyyətinə olan qayğının təzahürüdür. Bakının bulvarı paytaxtımızın ən gözəl bir
hissəsidir. Ola bilər, siz artıq bilirsiniz ki, dünən mən Bakı şəhərindəki dənizkənarı bulvara Milli park statusu
verilməsi haqqında xüsusi fərman imzalamışam. O, bu gün mətbuatda dərc olunubdur. Mən bu fərmanla Bakı
bulvarına Azərbaycanın milli sərvəti kimi Milli park statusu vermişəm.
Fərmanda göstərilibdir - Bakının bulvarı 1909-cu ildə yaradılıbdır və artıq 100 ilə yaxındır ki, həm Bakı
sakinlərinə, həm də bütün Azərbaycana xidmət edir. Ancaq biz bu gün onun həm tarixini, həm də əhəmiyyətini
qiymətləndirməliyik. Ona görə də bulvarı - Milli parkı qorumalıyıq, mühafizə etməliyik, inkişaf etdirməliyik və
onu daha da gözəlləşdirməliyik. Bakı sakinlərinin, Azərbaycan vətəndaşlarının istirahəti, əylənməsi üçün ona
daha da yaxşı qulluq etməliyik. Bu baxımdan Bakı bulvarının hər bir kvadratmetri çox qiymətlidir və bundan
sonra daha da qiymətli olacaqdır. Mənim imzaladığım fərmanla burada çox işlər görülməlidir, qanunsuz
yaradılan qurğular və bulvara uyğun olmayan, müxtəlif vaxtlarda meydana gəlmiş ayrı-ayrı tikintilər ləğv
edilməlidir, götürülməlidir. Bulvarın baş planı yenidən işlənib hazırlanmalıdır və Azərbaycan prezidentinin
təsdiqinə verilməlidir.
Bulvarın belə bir statusu olduğu və Milli park Azərbaycan üçün bu qədər qiymətli olduğu bir halda onun
böyük bir hissəsinin idmançıların fəaliyyəti üçün verilməsi bədən tərbiyəsinə, «Dinamo» cəmiyyətinə olan
diqqət və qayğıdır. Mən ümid edirəm ki, idmançılar bu qayğını qiymətləndirəcəklər, idman kompleksindən
səmərəli istifadə edəcəklər və bu zaman bulvarın, Milli parkın ümumi quruluşunu qoruyub saxlayacaqlar və ona
heç bir ziyan verməyəcəklər.
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Tikilib yaradılmış idman kompleksi həqiqətən müasir tələblərə uyğundur, cavab verir. Bununla da həm
idmançıların fəaliyyəti üçün yaxşı şərait yaradır, həm də bulvarı - Milli parkı müəyyən qədər gözəlləşdirir. Arzu
edərdim ki, bu işlərə bundan sonra da diqqət yetirilsin, idman kompleksi nəinki bugünkü vəziyyətində olsun,
gələcəkdə daha da təkmilləşsin, gözəlləşsin. Bulvarımız, Milli parkımız daha da zənginləşsin.
İdman kompleksinin tikilməsi təşəbbüsü Daxili İşlər Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən
irəli sürülübdür. Bu obyekt «Azərsun holdinq» qrupu tərəfindən inşa olunub və idmançılara təqdim edilibdir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən «Azərsun holdinq» qrupu bununla öz xeyriyyəçilik işini də nümayiş etdirir. Bu
qrup Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərir. «Azərsun holdinq» qrupunun fəaliyyəti barədə verilən məlumatlar
bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda özəl sektor inkişaf edir. Azərbaycan dövləti, hökuməti özəl sektorun
inkişaf etməsi üçün lazım olan imkanları yaradır və bundan sonra da yaradacaqdır. Azərbaycana xarici sərmayə
gəlir. Xarici investisiyadan istifadə olunması nəticəsində Azərbaycanda bir çox istehsal, məişət, ticarət
müəssisələri yaranıb və yaranmaqdadır.
«Azərsun holdinq» qrupu respublikamızda bu sahədə yaxşı fəaliyyət göstərir. Mən bunu müsbət
qiymətləndirirəm. Onlar «Dinamo» cəmiyyəti üçün idman kompleksinin tikilib, hazırlanıb təqdim edilməsi ilə
də özlərinin Azərbaycana, xalqımıza olan münasibətini nümayiş etdirirlər. Bu da çox təqdirəlayiqdir.
Mən idmançılara arzu edərdim ki, onlar öz fəaliyyətlərini bundan sonra daha da artırsınlar. İdman
Azərbaycanda təkcə insanların, cəmiyyətin sağlamlığının təmin olunması üçün yox, eyni zamanda müstəqil
Azərbaycanın dünyada şöhrətinin qaldırılması üçün də çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
əldə edəndən sonra qısa bir zamanda respublikamızın bir çox idmançıları beynəlxalq yarışlarda, olimpiadalarda
yaxşı yerlər tutmuşlar və Azərbaycanı tanıtmışlar. Ancaq bunlar hələ azdır.
Güman edirəm ki, Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirliyi, idman cəmiyyətləri, Milli Olimpiya Komitəsi
əldə olunmuş nailiyyətlər əsasında 1999-cu ildə və gələcək illərdə daha da çox işlər görəcəklər, ölkəmizdə
idmanı, bədən tərbiyəsini inkişaf etdirəcəklər və dünya, beynəlxalq miqyaslı yarışlarda, olimpiadalarda daha da
yüksək yerlər tutmağa nail olacaqlar. Beləliklə, Azərbaycan xalqının şöhrətini daha da qaldıracaqlar.
Mən bugünkü əlamətdar hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanın idmançılarına və
idman sahəsində çalışanların hamısına yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Hamınızı qarşıdan gələn Yeni il
münasibətilə təbrik edirəm. Sizi Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibətilə təbrik edirəm.
Hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN XALQINA YENİ İL TƏBRİKİ
31 dekabr 1998-ci il
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi qarşıdan gələn 1999-cu il Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına,
sakininə cansağlığı, səadət, xalqımıza, ölkəmizə sülh və əmin-amanlıq arzulayıram.
Bu gün Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bu bayram münasibətilə mən dünyanın bütün
ölkələrində yaşayan azərbaycanlıları təbrik edirəm. Hamıya daha çox həmrəylik, birlik arzulayıram.
Vidalaşdığımız 1998-ci il ölkəmiz, xalqımız üçün uğurlu il olubdur, 1998-ci ildə azad ölkəmiz Azərbaycan
dövlət müstəqilliyinin yeni bir ilini yaşayıb, başa çatdırıbdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yeddinci ili
tamam olur. Ötən ilin ən əsas nəticəsi və əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi möhkəmlənib, inkişaf edib və əbədilik yolunda yeni bir mərhələ olubdur.
1998-ci ildə Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi ardıcıl surətdə həyata
keçirilibdir. Bu sahədə çox işlər görülüb və böyük nailiyyətlər əldə edilibdir. 1998-ci ildə Azərbaycanda
demokratiya inkişaf edibdir, insan hüquqlarının qorunması, insanların azadlığı təmin olunubdur, Azərbaycanda
dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat və bütün başqa sahələrdə böyük islahatlar keçiribdir və onlar çox gözəl nəticələr
veribdir.
1998-ci il dünyada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqlarının Qorunması haqqında qəbul etdiyi
bəyannamənin 50-ci ildönümü olubdur. Azərbaycanda bu sahədə çox işlər görülübdür və respublikamız
demokratik dövlət kimi insan haqlarına sadiq olduğunu dünyada bir daha nümayiş etdiribdir.
Azərbaycan demokratik ölkə olaraq humanistlik siyasətini ardıcıl surətdə həyata keçirir. Şərq aləmində ilk
dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edilibdir. Humanist siyasətimizin nəticəsində Azərbaycanda bir çox
insanlara cəzadan azad olmaq imkanları verilibdir. Mənim təşəbbüsümlə bir il müddətində iki dəfə böyük
amnistiyalar qəbul olunubdur. Bu iki amnistiya əsasında 24 min Azərbaycan vətəndaşı cəza çəkməkdən azad
edilibdir. Cəza çəkən 270 nəfərdən artıq insan mənim fərmanlarımla əfv olunubdur. 1998-ci ildə Azərbaycanda
söz, mətbuat, fikir azadlığı sahəsində də yeni addımlar atılıbdır və cəmiyyətimiz üçün bütün müsbət nəticələri
də artıq göz qabağındadır.
Azərbaycanda 1998-ci ilin əsas nəticələrindən biri də ondan ibarətdir ki, ictimai-siyasi sabitlik möhkəmlənib,
dönməz olubdur. Bu, bizim ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki xalqımız yaxın keçmişdə ölkə
daxilindəki qarmaqarışıqlıqlardan, hərc-mərclikdən, hakimiyyətsizlikdən və geniş yayılmış cinayətkarlıqdan çox
zərərlər çəkmişdir. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə güclənib, insanların rahat yaşaması üçün daha da əlverişli
şərait yaranıbdır. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik ölkəmizin mənafeyinin möhkəmlənməsinə və inkişaf
etməsinə kömək edibdir.
Azərbaycanın düşünülmüş, ardıcıl xarici siyasəti, eləcə də ölkəmizin dünya miqyasında mövqeyi 1998-ci
ildə daha da möhkəmlənibdir, nüfuzu artıbdır. Həmin ildə müxtəlif ölkələrə səfərlər edilibdir, respublikamıza
bir çox xarici ölkələrdən nümayəndələr gəlibdir, ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətli olan dövlətlərarası,
hökumətlərarası müqavilələr, sazişlər müxtəlif sənədlər imzalanıbdır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların bütün
toplantılarında fəal iştirak edibdir.
1998-ci ilin əlamətdar hadisələrindən biri də sentyabrın 7-8-də Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfransıdır.
Tarixi İpək yolunun bərpası üçün TRASEKA proqramı çərçivəsində keçirilmiş beynəlxalq konfransda dünyanın
32 dövlətinin, 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndə heyətləri iştirak etmişlər. Bir çox ölkə, dövlət, hökumət
başçıları öz nümayəndə heyətlərinə başçılıq etmişlər. Beynəlxalq Bakı konfransında çox böyük əhəmiyyət
daşıyan, Avropa ilə Asiyanı, Şərq ilə Qərbi daha da birləşdirən, böyük əhəmiyyətə malik olan kommunikasiya
xətlərinin yaranması üçün əsas qoyan müqavilələr, sazişlər imzalanmışdır.
1998-ci ilin əlamətdar hadisələrindən biri də qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyinin bayram edilməsi,
bu bayram mərasimlərində Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi və Bakı-Ceyhan neft kəməri
haqqında Ankara Bəyannaməsinin imzalanmasıdır.
Bütün bunlar Azərbaycanı dünyada daha da çox tanıtması, dünya miqyasında özünəməxsus yer tutması üçün
ölkəmiz üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Azərbaycanın başqa ölkələrlə iqtisadi, mədəni, elmi əlaqələrinin daha
da inkişaf etdirilməsi üçün böyük imkanlar yaranmışdır.
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1998-ci ildə Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf etmişdir. Məlumdur ki, keçmiş illərdə ölkəmizdə iqtisadiyyat
tənəzzülə məruz qalmışdı. Bu tənəzzülün qarşısı 1996-cı ildə alınıbdır. 1997-ci və 1998-ci illər Azərbaycanda
iqtisadiyyatın inkişafı illəri kimi səciyyəvidir. 1998-ci ildə iqtisadiyyatda inkişaf yüksək olmuşdur. Bunlar
Azərbaycanın bazar münasibətləri yolunu seçməsinin, ölkəmizdə iqtisadi islahatların müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilməsinin və respublika iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiya olunmasının nəticəsidir.
Son illər iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində ciddi addımlar atmışıq. 1998-ci il bu baxımdan məhsuldar
olmuşdur. Özəlləşdirmə proqramının, torpaq islahatının həyata keçirilməsi, pul-kredit sahəsində, islahatların
həyata keçirilməsi – bunlar hamısı birlikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını təmin etmişdir. Bunların
nəticəsində respublika əhalisinin rifah halı müəyyən qədər yaxşılaşmış, orta əmək haqqı, müavinətlər və
pensiyalar artmışdır.
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyası dünyanın bir çox böyük neft şirkətlərinin Azərbaycanla
geniş əməkdaşlığını təmin etmişdir. Bu əməkdaşlıq 1998-ci ildə də öz nəticələrini vermişdir.
1998-ci ilin iqtisadi nəticələrindən danışarkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu il ümumiyyətlə, dünya
iqtisadiyyatı üçün çox ağır bir dövrdür.
Məlumdur ki, Cənub-Şərqi Asiyada, Uzaq Şərqdə bu ilin ortalarında başlanmış iqtisadi-maliyyə böhranı
sonra başqa ölkələri də bürümüşdür. Maliyyə böhranı son aylarda Rusiyanı və Müstəqil Dövlətlər Birliyinə
daxil olan bir çox digər ölkələri də bürümüşdür. Bu da inflyasiyanı artırmış və maliyyə sistemində
iqtisadiyyatda çox çətinliklər yaratmışdır.
Bizim ölkəmiz Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə və qonşu ölkələrlə sıx iqtisadi əməkdaşlıq edir. Ona görə də bu
ölkələrdə baş verən hadisələr, təbiidir ki, Azərbaycana da öz təsirini göstərir. Ancaq bizim apardığımız iqtisadi
siyasət, maliyyə sahəsində gördüyümüz işlər bu böhranın Azərbaycanda geniş yayılmasının qarşısını almışdır.
Məhz buna görə də biz son illər Azərbaycanın maliyyə sistemində sabitliyi təmin edə bilmişik.
Makroiqtisadi, maliyyə sistemində sabitlik iqtisadiyyat sahəsində bizim gördüyümüz işlərin ən əsas
nəticəsidir. Bir çox ölkələrdəki maliyyə böhranının Azərbaycana sirayət etməsinin qarşısının alınması bizim
üçün, çox çətin olmuşdur. Amma biz buna nail olmuşuq. Azərbaycanda maliyyə sabitliyi təmin edilmişdir. Biz
qiymətlərin başqa ölkələrdəki kimi artmasına, inflyasiyanın inkişaf etməsinə imkan verməmişik. Azərbaycanın
milli valyutası manatın dəyəri sabit olaraq qalıbdır.
Azərbaycanın əsas problemi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızın
evlərinə qayıtmasıdır. 1998-ci ildə bu sahədə xeyli iş görülmüşdür. Bizim bu istiqamətdə fəaliyyətimiz çox
prinsipialdır, ardıcıldır. Biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi mövqeyində dururuq. Ona görə də ATƏT-in
Minsk qrupu və onun həmsədrləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Bizim bu əməkdaşlığımız ATƏT-in 1996-cı ildə
Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında qurulur.
Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün 1998-ci ilin
noyabrında yeni təklif irəli sürmüşlər. Amma bu təklif bizim üçün məqbul olmamış, ona görə də biz həmin
təklifi rədd etmişik. Minsk qrupunun həmsədrlərinə, üzvlərinə və dünya birliyinə bir daha nümayiş etdirmişik
ki, Azərbaycan dövləti ölkənin, xalqın mənafelərinə zidd olan heç bir təklifi qəbul edə bilməz.
Biz bu gün də məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Məhz buna görə biz Ermənistan –
Azərbaycan münaqişəsində əldə edilmiş atəşkəs sazişinə artıq beşinci ildir sadiq qalırıq. Biz atəşkəs rejimini bu
gün də qoruyub saxlamaq istəyirik və bu mövqedə durmuşuq, duracağıq. Ancaq eyni zamanda, biz məsələnin
yalnız ədalətli həll olunması barədə təklifləri qəbul edə bilərik.
Bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında çıxarılmalıdır, Azərbaycan vətəndaşları
öz yerlərinə-yurdlarına qayıtmalıdır və Dağlıq Qarabağ Azərbaycan dövləti tərkibində yüksək özünüidarəetmə
statusuna malik ola bilər. Hesab edirəm ki, biz öz işlərimizi bundan sonra da bu prinsiplər əsasında davam
etdirəcəyik.
Bununla əlaqədar olaraq, bizim həyatımızın ən ağrılı hissəsi yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
qaçqınların vəziyyətidir. Biz bu məsələ ilə daim məşğul oluruq. 1998-ci ildə bu barədə bir çox tədbirlər həyata
keçirilibdir. Qaçqınların yaşadığı düşərgələrdə, məskunlaşdıqları yerlərdə onlara yardım daha da artır və bundan
sonra da artacaqdır. Onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər görülür və görüləcəkdir.
Şübhəsiz ki, bunların hamısı müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki bizim əsas məqsədimiz işğal edilmiş
torpaqların azad olunması və soydaşlarımızın öz yerlərinə-yurdlarına qayıtmasıdır. Mən bu gün – bu bayram
axşamı bir daha bəyan edirəm ki, biz buna mütləq nail olacağıq.
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1998-ci ildə Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində müsbət nəticələr əldə olunubdur. Azərbaycan
demokratik, hüquqi dövlət kimi inkişaf edibdir. Azərbaycanda prezident seçkiləri sərbəst, azad, tam demokratik
şəkildə keçirilib və Azərbaycanın demokratiya yolu ilə getdiyi dünyaya bir daha nümayiş etdirilibdir.
Azərbaycan dövləti qüdrətlənibdir. Azərbaycanın Milli Ordusu daha da güclənibdir. Azərbaycanın ordusu
ölkəmizin suverenliyini, müstəqilliyini qorumağa qadirdir. Bunların hamısı bizdə iftixar hissi doğurur. Biz eyni
zamanda dərk edirik ki, həyatımızda həll olunmamış problemlər, çatışmazlıqlar, nöqsanlar da çoxdur.
Məlumdur ki, iqtisadi, maddi çətinlik şəraitində yaşayan insanlar da vardır. Bunlar hamısı Azərbaycanın
bugünkü reallığıdır. Azərbaycan keçid dövrünü yaşayır. Keçid dövrünün bütün xüsusiyyətləri Azərbaycana da
şamildir. Ancaq bizim apardığımız işlər bu keçid dövrünü daha da uğurla keçməyə əsas yaradır.
Mən 1998-ci ilin uğurlarından danışarkən heç də hesab etmirəm ki, problemlər unudulubdur. Problemlər
çoxdur, biz bunları yaxşı bilirik. Son aylarda keçirilmiş bir neçə müşavirədə, iclasda onlar müzakirə olunubdur
və lazımi qərarlar qəbul edilibdir. Bu qərarların həyata keçirilməsi hamımızın vəzifəmizdir.
Beləliklə, biz 1999-cu ili böyük ümidlərlə qarşılayırıq və 1998-ci ildə bunun üçün əsas yaranıbdır. 1999-cu
ildə bizim qarşımızda duran vəzifələr məlumdur. Ən əsas vəzifə Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi yaşatmaqdır.
Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu barədə səylərimizi əsirgəmirik.
Bu günlərdə 1999-cu il üçün dövlət büdcəsi təsdiq edilibdir. Dövlət büdcəsinin təsdiq olunması çox gərgin
şəraitdə keçibdir. Çünki, qeyd etdiyim kimi, dünyanın bir çox ölkələrində baş vermiş iqtisadi, maliyyə böhranı,
dünyada neft məhsullarının qiymətinin aşağı düşməsi və bir neçə amillər Azərbaycan iqtisadiyyatının
vəziyyətini çətinləşdiribdir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz mövcud imkanlarımızdan istifadə edib dövlət büdcəsini formalaşdırmışıq. Dövlət büdcəsini tərtib edərkən, Azərbaycanda iqtisadi islahatları həyata keçirərkən biz dünyanın
mötəbər maliyyə qurumları, mərkəzləri – Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı ilə sıx əməkdaşlıq edirik.
Bizim gələcək işlərimizdə də islahatların həyata keçirilməsi beynəlxalq standartlar səviyyəsində aparılacaqdır.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həyata keçirilməsi 1999-cu ildə qarşımızda duran ən
əsas vəzifədir. Bu vəzifəni həyata keçirmək üçün bütün dövlət orqanları öz səylərini göstərməlidirlər. Hər bir
vətəndaş öz ölkəsinin inkişafı üçün öz payını verməlidir.
1999-cu ildə bizim qarşımızda duran əsas vəzifə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
edilməsinə nail olmaq, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz evlərinə qaytarmaqdır. Mən
ümid edirəm ki, 1998-ci ilin son aylarında gördüyümüz işlər və həyata keçirdiyimiz tədbirlər 1999-cu ildə bu
sahədə bizim uğurla irəliləməyimizə əsas yaradır və yaradacaqdır.
Azərbaycanın suverenliyini, müstəqilliyini qorumaq, Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi inkişaf etdirmək
qarşımızda duran əsas vəzifələrdir. Bu sahədə bizim artıq təcrübəmiz vardır. Biz çox şeyə nail olmuşuq. Buna
görə də 1999-cu ildə də qarşıda duran vəzifələri uğurla həyata keçirə biləcəyik.
1999-cu il Azərbaycanda iqtisadi islahatların geniş surətdə həyata keçirilməsi ili olacaqdır. Biz özəlləşdirmə
proqramının yeni mərhələsinə başlayırıq. Bir çox başqa islahatlar, o cümlədən hakimiyyət, dövlət orqanlarında
islahatların aparılması da qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Bunlar hamısı Azərbaycanda demokratik
proseslərin inkişafını təmin etmək məqsədi daşıyır və biz bu yolla gedirik, bu yolla da gedəcəyik.
Mən 1999-cu ilə böyük ümidlərlə baxıram və inanıram ki, indiyə qədər əldə etdiyimiz nailiyyətlər əsasında
1999-cu il Azərbaycan üçün daha da uğurlu olacaqdır. Biz bir çox tədbirlər görmüşük və bu günlərdə də
görürük. Bunlar hamısı iqtisadiyyatda sabitliyin təmin olunmasına yönəldilibdir. Çünki qeyd etdiyim kimi, bir
çox ölkələrdə mövcud olan böhran Azərbaycan üçün təhlükə yaradır. Biz bunların qarşısını alırıq və bundan
sonra da almağa çalışacağıq.
Azərbaycan azad, müstəqil dövlətdir. Nə qədər çox çətinliklər olsa da, xalqımız indi öz müstəqil ölkəsində
rahat və azad yaşayır , öz milli mənəviyyatı, milli ənənələri əsasında yaşayır. Bu, ən böyük nemətdir.
1999-cu ildə azərbaycanlıların həmrəyliyi, birliyi daha da inkişaf edəcəkdir. Məlumdur ki, Dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyi haqqında qərar 1991-ci ilin dekabrında ilk dəfə Naxçıvanda qəbul olunubdur. Biz
ötən illər bu prosesi gücləndirmişik və 1998-ci il ərəfəsində Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə aid çox
sanballı bir sənəd hazırlamışıq. Bu, bütün dünyaya da yayılıbdır.
Mən Dünya azərbaycanlılarının daha da həmrəy olmasını arzu edərək bu gün onlara müraciət edirəm. Biz
heç bir ölkənin daxili işinə qarışmırıq. Ancaq hər bir ölkədə yaşayan azərbaycanlı, soydaşımız bizim üçün
əzizdir. Biz onların hüquqlarını müdafiə etməyə çalışırıq, hər bir soydaşımızda azərbaycançılıq hissiyyatlarının
inkişaf etməsinə və onların bir-biri ilə həmrəy olmasına çalışırıq. Son illər bu sahədə görülən işlər Dünya
azərbaycanlılarını bir-birinə daha da yaxınlaşdırıbdır, doğmalaşdırıbdır. Bu, Azərbaycan xalqının tarixində
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demək olar ki, yeni bir mərhələdir. Ancaq bunun çox böyük gələcəyi vardır. Mən bu gələcəyə çox böyük
ümidlərlə baxıram.
Əziz dostlar, beləliklə, 1999-cu il bizim üçün çox bəhrəli il olacaqdır. Mən buna inanıram və sizə də bu
inamla müraciət edirəm. Sizin hamınızı təbrik edirəm.
Mən Yeni il təbriklərimi ən öncə Azərbaycanın torpaqlarının keşiyində duran əsgərlərimizə, ordu
hissələrində xidmət edən döyüşçülərimizə, övladlarımıza göndərirəm.
Yeni il təbriklərimi şəhid ailələrinə göndərirəm. Şəhid ailələrinin qayğıları bizim daimi qayğılarımızdır.
Onlar bu gün bizim üçün daha da əzizdirlər.
Mən yeni il təbriklərimi ağır vəziyyətdə yaşayan, yeni ili çadırlarda qarşılayan, yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş soydaşlarımıza göndərirəm. Mən bu il çadırların çoxunda oldum, onların vəziyyətini gördüm. Onlar
həqiqətən çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Adi insan üçün bu, bəlkə də dözülməzdir. Ancaq eyni zamanda, onlar
öz dözümü, mətanəti ilə Azərbaycan xalqının nə qədər iradəli olduğunu dünyaya nümayiş etdirirlər. Bu günlərin
sonu olacaqdır. İnsanlar çadırlardan çıxacaqlar, öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Yeni evlər, binalar
tikiləcəkdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunacaqdır. Ancaq bizim ağır vəziyyətdə yaşayan
soydaşlarımız, çadırlarda yaşayan bacı-qardaşlarımız Azərbaycanın çox dəyərli insanları kimi tarixdə həmişə
yaşayacaqlar.
Mən çadırda yaşayan hər bir ailəyə xoş əhval-ruhiyyə arzulayıram. Bu gün maddi çətinliklər içərisində
yaşayan hər bir ailəyə xoş ovqat arzulayıram. Mən sizinlə birlikdəyəm. Bilin, əgər imkanım olsaydı, mən indi
buradan çıxıb gəlib sizinlə birlikdə çadırda oturardım. Ancaq yəqin siz də inanırsınız ki, bu gün, bu bayram
günü, dövlətimiz üçün çox məsuliyyətli olan bir gün mənim öz yerimdə olmağım lazımdır.
Mən Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Dünyada yaşayan azərbaycanlıların
hər birinə Yeni il təbriklərimi göndərirəm. Hamıya cansağlığı, səadət, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Yeni iliniz mübarək olsun!

878

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ŞƏHİD, QAÇQIN VƏ KÖÇKÜN UŞAQLARI, HABELƏ VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN
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Bakı Əyləncə Mərkəzi
31 dekabr 1998-ci il
Əziz balalar, sevimli uşaqlar!
Siz öz varlığınızla, istedadınızla məni hər dəfə sevindirirsiniz. Uşaq hər insan üçün, hər ailə üçün, cəmiyyət
üçün xoşbəxtlikdir. Uşaq həyata, cəmiyyətə, insanlara sevinc gətirir. Uşaq hər bir insanı yaşamağa, yaratmağa
həvəsləndirir. Hər bir valideyn həyatda yaşayaraq, işləyərək, çalışaraq ilk növbədə qəlbində öz uşaqlarını, öz
övladlarını düşünür, onları nəzərə alır və təsadüfi deyil ki, valideynlərin çoxu həmişə belə bir söz işlədirlər ki,
mən uşaqlarım üçün yaşayıram. Uşaqlar üçün yaşamaq sözü hər bir valideynin öz uşaqlarına aiddirsə, eyni
zamanda hər bir uşağa aiddir. Cəmiyyəti sizin nə qədər sevindirməyiniz, ona nə qədər ruh verməyiniz hədsizhüdudsuzdur.
Siz cəmiyyətin, ölkənin, millətin gülüsüz, çiçəyisiniz. İnsan cəmiyyəti daim inkişafdadır. Bu inkişafı təmin
edən yeni-yeni nəsillərdir. Əziz balalar, əziz övladlar, siz XXI əsrin qurucularısınız, yaradıcılarısınız. Sizin
üzərinizə gələcəkdə çox böyük məsuliyyət düşəcəkdir.
Ancaq bu gün mən sizi müşahidə edərək, sizin istedadınızı görərək, sizin yaşamaq, oynamaq, oxumaq,
çalmaq, rəqs etmək istəyinizi, arzunuzu görərək inanıram ki, gələcəkdə siz öz üzərinizə düşəcək məsuliyyəti
layiqincə yerinə yetirə biləcəksiniz.
Bu gün siz məni bir daha sevindirdiniz. Sizinlə hər dəfə görüş mənə ilham verir, mənə güc verir, mənə
qüvvət verir, mənə yaşamaq-yaratmaq arzusu verir. Mən həyatda öz övladlarımı, öz nəvələrimi həmişə çox
sevmişəm, indi də çox sevirəm. Elə buraya, sizin yanınıza nəvəm Leyla ilə gəlmişəm. Ancaq Azərbaycanın
dövlət başçısı kimi, Azərbaycana on illərlə rəhbərlik etmiş bir şəxs kimi, mənim üçün Azərbaycanın hər bir
uşağı mənim öz övladımdır, mənim uşağımdır, mənim nəvəmdir.
Bu gün mən sizi daha da istedadlı gördüm. Uşaq evində yaşamağın, oxumağın da öz xüsusiyyətləri var.
Bəlkə də bu, ayrıca bir ailədə yaşamaqdan daha da qiymətlidir. Mən çox məmnunam ki, indi Azərbaycanda uşaq
evlərində uşaqlara diqqət və qayğı artıbdır. Biz öz tərəfimizdən çalışmışıq ki, bu qayğını artıraq. Ancaq bu,
təkcə bizdən asılı deyildir. Uşaq evlərində çalışan tərbiyəçilərdən, müəllimlərdən, xidmət göstərən insanlardan
da asılıdır. Görürəm ki, onlar sədaqətlə xidmət edirlər. Əgər uşaqları sevməsən, bu xidməti etmək mümkün
deyil. Bu bayram günü mən arzu edirəm ki, onlar uşaqları daim sevsinlər və uşaqlara daha da diqqətli olsunlar,
uşaqlara daha da yaxşı baxsınlar, onları sağlam böyütsünlər.
Sizə isə, əziz uşaqlar, mənim arzum bundan ibarətdir ki, 1999-cu il sizin üçün daha da şən il olsun, daha da
sevinclər gətirən il olsun, daha da arzularınızı yerinə yetirən il olsun. 1999-cu ildə sizin bir yaşınız da artacaqdır,
siz daha da böyüyəcəksiniz. Həyata atılmaq üçün, sərbəst yaşamaq üçün bir addım da atacaqsınız. Arzu edirəm
ki, sizin bu addımlarınız uğurlu olsun. Hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Hamınıza bugünkü kimi xoş əhvalruhiyyə, şən ovqat arzulayıram. Mən istəyirəm ki, həmişə belə sevinc içərisində olasınız. Həmişə belə şən
olasınız, həmişə belə oxuyan, oynayan olasınız. Eyni zamanda dərslərinizi də yaxşı oxuyasınız, təhsilinizə də
diqqət verəsiniz, gələcəyə daha da yaxşı hazırlaşasınız.
Mən sizi sevirəm, sizin hamınızı bağrıma basıram, sizi öpürəm, sizə gələcək sağlam, xoşbəxt, firavan həyat
arzulayıram.
Yeni iliniz mübarək olsun, əziz balalar! Sağ olun!
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